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CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Dias 1 e 3 de junho, às 21 horas e 30 minutos:

Em 7 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos

– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e da
outras providencias.

ORDEM DO DIA

Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a redação
dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um parágrafo do art. 173
do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de falências e da outras
providências);
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara 4 nº 307-65
no senado, que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara nº 90-66 no
senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de
imóvel a Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmera nº 71-66 no
Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do
terreno integrante do seu patrimônio.

Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e da
outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Matéria a que se refere
Art. 12 e seus parágrafos.
Arts. 31 e 22.
Art. 52.
Art. 54 e seus parágrafos.
SESSÃO CONJUNTA

Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial

Em 8 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos

O Presidente ao Senado Federal, nos termos do art. 70, § 3º, da Constituição e
do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão conjunta a realizar-se no dia
14 de junho próximo às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados,
para a apreciação, sem prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes
vetos presidenciais:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 71-66 no Senado,
que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de imóvel a
Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no Senado,
que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da arca ao terreno
integrante do seu Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1968.

ORDEM DO DIA

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional
ATA DA 65ª SESSÃO,
EM 31 DE MAIO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA,DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Adalberto Sena.
Zacharias de Assumpção.
Dinarte Maria.
Ermírio de Moraes.
Silvestre Péricles.
Josaphat Marinho.
Nogueira da Gama.
José Feliciano.

Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 1165 (C.N.), que dispõe sôbre a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e
do Álcool e sua aplicação e da outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Matéria a que se refere
Art. 68 e seus parágrafos.
Art. 69.
Art. 74.
Art. 77.

SENADO FEDERAL
Filinto Müller.
Bezerra Neto.
Mello Braga.
Irineu Bornhausen.
Antônio Carlos.
Attilio Fontana.
Guido Mondin. (15)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 15 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
Sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da Ata da Sessão anterior, que é
aprovada sem debates.

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(De restituição de autógrafos de
Projetos de Lei sancionados)
De 27 do mês em curso:
Nº 153-68 (número de origem 30366) – Com referência ao Projeto de Lei nº
75-66, no Senado e número 1.971-B-64,
na Câmara, que concede isenção de
tributos à Mitra da Arquidiocese de Pôrto
Alegre – Rio Grande do Sul (Projeto que
se transformou na Lei nº 5.002, de 27 de
maio de 1366);
Nº 151-66 (número de origem 30466) – Com referência ao Projeto

de Lei nº 72-66, no Senado e número
2.759-B-51, na Câmara, que exclui
da jurisdição da Junta de Conciliação
e Julgamento de Ribeirão Prêto, no
Estado de São Paulo, a Comarca de
Santa Rosa de Viterbo (Projeto que
se transformou na Lei nº 5.001, de 27-566);
Nº 155-66 (número de origem 30666) – Com referência.a ao Projeto de
Lei nº 48-66, no Senado e número
3.448-B-66, na Câmara, que dá ilegível
redação ao art. 95, da Lei nº 4.328, de 30
de abril de 1964 (Código de Vencimentos
dos Militares) – (Projeto que se transformou
na Lei número 5.003, de 27-5-66);
Nº 156-66 (número de origem 30766) – Com referência ao Projeto de Lei
nº 91-66, no Senado e número
3.508-B-66, na Câmara, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
Extraordinário
para
a
Coorde-
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nação dos Organismos Regionais, o
crédito especial de Cr$ 570.000.000
(quinhentos e setenta milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a Seção Brasileira da Comissão, Mista da
Lagoa Mirim (Projeto que se transformou
na Lei nº 5.004, de 21 de maio de 1906);
Nº 157-66 (número de origem, 30886) – Com referência ao Projeto de Lei nº
83-66, no Senado o número 4.508-B-66,
na Câmara, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
6.472.592.500 (seis bilhões, quatrocentos
e setenta e dois milhões, e quinhentos e
noventa e dois mil e quinhentos
cruzeiros), para regularizar despesas com
o programa de emergência no setor
agropecuário,
conforme
plano
de
aplicação do Ministério da Agricultura
(Projeto que se transformou na Lei nº
5.005, de 27 de maio de 1966);
Nº 158-65 (número de origem 30966) – Com referência ao Projeto de Lei
nº 62-66, no Senado e número
3.504-B-66, na Câmara, que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia e
dá
outras providências (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.006, de 27 de
maio de 1966);
Nº 159-66 (número de origem 31066) – Com referência ao Projeto de Lei
nº 32-66, no Senado e número 1.635-A
-60; na Câmara, que concede isenção
de impostas de importação e de
consume
para
equipamento
de
micro-ondas destinado à Sociedade
Radiocomunicações Limitada, com sede
na cidade de São Paulo (Projeto que se
transformou na Lei número 5.007, de
27.5.1965);
Nº 160-66 inúmero de origem 31166) – Com referência ao Projeto nº 34-66,
no Senado e nº 3.045-B-61, na Câmara,
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EXPEDIENTE

Exterior

geriu o encaminhamento da proposição
em causa. Mas, a Lei nº 4.533, de 8 de
dezembro de 1964, revogando o artigo
citado, dispõe que:
"Art. 23. A aquisição de bens
patrimonais por,
parte do Conselho
Nacional de Pesquisas (CNP) independe
de aprovação do Govêrno Federal, mas a
transferência ou alienação dêsses bens
sómente poderá ser efetuada quando
especificamente
autorizada
pelo
Presidente da República."
Por outro lado, posteriormente, por
solicitação da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, o Conselho Nacional de
Pesquisas e o Ministério da Educação e
Cultura elaboraram panos no sentido de
construir, na mesma área, um centro
tecnológico,
aproveitando-se
o
sincrociclotron e as instalações daquele
Conselho, para uso dos pesquisadores da
Faculdade
Federal
de
Engenharia
daquela Universidade.
São estas as razões que me levaram
a negar sanção ao projeto em causa, as
quais orela submeto à elevada apreciação
dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, 27 de meio de 1966. ---– H,
CastelIo Branco.

Ano....................................... Cr$ 108,00
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Autoriza o Conselho Nacional de
Pesquisas a ceder parte da área do
terreno integrante do seu Patrimônio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Conselho Nacional de
Pesquisas autorizado a ceder à União
Federal, para a construção de um
Hospital de Clinicas e o exercício de
atividades de ensino da Faculdade
Fluminense de Medicina, parte do terreno,
que houve por doação, do Estado do Rio

Quarta- Feira
3) Poder Judiciário – Supremo
Tribunal Federal
Para ocorrer a despesas com o
pagamento de nível universitário, no
período de, junho de 1964 a dezembro de
1965 – Cr$ 2.000.000.
Total: Cr$ 597.000.000.
Art. 2º Os créditos especiais de que
trata o Artigo anterior terão vigência para
dois exercícios e serão registrados e
distribuídos ao Tesouro Nacional, pelo
Tribunal de Contas.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
A Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 134, DE 1966
(Nº 3.617-B/66, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 15.000.000 (quinze
milhões de cruzeiros), destinado ao
pagamento de aluguéis atrasados de
prédios ocupar aos por Exatorias Federais
instaladas no Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros),
destinado ao pagamento de aluguéis
atrasados de prédios ocupados por
Exatorias Federais instaladas no Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º O crédito especial de que
trata o artigo anterior será registrado e
distribuído, pelo Tribunal de Contas da
União, ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
A Comissão de Finanças.
OFICIO DO GOVERNADOR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
(Agradecimento de comunicação
referente à promulgação da Resolução nº
17-66, que suspendeu a execução da Lei
nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953,
daquele Estado):
Of. 537, de 18 de maio.
OFICIO DO PRESIDENTE DA
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA
NUCLEAR, PROF. LUIZ CINTRA DO
PRADO
(Encaminha documento de sua
autória, intitulado "Aspectos Reais do
Acôrdo Atômico (1965) Brasil-Estados
Unidos):
Of. CNEN 111-66, de 19 de maio.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro da Educação e
Cultura
Aviso nº 1.244-Br, de 20 do mês em
curso – com referência ao Requerimento
nº 135-66, do Sr. Senador Edmundo Levi;
Aviso nº 1.312-Br., de 27 do mês em
curso – com referência ao Requerimento
nº 135-66, do Sr. Senador Edmundo Levi;
II – Do Ministro da Fazenda
Aviso nº GB-211, de 27 do mês em
curso – com referência ao Requerimento
nº 110-66, do Sr. Senador Bezerra Neto.
III – Do Ministro do Trabalho e
Previdência Social
Aviso nº GM-BR 696, de 27 do mês
em
curso,
com
referência
ao
Requerimento nº 38-66, do Sr. Senador
Aarão Steinbruch.
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PARECER Nº 546, DE 1966

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Ofício nº 117, de 1966, do Sr. Presidente
da Fundação das Pioneiras Sociais,
encaminhando
Relatório
de
suas
atividades
e
cópia
do
Balanço
correspondente ao exercício de 1935.

Da Comissão de Legislação Social,
sôbre o Projeto de Lei nº 76, de 1966,
(nº 2.093-B-64, na Câmara), que inclui
a Associação dos Servidores do
Departamento Federal de Segurança
Pública entre as entidades consignatárias
de que trata o art. 59 da Lei nº 1.046, de 2
de janeiro de 1950, que dispõe sôbre a
consignação em telha de pagamento,

Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Fundação das Pioneiras Sociais,
por seu Presidente, enviou ao Senado
Federal pelo Oficio nº 117, de 22 de abril
de 1965, o relatório circunstanciado das
suas atividades e cópia do balanço
correspondente ao exercício de 1965.
A medida foi tomada face ao
disposto no § 5º, do art. 5º da Lei número
3.736, de 22 de março de 1960, (autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação
das Pioneiras sociais), que prescreve:
"Art. 5º ...............................................
§ 5º A diretoria enviará à Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados e ao órgão
correspondente do Senado Federal, até o
dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado
das
atividades
da
Fundação
no
exercício
anterior,
acompanhado de cálculo do custo per
capita de cada um de seus serviços e da
cópia do balanço da instituição, no qual
figurem,
discriminadamente,
as
respectivas rendas e despesas".
Tomando conhecimento da matéria e
nada havendo a considerar, opinamos
pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, em 27 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
Adolpho Franco. – Lopes da Costa. –
Victorino Freire. – José Leite. – Lobão da
Silveira. – Wilson Gonçalves.
PARECER Nº 545, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 1966
(nº 1.880-B-64), na Câmara, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 30.000.000 (trinta milhões
de cruzeiros), para atender as despesas
decorrentes da visita ao Brasil do
Presidente da República Federal da
Alemanha.
Relator: Sr. Adolpho Franco.
Na forma do art. 67, da Constituição
Federal, o Sr. Presidente da República
encaminhou mensagem ao Congresso
Nacional, acompanhada de projeto de
lei que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
30.000.000 (trinta Milhões de cruzeiros),
para atender às despesas decorrentes
da
visita
ao
Brasil
de
Sua
Excelência o Sr. Heinrich Luebke,
Presidente da República Federal da
Alemanha.
A Exposição de Motivos do senhor
Ministro
das
Relações
Exteriores
justifica a medida pleiteada, alegando que
a verba orçamentária destinada às
despesas com recepções, festividades,
hospedagem e homenagens se encontra
comprometida com gastos normais
inadiáveis, não podendo fazer frente a
ônus imprevistos, como os da visita
mencionada.
Ante o exposto, e considerando que
as despesas com a visita em questão
foram efetuadas, somos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 27 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Adolpho Franco, Relator. –
Lopes da Costa. – Victorino Freire. – José
Leite. – Bezerra Neto. – Lobão da
Silveira. – Wilson Gonçalves.

Relator: Sr. Vivaldo Lima.
O projeto em exame visa a incluir a
Associação
dos
Servidores
do
Departamento Federal de Segurança
Publica entre as entidades de que trata o
art. 5º da Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de
1950, que dispõe sôbre a consignação
em fôlhas de pagamento.
A
matéria
foi
submetida
à
consideração do Congresso Nacional
pelo Deputado Breno da Silveira, o
qual, em abono da medida, ressalta
os serviços que a entidade vem prestando
aos seus associados e, bem assim,
os planos já em fase de execução –
para ampliação desses serviços, no
intuito de dar aos funcionários do
DFSP melhores condições de aquisição
de medicamentos, vestuário, gêneros
alimentícios etc., inclusive pelo sistema
de vendas a crédito.
Ressalvando o projeto que a
entidade terá de comprovar a sua
condição de sociedade beneficente, para
poder beneficiar-se dos privilégios de que
trata a Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de
1950, e considerados os fins a que se
propõe, opinamos por sul aprovação.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. Attilio Fontana, Presidente
eventual. – Vivaldo Lima, Relator. –
Zacarias de Assumpção. – Eugênio
Barros. – Edmundo Levi. – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 547, DE 1966
Da comissão de Finanças, ao Projeto
de Lei da Câmara nº 76, de 1966, (nº
2.093-B, de 1964 na Câmara), que inclui
a Associação dos Servidores do
Departamento Federal de Segurança
Publica entre as entidades consignatárias
de que trata o art. 5º da Lei nº 1.046, de 2
de janeiro de 1950, que dispõe sôbre a
consignação em fôlha.
Relator: Sr. Adolpho Franco.
A proposição ora em exame simples.
De autoria do nobre Deputado Breno da
Silveira, inclui a Associação dos
Servidores do Departamento Federal de
Segurança Pública entre as entidades
consignatárias de que trata o art. 5º da
Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950.
A referida lei dispõe sôbre o regime
de consignação em fôlha.
O objetivo, portanto, do projeto, é o
de considerar a mencionada associação
entre aquelas que, de acôrdo com a lei,
poderão ser consignatárias; é claro,
quando em favor de seus associados,
podendo lhes fazer empréstimos com a
garantia do chamado "desconto em
fôlha".
Como a Associação dos Servidores
do DFSP ficará obrigada, na forma do
projeto, a comprovar, a quem de direito, a
sua condição de "sociedade beneficente",
e , "sem fins lucrativos", nada temos que
opor à proposição. Ao contrário, apoiamôla sob a convicção de que, com relação
aos empréstimos que fizer a seus
associados, cobrará apenas as taxas de
administração normais de serviços
cooperativos,
à
semelhança
dos
mencionados pelo nobre Deputado Breno
da Silveira na justificação de seu projeto
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Nessas condições, e Comissão
Finanças opina favoravelmente PLC nº
76, de 1966.
Sala das Comissões, em 26 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Adolpho Franco, Relator.
Lopes da costa. – Victorino Freire. – José
Leite. – Bezerra Neto. – Lobão da
Silveira. – Wilson Gonçalves.
PARECERES NS. 548 E 549, DE 1966.
PARECER Nº 548, DE 1966
Da Comissão de Educação e Cultura
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 68,
de 1966 (nº 1.770-B-64, na Câmara), que
altera a subvenção concedida à
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de São Bento, da Pontifícia universidade
católica de São Paulo.
Relator: Gay da Fonseca.
O projeto em exame, encaminhado
ao Congresso pelo Poder Executivo, em
fevereiro de 1964, majora a subvenção
concedida à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de São Bento, da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, em Cr$ 1.500.000, passando a ser
de Cr$ 4.000.000 O seu total, a partir de
1961.
O art. 2º autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$
4.500.000, destinado a ocorrer ao
pagamento do referido aumento, nos
exercícios de 1961, 1962 e 1963.
O processado, que deu origem à
proposição, remonta ao Oficio nº 219, de
21 de fevereiro de 1962, do Titular da
Educação e Cultura ao então presidente
do Conselho de Ministros, tendo em vista
os pareceres favoráveis do Conselho
Nacional de Educação e da Diretoria do
Ensino Superior.
A proposição encontra inteiro apoio
nº1 29 do art. 16 da Lei nº 1.154 de 4 de
dezembro de 1950, modificado pela
redação que lhe deu a Lei número 3.641,
de 10 de outubro de 1959.
Foi justamente com fundamento
nesses diplomas legais que a Comissão
de Programação Financeira e a
Contadoria Geral da República se
manifestaram
favoravelmente
ao
entendimento da citada majoração.
Do exposto, se depreende que o
projeto visa, apenas, a aplicar um preceito
legal, razão, por que a Comissão de
Educação e Cultura opina pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator.
Mello Braga. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 549, DE 1966
Da comissão de Finanças, sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 68,
de 1966 (nº 1.770-B-64, na Câmera),
que altera a subvenção concedida
à Faculdade de Filosofia, Ciências
e
Letras
de
São
Bento,
da
Pontifícia Universidade católica de São
Paulo.
Relator: Sr. Victorino Freire.
De iniciativa do Poder Executiva, que
o encaminhou ao Congresso com a
Exposição de Motivos do Ministro da
Fazenda, o presente projeto propõe que
a subvenção concedida por lei à
Faculdade de Filosofia, Ciências 4
Letras de São Bento, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, seja
majorada em Cr$ 1.500.000, passando a
ser o seu total de Cr$ 4.000.000, a partir
de 1961.
A proposição, cujo processado
remonta ao expediente de 21 de
fevereiro de 1962 ao Titular da Educação,
remetido ao então Presidente do
Conselho de Ministros, visa, penas,
a atender a imperativo legal, uma vez que
a Faculdade de Filosofia de São
Bento faz jus àquela majoração de
subvenção por força do disposto
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na Lei nº 1.254, de 4 de dezembro a de
1950, modificada pela redação que e
lhe deu a Lei nº 3.641, de 10 de outubro de
1959.
Apreciando, prèviamente, a matéria,
no
Egrégio
Conselho
Nacional
de
Educação e a Diretoria do Ensino superior
do MEC manifestaram-se favoràvelmente,
tendo em vista o que determina o § 2º
do art. 16 de citada e Lei nº 1.254,
que
disciplina
as
concessões
de
subvenções e auxílios às unidades de ensino
superior.
Ouvidos ainda a respeito, a Comissão
de Programação Financeira do Ministério da
Fazenda e a Contadoria geral da República,
pelos mesmos motivos, nada objetaram do
ponto de vista financeiro.
Na verdade, a proposição objetiva
sòmente dar cumprimento a um preceito legal
extensível a qualquer estabelecimento de
ensino superior que e satisfaça suas
exigências.
Diante do exposto, a Comissão de
Finanças é de parecer que o projeto deve ser
aprovado.
Sala das Comissões, em 27 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente, Victorino Freire, Relator. Adolpho
Franco. – Lopes da costa. – José Leite. –
Bezerra Neto – Lobão da Silveira. – Wilson
Gonçalves.
PARECERES NS. 550, 551, 552
E 553, DE 1966
PARECER Nº 550,DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
62-64, que estabelece normas para
pagamento de quotas-partes por muitas e
apreensões.
Relator: Sr. Edmundo Levi
Pretende o processo estabelecer
normas reguladoras da "participação de
funcionários, ou de quem quer que figure
como denunciante, nas quotas-partes de
multas e apreensões atribuídas em lei",
fixando que essa participação "não poderá,
no seu conjunto, ultrapassar o teto de 30%
(trinta por cento)" (art. 1º).
2. Esclarece que, quando se tratar
de "ilícito penal, a participação sòmente se
efetivará e após a juntada, aos autos do
processo fiscal-administrativo, de prova de
instauração no judiciário, da correspondente
ação criminal (art. 2º).
3. Na justificação com que apresenta a
proposição, informa o seu ilustre autor.
Senador Bezerra Neto, que é "fenômeno
alarmante, embora já corriqueiro, o fato de
que se persegue o contrabando, e não o
contrabandista". Por isso, "feita a partilha dos
recursos obtidas com o leilão, a venda ou a
multa, fica o agente do ilícito liberado
de qualquer outro registro repressor, e
chega-se a vê-lo concorrer como licitante
na venda das mercadorias apreendidas e,
apto a ilegível com o ressarcimento do
"ilegível ", a sair para outra...". E para
ilegível os objetivos do projeto e dar rumo
indesviável às providências ilegível a
regulamentação prevista deve dirigir-se
especialmente aos órgãos fiscais e
policiais do Ministério da fazenda e do
Ministério da Justiça Negócios Interiores"
(art. 3º).
Trata-se, como se vê, de ilegível
de caráter administrativo que ilegível
por finalidade impor maior reguardo no trato
dos interêsses da fazenda. Além de
estabelecer teto para a participação
nas quotas-partes (30%). Com o propósito
talvez de não estimular a indústria das
multas, o projeto exige que, no caso de ilícito
penal, a participação na multa ou na
apreensão só se tornará efetiva se
comprovada a instauração da competente
ação criminal.
Evidentemente,
contempla
a
proposição também o aspecto penal,
estabelecendo certa vinculação entre o
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administrativo e o judiciário, tendo em vista o
art. 334 do Código Penal, com iniludível
finalidade de evitar mancomunações, que
infelizmente não são raras, entre os que
vivem de lesar os cofres públicos e aquêles
que tem justamente a incumbência funcionaI
de vigiar, impedir o contrabando ou
descaminho e defender, sem excesso, mas
vigorosamente, os interesses da fazenda
pública.
No âmbito de exame desta Comissão,
não se apontam obstáculos à tramitação do
projeto.
Sala das Comissões, em de setembro
de 1965. – Afonso Arinos, Presidente. –
Edmundo Leo, Relator. Bezerra Neto. –
Aloysio de Carvalho. – Oscar Passos. –
Menezes Pimentel.
PARECER Nº 551, DE 1933
Da Comissão de Serviço Público Civil
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 62, de
1964,
que
estabelece
normas
para
pagamento das cotas-partes em multas e
apreensões e dá outras providências.
Relator: Sr. Sigefredo Pacheco:
O presente projeto, ao estabelecer
normas para pagamento das cotas-partes em
multas e apreensões, determina que a
participação de funcionários não poderá, no
seu conjunto, ultrapassar o teto de 30%.
Prescreve, ainda, o projeto que, sim se
tratando de ilícito penal, a participação
sòmente se efetivará após a juntada, aos
autos do processo fiscal-administrativo, de
prova da instauração, no Judiciário, da
correspondente ação criminal.
O assunto, relativo à participação era
muitas aplicadas em conseqüência de
infrações de leis tributárias ou no produto de
leilão de mercadorias, foi recentemente
regulado, consoante prescrição inserta no art.
23 da Lei nº 4.863, de 29 de novembro de
1965.
O citado dispositivo legal está assim
redigido:
"Art. 23. Fica reduzida ao máximo
de
40%
(quarenta
por
cento)
a
participação nas multas aplicadas em virtude
de infrações de lei tributárias ou no produto
de leilão de mercadorias, respeitados os
critérios de distribuirão previstos na
legislação de cada tributo e não se aplicando
às vantagens deste artigo o disposto
no artigo 18 da Lei nº 4.345, de 26 de
junho de 1964, bem como as dos artigos 12
e 21 da Lei nº 4.439, de 27 de outubro de
1964.
Parágrafo único. O Poder Executivo
regulamentará
a
adjudicação
das
vantagens a que se refere êste artigo,
estabelecendo a percentagem que será
deduzida do respectivo montante para
Constituição do fundo-estimulo de que
trata a Lei nº 154, de 25 de novembro de
1947, e de outros estímulos análogos
aos demais órgãos tributários e do
Departamento de Arrecadação do Ministério
da Fazenda".
Como se vê, apenas o preceituado
no art. 2º do projeto poderá ser objeto
de apreciação, com o objetivo de
consubstanciar providência legislativa, já o
que as demais medidas constantes do
mesmo estão insertas em preceituação legal
vigente.
Assim, opinamos pela aprovação do
projeto, nos têrmos do seguinte:
SUBSTITUTIVO
Estabelece normas para pagamento das
cotas-partes em multas e apreensões.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
A
participação
de
funcionários, ou de quem quer que figure
como denunciante, em cotas-partas de
multas e apreensões atribuídas em lei,
somente se efetivará após a juntada
aos autos do processo fiscal-administrativo,
de
prova
da
instauração,
no

Judiciário, da correspondente ação criminal.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.
Sala das Comissões, 8 de fevereiro de
1965. – Victorino Freire, Presidente
–
Sigefredo Pacheco, Relator. – José Leite. –
Miguel Couto.
PARECER Nº 552, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça,
ao Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1964,
que estabelece normas para pagamento das
cotas-partes em multas e apreensões, e dá
outras providencias.
Relator Sr. Josapbat Marinho:
Retorna o presente projeto a esta
Comissão em face do substitutivo oferecida
pela ilustre Comissão de Serviço Público
Civil.
Posteriormente à apresentação do
projeto, e, pois, à emissão do parecer desta
Comissão,
que
o
considerou
sem
impedimentos para sua tramitação, foi
sancionada a Lei nº 4.863, de 29 de
novembro de 1935.
O art. 23 dessa Lei disciplina o
percentual de participarão nas multas fiscais
ou no produto de leilão de mercadorias,
reduzindo-o a 43%, e regula o respectivo
pagamento.
Diante disso, a Comissão de Serviço
Público Civil suprimiu do projeto o art. 14,
que tratava do assunto e estipulava em 30%
a participação prevista.
E evidente que a superveniência da lei
impõe que seja comparada com o texto do
projeto, mas o que este sugere não está
prejudicado
nem
Impedido
de
ser
considerado, agora. Apenas o Senado optará
entre a manutenção do critério instrua na lei
recente e o que propõe o projeto.
Contudo, não há inconstitucionalidade
nem injurídicidade no substitutivo, que, em
verdade, apenas encerra a opção da
Comissão de Serviço Público Civil.
Do mérito deve dizer a Comissão de
Finanças.
Sala das Comissões, 23 de março de
1966. – Milton Campos Presidente –
Josaphat Marinho. Relator – Bezerra Neto. –
Jefferson de Aguiar – Afonso Arinos –
Heribaldo Vieira – Gay da Fonseca. – Wilson
Gonçalves.
PARECER Nº552, DE 1966.
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1964, que
estabelece normas para pagamento das
cotas-partes em multas e apreensões, e dá
outras providencias.
Relatar: Lobão da Silveira:
O Senador Bezerra Neto, sob
fundamento de que, no Brasil, "é corriqueiro o
fato de que se perscrute o contrabando e não
o contrabandista" (o grifo é nosso), submeteu
à consideração dos seus pares o projeto de
que ora nos ocupamos e cujo objetivo
primordial é, exatamente dar as autoridades
os meios legais indispensáveis a uma melhor
e mais eficiente ação no que concerne ao
contrabando e ao contrabandista.
Para tanto em seu art. 2º, assim dispõe
o Projeto:
"– Tratando-se de ilícito penal, a
participação de que trata esta lei, sòmente se
efetivará apôs a juntada, aos antes do
processo fiscal-administrativo, de prova da
instauração, no Judiciário da correspondente
ação criminal."
A
matéria
mereceu
parecer
favorável das Comissões de Constituição e
Justiça e de Serviço Público Civil,
sendo que esta última, alegando que a Lei nº
4.863,
de
29
de
novembro
de
1965, fixa em 40% (quarenta por
cento) no máximo, "a participação nas muitas
aplicadas..."
afirma
que
"apenas
o preceituado no art. 2º do projeto
poderá
ser
objeto
de
aprecia-
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ção," já que as demais medidas constantes
do mesmo estão insertas em preceituação
legal vigente", concluindo por apresentar
substitutivo.
Embora evidente que a superveniência da
lei impõe seja esta comparada com o texto do
projeto, isto não significa, porém, esteja
prejudicado ou impedido de ser considerado o
que o mesmo sugere, mórmente, quando, como
no caso presente, não há qualquer impedimento
legal quanto ao poder de emenda.
O Projeto, que não importará em e
quaisquer ônus para a Fazenda Pública,
deve ser aprovado pelos nobres fins a que se
propõe.
É o parecer.
Sala das Comissões, 27 de maio de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente.
– Lobão da Silveira, Relator. – Adolpho
Franco. – Lopes da costa – Victorino Freire. –
José Leite. – Bezerra Neto. – Wilson
Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do expediente.
Sôbre a mesa, requerimento de
informações que vai ser lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 211, DE 1966
Requeremos à Mesa, nos têrmos do
Regimento Interno, sejam solicitadas ao
Estado-Maior das Fôrças Armadas, através
do Gabinete Militar da Presidência da
República, as seguintes informações:
1) Quando vai ser denunciado o acôrdo
que permitiu fosse o território nacional
aerofotgrafado
e
aerofotometrado
por
técnicos estrangeiros?
2) Quantas aerofotografias foram tiradas
até dezembro de 1965 e tende estão os seus
originais?
3) Essas fotografias estão à disposição
das empresas brasileiras Onde?
4) Qual o órgão do E.M.F.A. que dispõe
de técnicos especializados em geologia e
geofísica para fazer a interpretação desses
mapas?
5) Quanto foi dispendido na obtenção
dessas aerofotografias?
6) Qual o aparelhamento usado e qual o
tipo de aeronave utilizada para essa missão
e qual a composição de suas tripulações?
Quantos
brasileiros
integraram
sua
composição e em que proporção?
7) Esses brasileiros foram treinados
tiveram prepararão técnica adequada para
trabalhos de cintilometria, magnetometria e
interpretação de aerofotografias?
8) Quais os resultados obtidos com
êsses serviços, de 2 (dois) de julho de 1964,
quando tiveram inicio, até 31 de dezembro de
1965?
Justificação
A 21 de junho de 1965 apresentamos o
Requerimento de Informações número 36865, sobre a matéria, endereçado ao
Ministério das Minas e Energia.
Contudo, em resposta, o Ministério
das Minas e Energia (Aviso nº 235, de
15-8-1965) esclareceu que a matéria
estava sob a jurisdição do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. Entretanto, feito
o encaminhamento do mesmo expediente
ao
I.B.G.E.,
esclareceu
o
Ministro
Extraordinário para a Coordenação dos
Organismos Regionais, através do Aviso nº
0277, de 20 de abril último, que o assento
está afeto ao Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
Renovamos,
com
a
retificação
necessária, os termos do Requerimento em
causa, cuja justificarão foi concedida nos
têrmos que se seguem:
"Como sabemos, foi efetivado, no ano
de 1964, acôrdo para o levantamento
aerofotométrico do território e nacional, o
que tem sido feito a partir de 2 de junho
daquele ano. Segundo informações já
do conhecimento público, os aviões e
encarregados dessa missão da mais alta
relevância para segurança nacional têm leva-
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do tripulações que não são em sua
maioria, compostas de brasileiros. Ora,
essa tarefa deveria e deverá ser cometida
a nacionais, como nos parece óbvio. O
requerimento visar escIarecer essas
dividas, bem como avaliar o quanto já se
dispendeu com esses trabalhos e os seus
resultados
efetivos.
Finamente,
pretendemos obter informações, de
disposições do nosso Govêrno no sentido
da denuncia dêsse acôrdo.
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966. – Jose Ermírio de Moraes.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento lido vai à
publicação e, em será, despachado pela
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Ao expediente lido figuram
Mensagens pelas quais o Senhor
Presidente
da
República
do
conhecimento ao Congresso Nacional dos
vetos opostos aos seguintes projetos de
lei:
– nº 3.561-B-66 na Câmara e
número 90-66 no Senado, que altera a Lei
nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
autoriza a doarão de imóvel à Prefeitura
Municipal de Corumbá, no Estado de
Mato Grosso;
– nº 2.756-B-61 na Câmara e
número 7-66 no Senado, que autoriza o
Conselho Nacional de Pesquisas a ceder
parte da área de terreno integrante do seu
Patrimônio.
Para apreciação dêsses vetos esta
Presidência designa a sessão conjunta já
convocada para o dia 14 de junho
próximo; às 21 horas e 30 minutos, sem
prejuízo da matéria para ela já
programada.
Para as Comissões Mistas que as
deverão relatar designa:
– quanto ao primeiro, os Senhores
Senadores:
Lopes da Costa – ARENA
Manoel Vilaça – ARENA
Bezerra Neto – MDB
– quanto ao segundo, os Senhores
Senadores:
Adolpho Franco – ARENA
Dilton Costa - ARENA
José Ermírio – MPB.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
Gama): – Tendo sido distribuído os
avulsos do Parecer sôbre a emenda
oferecida em Plenário ao Projeto de
Emenda à Constituição nº 1. de 1965, de
iniciativa do Senhor Senador José
Ermírio, a matéria figurará em Ordem do
Dia, para votação em segundo turno, na
sessão de 8 de junho próximo.
Estipula o § 9º introduzido no artigo
67 da Constituição pela Emenda
Constitucional nº 17, que:
"o projeto de lei que, na Câmara de
origem, receber parecer contrário, quanto
ao mérito, de tôdas as Comissões a que
fôr distribuído será tido como rejeitado."
Estão nessas condições vários
projetos existentes sôbre a mesa.
A Presidência, cumprindo o que
determina o dispositivo constitucional
citado, vai encaminhá-los ao Arquivo.
Trata-se dos seguintes:
PROJETOS DE LEI DO SENADO
– arquivados de acôrdo com o
disposto no § 9º do art. 67 da
Constituição (Emenda Constitucional
número 17) :
Nº 33-60 – de autoria do Senhor
Senador Milton Campos, que institui os
direitos eleitorais para a eleição de
Deputados, tendo:
Parecer (nº 1.044, de 1965) da Comissão
– de Constituição e Justiça, pelo
arquivamento.
Nº 111-63 – de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Tôrres, que cria o
Parque Nacional do Mambucada, no vale
do rio Mambucada, no Estado do
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Rio de Janeiro e dá outras providências
tendo:
Pareceres (ns. 368, 370 e 371, de
1966) das Comissões:
– de Constituição e Justiça
1º
pronunciamento
propondo
audiência do Ministério da Agricultura;
2º pronunciamento: favorável;
– de Agricultura, contrário e
– de Finanças, contrário.
Nº 120-63 – de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Tôrres, que declara
de utilidade pública a "Associação de
Caridade Hospitalar de Iguaçu, com sede
em nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro, tendo:
Pareceres (ns. 514, 515, de 1964 e
55, de 1966) das Comissões:
– de Constituição e Justiça, favorável
e
– de Saúde
1º pronunciamento – parecer no
Sentido de ser sustada a tramitação do
projeto;
2º pronunciamento – contrario
Nº 129-63 – de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Tôrres, que altera o
Decreto-lei nº 5.573, de 14 de 1 junho de
1943, que dispõe sôbre o pronunciamento
do Conselho Nacional de Águas e
Energia Elétrica, tendo:
Pareceres (ns. 334 e 335, de 1966)
das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e
– de Economia, pela rejeição.
Nº 180-63 – de autoria do Senhor
Senador Bezerra Neto, que dispõe sôbre
transporte de mercadorias importadas ou
exportadas com o benefício de favores
governamentais e dá outras providências,
tendo:
Pareceres (ns. 111, de 1964, 1.452,
1.453, 1.454 e 1.455, de 1965)
– das Comissões
– de Constituição e Justiça
1º pronunciamento – solicitando
Informações ao Ministério das Relações
Exteriores;
2º
pronunciamento
–
pela
constitucionalidade do projeto;
– de Transporte, Comunicações e
Obras Públicas
1º pronunciamento – pela audiência
da Comissão de Marinha Mercante;
2º pronunciamento – pela rejeição do
projeto;
– de Relações Exteriores – da
rejeição do projeto.
Nº 49-64 – de autoria do Senhor
Senador Mello Braga, que concede aos
estudantes que tenham concluído a 4º
série das Faculdades de Medicina e
estágio em serviço sanitário oficial o título
de Sanitarista ou Puericultor e aos
diplomados em Pedagogia, com estágio
em serviço de Puericultura, o de Auxiliar
de Puericultura, tendo:
Pareceres (ns. 364, 365, 366 e 367,
de 1966) das Comissões:
– de Constituição e Justiça
1º pronunciamento – propondo
audiência do Ministério da Saúde e do de
Educação e Cultura;
2º pronunciamento – contrário;
– de Educação e Cultura, contrário;
– de Saúde, contrário.
Nº 58-64 – de autoria do Senhor
Senador Ruy Palmeira, que prorroga o
praza estabelecido pela Lei número
4.357, de 16 de junho de 1954, e dá
outras providências, tendo:
Pareceres
pelo
arquivamento
(números 1.321, 1.322 e 1.323, das Co-)
missões:
– de Constituição e Justiça;
– de Legislação Social e
– de Finanças.
Nº 86-54 – de autoria do Senhor do
Senador Vasconcelos Tôrres, que dis-

põe sôbre a doação de prédio
pertencentes à Rêde Ferroviária Federal
S. A. e da outras providências, tendo:
Pareceres Contrários (ns. 1.511, e
1.512 de 1965) das Comissões:
– de Constituição e Justiça e
– de Finanças.
Nº 6-65 – de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Tôrres, que regula
o
uso
de
livros
didáticos
nos
estabelecimentos de ensino mantidos
pela união e nos de ensino secundário e
técnicos especializados, tendo:
Pareceres (ns. 1.200 e 1.201, de
1965) das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade e
– de Educação e Cultura, pela
rejeição
Nº8-65 – de autoria do Senhor
Senador Faria Tavares, que fixa critério
para a forma de pagamento de salário
devidos por empregadores comerciais e
industriais, tendo:
Pareceres, (ns. 1.236 e 1.237, de
1965) das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade e
– de Legislação Social, contrário,
com voto vencido do Senhor Senador
Eurico Rezende.
Nº 16-65 de autoria do Senhor
Senador Faria Tavares, que cria crédito
especial às Cooperativas de Consumo de
Sindicatos de Trabalhadores e de
estudantes, tendo:
Pareceres, (ns. 346 a 350, de 1965)
das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade, com
restrições do Senhor Senador Eurico
Rezende;
– de Economia, pela rejeição;
– de Legislação Social, pela rejeição,
Com voto vencido do Senhor senador
Eurico Rezende;
– de Educação e Cultura, pela
rejeição e
– de Finanças, pela refeição.
Nº 26-65 – de autoria, do Senhor
Senador Antônio Carlos, que dispõe
sôbre o aproveitamento dos navios
estrangeiros na cabotagem, nacional,
tendo:
Pareceres (ns 1.401, 1.402 e 1.403,
de 1965) das comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
e
constitucionalidade,
com
vota
vencido do Senhor Senador Aloysio de
Carvalho;
– de Economia, pela rejeição e
– de Transportes, Comunicações
Obras Públicas pela rejeição.
Nº 28-65 – de autoria do Senhor
Senador Bezerra Neto, que institui
o curso artístico no ensino técnico de
grau médio e dá outras providências,
modificando a Lei que fixa as Diretrizes e
Bases da Educado nacional, tendo:
Pareceres (ns. 16, 17 e 18, de 1966)
das Comissões:
– de Constituição e Justiça,
favorável;
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento – solicitando
audiência do Ministério da Educação e
Cultura;
2º pronunciamento – contrário.
Nº 36-65 – de autoria do Senhor
á Senador Josué de Souza, que
dispõe, sôbre o limite máximo de
idade para inscrição em concurso público
tendo:
Pareceres (ns. 1.384 e 1.335, de
1965) das Comissões:
– de Constituirão e Justiça, pela
constitucionalidade e
– de Serviço Público Civil, pela
rejeição.
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Nº 39-65 – de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Tôrres, que dispõe
sôbre o uso de viaturas oficiais e da
outras providências, tendo:
Pareceres Contrários (ns. 52, 53 e
54, de 1966) das Comissões:
– de Constituição e Justiça,
– de Serviço Público Civil e
– de Finanças.
Nº 39-65 – de autoria do Senhor
Senador Faria Tavares, que estabelece
prioridade para estudos de ensino médio
gratuito, tendo:
Pareceres (ns. 1.276, 1.277 e 1.278,
de 1965) das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
rejeição e
– de Finanças, pela rejeição.
Nº 50-65 – de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Tôrres, que altera
dispositivos da lei nº 3.863-A, de 24 de
janeiro de 1961, que prorroga o regime de
subvenção às empresas de transportes
aéreos estabelecido pela Lei nº 1.181, de
17 de agôsto de 1950, tendo:
Pareceres (ns. 49, 50 e 51, de 1966)
das Comissões:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade, com
restrições do Senhor Senador Heribaldo
Vieira;
– de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, pela rejeição e
– de Finanças, pela rejeição, com
restrições do Senhor Senador Eurico
Rezende.
Nº 52-65 – de autoria do Senhor
Senador Moura Palha, que isenta de
prestação de exames de suficiência os
professôres com mais de dez anos de
magistério, tendo:
Pareceres (ns. 174 e 173, de 1966)
das Comissões
– de Constituição e Justiça, pela
aprovação e
– de Educação e Cultura, pela
rejeição.
Nº 56-65 de autoria do Senhor
Senador Martins Júnior, que altera o § 3º
do Decreto-lei nº 4.014, de 13 de janeiro
de 1942 (que dispõe sôbre as atividades
dos despachantes aduaneiros), tendo:
Pareceres
pelo
Arquivamento
(números 184 e 185, de 1966) das
Comissões:
– de Constituição e Justiça e
– de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama) – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Vianna.
O SR. AURELIO VIANA (sem
revisão do orador): – Senhor presidente
e Senhores Senadores, nós brasileiros
temos a nossa História. Embora os
responsáveis pela formação cultural do
nosso povo não se venham preocupando
com os vultos que formaram a nossa
nacionalidade, eles existem. E um dia os
seus feitos serão convenientemente
revelados.
Sr. Presidente, os jornais vêm
noticiando e vêm condenando uma onda
de vandalismo que está levando o nosso
país a uma situação deplorável no
conceito universal.
São os destruidores de bustos de
personalidades brasileiras, de homens a
ilustres que vêm sendo derrubados, num
desprêzo total pelo passado histórico do
Brasil, sem compreenderem, esses
vândalos modernos que nenhum povo
pode viver e sobreviver sem que a tenha
respeito pelos que formaram o seu país,
pelos que lhe deram suporte cultural,
pelos que se sacrificaram em defesa do
patrimônio comum, do patrimônio, de
todos.
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Escolheram muito mal quando
arrebentaram, derrubaram, numa noite da
semana próxima passada, numa noite de
sábado para a madrugada de domingo, o
busto do Almirante Tamandaré, Joaquim
Marques Lisboa.
Foi o ódio à Marinha-de-Guerra
que levou êsse grupo de apátridas
àquela isulto, aquela quase depredação,
àquela atitude negativista? – Não
sabemos!
O busto de Tamandaré estava
colocado num pedestal, em frente a
Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais. Rachou-se em
três partes; foi encontrado por estudantes
apresentando desgastes visíveis.
A revolta se apossou de quantos,
neste país, amam, admiram e defendem
os grandes vultos que foram genuínos
fatores de integração. A Marinha-deGuerra, os soldados do mar, comandados
por Tamandaré, foram fatores decisivos
na preservação do Brasil, independente e
liberto de Portugal.
De família humilde, sem os brasões
da nobreza, engajando-se muito moço na
Marinha-de-Guerra do Brasil, Joaquim
Marques Lisboa, sem tradição militar, foise avultando através dos seus feitos, da
sua coragem, da sua Inteligência,
galgando posto a pôsto até que chegou
ao comando supremo, à estatura dos
maiores cabos-de-guerra no setor naval,
sendo apontado, numa profecia que se
realizou, pelo Almirante inglês Cockrane
como êmulo, como o futuro Nelson do
Brasil.
Há quem afirme, há historiadores
que apregoam que, sem Tamandaré, o
Brasil ter-se-ia despedaçado, depois da
independência e, hoje, ao invés de
colosso que abarca oito milhões e
quinhentos mil quilômetros quadrados,
teríamos uma porção de republiquetas
sem significação, sem personalidade
própria, num continente conturbado e
aflito como é o nosso.
O papel da Marinha de Guerra do
Brasil na formação da personalidade do
povo brasileiro ainda não foi devidamente
analisado.
Sr. Presidente, na Cabanada, ali se
encontrou lutando bravamente o futuro
Barão e depois Marqués de Tamandaré;
na revolta do Pará, como na revolta do
Maranhão, como nas lutas do Rio Grande
do Sul, como na banda Oriental, no
Uruguai, como na luta contra a ditadura
de Rosas, como na Guerra do Paraguai,
sempre se encontrava, de peito aberto,
destemido, franco leal em todos os
sentidos jovem de meia idade ou já velho,
Joaquim Marques Lisboa.
Quando o Imperador Dr. Pedro II
visitou o Nordeste do Brasil, chegando a
determinado lugar foi atraído pela voz de
Tamandaré que apontava para um túmulo
onde estavam os ossos do seu irmão que
morrera na defesa da Confederação do
Equador,
movimento
contrário
ao
Imperador. Pede-lhe autorização para
transferir os ossos do seu irmão para o
Rio de Janeiro. Pergunta-lhe Pedro II pelo
irmão e, lealmente, êle responde: "Foi um
dos que lutaram na defesa da
confederação do Equador". Era leal,
franco, honesto e digno.
Há historiadores que afirmam que
Tamandaré
previdentemente,
pelos
estudos e conhecimentos que tinha da
situação do Paraguai, do Uruguai da
Argentina particularmente, predissera
uma luta armada entre o Paraguai e o
Brasil. Então, nos primórdios da logística,
procurou preparar o Brasil para a luta. Vai
à Europa para negócios particulares e,
depois, é indicado, pelo nisso Govêrno,
para tratar do contrato de compra de
navios de guerra a vapor, construídos na
Inglaterra, na Franca a também na
Bélgica, devidamente equipados e sem os
quais não teríamos as vitórias obtidas
contra o ditador do Paraguai.
'

Diário Do Congresso Nacional (Seção II)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nas
minhas andanças pelo mundo tenho
estado em países capitalistas, em países
socialistas democráticas. Em todos eles
encontrei respeito pelos vultos da História
de cada qual. Na própria União Soviética
vi estátuas de Pedro, o Grande, de Ivan, o
Terrível. Os túmulos de Pedro e Paulo
como são reverenciados. A estátua de
Catarina lá ainda se encontra, embora
escritores comunistas tenham tachado
aquela imperatriz de "a grande prostituta".
Entretanto ali se encontra aquela estátua.
Ninguém ousou destruí-la, ninguém
ousou depredá-la, porque representa um
vulto que, ao seu tempo, teve o seu papel
na História. 1 E' assim em tôda parte.
Garibaldi, e Vitor Emanuel, na Itália, são
vultos que representam páginas da
história de cada povo. Ninguém ousa
destruí-las porque incorreria na cólera do
povo.
Pois no Brasil, agora, surgiu
mentalidade negativa que nos humilha,
que nos fere: a dos destruidores dos
bustos ou das estátuas que lembram o
nosso passado e o nosso bom passado!
Porque ao olhar para Tamandaré,
podemos dizer a nossos filhos: "ali está
um bravo, que nunca se humilhou diante
dos poderosos pedindo-lhes favores ou
benesses".
Foi êle um bravo que veio das
camadas mais humildes do povo
brasileiro, do bom povo brasileiro. Numa
época em que um homem, para engajar
na Marinha, para Ingressar na Escola
Naval, precisava de apresentar um
passado de nobreza, êle consegue, pelo
valor pessoal, pela maneira destemida
como sempre se postava, ingressar na
Marinha de Guerra, conquistar postos, –
repito – pelo seu valor e pela sua
inteligência. E quando os adesistas –
assim denominados àquele tempo –
portugueses, que pertenciam às Fôrças
Armadas do Brasil e exerciam o seu
comando, tentavam evitar, por todos os
meios e modos, que os brasileiros
legítimos, nascidos no Brasil, galgassem
postos elevados nas nossas fôrças
armadas, foi Cochrane que pediu uma
exceção ao Imperador, e a exceção foi
para Joaquim Marques Lisboa.
O atestado de Taylor, de Norton
sôbre a conduta daquele bravo nos
entusiasma; é uma lição para nossos
filhos. Destemido na luta, vencido o
adversário, revelava-se nele o seu caráter
humano. E o primeiro a atender o
vencido, a lhe pensar as feridas, a cuidar
deles, a reconhecer o valor quando
tinham.
Lembro-me bem de um episódio que
li, algures, sôbre essa figura impar de
nossa História: é quando vinha trazendo
ele uma nau-de-guera da Inglaterra. Ao
longe, avistava-se um incêndio em pleno
mar. Era um navio norte-americano
vítima do fogo, que transportava para a
Norte-América colonos que iam da
Inglaterra iniciar uma nova vida no novo
Continente.
Imediatamente vai êle em socorro,
com perigo para o nosso navio, para a
sua tripulação e para ele mesmo,
em socorro do navio americano, e
consegue salvar mais de duzentos
passageiros e tripulantes, o que lhe valeu
os maiores elogios de tôda a imprensa
européia, particularmente da imprensa
inglesa.
Este fato projetou o País no
Continente europeu, revelou valôres que
estavam encobertos aqui mesmo, no
Brasil.
No caso de uma fragata portuguesa
creio que de nome Vera-Cruz, uma
tempestade destroçou-a e Tamandaré,
que
sempre
lutara
contra
os
remanescentes portugueses, armados ou
não, que não se conformavam com a
independência do Brasil, e os esmagara
em qualquer parte onde levantavam a

cabeça,
acorre
depressa.
Um
comandante, creio que inglês, que se
encontrava perto do navio português,
não consegue socorrê-lo; outro navio,
de
cuja
nacionalidade
não
me
lembro,
também,
não
pudera
socorrer navio a lusitano. Vai Tamandaré,
persistentemente,
pacientemente,
heróicamente, o enfrenta as ondas
revoltas e a tempestade, arrisca a vida,
sua e dos comandados, que acreditavam
nele, e consegue rebocar, salvando-o,
aquele navio português – creio que de
nome Vera Cruz, recebendo ao Brasil, da
colônia portuguêsa, uma das maiores
homenagens jamais prestadas a um
cidadão brasileiro, a um cidadão fardado.
Fizeram mesmo uma subscrição pública,
entre os portugueses, para o conserto da
nau lusitana e para a compra de uma
espada que seria entregue a Tamandaré,
como reconhecimento de Portugal pelo
seu papel heróico na salvação daquele
navio e daquelas vidas de portugueses,
homenagem
que
ele
recusou
veementemente. Não queria recebe-la,
porque, dizia o soldado brasileiro: "Cumpri
apenas com o meu dever".
Mas, Sr. Presidente, escolhe-se
justamente uma dessas figuras, um
dêsses
vultos
da
nossa
história
respeitados pelos homens-de-consciência
deste país como alvo de um ódio animal,
irracional, apátrida, Sem sentido nenhum,
numa coma destruição do resto de fé em
si mesmo que ainda existe no coração do
brasileiro.
Soube que, há alguns dias
passados, também derrubaram o busto
de um poeta. Então este grupo – que eu
ousaria dizer de anormais – macomunase, une-se para destruição do que ha de
mais querido, na formação de um povo?
E isto, é sintomático, não vem por
acaso, tem um sentido. Isto nos deve
arregimentar
a
nós,
políticos,
governantes, a nós, país, para uma luta
sem tréguas na defesa de nosso
patrimônio histórico, numa luta para
preservarmos os nossos filhos, a nossa
juventude da anarquia espiritual, que
ameaça tragá-la, eliminá-la, destruí-la.
Sr. Presidente, apenas com estas
singelas palavras desejo manifestar a
minha repulsa a tais métodos. Não
procuro sequer saber de onde vieram.
Sou contra eles, contra tais atitudes
que nos envergonham, que nos ferem nos
nossos brios patrióticos, marcando a
nossa posição contra elas.
Infelizmente„ estamos vivendo uma
época dificílima.
O fato é como se não existisse para
muita gente adulta. Que implicações traz
se um grupo de tresloucados derruba a
estátua de um dos nossos antepassados,
que deram a sua vida, as suas energias e
tranquilidade para a formação de nossa
nacionalidade? Amanhã, destróem um
busto de, Castro Alves. Isto não tem
sentido, dizem alguns comodistas; não
tem importância, dizem outros. O Cantor
dos Escravos? Não tem importância, que
destruam? E aplaudem com o seu
silêncio e atitude o que se processa
contra a própria nacionalidade, contra o
próprio sentido de vida de um povo,
aniquilando-se
tudo
para
que
continuemos escravos de grupos que não
querem, de modo algum, que tenhamos
personalidade política, que tenhamos
personalidade cultural, que tenhamos
personalidade econômica.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: Com muito
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª
tem toda razão. Isto é um desrespeito à
própria Pátria, e esta mocidade, que é
a esperança do Brasil, precisa aprender
a cultivar e realmente a saber que
fizeram os nossos antepassados, que
nos
dessem
as
nossas
fron-
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teiras, que lutaram em condições as mais
difíceis para sobreviverem. O povo, hoje,
desrespeita
homens
do
tipo
de
Tamandaré. Que o Senado da República
manifeste a sua repulsa a êsses atos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
Êste fato desperta a nossa atenção
para um dever que é nosso, o de
procurarmos sempre apresentar o lado
positivo do país, do nosso passado, à
nossa juventude, aos nossos operários,
aos nossos trabalhadores, a quantos
sentem responsabilidade pelos destinos
da Pátria. Ao invés de feriados e feriados,
de dias santificados e mais dias
santificados – que a própria Igreja não
reconhece como dias de guarda na Itália,
no Vaticano – apenas como motivo para
que não sai trabalhe, cria-se um ambiente
de plena vadiagem, que não constri nem
edifica, quando deveríamos, nas escolas,
pelo
exemplo,
apresentarmos
os
Osvaldos Cruz do Brasil, os Tamandarés
do Brasil, os Osórios do Brasil, os Caxias,
os Grenfeld, os Marcílio Dias, os
Graciliano Ramos, os Machado de Assis,
os Santos Dumont, os Florianos, os
Deodoros, os Aristides Lobos, os Arthur
Ramos, os Nina Rodrigues e tantos
outros. Apresentemo-los nas suas partes
boas, analisando seus defeitos no sentido
construtivo, para que o povo não se
envergonha do seu passado, e que com e
a argamassa com a qual se constroi o
presente se edifiquem as colunas do
futuro.
Sr. Presidente, neste momento,
honro a figura do grande soldado
humanista do Brasil, o Almirante Marquês
de Tamandaré – e creio êste o
pensamento de todo o Senado da
República. (Muito bem! Muito bem!
Palmas) (O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
João Abraão.
O SR. JOÃO ABRAÃO (lê): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não era meu
desejo ocupar a tribuna desta ilustre Casa
para debater um problema de caráter
estritamente regional. Desde que fui
indicado pelo valoroso povo goiano para
substituir no Senado Federal o grande, o
estadista Juscelino Kubitscheck de
Oliveira hoje com os seus direitos
políticos cassados pelos atuais donos do
Poder,
tenho
evitado
trazer
ao
conhecimento dos meus pares o que
vem se passando no meu Estado, onde
a corrupção, os demandos administrativos
e mesquinhas perseguições são a
movidas dia a dia, sob a inspiração do
próprio governador Otávio Lago de
Siqueira.
O silêncio a que me propus até a
agora Sr. Presidente, não representava
senão a esperança de que o Senhor
Governador,
um
político
ainda
inexperiente, tivesse oportunidade de
corrigir os seus primeiros atos talvez
inspirados pelos seus conselheiros
políticos, todos homens ressentidos com
o povo de Goiás pelas sucessivas
derrotas eleitorais que lhe impôs.
Mas
o
tempo
passou,
Sr.
Presidente, e o Sr. Otávio Lage, ao invés
de procurar pacificar o Estado, recém
saído de uma série de crises políticas
originárias do golpe militar de 1º de abriu,
passou
a
incentivar
pessoalmente
as perseguições aos que se negavam
a compactuar com a desastrosa
administração executada hoje na minha
terra. O terror fiscal e policial foi impôsto
pelo governador. A corrupção começou a
tomar conta do Govêrno Estadual através
de atos de autoria do próprio Chefe do
Executivo. Um dos primeiros atos de
corrupção praticados pelo Sr. Otávio Lage
foi a nomeação do seu próprio
irmão, engenheiro Jair Lage de Siqueira,
para a Secretaria de Coordenação e
Planejamento. A primeira vista, po-
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de-se dizer que o Governador tem plena
liberdade para escolher seus auxiliares
diretos. Mas se passarmos os olhos pela
Constituição Estadual, veremos que ela
foi ferida frontalmente pelo Governador. O
artigo da Constituição goiana afirma
textualmente:
"É defeso ao governador e aos seus
substitutos:
a) nomear parentes consangüíneos
ou afins, até o terceiro grau, para
qualquer cargo público, exceto os de
concursos"...
Seguindo-se a êsse, outros casos de
corrupção foram executados pelo Sr.
Otávio Lage, entre os quais um que
provocou a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito na
Assembléia Legislativa do Estado.
Trata-se dos já famosos "negócios"
realizados entre a "Terracap" – emprêsa
de propriedade do governador e de sua
família, e o DERGO – Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem.
Vultosos têrmos aditivos a contratos
entre o Departamento de Estradas de
Rodagem de Goiás e a firma Terracap
S.A., de propriedade dos Srs. Otávio Lage
de Siqueira, seu irmão Jair Lage de
Siqueira e outros, celebraram-se em alta
escala, sem os correspondentes serviços
executados, com a manipulação pura e
simples de medições nos recintos
fechados do DERGO.
Num
dêsses
têrmos
aditivos,
assinado em 2 de julho de 1965, quando
o Sr. Otávio Lage se encontrava em plena
campanha eleitoral, reajustou-se com
mais cento e cinqüenta milhões de
cruzeiros um contrato de trinta e sete
milhões e quinhentos mil cruzeiros,
contrato êste de 29 de maio de 1962. O
reajuste do ano passado foi procedido
com verba própria do DERGO, sôbre um
contrato de maio de 1962, executado com
verba delegada em convênio, ao DERGO,
pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
Segundo
denúncia
feita
da
Assembléia Legislativa pela Deputado
Antônio Magalhães, principal base para a
constituição da CPI, outros têrmos
aditivos foram firmados sôbre êsse
mesmo contrato, e por êles o
Departamento de Estradas de Rodagem
de Goiás já pagou à TERRACAP S.A.
importância superior a quatrocentos
milhões de cruzeiros. Mais têrmos
aditivos foram celebrados sôbre o
contrato de 37 milhões e 500 mil – e por
êles a Terracap deverá receber quantia
equivalente,
ou
seja,
cêrca
de
quatrocentos milhões de cruzeiros,
subindo assim, à casa de oitocentos
milhões o total dos reajustes em um único
contrato.
A corrupção não parou aí. Com
alguns
contratos
que
somam
aproximadamente
dois
bilhões
de
cruzeiros, em andamento no DERGO, o
Governador Otávio Lage e seu irmão,
Secretário
de
Coordenação
e
Planejamento, simularam no dia 30 de
janeiro, um dia antes de sua posse, a
venda da Terracap S.A.
Mas a noticia da transação não foi
confirmada, pelo menos até o dia 6 de
abril do corrente ano pela Junta
Comercial do Estado de Goiás.
Em certidão passada no dia 6 de abril,
mais de dois meses após a posse do Sr.
Otávio Lage, vemos que o Sr. Governador e
seu irmão Jair Lage de Siqueira são os
verdadeiros donos da Terracap, juntamente
com os Srs. Ubiratan Alves Siqueira, José
Machado de Siqueira, Hélio Lage Poli, Arnaldo
dos Reis e Souza e Maria Francisca de Souza.
Os correligionários do Sr. Governador,
tanto
na
Câmara
Federal
como
na
Assembléia
Estadual,
têm
procurado desmentir essas acusações,
afirmando que as denúncias apresentadas
pela oposição se baseiam únicamente
em revanchismo por parte daqueles
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que perderam a eleição de 1965. No
entanto,
nunca
apresentaram
um
documento capaz de invalidar as
certidões exibidas pelos Deputados
Antônio
Magalhães
no
Legislativo
Estadual, e Celestino Filho na Câmara
dos Deputados, tôdas elas altamente
comprometedoras para o Sr. Governador
do Estado.
Mas, não é só isso, Sr. Presidente. A
tensão política, hoje existente no meu
Estado, tem sua origem no próprio
Palácio das Esmeraldas.
Incapaz de dirigir politicamente o
Estado, o Sr. Otávio Lage tenta mantê-lo
em permanente crise, à espera de que o
Govêrno Federal vá em seu socorro,
casamento mandatos de deputados da
oposição ou, até mesmo, adotando uma
medida mais violenta contra a soberania
do Poder Legislativo, onde o Governador
perdeu a maioria que contava nos
primeiros dias de seu mandato.
Comprovando o que afirmo, Senhor
Presidente, Senhores Senadores, destaco
o que ocorreu no dia da eleição da Mesa
da Assembléia. Sabendo que tinha
minoria de um voto para eleger os seus
candidatos, o Sr. Otávio Lage criou um
clima de terror no proprio plenário, fato
divulgado por quase tôda a imprensa do
País. Até mesmo o concurso de dois
oficiais do Exército foi requisitado pelo
Governador para pressionar a oposição e,
talvez obter o apoio de pelo menos um
deputado, o que lhe bastaria para
conseguir os seus objetivos. Os dois
oficiais, fardados, mantiveram-se no
plenário da Assembléia desde as 8 horas
da manhã até, aproximadamente, às 16
horas, quando, vencendo tôda a cerrada
obstrução da ARENA, o MDB, dando
provas de uma firmeza exemplar
conseguiu eleger tôda a Mesa da
Assembléia.
Demonstrando
a
sua
índole
antidemocrática, o Sr. Otávio Lage
recusou-se a aceitar o resultado do
pleito, despachando emissários para o
Rio de Janeiro ao encontro do
Presidente da República e do Ministro
da Justiça, para obter apoio para uma
medida violenta contra a soberania do
Legislativo.
Um
dos
seus
correligionários, o Deputado Lisboa
Machado; chegou mesmo a dizer que se
fosse
necessário,
o
governador
mandaria a Policia invadir a Assembléia
e prender os deputados da oposição.
Frustrado em seus objetivos, o Sr.
Governador passou a adotar outra tática.
Desesperado com a impopularidade com
que conta hoje o seu Govêrno, procura o Sr.
Otávio Lage obter uma demonstração de
prestigío na esfera federal, convidando a
visitar o Estado o Marechal Castello Branco
e o candidato da ARENA à Presidência da
República, Ministro Costa e Silva.
Desejo, nesta oportunidade, Senhor
Presidente, transmitir um apêlo ao Sr.
Presidente da República e ao Sr. Ministro da
Guerra: Antes de atender aos desesperados
apêlos do atender aos desesperados apelos
do Governador, procurem saber quem é o Sr.
Otávio Lage de Siqueira. Façam uma
investigação em tôrno das denúncias
apresentadas contra êle na Assembléia
Legislativa. Façam um levantamento do
passado do Senhor Otávio Lage desde sua
passagem pela Prefeitura de Goianésia e dos
atos que vem praticando à frente do Govêrno
de Goiás. Se ficar provado que as denúncias
são ineptas, prestigiem o seu correligionário.
Se, ao contrário – e estou certo que isso
acontecerá
– as
acusações forem
confirmadas, deixem o governador ser julgado
pelos, podêres competentes, que são a
Assembléia Legislativa Estadual e o Tribunal
de Justiça do Estado.
Estou convencido de que Goiás,
já tão atingido pela fôrça do Poder
Central com a deposição de um seu
legitimo governador, com as centenas de
IPMs em andamento e pelo terror

dirigido contra o Estado pelo atual
governador, ficará grato ao Marechal
Casteilo Branco se êle resolver deixar a
cargo do seu ilegível os seus problemas
políticos. É só isso que Goiás pede ao
Govêrno da República. (Muito bem; muito
bem.
Palmas.
O
orador
é
cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Ruy Carneiro:
O SR. RUY CARNEIRO (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, acabo de receber
um telegrama do Presidente dos
Bancários da Paraíba, em que me pede
para formular apêlo ao Sr. Ministro do
Trabalho no sentido de que seja
restabelecida a verba destinada aos
contribuintes daquela classe.
Faço que tão de ler, desta tribuna o
telegrama e endossar o apêlo que nêle se
contém, ao Senhor Ministro Peracchi
Barcellos, porque a medida proposta
não deve ser efetivada e não sei
como, nesta altura dos acontecimentes,
dela se cogitou com a vida cara e difícil
em todo o Brasil e, de modo especial, no
Nordeste.
Agora, principalmente, que a sêca
inclemente assola aquela região, os
Jornais anunciam catástrofes nas cidades
de Salvador e Recife, decorrentes de
verdadeiras trombas d'água caídas sôbre
aquelas capitais.
Com essas notícias, quem não
conhece a região supõe que estamos
tendo
inverno
fabuloso
naqueles
Estados. O litoral nordestino jamais
sofreu essas influências climáticas,
porque ali chove normalmente nesta
época.
As
trombas
d'água
são
destemperos da natureza, como ocorreu
recentemente no Rio de Janeiro e outras
partes do Brasil.
Fato anormal no sistema climático do
nosso País, Sr. Presidente.
Esta digressão, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, faço especialmente
como esclarecimento para que não
paire dúvida sôbre a situação do
nordestino neste ano de 1966, que é
de sêca e de dificuldade. Frente essa
realidade, faz-se necessário que o
Departamento
Nacional
da
Previdência
Social
medite
e
reconsidere a determinação que
motivou o telegrama do Sr. Samuel
Pederneiras, Presidente do Sindicato
dos Bancários da Paraíba, a nossa
presença nesta tribuna.
Estou até, Sr. Presidente, a supor
que deve ter havido equívoco na
determinação dessa providência, sendo
assim mais fácil modificá-la.
Passarei a ler, para conhecimento do
Plenário, o referido telegrama:
"Comunicamos a V. Exa. a medida
absurda tomada pelo Departamento
Nacional
da
Previdência
Social,
cortando a verba orçamentária do
IAPB, destinada ao pagamento dos
agentes
comuns,
implicando
automàticamente no fechamento de
cêrca de 1.267 agências no País, com
prejuízos para a assistência médica e
dos benefícios dos trabalhadores e de
segurados. Em nosso Estado, a
medida atinge os municípios de Patos,
Pombal, Sousa, Cajazeiras, Catolé do
Rocha Monteiro Picuí, Guarabira,
Alagoa
Grande,
Sapé
Areia,
Esperança,
Solanéia,
Itabaiana,
Bananeiras e Cuité. Aguardamos a
resposta
de
Vossa
Excelência.
Saudações. – Samuel Pederneiras,
Presidente do Sindicato dos Bancários
da Paraíba".
Como V. Exa., Sr. Presidente, e o,
Plenário estão ouvindo, é situação
dolorosa para as 1.267 agências de todo
o País, nesta hora difícil, com o remédio
custando precos astronômicos os gêneros
alimentícios igualmente, e tudo mais.
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Quero formular um apêlo ao
Senhor Ministro Peracchi Barcellos, na
certeza de que calarão no espirito de
Sua Excelência os reclamos dos
bancários da Paraíba.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Cattete Pinheiro
Lobão da Silveira
Ruy Carneiro
Barros Carvalho
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
João Abrahão
Pedro Ludovico
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa oficio que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
Em 31 de maio de 1966
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V.
Exa. que esta Liderança deliberou
indicar o Sr: Senador Mello Braga
para integrar a Delegação do Brasil
à
Conferência
da
Organização
Internacional do Trabalho, a reunir-se
pròximamente em Genebra.
Atenciosas saudações. – Filinto
Müller, Líder da Aliança Renovadora
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sôbre a mesa, requerimento do
nobre Senador Melo Braga que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Tendo sido convidado a participar
da Delegação do Brasil à Conferência
da Organização Internacional do
Trabalho, a realizar-se pròximamente
em
Genebra,
solicito
me
seja
concedida
autorização
para
desempenhar essa missão, nos têrmos
do art. 49 da Constituição Federal e do
art. 40 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente
do país durante cêrca de 30 dias.
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966. – Mello Braga.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – De acôrdo com o
Regimento Interno, a comunicação do
nobre Senador é remetida à Comissão
de
Relações
Exteriores
para
emitir parecer, o qual deverá ser
proferido ainda hoje e submetido à
decisão do Plenário no final da
presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, requerimento de
informações que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 213, DE 1966
Senhor Presidente,
Nos têrmos do Regimento Interno,
venho requerer a Vossa Excelência
sejam solicitadas ao Ministério da
Educação e Cultura as seguintes
informações:
1) Quantas bôlsas de estudos
foram concedidas por êsse Ministério,
no Estado da Guanabara, no exercício
de 1957?
2 Quantas foram efetivamente pagas
e qual o montante dependido pelo
Ministério com as mesmas?
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3) Resta ainda o pagamento de
alguma prestação correspondente àquele
exercício?
Sala das Sessões. 31 de maio de 1966.
– Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Requerimento lido será
publicado e, em seguida, despachado pela
Presidência.
Está terminada a hora destinada ao
Expediente.
Estão presentes 23 Srs. Senadores.
Passa-se à:

rização e transferência de aforamento
dos terrenos de marinha e acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro
Trompowsky, na cidade do Rio de
Janeiro,
Estado
da
Guanabara,
outorgados pela União Federal ao
espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo
Pareceres (ns. 512 e 513, de 1966), das
Comissões de Constituição e Justfca
favorável e de Finanças, favorável, com
votos em separado do Sr. Senador
Domício Gondim vencido do Sr. Senador.
Adolfo Franco.

ORDEM DO DIA

É oportuno salientar que as Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças
tiveram dois pronunciamentos sôbre o
projeto, ambos favoráveis, pelos pareceres
números 627 e 626-A, de 1962, e pelos de
números 512 e 513, de 1966.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira, fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada para a próxima
sessão, por falta de quorum na de hoje.
Passa-se ao Requerimento número
212, lido no expediente de hoje, de
iniciativa do nobre Senador Mello Braga,
no qual S. Exa. convidado para participar
da delegação do Brasil à Conferencia da
Organização Internacional do Trabalho a
realizar-se próximamente em Genebra
solicita lhe seja concedida autorização
para desempenhar esta missão, nos
têrmos do artigo 49 da Constituição
Federal e do artigo 40 do Regimento
Interno
Esclarece o requerente que deverá
ausentar-se do país durante cêrca de 30
dias.
Solicito o Parecer da Comissão de
Relações Exterior. Para êste fim dou a
palavra ao seu relator, nobre Senador Filinto
Müller.
O SR. FILINTO MÜLLER (para emitir
parecer – sem revisão do orador): – Sr
Presidente, incumbido pelo Ministro de
Relações Exteriores, o nobre Senador
Benedito Valladares, vou dar parecer sôbre o
requerimento que acaba de ser enunciado
por V. Exa.
E' de praxe, Sr Presidente quando
se realizam as reuniões da Organização
Internacional do Trabalho, participar o
Parlamento Nacional – o Senado e a
Câmara – representado por um membro
de cada Casa dêste Congresso. Assim
tem sido sempre. E a medida em
verdade é muito acertada visto como
debatem-se no Plenário de Genebra
assuntos da maior relevância do do
interêsse da nossa legislação social, do
interêsse
da
vida
de
nossos
trabalhadores.
A indicação do nobre Senador Melo
Braga corresponde ao apêlo feito pelo
Itamarati e a meu ver, no entender da
Comissão de Relações Exteriores merece
aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Parecer da Comissão de
Relações Exteriores
é favorável ao
Requerimento.
Em discussão o Requerimento. (Pausa)
Nenhum Sr. Senador desejando usar a
palavra, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada para a próxima
sessão por falta de quorum na de hoje.
Está esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Não há oradores incristos. (Pausa)

Item 1:
Discussão, em primeiro turno (1º
dia),
do
Projeto
de
Emenda
à
Constituição nº 4, de 1965, (nº 19-B-64
na Casa de origem) de iniciativa da
Câmara dos Deputados, que altera a
redação do artigo 199 da Constituição
Federal, suprimindo-lhe parágrafo único
(referente ao prazo para aplicação,
no Plano de. Valorização Econômica
da Amazônia de 3% sôbre e renda
tributária da União), tendo Parecer
favorável sob nº 529, de 1966, da
Comissão Especial.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, dou por encerrada a dicussão.
Encerrada a discussão, no seu primeiro,
dia, o projeto voltará à Ordem do Dia para
prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2
Discussão, em turno único, de Projeto
de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A63 na Casa de origem) que autoriza e
Tribunal de Contas da União a registrar têrmo
de rescisão de contrato entre a Divisão de
Obras do Ministério da Agricultura e a Cisa
S.A. – Engenharia e Comercio, tendo
Pareceres favoráveis, sob ns. 460 e 461, de
1966, das Comissões: – de Constituiçao e
Justiça e; – de Financas.
Cumpre esclarecer que o têrmo de
rescisão é de parte do contrato em
aprêço,
conforme
se
verifica
da
documentação constante no processo
pois uma parte referente ao exercício de
1960 ja foi cumprida; deixou de sê-lo
apenas a parte relativa ao exercício de
1961, por falta de verba para custear as
despesas respectivas.
A retificarão poderá ser feita na
Redação Final.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, dou por encerrada a discussão.
Fica adiada a votação para a Próxima
sessão, por falta de quorum na de hoje.
O SR. PRESIDENTE:
Item 3.
Discussão, em turno unico, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1962,
originário
da
Câmara
dos
Deputados (nº 130-A-62 da Casa de
origem), que determina o Ministro do
têrmo assinado em 13 de fevereiro de
1959, de unificação, construção, regula-
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Nada mais havendo que tratar, encerro a sessão designando para a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 1º DE JUNHO DE 1966
(QUARTA-FEIRA)
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63 na
Casa de origem) que autoriza o Tribunal de Contas da União a registrar têrmo de rescisão de
contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da Agricultura e a CISA S.A. – Engenharia e
Comercio, tendo Pareceres favoráveis, sob números 460 e 461, de 1966 das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finança.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 17 de 1962, originário da
Câmara dos Deputados (nº 180-A-62 na Casa de origem), que determina o registro ao têrmo
assinado em 13 de fevereiro de 1959, de unificação, constituição, regularização e
transferência da aforamanto dos terrenos de marinha e acrescidos, situados na Avenida
Brigadeiro Trompowsky, na cidade de Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, outorgados pela
União Federal ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo Pareceres (números 726 e 726-A,
de 1962, 512 e 513, de 1966) das Comissões de Constituição e Justiça favorável e de
Finanças, favorável, com votos em separado do Sr. Senador Domício Gondim e vencido do
Sr. Senador Adolfo Franco.
3
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Votação, em turno único do Requerimento nº 212, de 1966, pelo qual o Sr. Senador
Mello Braga solicita autorização do Senado para participar da Delegação do Brasil à
Conferência da Organização Internacional do Trabalho a reunir-se pròximamente em Genebra
(tendo parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores).
4
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Discussão, em primeiro turnos (2º dia), do Projeto de Emenda à Constituição nº 4 de
1966 (nº 19-B-64 na Casa de orgem), de iniciativa da Câmara dos Deputados, que altera a
redação do artigo 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe paragrafo ùnico (referente ao
prazo para aplicação, no Plano de Valorizando Econômica da Amazônia, de 3% sôbre a renda
tributária da União), tendo Parecer favorável sob nº 529, de 1966, da Comissão Especial.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174 DE 1964
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1964 (nº 859-B-63,
na Case de origem). que dispõe sôbre concursos de prognósticos esportivos e dá outras
providencias, tendo Pareceres (números 452 a 455, de 1966) das Comissões:
– de Educação e Cultura.
1º pronunciamento pela audiência do Conselho Nacional de Desportos e do Ministério da
Educação;
2º pronunciamento: favorável, nos têrmos do Substitutivo que apresenta;
– de Constituição e Justica, e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável do Substitutivo.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 1966, de iniciativa do
Presidente da República, que estende a praças licenciadas nas condições que específica, o
disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960 (projeto incluido
na Ordem do Dia nos termos do art 171, nº III, do Regimento Interno), dependente de
pronunciamento das Comissões de Projetos do Executivo e de Finanças.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 1966
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1960 (nº 3.578-B-66
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que estabelece isenção de
impôsto do Sêlo, para os atos em que forem partes os órgãos definidos no nº IV, art. 89, da
Lei nº 4.380, de 21 ae agôsto de 1964, e as Caixas Econômicas Federais em suas operações
imobiliárias, tendo Parecer favorável, sob nº 543, de 1966, da Comissão de Finanças.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 1966
Discussão em turno unico, do Projeto de Lei da Câmara nº 109 de 1966 (nº 3.600-B-66
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 360.000.000
(trezentos e sessenta milhões de cruzeiro) para atender a despesas com a desapropriação de
terrenos onde foram travadas as Batalhas dos Guararapes no Município de Jaboatão, Estado
de Pernambuco, tendo Parecer favorável, sob nº 527 de 1966, da Comissão de Finanças.
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9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 1966 (nº
3.001-B-66, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que isenta
de impôsto de importação equipamento importado pela Madequimica S.A. Industria de
Madeiras Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto Alegre Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 528, de 1966, da Comissão de Finanças.
10
REQUERIMENTO Nº 36, DE 1966
Discussão, em turno único do Requerimento nº 36, de 1966, pelo qual o Sr.
Senador José Ermirio solicita ao Ministério da Guerra informações sôbre as despesas
efetuada com tropas do Exército em diversas regiões do País e no Exterior, tendo
Pareceres (445 e 446, de 1966) das Comissões:
– de Relações Exteriores declarando-se incompetente para opinar sôbre o
assunto; e
– de Segurança-Nacional, pela procedência do Requerimento.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO ção fulgente da obra divina. Ela não
SENHOR SENADOR GUIDO MONDIN envelhece nunca, nem na sua missão
NA SESSÃO DE 6 MAIO DE 1966, QUE nem para nós, que a vemos sempre igual
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE na uniformidade misteriosa da sua
significação.
O SR. GUIDO MONDIN: – Vai ser
Lembro-me de nôvo. Os anos já
assim no domingo.
haviam avançado muito, em mim e no
Os filhos as cobrirão de beijos e suas entretanto, que necessidade da sua
mãos se encherão de flôres.
guarda, como era igual na fôrça do seu
Os
primeiros
albores
as zêlo aquela que, em noites distantes,
surpreenderão em sorrisos, na peregrina velava minha eternidade.
beleza do seu dia. A festa das Mães é a
Continua o poeta:
festa da vida, festa dos sentimentos mais
– Quando ignorante, melhor que
puros, festa do supremo e imenso amor qualquer sábio desvenda, os segredos da
que não sofre nunca a intermitência das vida e, quando sábia, assume a
paixões.
simplicidade das crianças.
Porque êle é gênese e eternidade,
Ela era assim. Tôda minha
no amor de Mãe Deus exalta a sua fé repousava na segurança de que
presença.
ela sabia tudo, penetrava-me os
Vai ser assim no domingo quando as pensamentos,
adivinhava
meus
Mães presentes viverão o sublime anseios. Suas perguntas, seu consôlo
encontro dos grandes sentimentos que e seus conselhos eram páginas de
sabedoria hauridas de admiraveis
construíram.
Mas vai ser também no domingo o elocubrações que traziam a marca do
dia das indefiníveis saudades, de outra saber
dos
séculos.
Não
seria
presença – da presença marcante de diferente se fôsse sábia segundo as
dolorosas ausências.
convenções dos homens, porque na
Será também assim, porque foi de sua alma habitava a singeleza, que é
uma saudade que se institui esse Dia. A a
simbiose
da
ternura
e
da
face que outrora sorria, a mão que tanto inteligência.
afagou, o coração que era compreensão
O poeta vai adiante:
infinita, tomarão forma, reconstituirão a
– Pobre, sabe enriquecer-se com a
visão querida da que já não receberá felicidade dos que ama, e, rica,
flores, senão as que lhe forem levadas à empobrece-se, para que seu coração não
campa em que dorme das canseiras da sangre ferido pelos ingratos.
vida.
Ela era assim. Na sua humildade, no
De qualquer forma, o Dia das Mães segundo plano em que se colocava, sua
será de profunda ternura.
participação em minha felicidade, fazia-a
E o poeta falou:
extremamente rica. Havia conquistado
– Uma simples mulher existe que, tudo na vida, tôda a riqueza do mundo, se
pela imensidão do seu amor, tem um havia em mim felicidade, embora
pouco de Deus e, pela constância de sua estabelecida lhe tivesse custado o tributo
dedicação tem muito de anjo.
de todos os sacrifícios, o desgaste de
Eu sei que é assim. Também a vi tôdas as energias, a renuncia de todos os
passar em meu caminho. Lembro que na direitos. Sei mais. Sei que se estivesse
minha inquietação, eu procurava uma magoado, ferido seu coração com
explicação para Deus e sentia que Êle qualquer ingratidão, ela não falaria,
habitava o coração de minha mãe, recolhendo-se na sua angústia para não
palpitava nas suas ansiedades revelava- magoar-me siquer com a demonstração
me Sua existência na incomensurável de que eu a ofendera foi diante de um
dimensão do sacrifício de que ela era silencio assim que um dia De Amicis
capaz.
escreveria ao filho. "Como te lembrarás
Um anjo, sim. Era assim que a via, de tôda a margura que lhe tenhas
quando eu eu ardia em febre. No quarto causado e com que afeição infeliz, as
em penumbra,
a madrugada se contarás tôdas. Não esperes tranquilidade
escoando, noite após noite, e perto de em tua vida se contristaste a tua mãe.
mim aquela respiração leve, velando, sem Tu te arrependerás, lhe pedirás
um sinal de cansaço. Guardei a visão, perdão inùtilmente recordarás sua
que se repetiria na adoção, que andaria memória; a consciência não te deixará em
com ilegível tempo. Havia um anjo perto paz; aquela imagem doce e bôa terá
de mim asas abertas no silêncio da noite, sempre para ti uma expressão de tristeza
velando, velando.
que torturará tua alma. Desgraçado
Prossegue o poeta:
daquele que profana e mais sagrado dos
– Uma simples mulher existe que, afetos."
sendo moça, pensa como uma anciã e,
Falou mais o poeta:
sendo velha, age com as fôrças tôdas da
– Forte, entretanto estremece ao
juventude.
chôro de uma criança, e, fraca, entretanto
Posso reconstruir tudo, porque tudo, alteia-se com a bravura do leões.
arde, vivo, na minha saudade. Vejo-a, moça
Lembro Tagore:
ainda, nas suas diligências, nos seus
– De onde vinha eu quando me
cuidados, mostrando-nos que a mulher encontraste? – perguntou o menino à sua
nasce mãe. Na maternidade tudo nela se faz mãe. Ela, chorando e rindo lhe
plenitude. Com o primeiro vagido eclodem respondeu, apertando-o de encontro
tôdas as experiências. Sua predestinação ao peito: – Estavas escondido no
tem contornos siderais na participa- meu coração em forma de vontade,

meu amor; estavas nas bonecas dos
folguedos de minha infância, e quando,
tôdas as manhãs, eu formava a imagem
de meu Deus em barro, a ti eu fazia e
desfazia; estavas no altar com o Deus do
nosso lar, e, ao adorá-lo eu adorava a ti;
estavas em tôdas as minhas esperanças
e em todos os meus carinhos; viviste na
minha vida e na vida de minha mãe. Tu
fôste criado ha muitos séculos no seio do
espírito imortal que rege a nossa casa.
Quando meu coração adolescente se
enflorava, tu flutuavas em redor dêle,
emprestando-lhe fragrância; tua eterna
suavidade logo floresce em meu corpo
jovem como antes de sair o Sol
resplandece a luz do Oriente. Primeiro
amor do céu, irmão da claridade alva,
baixaste ao mundo impelido pelas águas
do rio da vida e por fim aportaste em meu
coração... Que misterioso temor me
assalta quando te olho, meu filho porque
sendo do todo te fizeste meu e eu tenho
medo de vir a perder-te. Assim! bem junto
do meu peito. Que poder mágico pôs
entre os meus braços débeis o tesouro do
mundo?
Por
isso
na
sua
fortaleza
estremece, como na sua delicadeza
pulsam tôdas as bravuras, ora na
capacidade serena dos sacrifícios
prolongados, sem queixumes, ora nas
atitudes de suprema coragem como
essa mãe que, em Cuba, pediu agora
para ser fuzilada junto ao filho
estudante, que a tirania condenou.
Por fim, lembra o poeta:
– Viva, não lhe sabemos das
valor, porque à sua sombra tôdas as
dores se apagam e, morta, tudo o que
somos e tudo o que temos daríamos
para vê-la de nôvo e dela receber um
apêrto de seus braços, uma palavra
do seus lábios.
Faz poucos dias, eu viajava com um
amigo e, no avião, feliz, êle a falava-me
do aniversário de sua mãe. Quase
noventa anos. Mas o avião atrasou tanto
em seu percurso que ao chegamos ao
nosso destino quando adiantada ia a
madrugada. O filho se lastimava: que
pensará minha mãe, se não cheguei a
tempo? No dia seguinte encontrei-o.
Contou-me que, ao chegar, entrando
silenciosamente em casa para não
despertar ninguém, estremeceu ao ouvir
sua mãe:
Eu sabia que tu virias...
Na sua intuição, ela, de todos de
casa, somente ela ficara à espera.
Um dia um homem bateu à minha
porta. Trazia uma velha fotografia
para que eu dela pintasse um quadro.
Quem é esta jovem? – perguntei. E'
minha mãe, que não conheci, porque
morreu quando ensaiava eu os
primeiros passos. Em longo diálogo,
fui desvendando no homem a imagem
que fazia daquela mãe. Execute
depois o trabalho. Quando pronto,
chamei-o. Diante da tela, fêz mudo,
silencioso, os olhos úmidos. Depois,
num desabafo: – E' esta a criatura
que tenho na minha saudade. E' como
se ela voltasse agora para mim.
Ressoa a voz poeta:
– ...à sua sombra tôdas as dôres
se apagam. Que importa a idade do
homem? Nas horas cruciais, nas
grandes tormentas da alma, na
terrível angústia que se repete demais
em
nossa
existência,
que
necessidade dessa senhora. Diria
Castelar: – Quando sentires o desejo
de enxugar uma lágrima, de socorrer
um infeliz, de repartir o teu pão com o
faminto, de te lançar à morte para
salvar a vida do próximo, veras ao teu
lado, qual anjo da guarda a te
inspirar, o pensamento do bem, a
sombra querida da tua mãe.
Foi num dêsses instantes que
Augusto Frederico Schmidt visitou o
túmulo materno:
– Êste homem parecendo distraído
que está ao pé do teu leito de pedra,
êste ser usado, batido e contraditório,
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é a mesma criatura que trouxeste a êste
mundo. E foi ferida e feriu e foi
injustiçada. E praticou injustiças nesta
inglória
existência.
Êste
homem
inconsciente e incerto, discutido e
incompreendiado, êste homem no se
outono, cujos olhos perderá no brilho e o
calor e se tomaram apagados e tristes,
êste desconhecido que aqui está e que,
por um breve momento, procurou abrigo
junto à tua ausência, e que para disfarçar
o seu mêdo, procura apoiar-se nos seus
pobres e terrestres interêsses, êste
homem
inqualificável,
insaciável
e
insatisfeito – e aquêle mesmo filho teu,
aquêle tonto filho a quem embalaste
quando saiu da materna sepultura. E' o
mesmo ser a quem deixaste na
adolescência, so e poeta – o que vale
dizer duas vêzes só. E' o teu filho, o teu
filho a quem não reconhecerias, tão
mudado ficou desde que o viste pela
ultima vez; é a tua caixa de ressonância.
Mãe, que aqui esta, convencional e
estúpido, com o ar de quem cumpre um
dever. A fronte que se curva num gesto
comum, diante de tua lousa, é a mesma
fronte em que pousaram as tuas inquietas
mãos para medir as febres da infância. E'
o teu filho que desejaria que o
embalasses nos teus braços de morta.
Mas não ousa pedir-te, porque é um
homem, um homem acabado, mas mas
um homem assim mesmo.
Diante de tudo isso penso no
domingo no Dia das Mães. Ha muito que
não saberia dizer palavras alegres ao
viver êsse dia. Quantas vêzes sonhei
ressucitar o passado com êla!
Que bom seria se Deus nos desse,
uma vez por ano que fôsse, o regresso
dos que se foram. E que fôsse no Dia das
Mães, para que ela viesse à frente.
Talvez, não sei, eu teria gesto, vagos, lhe
colocaria, quem sabe, uma manta sôbre
os ombros. Talvez nem dissesse nada,
porque meus joelhos se dobrariam. E' que
ela, ela estaria ali!
Mas não será assim. Contentar-meia que esta cidade tivesse sinos. E que
êles bimbalhassem pela alvorada, para
que na sua voz imaginasse ouvir a voz
distante que me ninou. Não poupem,
então os que têm a ventura da presença
materna as manifestações do seu
carinho. Nelas estarão representadas
tôdas as mães do mundo, nelas estarão
configuradas as que partiram e as que
hão de vir na continuidade do grande
amor em que se embasa tôda a razão,
tôda a substância da vida. (Muito bem!
Muito bem! Palmas).
PARECER QUE SE REPUBLICA POR
TER. SAÍDO COM OMISSÃO DO VOTO
DO SR. SILVESTRE
PARECER Nº 535, DE 1966
Da Comissão de Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 18, de 1966 (nº 241-A65, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Acôrdo de Cooperação para
usos Civis da Energia Atômica entre o
Govêrno dos Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil, assinado em
Washington, em 8 de julho de 1965.
Relator: Sr. Zacarias de Assumpção.
O presente Projeto de Decreto
Legislativo
aprova
o
Acôrdo
de
Cooperação para usos civis da energia
atômica, firmado em 8 de julho de 1965,
entre os Governos do Brasil e Estados
Unidos da América.
Trata-se de uma iniciativa entre os
dois Governos, capaz de facultar ao Brasil
condições de obtenção de material e
equipamento altamente interessante para
prosseguimento dos seus trabalhos no
terreno da técnica e da ciencia ligadas à
energia nuclear.
Compreende-se que no estado atual
do progresso, o caminho que se abriu
com o domínio do átomo, especialmen-
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te na medicina e na engenharia, não tem
limites. E não é possível ao Brasil deixar de
acompanhar
ativamente
êsse
desenvolvimento que empolga o mundo.
O Acôrdo vai facultar ao nosso país,
embora com restrições de oportunidade
discutível, o recebimento de material
especializado e de informações relativas à
instalação, manutenção e aplicações civis do
aparelhamento de aproveitamento da energia
nuclear,
permitindo,
principalmente,
o
adestramento de técnicas brasileiros nesse
setor.
Acreditamos que o presente Acôrdo
servirá como primeiro e decisivo passo para
a nossa emancipação técnica no domínio da
energia nuclear, facilitando, em futuro
próximo,
ao
Brasil,
condições
de
conhecimento objetivo e de aparelhagens
que o levem a condições de igualdade com
os demais países nivelados no primeiro plano
dessa técnica.

A Comissão de Segurança Nacional,
animada
por
êsses
sentimentos
e
reconhecendo principalmente o que o futuro
poderá trazer como conseqüência do bom
aproveitamento do Acôrdo, é de parecer que
o Projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, 25 de maio de
1966. – Zacarias de Assumpção, Presidente.
– Victorino Freire, Relator. – Irineu
Bornhausen. – José Guiomard. – Silvestre
Péricles, vencido:
a) preliminarmente, propuh que
fôsse ouvido o Conselho de Segurança
Nacional na forma do artigo 179 da
Constituição;
b) expus os argumentos que se me
afiguraram necessários, na forma do
exemplar do discurso que proferi, perante o
Senado, na sessão do dia 18 de junho de
1965, como ilustração dos referidos
argumentos, solicitando a sua anexação ao
projeto.

ATA DA COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA
5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE MAIO
DE 1966
Às dezesseis horas do dia trinta e um
de maio de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Sr. Senador AttíIio
Fontana, Presidente, presentes os Srs.
Senadores
José
Feliciano,
Pedro
Ludovico, João Abrahão e José Ermírio,
reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Júlio
Leite Adolpho Franco, Melo Braga,
Domício Gondim, Nelson Maculan e Arthur
Virgílio.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente convida o Senador Pedro
Ludovico a assumir a presidência com o
objetivo de relatar o OF/SN, de 12-5-65 do
Presidente do Conselho Superior do
Comércio Exportador de Café Brasileiro,
encaminhando sugestões que formularam
para a elaboração do Plano Financeiro e do
Regulamento de Embarque da safra 19651966,
apresentando
parecer
pelo
arquivamento, que submetido à discussão e
votação é aprovado sem restrições.
Reassumindo
a
presidência,
o
Senhor Senador Attílio Fontana dá a
palavra ao Senhor Senador Pedro
Ludovico, a fim de ler seu parecer,
favorável, ao Projeto de Lei do Senado nº
14, de 1966, que atualiza o valor de
financiamento atribuído pelo Artigo 9º da
Lei nº 3.253, de 27 de agôsto de 1957.
Submetido o parecer à discussão e
votação, é aprovado sem restrições.
Nada hais havendo a tratar encerra-se a
reunião lavrando eu, Cláudio Carlos
Rodrigues Costa, Secretário a presente ata
que, uma vez aprovada. será assinada pelo
Senhor Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
13ª REUNIÃO REALIZADA EM 27 DE
MAIO DE 1966
Às dezoito horas do dia vinte sete
de maio de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Menezes
Pimentel,
presentes
os
Senhores
Senadores Lopes da Costa Adolpho
Franco, Victorino Freire, José Leite,
Bezerra Neto, Lobão da Silveira e Wilson
Gonçalves, reúne-se a Comissão de
Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores
Sigefredo
Pacheco,
Irineu

Bornhausen, Domício Gondin, Manoel
Villaça, Argemiro de Figueiredo, João
Abrahão, Oscar Passos e Pessôa de
Queiroz.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
Dos projetos constantes da pauta são
relatados os seguintes:
– pelo Senador Victorino Freire
Favorável ao Proieto de Lei da
Câmara nº 68, de 1966, que altera a
subvenção concedida à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São Bento,
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.
A comissão aprova o parecer.
– pelo Senador Adolpho Franco
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 123, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 30.000.000, para
atender às despesas decorrentes da
visita ao Brasil do Presidente da
República Federal da Alemanha.
A Comissão aprova o parecer.
– pelo Senador Bezerea Neto
Pelo arquivamento do Oficio nº 117, de
1966, do Senhor Presidente da Fundação
das
Pioneiras
Sociais,
encaminhando
Relatório de suas atividades e cópia do
Balance correspondente ao exercício de
1966.
A Comissão aprova o parecer.
– pelo Senador José Leite
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 107, de 1966, que estabelece isenção do
impôsto do sêlo, para os atos em que forem
partes os órgãos definidos no nº IV, artigo 8º
da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e
as Caixas Econômicas Federais em suas
operações imobiliárias.
O parecer é aprovado pela Comissão.
– pelo Senador Lobão da Silveira
Favorável ao Projeto de Lei da
Senado nº 62, de 1964, que estabelece
normas para pagamento das cotas partes
em multas e apreensões, e dá outras
providências.
O parecer é aprovado pela Comissão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente.

Comissão Mista incumbida do estudo do
projeto de Lei número 6/66 (C.N.) – Institui o
quadro de pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras
providências
SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA
24 DE MAIO DE 1966
Às 16 horas do dia 24 de maio de 1966,
na Sala da Comissão de Relações Exteriores
do Senado Federal, sob a presidência do
Senhor Senador José Guiomard, presentes
os Senhores Senadores Joaquim Parente,
José Leite, Antônio Carlos, Manoel Vilaça,
Domício Gondim, Eugênio Barros, Aurélio
Viana, Bezerra Neto, Silevstre Péricles e
Deputados Flávio Marcílio, Wanderley
Dantas, Nicolau Tuma, Baeta Neves e Dias
Menezes, reune-se a Comissão Mista
incumbida do estudo do Projeto de Lei nº 666 (C.N.) – Institui o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências.
O Senhor Presidente declara que,
havendo número legal, estão abertos os
trabalhos da Comissão e passa a palavra ao
Deputado Dias Menezes que lê o seu parecer
ao projeto, concluindo pela sua aprovação e
apresentação de duas emendas. Explica, em
seguida, que, separadamente, lerá o seu
parecer sôbre as dezessete emendas
apresentadas perante à Comissão.
Finda a leitura, o Senhor Presidente põe
em discussão o projeto e o parecer.
Pela ordem de inscrição, discutem a
matéria os Senhores Senadores Joaquim
Parente e Aurélio Viana e os Senhores
Deputados Flávio Marcílio, Nicolau Tuma e
Baeta Neves.
Comunicando que continua a discussão
e não havendo quem queira fazer uso da
palavra, o Senhor Presidente declara-a
encerrada, assim como o prazo para
apresentação de requerimento de destaque e
põe em votação o projeto e o parecer. O
projeto é aprovado por unanimidade, bem
como, o parecer do Relator.
Encerra-se a reunião, lavrando, eu,
Cláudio Carlos Rodrigues Costa, Secretário,
a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO
NACIONAL
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO, DE
INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE MAIO
DE 1966
Às dezesseis horas, do dia vinte e
sete do mês de maio do ano de mil
novecentos e sessenta e seis, na Sala
da Comissão de Finanças do Senado
Federal,
presentes
os
Senhores
Senadores Vivaldo Lima, Zacarias de
Assumpção, Dix-Huit Rosado, José
Leite, Attílio Fontana, Bezerra Neto, Ruy
Carneiro e os Senhores Deputados Ivan
Luz, Vasco Filho, Emílio Gomes,
Guilhermino
de
Oliveira,
Geremias
Fontes e Laerte Vieira, reune-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional,
incumbida do estudo e parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 8, de 1966 (CN), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 97.500.000.000
(noventa e sete bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros), em favor do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
para
obras
rodoviárias
constantes do programa de construção,
pavimentação e restauração rodoviária.
Deixam
de
comparecer
os
Senhores Senadores Eugênio Barros,
Lopes da Costa Josaphat Marinho e
João Abrahão e, os Senhores Deputados
Osny Regis, Carneiro Loyola, Antônio
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De acôrdo com e que preceitua o § 3º do
artigo 81, do Regimento Interno do Senado
Federal, aplicado de conformidade com o artigo 53
do Regimento Comum, assume a presidência o
Senhor Senador Attílio Fontana, que declara
instalada a Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental,
o Senhor Presidente anuncia que irá
proceder à, eleição do Presidente e VicePresidente da Comissão, Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Attílio Fontana
convida para funcionar como escrutinador o
Senhor Senador Dix-Huit Rosado.
Procedida a eleição, verifica-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador José Leite
Senador Ruy Carneiro

Votos
12
1

Para Vice-Presidente:
Senador Bezerra Neto
Senador Vivaldo Lima

Votos
12
1

São declarados eleitos e empossados,
respectivamente,
Presidente
e
VicePresidente da Comissão Mista, os Senhores
Senadores José Leite e Bezerra Neto.
Assumindo a presidência, o Senhor
Senador José Leite agradece a honra com
que foi distinguido pelos seus pares e,
designa para relator do Projeto o Sr.
Deputado Vasco Filho.
Em seguida, o Senhor Presidente
coloca em discussão e votação as normas
disciplinadoras dos trabalhos, o que é
aprovado pela Comissão.
"NORMAS DISCIPLINADORAS"
NORMAS DISCIPLINADORAS DOS
TRABALHOS DA COMISSÃO
Art. 1º Instalada a Comissão e eleitos o
Presidente e o Vice-Presidente o Presidente
designará o Relator. Relator será de livre
iniciativa do Relator será de livre iniciativa do
Presidente eleito, mas não poderá ser
indicado parlamentar da Mesma legenda
partidária do Presidente.
Art. 2º O Presidente, ouvida a
Comissão, determinará local no Congresso
Nacional, dia e hora para a apresentação das
emendas ao Projeto de Lei, fixando-se desde
logo, o têrmo final do prazo de 5 (cinco) dias
previstos na letra a, do art. 8º da Resolução
nº 1, de 1964 (CN).
Parágrafo único. As emendas deverão
ser apresentadas ao Secretário da Comissão
Mista, no local e horário prèviamente
determinados.
Art. 3º Terminado o prazo de 5 (cinco)
dias destinado à apresentação de emendas
ao Projeto (letra a, do art. 8º da Resolução nº
1, de 1964 (CN), serão as mesmas
examinadas pelo Presidente da Comissão,
que dará como não aceitas aquelas que
aumentem a despesa proposta pelo
Presidente da República (letra b, do art. 8º da
Resolução nº 1, de 1964 (CN).
Parágrafo único. Da decisão do Presidente
sôbre a não-aceitação de emendas caberá recurso
para a Comissão, nas 24 (vinte e quatro) horas
subseqüentes ao têrmo final do prazo fixado para o
recebimento das emendas improrrogàvelmente.
Só será admitido recurso subscrito por 6 (seis)
membros da Comissão, no mínimo.
Art. 4º Não serão apreciadas pela Comissão,
as emendas que, a juízo do seu Presidente, ouvido
o Relator, nas sejam pertinentes ao Projeto, isto é,
não se refiram a matéria constante de qualquer de
seus dispositivos.
Art. 5º A Comissão, a requerimento
do autor da emenda, ou com o
apoiamento de, pelo menos, 6 (seis)
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de seus integrantes, poderá apreciar a
preliminar da respectiva impertinência.
Art. 6º Após a Comissão ter-se
manifestado sôbre os recursos, será aberto
o prazo de 72 horas ao Relator para
apresentar o seu parecer, que poderá
concluir por substitutivo (letra f, do art. 8º da
Resolução nº 1, de 1964 (CN).
Art. 7º A discussão será uma só
sôbre o Parecer e emendas. Poderá usar
as palavra sôbre a matéria em discussão,
durante 5 (cinco) minutos, qualquer
membro da Comissão. Líder de Partido
ou de BIoco Parlamentar. Se a matéria
em discussão fôr emenda também
poderá usar da palavra o seu autor pelo
mesmo limite de tempo. O Relator terá
igual direito, pelo prazo de 10 (dez)
minutos.
Art. 8º Encerrada a discussão,
proceder-se-á à votação, que não terá
encaminhamento. Para efeito de votação,
que se realizará em globo, as emendas
serão divididas em 3 (três) grupos:
a) emendas com parecer favorável;
emendas com subemenda; e, emendas com
parecer contrário.
Parágrafo único. O Presidente sòmente
votará em caso de empate
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Art. 9º As questões de ordem serão,
sucintamente
propostas
e
conclusivamente
resolvidas
pelo
Presidente, podendo ser propostas e
contraditas pelos membros da Comissão,
exclusivamente.
§ 1º Cada questão de ordem só pode
ser contraditada por um só congressista.
§ 2º Os prazos para suscitar,
contraditar e decidir as questões de
ordem serão de 3 (três) minutos.
§ 3º As questões de ordem não
podem ser renovadas depois de decididas
pelo Presidente.
Art. 10. Qualquer destaque de
emenda para votação em separado será
requerido no prazo comum de dez
minutos, antes da votação, pelo
respectivo autor ou qualquer membro da
Comissão, podendo encaminhar a
votação, pelo prazo de 5 (cinco) minutos,
o autor da emenda, ou um representante
de seu Partido na Comissão, o autor do
destaque e o Relator.
Art. 11. Sòmente aos membros da
Comissão
serão
permitidas
à
apresentação
de
subemendas,
igualmente reguladas pelos arts. 3º, 5º e
6º destas normas.

Art. 12. Ultimada a votação, o
Relator redigirá o vencido, se entender
de apresentar substitutivo, o qual será
votado em bloco, sòmente admitidas
emendas que visem a corrigir a
redação ou suprir omissões acaso
verificadas.
Art. 13. Com o parecer da
Comissão Mista, os seus trabalhos
serão suspensos até que, a respeito
do Projeto, delibere o Plenário do
Congresso Nacional.
Art: 14. A Comissão incumbirá a
elaboração da redação final do Projeto,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da aprovação pelo Plenário
(Resolução nº 1, de 1964 (CN), art. 8º,
letra k).
Art. 15. As emendas e o Parecer
serão distribuídas aos membros da
Comissão, para prévio conhecimento, no
dia previsto para a discussão e votação
do Parecer.
Art. 16. Sòmente será aceita pela
Comissão a emenda que se fizer
acompanhar, além do original, de 3 (três)
cópias.
Art. 17. Estas normas serão
observadas pela Comissão Mista, e, nos ca-
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sos omissos, serão observadas as
disposições do Regimento Comum.
Sala das Comissões, em ...............
de .......... de 196..
Diretoria das Comissões, 11º andar
do Anexo do Senado Federal – Telefone
2-4533 – Ramal 36.
O Senhor Presidente faz a leitura do
seguinte calendário para tramitação do
projeto: Dia 30 (trinta) e 31 (trinta e um)
de maio, 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) de
junho, apresentação de emendas à
Comissão; Dia 8 (oito) apresentação do
Parecer pela Comissão; Dia 15 (quinze)
discussão da matéria em Sessão
Conjunta, às 21 horas e 30 minutos.
Nada mais havendo a tratar encerrase a reunião, lavrando eu, Neuza Joanna
Orlando Veríssimo Pesquisadora de
Orçamento FT-3 e Secretária da
Comissão a presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e demais membros da
Comissão. – Vivaldo Lima. – Zacharias de
Assunção. – Dix-Huit Rosado. – José
Leite. – Attílio Fontana. – Bezerra Neto. –
Ruy Carneiro. – Ivan Luz – Vasco Filho. –
Emílio Gomes. – Guilhermino de Oliveira.
– Geremias Fontes. – Laerte Vieira.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice Presidente-Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretario – Gilberto Marinho
3º Secretario – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidentes: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Atíllio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho franco
Zacarias de Assumpção

ilegível
Pedro Ludovico

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josapnat Marinho
José Ermírio

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

(11 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente ilegível Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES
Filnmto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

Antônio Balbino
Josapnat Marinho
Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras ás 15,30 horas

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente:Senador Irineu Bornhausen
ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES
Jose Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpcão
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB
Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões Terças-feiras, ás 16 horas.

Arhtur Virgílio
Edmundo Leva

COMISSÃO DE FINANÇAS

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão. Oficial Legislativo PL-6
Reuniões: 4ªs-Feiras, ás 16 Horas.

TITULARES

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Aarão Stemruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

MDB
Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinha

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit. Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras ás 16:00 horas.

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras as 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
Jose Ermírio

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
Jose Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Muller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josapnat Marinho
Jose Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente Senador Manoel Villaça

ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezemos
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 15 horas

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretario: Cláudio I. C. Leal
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador Jose Candido
SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

TITULARES

Suplentes

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antonio Carlos
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Viana
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, ás 15 horas

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente Domício Gondim

COMPOSIÇÃO

ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende
ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
Jose Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES
Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MBD
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES
Filinto Muller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, ás quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steirbruch
Aurélio Viana
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretario: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quantas-feiras ás 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos.

Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Torças -feiras, ás 15 horas.

COMISSÃO DE SAÚDE

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Tërças-feiras, ás 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretaria: Carmella de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente:Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima.
Lopes da Costa

Secretaria: Carmelita de Sousa.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, ás 16 horas.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 71

CAPITAL FEDERAL

QUINTA – FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Dias 7 e 8 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá
outras providências.

Em 7 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos

Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a redação
dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um parágrafo ao art. 173
do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de Falências e da outras
providências;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara e nº 307-65
no senado, que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-60
no senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de
imóvel a Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66
no Senado, que autoriza e Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do
terreno integrante do seu patrimônio.

ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá
outras previdências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

SESSÃO CONJUNTA

Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial

Em 8 de junho de 1966, às 21 horas e 20 minutos.

O Presidente do Senado Federal. nos têrmos do art. 70, § 3º, da Constituição e
do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão conjunta a realizar-se no dia
14 de junho próximo às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados,
para a apreciação, sem prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes
vetos presidenciais:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Senado,
que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a adoção de imóvel á
Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-81 na Câmara e nº 71-66 no Senado,
que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da arca do terreno
integrante do seu Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional
ATA DA 66ª SESSÃO EM 19 DE JUNHO
DE 1966
4ª Sessão Legislativa, da 5ª Legislatura
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Dinarte Mariz
Barros Carvalho
Ermírio de Moraes
Silvestre Péricles
Arnon de Melo

Matéria a que se refere
Art. 12 e seus parágrafos.
Arts. 31 e 32.
Art. 52.
Art. 54 e seus parágrafos.

ORDEM DO DIA
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 1165 (C.N.), que dispõe sôbre a produção açucareira, a receita do instituto do Açúcar e
do Álcool e sua aplicação e da outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Matéria a que se refere
Art. 68 e seus parágrafos
Art. 69.
Art. 74.
Art. 77.

SENADO FEDERAL
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
José Feliciano
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Atílio Fontana
Guido Mondin
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 15 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates:

O Sr. 1º Secretário Iê a seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Agradecimentos)
I – de Comunicações referentes ao
pronunciamento do Congresso Nacional
sôbre vetos presidenciais..
Nº 164-66 (nº de origem 322-66) com
referência ao veto ao Projeto de Lei da
Câmara nº 75/63, no Senado e nº 2.467-B64, na Câmara, que altera a redação do art.
35 do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril
de 1941, que estabelece as bases de or-

ganização dos desportos em todoo a País
e dá outras providências;
Nº 165-66 (nº de origem 321-66),
com referência ao veto ao projeto de Lei
da Câmara nº 140-65 no Senado e nº
2.019-B-64, na Câmara, que prorroga por
2 (dois) anos a prazo fixado no art. 1º da
Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959,
que dispõe sôbre os exames de
habilitação para os Auxiliares de
Enfermagens e Parteiras Práticas;
Nº 166-66 (nº de origem 320-66),
com referência ao Projeto de Lei número
3-66 no Senado e nº 504-C-63 na Câmara
que dispõe sôbre a aplicação das
verbas orçamentárias destinadas ao
desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos e das vinculadas a ajustes
bilaterais e dá outras providências;
Nº 167-66 (nº de origem 319-66),
com referência ao veto ao projeto de
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Lei nº 221-65. no Senado e nº 3.141-B, de
1965 na Câmara, que dispõe sôbre novas
atribuições da Comissão de Marinha
Mercante e dá outras providências;
Nº 168-66 (nº de origem 318-66),
com referência ao veto ao Projeto de Lei
nº 27-63 no Senado e nº 2.511-B, de
1965 na Câmara que regulamenta o
pagamento referente à cota de que trata o
art. 20 da Constituição FederaI;
Nº 169-66 (nº de origem 317-66),
com referência ao veto ao Projeto de Lei
nº 10-65 (C.N.), que aprova o Plano
Diretor do Desenvolvimento do Nordeste
para os anos de 1966, 1967 e 1968 e dá
outras providências.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

RESPOSTA A PEDIDO DE
INFORMAÇÕES
– do Ministro da Fazenda:
Aviso Reservado nº GB-6, de 3 de
maio, com referência ao Requerimento nº
3-60, do Sr. Senador José Ermírio:
EXPEDIENTE RECEBIDO
Comunicação de Eleição e Posse:
– do Presidente do Tribunal de
Justiça de Alagoas, AL;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Boa Nova, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Correntina, BA:
– da Mesa da Câmara Municipal de
Ferra de Santana, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Ibicaraí, BA;
– da Diretoria da Sociedade Operária
Beneficente de Januária, MG;
– do Chefe do Gabinete da
Presidência do IPASE, Brasília, DF;
– do Presidente do Instituto de
Aposentadoria
e
Pensões
dos
Industriários, Rio de Janeiro, GB;
– da Diretoria do Sindicato Nacional
dos Contramestres, Marinheiros, Moços e
Remadores em Transportes Marítimos, do
Rio de Janeiro, GB;
– da Diretoria da Câmara Municipal
de Jacutinga, RS.
Congratulações pela Promulgação
da Lei nº 4.950, de 22 de abril de 1966
– da Sociedade dos Engenheiros
Agrônomos do Maranhão;
– da Sociedade Piauiense de
Agronomia e Veterinária de Teresina, PI;
– da Associação dos Agrônomos da
Paraíba;
– da Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Recife. PE;

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

II – de Remesa de autógrafos de
Decretos Legislativos promulgados
Nº 170-66 (nº de origem 323-66) com
referência ao Decreto Legislativo nº 13,
de 1966;
Nº 171-66 (nº de origem 324-66) com
referência ao Decreto Legislativo nº 15,
de 1966;
Nº 172-66 (nº de origem 325-66)
dom referência ao Decreto Legislativo nº
14, de 1966;
Nº 173-66 (nº de origem 326-66)
oom referência, ao Decreto Legislativo nº
16, de 1966;
Nº 174-66 (nº de origem 327-36) com
referência ao Decreto Legislativo nº 17,
de 1966;
Nº 175-66 (nº de origem 328-661),
com referência ao Decreto Legislativo nº
18, de 1966;
Nº 176-66 (nº de origem 329-66) com
referência ao Decreto Legislativo nº 19,
de 1966;
Nº 177-66 (nº de origem 330-66) com
referência ao Decreto Legislativo nº 20,
de 1966.
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BRASÍLIA

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre........................... Cr$
Ano.................................... Cr$

50,00 Semestre..............................
96,00 Ano.......................................

Exterior
Ano.................................... Cr$

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior
136,00 Ano....................................... Cr$

PARECERES
108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
– do Sr. Hezechias Heringer e outros
de Brasília, DF.;
– do Instituto dos Arquitetos de
Brasília;
– da Diretoria da Sociedade Mineira
de Medicina Veterinária de Belo
Horizonte, MG;
– do Presidente do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura da
Quarta Região de Minas Gerais, Belo
Horizonte, MG;
– da Diretoria da Sociedade de
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
GB;
– do Diretório Acadêmico da
Faculdade de Veterinária da Universidade
Federal Fluminense, Niterói, R.J.;
– da Diretoria da Federação Nacional
dos Engenheiros de Porto Alegre, RS.;
– da Diretoria da Sociedade de
Veterinária do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, RS;
– do Presidente da Sociedade de
Agronomia de Santa Maria, RS.
Apelos no sentido da extensão dos
benefícios da Lei nº 4.950, de 22 de abril
de 1996, às demais profissões liberais
– da Assembléia Legislativa de
Pernambuco;
– da Diretoria da União Farmacêutica
de São Paulo;
– da Associação dos Geólogos do
Ceará.
Diversos Assuntos
– da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, fazendo apêlo no sentido
de que a vigência gradual da
reforma tributária, nos têrmos do
parágrafo primeiro do artigo 26 da

– da Câmara Municipal de Marília, do
Sindicato Rural de Pinhal, S. Paulo, da
Associação Rural de Dracena, São Paulo,
fazendo apêlo no sentido da aplicação do
artigo quarto da Lei de tarifas à
importação de fertilizantes;
– da Associação Brasileira de
Odontologia, Seção de Minas Gerais,
fazendo apêlo no sentido de ser extensivo
aos dentistas e demais classes de nível
superior, as medidas constantes da
alteração do art. 185 da Constituição
Federal;
– da Câmara Municipal de Ladainha,
MG,
manifestando-se
contrária
à
paralisação da rodovia Bahia-Minas, que
acarretará grande prejuízo para aquela
região;
– da Câmara Municipal de Fenix, PR,
fazendo apêlo no sentido de uma revisão
na tabela oferecida pela SUNAB;
– da Câmara Municipal de Bento
Gonçalves, RS. fazendo apêlo no sentido
de medidas urgentes, para a queimada da
vegetação daquela região, para plantio do
trigo,
pois
os
agricultores
estão
desesperados com o Código Florestal,
que não permita tais medidas.

emenda número 18 tenha início sòmente
em 1968;
– do Presidente da União Brasileira
de Ciências Antropológicas e Etnológicas
de Fortaleza; CE, enviando estatuto e
programa científico;
– do Centro da Federação das
Indústrias do Estado de Pernambuco,
Recife, PE, fazendo apêlo no sentido de
excluir os artigos 22 e 23, 18, letra f,
contidos no projeto que cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior;
– do Governador do Estado da
Bahia, enviando exemplar da Mensagem
que encaminhou à Assembléia Legislativa
daquele Estado, de acôrdo com o
dispositivo constitucional vigente;
–
da
Câmara
Municipal
de
Araraquara, SP, fazendo apêlo no sentido
da admissão, em caráter urgente, de
funcionários para a Agência local do
IAPFESP,
que
atende
em
seu
ambulatório um elevado número de
segurados e dependentes;
– da Câmara Municipal de Santos,
São Paulo, encarecendo providências no
sentido da criação de lei que considere
naturalizados os portugueses residentes
no Brasil há mais de cinco anos;
– da Câmara Municipal de São
Vicente, São Paulo, fazendo apêlo no
sentido da elaboração de uma lei que
beneficie os imigrantes portugueses;
– das Câmaras Municipais de Santa
Cruz do Rio Pardo, São Paulo e de Juiz
de Fora, MG, manifestando-se favoráveis
adoção do voto distrital;
– da Ação Católica Independente de
Ribeirão Prêto, São Paulo, e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Faxinai do
Soturno, RS, fazendo apelos no sentido
da rejeição do nôvo Código Civil, que
ameaça a dignidade da estabilidade da
família brasileira;

PARECER Nº 554, DE 1966
Da Comissão de Economia, sôbre o
Oficio de 12 de maio de 1965; do
Conselho
Superior
do
Comércio
Exportador
de
Café
Brasileiro,
encaminhando sugestões formuladas
para a elaboração do Plano Financeiro e
do Regulamento de Embarques da safra
de 1965-1966.
Relator: Sr. Attílio Fontana.
O Conselho Superior do Comércio
Exportador de
Café Brasileiro
–
(CONSCECAB), por seu Presidente,
oficiou ao Senado Federal, encaminhando
as sugestões que formulou para a
elaboração do Plano Financeiro e do
Regulamento de Embarques da safra
cafeeira de 1965-1966.
Tomando conhecimento da matéria,
opinamos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 31 de maio de
1986. – Pedro Ludovico, Presidente –
Attílio Fontana, Relator – Jade Abrahão –
José Ermírio – José Feliciano.
PARECER Nº 555, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 7, de 1966 (número 169-A59, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
7, de 1966 (nº 169-A-59, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a têrmo de
contrato celebrado, em 31 de maio de
1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade
"Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada".
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 555,DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 7, de 1966 (número e 169A-59, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos termos do art, 77,§
1º da Constituição Federal, e eu,
...................................................................
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO Nº ......
DE 1966

ANEXO AO PARECER Nº 557,
DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo de
contrato celebrado, em 31 de maio de
1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade
"Emissora: Reunidas Rádio Cultura
Limitada".

Redação final do Projeto de Resolução nº
27, de 1966

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato, de 2 de julho
de 1957, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao têrmo do
contrato celebrado, em 31 de maio de
1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade
"Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada", destinado à instalação, na
cidade de Erechim, Estado do Rio Grande
do Sul, de uma estação radiodifusora de
ondas médias".
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER Nº 556, DE 1966
Redação final do Projeto de Resolução nº
20, de 1966
Relator: Sr. Filinto Müller.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 20, de
1966, que suspende a execução da Lei nº
4, de 11 de fevereiro de 1960, do Estado
do Paraná.
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 556, DE
1966
Redação final do Projeto de Resolução nº
20, de 1966
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal, e eu,........................
............................. Presidente, promulgo a
seguinte:
RESOLUÇÃO Nº ............ DE 1966
Suspende a execução da Lei nº 4, de
11 de fevereiro de 1960, do Estado do
Paraná.
O Senado Federal resolve:
Art.
1º
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, de 21 de outubro de 1964, na
Representação nº 503, e tendo em vista a
superveniência da Emenda Constitucional
nº 18, de 1965, a vigência da Lei nº 4, de
11 de fevereiro de 1960, do Estado do
Paraná.
Art. 2º Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 557, DE 1966
Redação final do Projeto de Resolução nº
27, de 1966
Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 27, de
1966, que suspende a execução do art.
46 da Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de
1966, do Estado do Maranhão.
Sala das Sessões, 21 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Antônio Carlos, Relator – Filinto Müller;

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal, e eu, .......................
............. Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº DE 1966
Suspende a execução do art. 46, da
Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de 1966,
do Estado do Maranhão.
O Senado Federal resolve:
Art.
1º
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal; em 25 de outubro de
1965, na Representação nº 599, a
execução do art. 46, da Lei nº 2.177, de
26 de dezembro de 1961, do Estado do
Maranhão.
Art. 2º Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 558, DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 88,
de 1965 (nº 3.462-B-66, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 1966 (número
3.462-B-66, na Casa de origem), que
autoriza o, Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho –,
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região – o crédito suplementar de Cr$
16.456.000, destinado a atender, a
despesas com o pagamento de saláriofamília a que fazem jus os juízes e
funcionários do referido Tribunal, durante
o corrente exercício.
Sala das Sessões. em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Antônio Carlos, Relator – Filinto a Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 558, DE 1966.
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
88, de 1966 (nº 3.462-B-66, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região – o crédito suplementar de
Cr$ 16.456.000, destinado a atender a
despesas com o pagamento de saláriofamília a que fazem jus os juízes e
funcionários do referido Tribunal, durante
o corrente exercício.
EMENDA Nº 1
(Corresponde às emendas
ns. 1 e 2 – CF.)
Ao Projeto.
I – Onde se lê:
"... suplementar..."; – Leia-se: "...
especial..."
II – Onde se lê: "... o corrente
exercício."; – Leia-se: "... o exercício de
1955."

PARECER Nº 559, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B-66, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara número
94, de 1966 (nº 3.558-B-66, na Casa de
origem), que altera o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente, –
Filinto Müller, Relator – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 559, DE 1966.
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B-63, na
Casa de origem), que altera o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º é elevado de 1 (um) para 3
(três) o número de cargos de EletricistaAuxiliar, símbolo "PJ-5 ", do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal
constante da Lei nº 4.279, de 4 de
novembro de 1963.
Art. 2º É o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao poder Judiciário,
Supremo Tribunal Federal, o crédito
suplementar de Cr$ 4.000.000 (quatro
milhões de cruzeiros), em refôrço às suas
dotações de Pessoal Civil e SalárioFamília.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 560, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
95, de 1966 (nº 3.538-B-66, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 95, de 1966 (nº
3.538-B-66, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão
e quinhentos milhões de cruzeiros) para
atender a despesas com a manutenção
dos serviços afetos à segurança do
tráfego aéreo.
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966 – Bezerra Neto, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 560, DE 1966.
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara de 1966 (nº
3.538-B-66, na Casa de origem), que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros) para atender a despesas
com a manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo.
EMENDA Nº 1
(De redação em virtude da
aprovação da emenda nº 1 Plenário).
À ementa.
Dê-se a seguinte redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Ministério da Aeronáutica o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.000 (um
bilhão
e
quinhentos
milhões
de
cruzeiros), destinado a atender a des-
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pesas com a manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego aéreo, e dá
outras providências".
EMENDA Nº 2
(Corresponde à emenda nº 1 do
Plenário).
Onde couber, acrescente-se:
"Art. As taxas (tarifas) devidas
pelos serviços de comunicações e
meteorologia, prestados a terceiros, serão
pagas ao Ministério da Aeronáutica, para
compensar as despesas que o referido
Ministério está realizando com relação à
manutenção dos mencionados serviços".
PARECER Nº 561, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei de
Câmara nº 98, de 1966 (nº 3.560-B-66, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 98,
de 1966 (nº 3.560-B-66, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Superior
Tribunal Militar – o crédito especial de Cr$
90.000.000
(noventa
milhões
de
cruzeiros), para aquisição de nove
viaturas destinadas aos seus serviços.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 561 DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 1966 (nº 3.560-B, de
1966, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Superior Tribunal Militar – o
crédito especial de Cr$ 90.000.000
(noventa milhões de cruzeiros), para
aquisição de nove viaturas destinadas
aos seus serviços.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º o Poder Executivo autorizado
a abrir ao Poder Judiciário – Superior
Tribunal Militar – o crédito especial de Cr$
90.000.000
(noventa
milhões
de
cruzeiros), para aquisição de 9 (nove)
viaturas destinadas aos seus serviços.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 562, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara no
100, de 1966 (nº 3.563-B-66, na Casa de
origem).
Relator:Sr. Filinto Müller.
A Comissão apresenta a redação
final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 100, de 1966 (nº
3.563-B-66, na Casa de origem), que
altera, sem aumento de despesa,
distribuição de dotações consignadas na
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.
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ANEXO AO PARECER Nº 562,DE 1906
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 1966 (nº 3.563-B-66, na Casa de
origem), que altera, sem aumento de
despesa,
distribuição
de
dotações
consignadas na Lei número 4.900, de 10
de dezembro de 1965.
EMENDA Nº 11
(Corresponde à emenda nºde
Plenário.)
Inclua-se, onde couber:
4.0.00 – Ministério da Educação e
Cultura
4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação
3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.2.0.0 – Transferências Correntes
3.2.9.0 – Diversas Transferências
Correntes
3.2.9.5 – Pessoal
2) Recursos a educandos
Onde se lê:
Y.07 – Fundo Nacional do Ensino
Primário
a) Bôlsas de manutenção a estudos
a alunos a serem educados em condições
especiais – 800.000
b) Bôlsas de estudos para atender à
gratuidade de ensino aos filhos menores
de
integrantes
da
extinta
Fôrça
Expedicionária Brasileira (Decreto nº
50.368-62) – 200.000
c) Bôlsas de estudos para atender à
gratuidade de alunos órfãos (Lei nº 3.663,
de 1959, e Decreto nº 59.368, de 1961) –
300.000
d) Bôlsas de estudos (Decreto
número 43.177, de 1958) – 4.000 –
1.494.000
Leia-se:
Y.06 – Fundo Nacional do Ensino
Médio
a) Bôlsas de estudos para atender a
gratuidade de ensino aos filhos menores
de
integrantes
da
extinta
Fôrça
Expedicionária Brasileira (Decreto nº
50.368-61) – 300.000
b)
Bôlsas
de
estudos
para
manutenção e gratuidade de alunos
órfãos Lei nº 3.663, de 1959, e Decreto
número 50.368, de 1961) – 300.000 –
619.000
Y.07 – Fundo Nacional do Ensino
Primário
a) Bôlsas de manutenção e estudo a
alunos a serem educados em condições
especiais – 800.000
b) Bôlsas de Estudos (Decreto
número 43.177, de 1958) – 4.000 –
834.000
EMENDA Nº 2
Correspondente
às
emendas
números 5 de Plenário e 2-CF.)
Inclua-se, onde couber:
1.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura
1.06.05 – Conselho Nacional do
Serviço Social
Adendo "B"
Subvenções ordinárias
Onde se lê:
11 – Guanabara
Instituto Souza Lima – 1.000
K – 26 – São Paulo
São Roque
Ambulatório São Roque, sendo
Cr$200.00 (duzentos mil canteiros) para o
Posto de Puericultura e Casa da Criança
Madre Anastácia – 300.000
Leia-se:
11 – Guanabara
Instituto Souza Lino – 1.000
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K – 26 – São Paulo
Campinas
Ambulatório São Roque, sendo Cr$ a
200.000 (duzentos mil cruzeiros) para o
Posto de Puericultura e Casa da Criança
Madre Anastácia – Campinas – 300.000
EMENDA Nº 3
(Corresponde à emenda nº 4 de
Plenário.)
Inclua-se, onde couber:
4.10.00 – Ministério da Justiça e
Negocies Interiores
Adendo "A"
Guanabara
Onde se lê:
Instituto Souza Lima (Internato de
Menores) – 10.000
Leia-se:
Instituto Souza Lino (Internação de
Menores) – 10.000
EMENDA Nº 4
(Corresponde à emenda nº 3-CF.)
Inclua-se, onde couber:
4.14.00 – Ministério da Saúde
Adendo "C"
K – 13 – Mato Grosso
Onde se lê:
Hospital Espírita de Mato Grosso –
4.000
Leia-se:
Sanatório Mato Grosso – Campo
Grande – 4.000
PARECER Nº 563, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 323, de 1965 (nº 3.792-B-62,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 328, de 1965 (nº
3.792-B-62, na Casa de origem), que inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Uberaba,
na
categoria
dos
estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. –
Antônio Carlos, Relator. – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 553, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 323, de 1965 (nº 3.792-B-62,
na Casa de origem), que inclui a
Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Uberaba,
na categoria dos estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a inclusão nos
têrmos do art. 17 da Lei nº 1.254, de 4 de
dezembro de 1850, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás
de Aquino, de Uberaba, Estado de
Minas
Gerais,
na
categoria
dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno Federal a que se refere o art. 16
da mesma Lei, com a redação que lhe foi
dada pela Lei nº 3.641, de 10 de outubro
de
1959,
correspondendo-lhe
a
subvenção de Cr$ 6.500.000 (seis
milhões e quinhentos mil cruzeiros).
Art. 2º É o Poder Executivo autorizada a
abrir, ao Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 6.500.000 (seis
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para
ocorrer, ao pagamento da subvenção ordinária
prevista nesta lei, no corrente exercício.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa)
A Presidência deferiu, hoje, o
Requerimento nº 213-66, apresentado
ontem, em que o Sr. Senador Gilberto
Marinho solicita informações do Ministério
da Educação e Cultura sôbre bolsas de
estudo concedidas no Estado da
Guanabara.
O requerimento nº 211-66, em que o
Sr.
Senador
José
Ermírio
pede
informações relacionadas com acôrdo
para o levantamento aerofotogrático do
território nacional, foi encaminhado à
Comissão de Constituição e Justiça,
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tendo sido distribuídos os
avulsos do Projeto de Redução nº 29, de
1966, essa proposição fica sôbre a mesa,
pelo prazo de três sessões, a começar da
que se seguir à presente, para eventual
recebimento de emendas, de acôrdo com
o disposto no art. 407,§ 1º, do Regimento
Interno.
O projeto em apreço, de autoria do
Sr. Senador Jefferson de Aguiar, altera a
redação da alínea b do art. 341 da lei
Interna. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Atílio
Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA (não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, o progresso de nossa
País tem sido retardado – entendemos
nós – e uma das causas é a orientação
que o Govêrno deu aos problemas
agropecuários.
Por muitos anos verificamos –
principalmente com referência à pecuária
bovina – que a orientação de manter em
preços baixos a carne do boi
desestimulava os pecuaristas. Felizmente
notemos agora situação melhor. O preço
do boi está razoavelmente compensador.
Porque o Govêrno, através do Órgão
competente isto é da SUNAB, liberou o
mercado do carne. Pode parecer forma
muito cômoda para os pecuaristas e, não,
para os consumidores. Mas a verdade é
que, como a orientação até pouco tempo
era a de se pretender que a carne bovina
fôsse alimento popular, houve, como
conseqüência, desequilíbrio entre o
consumo e a produção.
Daí estas crises, fase que todos os
anos se enfrenta. Neste ano já se notou a
escassez de carne na época da safra.
Não trazia nenhum resultado mesmo ao
consumidor, a política anteriormente
seguida.
Devemos considerar mesmo que a
carne bovina, em todas as partes de
mundo, é considerada carne nobre e por
esta razão é que custa mais caro que a
carne de animais de pequeno porte.
O Govêrno atualmente tomou orientação
mais sensata. Devemos esta orientação, em
boa parte, ao atual Ministro da Agricultura.
General Nev Braga, que foi governador de um
dos grandes Estados produtores, o Estado do
Paraná, e é homem que está bem a par da
situação e tem procurado no Ministério da
Agricultura defender os pecuaristas e
agricultores
Tenho observado mesmo que S. Exa tem
tomado atitudes és vêzes bastante corajosas,
contrariando outros órgãos governamentais e
conseguindo seja posta em prática a
orientação do Ministério da Agricultura
É orientação nova em nosso País muito
louvável, porque o Sr. Ministro da Agricultura é
exatamente aquela autoridade que deve estar
a par da situação dos produtores, como se
verifica em outros países. O Ministério
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da Agricultura é que, em gerai, defende
os interêsses dos pecuaristas e
agricultores. E, felizmente, hoje se verifica
em nosso país que o atual Ministro da
Agricultura tem tomado essa posição.
Não faz muito a SUNAB pretendia
fazer importação de banca em larga escala
e o Sr. Ministro da Agricultura, na minha
presença mesma, por iniciativa própria,
sem que eu tivesse dito uma palavra,
mandou telefonar ao Presidente da SUNAB
dizendo que não devia importar banha
porque o país dispunha estoques,
principalmente nos estados do sul. Assim,
pois, louvamos e apreciamos muito esta
atitude do Sr. Ministro Ney Braga.
Esta medida de o preço do boi se situar
numa
posição
que
passa
trazer
desenvolvimento e estímulo aos pecuaristas
não só se reflete nesse setor da pecuária, mas
em todos os demais, como sejam avicultura,
suinocultura e inclusive a pesca – o próprio
peixe, cuja produção temos grandes
possibilidades de aumentar porque, uma vez
que o preço da carne de boi se situe ao nível
alcançado atualmente, estará permitindo o
desenvolvimento também da avicultura e da
suinocultura.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Exª um aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V.
Exa. tem razão. De fato, a pecuária deve
ser protegida. A carne é um produto caro
em tôdas as partes do mundo. Há falta.
Se tivermos carne bastante para exportar,
o Brasil ficará em melhor situação do que
exportando café. Realmente, o gado teve
uma alta relativamente boa, em nosso
país, nos últimos meses. Um boi de três
anos está custando, no Estado de Goiás
– e em outros lugares, naturalmente –
200 mil cruzeiros e uma novilha – em
geral as fêmeas são mais baratas – de
sobreano está custando 160 mil cruzeiros
ou 150 mil cruzeiros. É um preço
relativamente compensador. Os criadores
ficam animados para desenvolver os seus
rebanhos, porque estão tendo lucros.
Antigamente, ninguém queria tratar do
criatório. Queria justamente tratar do boi
já feito, para revendê-la depois de três
anos. Hoje não. Hoje os criadores de São
Paulo, e mesmo os cafeicultores de São
Paulo, estão vindo ao Estado de Goiás
comprar novilhas para tratarem da criação
do gado vacum. De sorte que V. Exª está
tratando de um assunto que interessa
muito ao Brasil, porque na pecuária está o
interêsse econômico futuro do Brasil.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Muito grato
pelo aparte do nobre Senador e é um
depoimento valioso que junto estas nossas
modestas palavras, com referência à situação
do pecuarista no Brasil.
Muito embora o preço da carne
pareça ter alcançado realmente aquêle
nível que traz um certo incentivo à
produção pecuária, tomando-se em
consideração os preços do boi nos
Estados Unidos – que está a Cr$ 500.000
ou mais, e na Inglaterra. conforme
publicação no "Correio do Povo" de Pôrto
Alegre, ruma base de E 100, calculada a
5.000 a libra, quando está custando
realmente Cr$ 5.500. Assim mesmo sai a
mais de Cr$ 500.000 o boi de dois anos
nos Estados Unidos ou na Inglaterra. É
bem verdade que o boi de dois anos na
Inglaterra ou outros países europeus,
alcança um pêso que equivale ao nosso
aqui com três ou quatro anos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª outro aparte? (
Assentimento) – Ainda sobre o boi, talvez
V. Ex.ª não saiba que o gado de raça está
tendo um preço absurdo em nosso
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País, principalmente no Estado de Goiás
e no Triângulo Mineiro. Há poucos dias,
um fazendeiro de Goiás adquiriu um boi
"gir," por cem milhões de cruzeiros!
O SR. ATÍLIO FONTANA: – É mais uma
vez uma demonstração de que os pecuaristas
estão tomando interêsse e verificando que,
agora, com o atual preço, realmente tem
condições para fazer inversões.
Outro ponto também que deverá ser
levado a bom têrmo, como se verifica em
algumas regiões dos Estados de Sul, é a
pastagem artificial, pastagem adubada,
porque naturalmente que a pastagem é
igual à lavoura – não sendo repostos os
elementos
retirados
através
da
alimentação animal o rendimento dessa
pastagem tende a diminuir. Daí por que,
em países adiantados, tôdas as
pastagens são tratadas, fertilizadas.
Não há dúvida de que, se seguirmos
uma orientação de preços compensadores
para o boi, teremos o desenvolvimento, como
dizíamos, também de outro setor muito
importante que é a avicultura, que vem
tomando grande incremento e encontra-se,
hoje, no mercado de São Paulo e Rio de
Janeiro, principalmente o preço da Carne de
ave 30 a 40% menos do que o custo da carne
de boi. É o que se verifica nos Estados Unidos,
onde um quilo de carne de boi de primeira
qualidade corresponde ao preço de três quilos
de carne de ave. No Brasil ainda não se
registra diferença. Mas, se o Govêrno orientar
bem a política pecuária, dentro de pouco
tempo teremos grande produção de aves e de
suínos, para atender, em boa parte, ao
consumo interno do país.
O setor de suinocultora, êste ano foi
bastante incrementado. Tivemos uma
produção de carne muito boa e não houve
escassez de animais.
Por essa razão, a banha está se
mantendo num preço baixo. A própria
carne de suíno é bem mais em conta do
que a carne de boi.
Infelizmente, porém, o crescimento
de nosso rebanho não acompanhou nos
últimas seis anos, o crescimento da
população brasileira. Esta cresceu em
18% ou algo mais; o crescimento da
pecuária não foi além de 6%. Daí a razão
da escassez de carne do momento.
Entendemos, porém, esta seja uma fase
passageira, e que, dentro em breve,
teremos em maior abundância tanto a
carne bovina como a suína e de aves.
Por outro lado, registra-se um certo
incremento da pesca no nosso oceano, e o
peixe também alcançou preço realmente
compensador. Em conseqüência, já se estão
construindo em nosso País, barcos
especializados para a pesca. Estamos em
condições de desenvolver a pesca, que é
outra fonte rica de proteína, necessária à
alimentação humana. Também precisamos
desenvolver a produção de farinha de peixe,
que importamos atualmente, em grande
escala, do Peru. Isto por que as aves não
podem dispensar, na sua alimentação, uma
pequena percentagem de farinha de peixe,
que contém um tipo de proteína muito eficiente
para seu rápido desenvolvimento.
Srs. Senadores, desejo que a
orientação recentemente adotada pelo,
Govêrno seja duradoura, para que não
voltemos aos tempos em que exportávamos,
em grande escala, a forragem, e até mesmo
banha já temos importado.
Se o Govêrno mantiver a atual
orientação, racional, não precisaremos
mais importar forragem. Pelo contrário,
teremos uma fonte de divisa preciosa com
a exportação de carne bovina e
principalmente suína, pois há um
mercado ávido nesse setor.
É preciso, portanto, que a suinocultura
seja
orientada
para
a
produção
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do suíno tipo-carne. É o que vem fazendo
o Ministério da Agricultura, mas com certa
morosidade, porque na país ainda não
temos fonte de suprimento suficiente de
reprodutores de suíno tipo-carne. Neste
particular
ainda
dependemos
da
importação E é mister importar com
urgência reprodutores suínos tipo-carne,
a fim de que possamos melhorar os
nossos rebanhos suínos e passar a
exportar a carne de suíno, muito
apreciada e valorizada no estrangeiro.
Assim,
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, louvamos a orientação do Sr.
Guilherme Borghof.
Dissemos que o nosso consumidor
deve alimentar-se com maior quantidade
de carne de galinha. Isto por que,
realmente, já possuímos um plantel muito
desenvolvido e há grande entusiasmo
nesse setor. Existem, já, granjas com
grande produção de aves, de frangos
principalmente. E pròximamente teremos
também em abundância carne de peru
não apenas na mesa do rico como
também na do operário porque essa
carne não deverá custar muito mais do
que a de outras aves e custará bastante
menos do que a bovina.
Louvamos, portanto, a orientação
seguida e desejamos que ela perdure,
porque esperamos ter na exportação de
carnes uma grande fonte de divisas para
o nosso País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, solicito a V. Exa. faça
permuta de minha inscrição com a do
nobre Senador Josaphat Marinho, terceiro
orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho, em virtude de permuta
de inscrição com o nobre Senador Aurélio
Viana.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ausente desta capital
desde o dia 27 e só tendo, retornado
ontem aos trabalhos do Senado, julgo
oportuno tecer neste instante alguns
comentários sôbre os discursos dos
candidatos escolhidos para Presidente e
Vice-Presidente da República, na recente
convenção da Aliança Renovadora
Nacional.
Sem dúvida todos os atos que
traduzem processo de substituição dos
dirigentes são significativos para a vida do
país. A experiência de quase tôdas as
comunidades demonstra que nada há de
mais pernicioso para o progresso e para a
educação das gerações do que a
permanência indefinida dos governos na
direção dos negócios públicos.
Assim os atos que se consumaram
naquela convenção poderiam merecer
outro realce, no plano da vida histórica da
nação, se os pronunciamentos dos
escolhidos não houvessem limitado, tão
lamentavelmente, as perspectivas do
nosso futuro.
O ilustre General Costa e Silva, em
verdade, só foi vigoroso na condenação
do passado e na afirmativa ameaçadora
de que a revolução vai continuar. Ao
condenar o passado, esqueceu mesmo
de
que
estava
criando
terrível
constrangimento a muitos dos que,
naquele instante, lhe darem apoio
e
palmas.
Ninguém,
dentre
os
que
participaram
de
governos
passados,
escapou
à
sentença
condenatória.
Do
Marechal
Furico
Dutra ao nosso eminente colega Sena-

dor Benedicto Valladares. Dizem os que
assistiram à solenidade que o Marechal
Eurico Dutra ficou, mais do que de seu
costume, severo, quando ouviu o seu
candidato desferir – com justiça, aliás, no
entendimento de nós outros – a acusação
sôbre o govêrno ditatorial de 1937 a 1945,
a que deu a justa denominação de
fascismo indígena.
De outro lado, Ministros do Sr. João
Goulart, ao que informam também
participantes da Convenção, baixaram os
olhos, tímidos e humildes, ouvindo o
candidato, que consagravam, proclamar sem
ressalva de qualquer natureza que o Govêrno
deposto só havia trazido para o País a
intranqüilidade, a desesperança, o descrédito.
A compensação única para os ofendidos e
humilhados daquele momento foi a de que a
todos parecia erguer-se do seu túmulo,
austero e vingado, o vulto de Washington Luiz
perguntando aos Tenentes de 30, Generais e
Marechais de 1966, se ainda eram morais,
válidas e históricas as razões que conduziram
a sua deposição, no passada ainda não muito
longínquo.
Ninguém
respondeu.
Ninguém
poderá responder à indagação, a um
tempo maliciosa e dramática, que partia
do túmulo, dirigida aos que, agora, em
nome do aperfeiçoamento das instituições
democráticas e da renovação da vida
pública no País, desprezando o povo,
escolhem, por seu arbítrio, os que devem
dirigi-lo.
O fenômeno, porém, é mais grave e
triste, quando se observa que em 1930
depunham justamente o Presidente
porque interferia na escolha do seu
sucessor;
e
agora
se
ouve
o
próprio candidato declarar que não
tinha constrangimento com aquela
apresentação porque não se havia feito
candidato antes da adoção do critério de
eleição indireta.
Na entrevista que, há dois dias, teve com
a imprensa, o ilustre General candidato à
Presidência da República proclama – note-se
bem que "estava disposto a ser candidato
antes mesmo da adoção do Ato Institucional nº
2. "Infelizmente" – acrescente. – "não me
lancei antes de ser escolhido o sistema de
eleições indiretas".
Como se vê, a escolha não é do Partido
para o candidato, é imposição do candidato ao
Partido. Não é o Partido que o fêz candidato
ele é que se fêz candidato do Partido. Nem é
de surpreender que se tenham modificado as
regras do jôgo, pois já não há mais regras no
jôgo democrático neste País, desde março de
1964.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador Josaphat Marinho, não conheço,
bem a carreira política de V. Exa. Mas,
encontrando-se V. Exa. aqui, como
Senador
de
seu
Estado,
aliás,
representando-o com muita honra e
eficiência, entendemos que, certamente,
deve ter postulado sua candidatura.
Portanto, V. Exa. não desconhece que é
normal, é comum ao cidadão em
condições de receber o apoio do
eleitorado, pensar em pleitear ser
candidato a candidato, como se costuma
dizer. É natural, assim, que o eminente
Ministro Costa e Silva tenha já pensado,
antes do Ato Institucional nº 2, em que
poderia ser candidato, recebendo o voto
direto do eleitorado. O fato prova que S.
Exa., já tinha confiança em si próprio. No
Senado, já tivemos oportunidade de
declarar, em junho do ano passado, que
muito embora não tivesse feito declaração
alguma à Imprensa, o General Costa
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e Silva havia manifestado o desejo de ser
candidato do Partido Social Democrático.
Dizíamos,
naquela
ocasião,
que
reconheceríamos no General Costa e
Silva os atributos, as condições para ser
um bom candidato e que, possívelmente,
os partidários o apoiariam. Assim.
entendemos que, tendo S. Exa. declarado
sua intenção, demonstrava confiança no
eleitorado brasileiro de quem esperava
merecer o voto direto. Porém depois do
Ato Institucional nº 2, que estabeleceu
eleições indiretas, já não havia mais esta
possibilidade, mas apenas o voto indireto,
como V. Exa. sabe. Como dizíamos no
inicio dêste aparte, é natural, é normal
que se diga que somos, nós, os
representantes do povo, por assim dizer e
como já ouvi muitas vêzes, os
procuradores daqueles que nos elegeram
logo, se votarmos em um candidato à
Presidência de República, de acôrdo com
o Ato Institucional nº 2, estaremos
fazendo uso de procuração que o povo
nos delegou com seu voto, quando nos
elegeu para o Congresso.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Há
que distinguir, no aparte de V. Exa., dois
pontos: primeiro, é que se impõe
esclarecer que postular é reivindicar, é
pedir. Em política quem pede, quem
postula, quem reivindica, submete-se ao
contraste de opiniões...
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Perfeito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – …à
livre decisão entre duas ou mais hipóteses. No
caso, não houve hipóteses. A hipótese foi
única, pois que se teve o cuidado de evitar
que, até à convenção do Partido, pudessem
chegar, pelo menos dois nomes para disputar
a livre manifestação de seus integrantes.
O SR. DINARTE MARIZ: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do orador).
Tanto não é verdade o que V. Exa. está
dizendo que houve vários candidatos dentro
da ARENA, a serem escolhidos livremente
pelos seus componentes.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Que
ilusão esta. Houve vários candidatos da
ARENA! Nem mesmo o nobre Senador
Dinarte Mariz cre na afirmativa. Tanto que
acaba de proferí-la com ar de riso, indicativo
de sua descrença. Em verdade não houve
candidatos: houve candidato. Os que é
pleiteram sua candidatura não passaram de
nascituros. As forças dominantes, as ordens
governamentais reduziram a escôlha para
limitar apenas o ato a uma proclamação. Tanto
assim que nem para Vice-Presidente da
República foi possível o contraste de duas ou
mais situações.
E o fenômeno se operou com tamanha
violência que, antes mesmo de se chegar à
convenção um Ministro da Revolução pediu ao
Presidente do Partido que excluísse da
relação de candidatos o seu nome, porque
não se subordinava àquilo que lhe parecia
uma prática evidentemente contrária aos bons
postulados.
O SR. DINARTE MARIZ: – V. Exa.
sabe que os partidos políticos levam às
convenções vários nomes. Mas o seu
grande trabalho reside, exatamente, em
selecionar um nome, para levá-lo á
apreciação do eleitorado. No caso
concreto a que V. Exa. alude, o preferido,
pela maioria da ARENA, foi o Ministro
Costa e Silva, S. Exa. fêz declarações
peremptórias no sentido de que era com
grande honra que via muitos dos seus
companheiros e amigos, alguns até
companheiros de farda, postulando o
mesmo cargo, isto é, apresentando-se
como candidatos a candidato pela
ARENA. Portanto a escolha da ARENA,
no regime no regime em que estamos, na
situação em que nos encontramos foi
absolutamente democrática e livre. Lá to-
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dos somos livres, principalmente quando
de nos manifestar sôbre assuntos
políticos de altitude como o da escolha do
Chefe da Nação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, Sr. Presidente. Não é exato o que
afirma o nobre Senador Dinarte Mariz –
que os partidos chegam à sua convenção
com um candidato só. Não é esta a
tradição do direito e da política do Brasil.
Não é esta a tradição da política nem do
direito nos países democráticos. Vêmo-lo,
seguidamente, nos Estados Unidos: pelo
menos
dois
candidatos
disputam
bravamente, um com o outro, em plena
convenção, a preferência dos seus correligionários. Vimos, aqui, com que
energia, digna da nossa evolução política,
na convenção da União Democrática
Nacional, o Sr. Jânio Quadros e o Sr.
Juracy Magalhães disputaram, livremente,
a
preferência
dos
convencionais.
Democrático não é que se chegue à
convenção
com
um
só
nome.
Democrático é que, à livre decisão da
maioria, haja respeito por parte da
minoria. Esta é que é a tradição; esta é
que é a norma dos regimes democráticos;
esta é que deve ser a tradição respeitável
entre os países em evolução política.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Com muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V.
Ex.ª. afirma uma verdade. O General
Costa e Silva impôs a sua candidatura,
desde o momento em que, ao seguir para
a Europa, afirmara: – "Eu vou ministro e
volto ministro." Naquela hora, naquele
momento, naquele dia, êle sabia que não
era candidato ao Govêrno revolucionário.
Havia outro de maior simpatia do
Presidente Castelo Branco. S. Ex.ª,
então, afirmou, pela sua força, pelo seu
poderio militar, que partia Ministro e
voltaria Ministro.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Tem razão V. Exa. e atentemos mesmo
para a circunstância de que houve
momento em que ilustres partidários do
Governo, como o nobre Deputado Adauto
Lúcio
Cardoso,
advogaram
a
apresentação de vários nomes, não
apenas para que a convenção da ARENA
escolhesse,
mas
para
que
a
multiplicidade permitisse ao próprio
Congresso uma decisão democrática e
não apenas o reconhecimento de uma
sentença previamente assentada fora da
vontade
dos
parlamentares.
Isso,
entretanto, não se verificou.
Não se trata, Sr. Presidente, de fazer
restrições, que não estou fazendo, a
qualquer dos candidatos. O de que se
trata é de examinar fatos históricos para
que não se deturpe, amanhã, a história,
declarando que se procedeu a uma
seleção entre os melhores, obedecidos os
princípios ou os preceitos do regime
democrático. Não, Sr. Presidente! Por sua
condição de chefe revolucionário, ou por
sua condição de Ministro da Guerra, ou
por sua condição de preferido do
Presidente da República, por qualquer
delas ou por tôdas conjuntamente, certo é
que o General Costa e Silva se impôs
como candidato na área oficial.
O SR. FILLINTO MULLER: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Nobre
Senador, V. Exa. está exercendo um
direito de quem está na Oposição, ao
procurar encontrar, na atitude do Partido
que V. Exa. combatê-lo. Mas peço a V.
Exa., espírito lúcido e brilhante, que
encanta o Senado com suas orações...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Obrigado a V. Exa.
O SR. FILINTO MULLER: – ...que
examine friamente o problema que está
neste momento, debatendo.
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V. Exa. verá então que o General Costa e
Silva, que nunca se apresentou
candidato, mas que foi apresentado
candidato por um grupo de amigos seus,
aceitou a incumbência de disputar a
Presidência, e lutou por ela; não a impôs.
Outros nomes surgiram no campo político
para exame da futura convenção do
Partido. E o que se viu? Foram
consultados
os
Governadores
de
Estados, os Diretorios Regionais da
Aliança Renovadora Nacional. E nas
votações verificadas, independentemente
nos Estados, apurou-se que o General
Costa e Silva teve maioria esmagadora
de sufrágios. E' ou não democrática esta
aliança? Foram feitas consultas em todos
os Estados da Federação, onde há fôrças
políticas que devem representar, pelo
menos em parte, o sentimento dos
políticos e das populações. Nessa
consulta, o nome do General Costa e
Silva subressaíu dos demais. Submetido
o resultado ao Gabinete Executivo da
ARENA, êste gabinete adotou o nome,
submetendo-o a Convenção Nacional,
que o homologou. Dizer, como disse V.
Exa., que o General Costa e Silva era o
candidato da preferência do Presidente
da República, choca com as informações,
com o noticiário e com o que se dizia
antes do lançamento de sua candidatura.
A realidade é que o General Costa e Silva
é um candidato que defendeu seu direito
de ser candidato, em comparação com
outros nomes que foram sugeridos, e que,
uma vez adotado pelo Diretório Nacional
da
Aliança
Renovadora
Nacional,
compareceu à Convenção e foi por ela
homologado. Assim, nobre Senador, as
observações que acabou de fazer meu
nobre colega e velho amigo, Senador
Pedro Ludovico, não têm cabimento, e as
que faz V. Exa. estão dentro do espírito
de oposição que orienta a atitude de V.
Exa. no Senado, brilhante, interessante.
Sem discurso se vence com prazer, mas
é um discurso de oposição, que não
encontra fundamentos na realidade
brasileira.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permita--me, nobre Senador Josaphat
Marinho, uma ligeira interferência para
responder ao que declarou o nobre
Senador Filinto Müller.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Perfeitamente.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – o
nobre Senador Filinto Muller, que é um
dos Senadores brilhantes desta Casa e
de quem sempre fui amigo...
O SR. FILINTO MULLER: – A
amizade de V. Exa. sempre me honrou.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – ...A de
V. Exa. também muito me dignifica. Mas o
nobre Senador Filinto Muller não tem
razão, porque senti, quase que advinhei
que S. Exa. mesmo tinha outro candidato.
O candidato da simpatia de S. Exa. não
era o General Costa e Silva, mas o
General Cordeiro de Farias. Mas não
quero dizer que S. Exa. se apavorou, se
intimidou com a candidatura do General
Costa e Silva, pensou, naturalmente, que
a candidatura Cordeiro de Farias não iria
avante em seu Estado. Resolveu votar na
candidatura do General Costa e Silva!
(Risos)
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sr. Presidente, sou muito grato ao
nobre Senador Fillinto Müller, pela
bondade de suas palavras, quanto
ao meu comportamento, nesta Casa,
e
particularmente
neste
instante.
Lamento, entretanto, não poder concordar
com a interpretação de S. Exa.
Houve, sem dúvida, uma consulta
aos chamados Diretórios Regionais,
efetuada por aquêle sistema que
Carlos Drummond de Andrade, com muita
graça, chamou de "sonda eletiva":
pedia-se aos Diretórios que indicas-

sem até três nomes. Foi o que se
anunciou.
Mas,
como
também
préviamente se sabia, alguns dêsses
Diretorios
só
se
manifestaram
pràticamente sôbre um nome e, por
singular coincidência, êsse nome era
sempre o do ilustre General Costa e Silva.
O SR. FILIINTO MÜLLER: – Perdão,
nobre Senador! Sòmente o Estado de V.
Exa. manifestou-se sôbre um único nome.
Todos os demais Estados sugeriram três
nomes. Vou adiantar a V. Exa: tive a
honra de ser sugerido pelo Estado de
Mato Grosso, o que não é de espantar,
porque é o meu Estado natal. Mas, com
imensa honra para mim, pelo Estado do
Piauí também! Sòmente um Estado
indicou um único nome, o de V. Exa., a
Bahia. a nossa gloriosa e querida Bahia.
Indicou um nome sòmente. Os demais
indicaram três nomes para serem
submetido à convenção. Não houve
nenhuma imposição que fizesse com que
entre os três nomes sempre aparecesse,
em tôdas as indicações, o nome honrado
do General Costa e Silva.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Indicado um, ou indicados três, a verdade
histórica, notòriamente sabida, é que
poderiam ser muitos os apontados, mas
seria um só o escolhido. Não só o
escolhido pelo Congresso, pois que esta
é a solução normal dentro do órgão que
vai escolher o Presidente.
Sabia-se que seria um só o
escolhido nas bases que promoveriam a
seleção, pois Queridos pais, não se
cessava de publicar que não havia
alternativa para a ARENA. Os fatos
poderão ser discutidos. É da história. Mas
a conclusão confirmou o que se
proclamava: só um podia, em verdade,
ser candidato. E foi.
O SR. FILINTO MIILLER: –
Normalmente, um partido político examina
vários nomes e indica um. O partido de V.
Ex.ª, que tem a grande honra e felicidade
de ter V. Ex.ª no seu seio, indicará
certamente um nome. Quero saber se o
partido de V. Ex.ª vai indicar ao
Congresso Nacional dois, três ou quatro
nomes. O partido de V. Ex.ª, nobre
Senador Josaphat Marinho, indicará
sòmente um nome, se vier a disputar a
Presidência da República.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, Sr. Senador, não se trata disso.
Sujeitos
que
estamos
todos,
compulsoriamente, ao Ato Institucional os
Partidos que chegarem até o Congresso
só poderão chegar com um candidato.
Mas o que as regras democráticas
impõem é que às Convenções partidárias
possam chegar vários nomes. E o que se
verificou foi que e partido de V. Ex.ª, por
decisão de seu Órgãos e Executivo,
retirou à Convenção o poder de livre
escolha porque lhe impôs, desde logo, um
nome.
O SR. FILINTO MULLER: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Isto
não se verifica num regime democrático.
Não se verificava, por exemplo, no
Partido Social Democrático, nem na
União Democrática Nacional, em nenhum
dos partidos que funcionavam livremente
no pais, antes da imposição do Ato
Institucional.
O SR. FILINTO MULLER: – V.
Ex.ª está equivocado, nobre Senador
Josaphat Marinho. O Partido social
Democrático realizou uma Convenção
a 19 de março de 1964, para indicação
de um candidato à Presidência da
República, e êste nome foi o do Sr.
Juscelino Kubitschek. A UDN realizou,
mais tarde, uma Convenção em São
Paulo, para indicação de um candidato
à Presidência da República, e só
um nome foi discutido: o do Sr.
Carlos Lacerda. E V. Ex.ª não poderá
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negar que na nossa Convenção, houve
plena liberdade de votação. A votação foi
secreta. Cada um votou como quis.
Houve votos para o Sr. Carlos Lacerda;
houve grande número de votos em
branco, e houve votos para o Sr. Adauto
Lúcio Cardoso. Mas, os votos, na sua
imensa maioria, recairam sôbre o Sr.
Costa e Silva. Eu gostaria de saber,
antecipando o que pode acontecer, se na
Convenção do Partido de V. Ex.ª haverá
vários nomes, se haverá um nome ou se
não haverá nomes.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Diferentes as hipóteses, Sr. Presidente.
Quando se procedeu à escolha do
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira,
como quando se fêz a designação do Sr.
Carlos Lacerda, as Convençoes eram
realmente nacionais. Integradas pelos
representantes ao Congresso Nacional e
pelos representantes dos Estados e
Municípios, compunham a fisionomia
geral da Nação, como expressão de uma
vontade preponderante na seleção dos
candidatos.
Agora, não! O que se fêz foi, por
intermédio de um órgão executivo, excluir da
Convenção o direito de livre escolha, pois
que se lhe apresentou apenas um nome.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Neste
ponto dou um aparte a V. Ex.ª se me
permitir e me honrar com a sua
complacência. As Convenções do Partido
Social Democrático admitiam a vontade
de representantes dos Municípios e dos
Estados, e a Convenção de 19 de março
de 1964, da qual tive a honra de presidir,
várias sessões, realizadas no Palácio
Tiradentes, indicou o Sr. Juscelino
Kubitschek como candidato à Presidência
da República, com a participação de
representantes dos Estados e Municípios.
A Convenção da União Democrática
Nacional
não.
Teve
ela
como
participantes os seus membros no
Congresso Nacional e representantes
designados pelas secções estaduais. Há
pois, uma característica em cada
Convenção. Na Convenção da ARENA
compareceram representantes de todos
os Estados, eleitos pelos seus Diretórios
Regionais. Não houve restrições quanto a
nomes, qualquer nome poderia ser
indicado, poderia ser votado. Tanto assim, nobre Senador, que, apesar da
significativa votação que obteve o
General Costa e Silva, houve 25 votos em
branco, houve votos para os Srs. Carlos
Lacerda e Adauto Lúcio Cardoso. Embora
o Diretório Nacional tenha recomendado
um só nome à Convenção não tirou à
Convenção o direito de em voto secreto
manifestar-se por um outro candidato
pertencente às fileiras da ARENA.
Acontece, nobre Senador, que há um
concenso, no Brasil de que para
prosseguir a obra da revolução, a obra
realizada pelo benemérito Govêrno
Castello Branco, é preciso indicar um
homem para seu sucessor, com fidelidade
revolucionária; e êsse homem é o
General Costa e Silva. Daí porque o
nome de S. Ex.ª alcançou, de maneira
significativa, trezentos e vinte nove votos,
dentre menos de quatrocentos votantes
em uma votação livre, traduzindo o
pensamento e o sentimento da ARENA
que representam o pensamento e o
sentimento da maioria do povo brasileiro.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É
duvidoso, nobre Senador, que possa V. Ex.ª
afirmar que o seu partido representa o
pensamento do povo brasileiro. Não há,
neste instante verdadeira organização
partidária no País. Constituimos duas
organizações que procedem de uma
imposição
e
atos
institucionais
e
complementares. Os partidos, depois de
destruidos pelo Ato Institucional, desfizeramse, quanto a seus componentes por
circunstâncias notóriamente conhecidas.
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Só se poderia, neste instante, dizer com
quem está a maioria do povo brasileiro,
se o Govêrno oriundo do movimento
vitorioso em março de 1964, viesse a
convocar eleições diretas e livres. Esta é
que seria a oportunidade de verificar-se
com quem está a maioria do povo
brasileiro. Agora, o que há é uma maioria
coacta; o que há é uma comunidade sem
direito de livre escolha de seus dirigentes.
O que se verifica no País, neste instante,
é a imposição da vontade de alguns
sôbre a imensa maioria do povo
brasileiro.
O SR. FILINTO MÜLLER: – É a
opinião de V. Ex.ª.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não se pode falar em maioria
representada
por
qualquer
das
organizações partidárias. Só eleições
diretas poderiam revelar com quem está
essa maioria. E precisamente para que se
possa apurar onde está a maioria que
pedimos ao Govêrno que abra as urnas
livres, que abandone êsse critério de
seleção restrita e condicionada, permita a
regular
organização
de
partidos
democráticos e convoque o povo a
decidir.
Foi isto, aliás, o que uma parte da
Nação esperou, que proclamasse e reivindicasse, de imediato o General Costa e
Silva. Seu discurso, mesmo, é indicativo
do que êste é que deveria ser o caminho.
Ao condenar a República de 1891, o
General candidato declarou que ela foi
viciada pelo voto de cabresto, pela
política pessoal dos governadores, pelo
caudilhismo,
pelo
absolutismo
presidencialista. Retratou a situação
presente...
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não
apoiado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
exatamente a situação presente.
O SR. FILTON MULLER: – Não
apoiado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Apenas essa submissão em vez de
operar-se sôbre os modestos eleitores do
interior está-se processando sôbre o que
chamamos as elites dirigentes.
Não há como negar, Sr. Presidente.
Esta é verdade histórica, mas não é isto
que devíamos esperar. Sa o candidato à
Presidência da República condena a
República velha pelos vícios que a
macularam não deveria aproveitar-se de
uma situação de contingência para fazerse Presidente pelo voto indireto.
Se tem o prestigio do Partido que
apoiou, se experimenta tranqüilidade de
que o povo está ao lado do movimento
revolucionário, se proclama, como
proclamou reiteradamente que o Govêrno
atual está promovendo bem-estar do
povo, por que então temer o apêlo ao
voto livre? Que confiança é essa? Que
sentimento de certeza é êsse? Que
liberdade é essa que não pode
desdobrar-se das soluções de currículo,
das decisões de campanário, para o
cenário aberto da opinião pública do
País?
O SR. DINARTE MARIZ: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. DINARTE MARIZ: – As
eleições estão marcadas para 15 de
novembro, diretas e com absoluta
liberdade, dentro dos processos legais a
que estamos vinculados e aos quais
devemos obediência legal. Temos a
impressão de que nós, aqui no Senado e
na Câmara dos Deputados, somos a
expressão de eleições diretas. Portanto,
não há muito que bater nessa tecla,
porque realmente, fomos eleitos pelo
eleitorado livre do Brasil e aqui
representamos a maioria do povo
brasileiro até que se façam eleições. É
isto o que V. Ex.ª supõe e tem o direito
de supor como eu também, embora
colocando-me
em
ângulo
opos-
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to. Acho que ainda representamos, nesta
hora, a opinião da maioria do povo
brasileiro.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sim, Sr. Presidente, fomos eleitos pelo
povo e o representamos. Emergimos das
urnas pelo voto direto e o que
desejávamos era que o candidato de V.
Ex.ª, Senador Dinarte Mariz, buscasse
também a consagração da soberania
popular para representar legítimamente o
Brasil no exercício do seu Govêrno. É isto
que desejamos e é isto o que espera o
povo brasileiro.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Nobre
Senador Josaphat Marinho, Vossa
Excelência volta agora ao tema do inicio
de suas considerações, criticando, com o
brilho e proficiência de sempre...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Só
lamento não ter Vossa Excelência a meu
lado, com essa admirável inteligência.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Grato
a Vossa Excelência volta Vossa
Excelência à tese das eleições diretas.
Creio que doutrinàriamente Vossa
Excelência, o Senado e até mesmo
candidato
escolhido
pela
ARENA
defendem a excelência das eleições
diretas. No que toca, porém, ao cotejo
que Vossa Excelência realizou, no que
toca ao exame histórico do problema,
permito-me, com humildade, fazer um
primeiro reparo. Declarou o nobre
Senador, com brilho inexcedivel que o exPresidente Washington Luiz estaria a se
levantar do túmulo para indagar aos
tenentes de 1930, hoje marechais em 66,
sôbre o abandono daquelas teses que
defenderam e que levaram à derrocada o
regime em 1891. Mas, Senhor Senador,
em 1933 o Presidente da República foi
eleito por eleição indireta; de modo que
não refoge tanto assim, como Vossa
Excelência acaba de afirmar, à tradição
brasileira, a eleição indireta após um
movimento
que
tenha
alterado,
substancial e profundamente, a estrutura
político institucional do País. Por outro
lado, Vossa Excelência, ainda desejando
chamar atenção dos atuais dirigentes do
País para a tradição brasileira, criticou e
estranhou a indicação de um so nome à
Convenção da ARENA. Permito-me
lembrar a Vossa Excelência que a
tradição brasileira tem sido a indicação de
um so nome. A exceção foi a Convenção
da União Democrática Nacional que
escolheu o Senhor Jânio Quadros
candidato á Presidência da República. O
Marechal Eurico Dutra, foi indicado na
convenção do Partido Social Democrático
sem concorrente. O mesmo aconteceu
com o Brigadeiro Eduardo Gomes em
1945. Repetiu-se o fenômeno em relação
a Getúlio Vargas e Cristiano Machado,
em 1950. E agora, em 1964, ja os
exemplos foram lembrados pelo nobre
Senador Filinto Muller. Entendo que, em
teoria, o discurso de Vossa Excelência
está absolutamente certo, mas recordo
alguém que sei muito grato ao coração e
à inteligência de Vossa Excelência –
Octávio
Mangabeira.
Diante
das
circunstâncias por que atravessa o Brasil,
na prática a teoria é outra".
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas, para felicidade nossa, Octávio
Mangabeira, que de 1930 a 1345 foi um
combatente na prisão e no ostracismo,
jamais se valeu dos seus sofrimentos e
da conjuntura política para abandonar o
critério da eleição democráticas pelo
sistema de eleições indiretas.

O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Mas
foi combatido pelo apoio que não dava ao
regime.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Lembro-me, ainda, de um dos seus
momentos mais altos, quando, em 1936,
nos
pródromos
da
ditadura,
parlamentares foram presos e, em
seguida, pedida licença para processálos. Octávio Mangabeira, depois de
abster-se de votar quanto ao nome de
seu irmão, um dos prisioneiros, teve,
entretanto, oportunidade de assinalar,
numa enérgica declaração de voto, que
democracia que não respira o ambiente
das massas populares é farsa, é burla, é
a negação de si mesma. Essas palavras
êle as manteve no exemplo e no
sofrimento, até a morte.
Veja
Vossa
Excelência
que,
admitindo, pela própria experiência, que
nem sempre a teoria corresponde a
pratica, êle, contudo, não abdicou dos
princípios essenciais. Permaneceu fiel
àquilo com que Rui traduziu a verdade
permanente: "Tôdas as coisas mudam
sempre sôbre uma base que não muda
nunca".
Na democracia mudam certos
princípios, mudam certas regras, mudam
certos cânones, eminente colega, mas
não deve mudar o que representa a
própria substância do regime, que é o
apêlo ao voto do cidadão, para a
consagração dos governos. Muito bem)
Mais adiante mostrarei a V. Exas. como
não se aplica à prestete conjuntura o que
ocorreu em 1934, como também não se
harmoniza com a presente situação o que
ocorreu com Deodoro, fatos por igual
invocados", equívocamente, pelo eminente
Deputado Pedro Aleixo, no discurso com que
sagrou, para nossa surpresa, o princípio do
voto indireto.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite
V. Exa.? (Assentimento do orador): –
Para mim, os dois pontos fundamentais,
ao certo, vão ser, mais ainda não foram
abordados: a eleição de um Presidente da
República pelo Congresso não macula a
escolha. O que a macula é essa eleição
ser processada sob vara, todos os
parlamentares ameaçados, em virtude de
um ato que permite ao Presidente da
República eliminá-los, cortá-los da vida
parlamentar e da vida pública. Êste é o
ponto, a meu ver, fundamental. Não me
preocupo
demasiadamente
com
o
processo de indicação – se de um, sede
dois, se de três candidatos, para que um
grupo em convenção aceite uma déles. O
que me está preocupando é que
enquanto os partidos indicam os
candidatos, adotando a votação secreta,
o Poder obriga os parlamentares à
escôlha dos candidatos por votação a
descoberto e, antes da eleição o rebelde
poderá ser punido, cassando-se-lhe o
mandato, tirando-se-lhe o direito de
disputar novas eleições. Quer dizer, se o
Presidente da Republica, arbítro da
escôlha, verificar que no seu Estado, o
seu grupo é minoritário na Assembléia
Legislativa, torna-o majoritário pela
eliminação dos adversários. E se chegar
à, conclusão de que, no Congresso
Nacional, o seu candidato perderia, poda,
cortar, elimina e transforma uma maioria
em minoria e elege o seu candidato. Isto,
na prática, é que macula o sistema.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Tem
razão V. Exa. E exatamente por essas
circunstâncias é que assinalava a surprêsa
com que uma parcela da opinião pública
há de ter recebido e discurso do
General Costa e Silva surpresa tanto
maior porque S. Exa, veio confirmar no
pronunciamento de candidato, o que
anunciara pouco depois da Revolução em
que arrolou, entre outros objetivos
essenciais do que chamou Revolução de
Março, a restauração do regime
democrático representativo e republicano
e o restabelecimento do primado da
ordem jurídica.
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O SR. FILINTO MÜLLER permite V.
Exa. outro aparte? (assentimento do
orador): – V. Exa. proferiu, em resposta
ao aparte do nobre Senador Aurélio
Viana, numa frase lapidar: "Tem razão V.
Exa." E tem razão o nobre Senador
Aurélio Viana o fato de a eleição ser
indireta não macula a escolha do
Presidente da República, e isto está em
choque frontal, nobre Senador, com a
teoria sustentada por V. Exa. – de que se
deve apelar para o voto direto para se
conhecer a vontade popular. Tem razão o
nobre Senador Aurélio Viana. A escolha
feita por um Congresso que representa o
povo brasileiro não macula o candidato à
Presidência que foi escolhido. S. Exa.
teria razão na restrição que faz quanto à
cassação de mandatos, mas verificamos
o fato concreto de que nenhum mandato
de representante federal foi cassado
depois do Ato Institucional nº 2. Todos
nós conhecemos a serenidade e o
equilíbrio do Presidente da República e
sabemos que S. Exa. não irá cassar
mandatos para assegurar a eleição do
futuro Presidente da República. E repito:
tem razão o nobre Senador Aurélio Viana!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não me surpreende V. Exa. em qualquer
contradição. Quando assinalei que o
Senador Aurélio Viana tinha razão, foi
referindo as suas últimas palavras, ao
absurdo que representava o fato de os
eleitores do Presidente da República,
além de terem que votar a descoberto,
ainda o fazerem sob a ameaça
permanente da cassação de mandatos. E
não havia eu afirmado antes, em tese, ou
genericamente, que a eleição, por ser
indireta, bastasse por si só para estar
maculada. O que fiz foi assinalar a
incompatibilidade natural dêsse regime
com o processo democrático.
Mas aproveitaria para assinalar a V.
Exa. que a lição da História demonstra,
neste e em outros países, onde quer que
vigore o regime de eleição indireta, que
nêles quase sempre domina é a
corrupção.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Peço
vênia para divergir de V. Exa. Temos, na
nossa Constituição, o sistema da eleição
indireta.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Invoco adiante um autor que deve ser
hoje, do ponto de vista político é
insuspeito à compreensão de V. Exa. Mas
o invocarei no devido tempo.
Retificada assim a passagem em
que V. Exa., hàbilmente, quis encontrar
uma defesa das eleições indiretas nas
minhas palavras, volto à sustentação da
tese segundo a qual, tanto mais
surpreendente é o pronunciamento do
candidato quanto êle declara que, no
momento, o voto indireto há de ser
mantido e que só se restaurará o regime
de
eleição
direta
quando
as
circunstâncias o permitirem.
Quando o permitirão, Sr. Presidente?
Não disse o candidato. Cabia-lhe,
entretanto, aceitando o critério da eleição
indireta, pelo menos proclamar, por forma
insusceptível de qualquer dúvida, que
eleito
Presidente
da
República
imediatamente
promoveria
o
restabelecimento das eleições diretas.
Não o disse. E o que anteriormente se lhe
atribuiu, em largo noticiário da imprensa,
em entrevista que tenho aqui, é que a
Revolução deveria perdurar pelo menos
dez anos! Se a tanto também se
estenderem as circunstâncias, só depois
de duas sucessões é que o povo
brasileiro poderá aspirar, de nôvo, a
escolher livremente o Presidente da
República!
Mas,
Sr.
Presidente,
mais
surpreendente do que o pronunciamento
do General Costa e Silva é o discurso do
eminente Sr. Pedro Aleixo.
Afinal. o General Costa e Silva,
sendo um homem de formação militar não
tendo compromissos maiores com
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a ordem jurídica e política, não tendo
experiência de lulas partidárias, poderia,
dentro as conjuntura em que se situa, até
omitir idéias para manifestar solidariedade
ao Govêrno de que faz parte.
O eminente Deputado Pedro Aleixo
não, Sr. Presidente! Trata-se de um exPresidente da Câmara dos Deputados
fechada pela ditadura de 87: trata-se de
um deputado eleito e de um professor de
Direito. E' lamentável, por isso. vê-lo
proferir menos um discurso de candidato
do que um perecer em que busca
demonstrar não apenas e Iegitimidade
mas a normalidade do voto indireto no
direito brasileiro.
O SR. FILINTO MULLER: – Em que
busca não, em que demonstra!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Invocou textos e invocou fatos. Mas não
os contrasta com a realidade que
predominou, porque do império a
República, que o nobre Deputado
invocou, há que fazer as diferenciações
necessárias, não apenas com relação aos
textos mas quanto aos fatos a que êles se
aplicaram.
No Império prevaleceu o critério a que
S. Exa. se referiu, mas precisamente
porque dominante, ali nunca houve, em
verdade, representação legitima. Faltava –
quem o diz é Afonso Arinos num estudo
doutrinária sôbre História e Teoria dos
Partidos Políticos, no Brasil – faltava a
realidade do sufrágio. O que havia no
Império era o domínio do poder pessoal do
Imperador. Era êle que fazia as maiorias,
tanto do Partido Liberal quanto do Partido
Conservador. As representações se
sucediam os Ministérios se multiplicaram
segundo a intervenção direta do Imperador.
Estávamos, por assim dizer, numa fase
típicamente de formação do nosso regime
constitucional.
Quando
ocorreu
a
proclamação da República não se verificou,
imediatamente o uso da eleição indireta: o
General Deodoro assumiu o poder como
chefe do Govêrno Provisório. A Constituinte
á que elegeu indiretamente, mas já, aquele
tempo a própria representação nacional
manifestava sua repulsa a êsse critério do
absolutismo presidencial. E, por isso
mesmo, aos 129 votos dados ao General
Deodoro da Fonseca corresponderam 97
votos dados a Prudente de Morais. Porém
ocorreu mais Repelindo, como podia, a
intervenção presidencial a Assembléia
Constituinte derrotou o candidato a VicePresidente da República imposto pelo
Govêrno, o Almirante Wandenkolk dado-lhe
apenas 57 votos, ao passo que elegia VicePresidente Floriano Peixoto, com 153
votos.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Exa.
demonstra dessa maneira que havia já ao
início da República, um sentimento
democrático imperando no Brasil.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Havia um sentimento democrático da
minoria, que resistia à imposição do
mando presidencial.
O SR FILINTO MÜLLER: – E a
eleição indireta foi feita.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – E
tanto o critério foi pernicioso, Sr.
Presidente, que Deodoro, eleito pelo
Congresso, o dissolveu; e tanto o critério
foi pernicioso, que Floriano, eleito pelo
Congresso, assumindo o Govêrno, o
menos que fez foi proclamar-se
Presidente da República, não apenas
para compor o tempo que restava. E o
que em seguida praticou, revela,
perfeitamente que êle não representava o
pensamento da vontade nacional.
O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa.
me permita, mas isso não é conseqüência
da eleição indireta, mas conseqüência
dos sentimentos que animavam Deodoro
e Floriano. Se eleitos pelo voto direto.
êles poderiam ter praticado êsses
mesmos atos.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – E
que nos começávamos destruindo a
organização
repúblico-democrática,
deturpando-a nas suas origens porque,
ao invés de conferir ao povo o direito de
livre escolha, o próprio Chefe de Govêrno
se fêz candidato de si mesmo a sucessão
de si próprio. Foi exatamente o que fêz,
depois da revolução de 1930, o Sr.
Getúlio Vargas. Assumiu o govêrno como
chefe da revolução. Não teve a
consagração
do
Congresso.
O
Congresso, depois, o elegeu e êle por
igual, tal qual fêz Deodoro, dissolveu o
Congresso.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Não o
fêz pelo fato de ter sido eleito pelo
Congresso, Senador, mas sim, por
circunstâncias que sobrevieram. Fôsse
eleito por via direta, e talvez tivesse
dissolvido o Congresso da mesma forma.
No que fêz, não teve a menor
interferência a eleição indireta.
O SR JOSAPHAT MARINHO: –
Para responder ao Senado Filinto Muller:
nenhum Presidente da República eleito
pelo voto direto, dissolveu o Congresso,
neste País. Por que não o fêz?
O SR. FILINTO MÜLLER: – É uma
coincidência.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não o fêz o Marechal Eurico Dutra, militar
como Deodoro. Os fatos, portanto,
indicam que se procedeu sempre
errôneamente com perigo para Nação e
para as instituições, tôda vez que se
abandonou o critério da eleição direta
para substituí-lo pela eleição indireta.
O SR. FILINTO MULLER: – O
Presidente Castello Branco foi eleito pelo
voto indireto e não dissolverá o
Congresso. Exa. não terá êsse exemplo
para aduzir às suas considerações.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não o dissolveu mas o mutilou: não o
dissolveu mas lhe extraiu faculdades,
prerrogativas.
O SR. FILINTO MULLER: – A
revolução extraiu essas faculdades.
O SR. JOSAPHAT MARANHÃO: –
Não o mutilou, só: fêz mais. No dia em
que o Congresso manifestou mais
energicamente seu poder de resistência,
ameaçando negar a S. Exa. as medidas
excepcionais que pedia, baixou o Ato
Institucional nº 2, para a missão do qual
êle próprio havia dito que não tinha mais
competência.
O SR. FILINTO MULLER: – Houve a
27 de outubro uma nova revolução. A
primeira fôra a 31 de marco. A segunda, a
nova revolução, foi para salvar o Brasil do
"revanchismo" e da subversão.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas Sr Presidente, que nova revolução é
essa?
O SR. FILINTO MÜLLER: – Para
isto lei a nova revolução.
O SR. JOSAPHAT MARINHO:
– Uma nova revolução. Sr. Presidente,
da qual não resultou nada, senão
aumento dos podêres do Presidente da
República.
O SR. FILINTO MULLER: – Mas, o
Presidente não exerceu os novos podêres
para subjugar o povo nem para humilhar
ninguém. Apenas êle se armou para
defender o País contra o "revanchismo" e
a subversão. Mas não usou êsses
podêres.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Tanto o usou nobre Senador, que está de
nôvo cassando direitos políticos de
cidadãos brasileiros, sem culpa formada:
tanto o fêz que está destruindo a
Federação brasileira, pois que pode,
livremente,
nomear
Prefeitos
para
municípios em que se deveria operar a
eleição normal na forma da legislação dos
Estados.

O SR. FILINTO MULLER: – V. Exa.
deve prestar atenção a êsse aspecto. A
nomeação
de
interventores
nas
prefeituras visou a possibilitar uma
organização normal de eleições para
prefeito, em todo o Brasil, num só dia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, Sr. Presidente, o de que se trata é
de montar a máquina política, pois as
eleições eram normais. Todos os Estados
brasileiros,
constitucionalmente
organizados, tem sua legislação própria,
que assegura a eleição normal para as
prefeituras.
O SR. FILINTO MULLER: – V. Exa.
é um espírito lucido, um brilhante
professor de Direito e, neste caso, admiro
e respeito V. Exa. e tenho prazer de ouvilo, ainda que divergindo dos argumentos
expendidos. Peço contudo, a atenção de
V. Exa., pois objetivo é possibilitar a
coincidência de mandatos em data
determinada. Há no Brasil incoincidência
total de mandatos de prefeitos. A
nomeação
de
interventores,
nas
prefeituras não tem outra finalidade,
senão a de possibilitar, em 1966, nas
eleições, a coincidência de mandatos.
Não se trata de objetivo político, e V.
Exa., que é um combatente admirável,
que sustenta com energia e brilho suas
idéias não deve, data venia, atender a
êsse aspecto de nomeação de prefeitos
como montagem de máquina política.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Isto
não corresponde ao objetivo real.
O SR. FILINTO MULLER: – Se V.
Exa.
disse
que
a
eleição
de
Governadores representa a montagem de
máquina política, não discutiria. Mas a
nomeação de meros prefeitos, em meia
dúzia de Municípios, não tem êsse
sentido. Presto essa informação a V. Exa.
com absoluta segurança de que esta é a
verdadeira
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Recebo a informação do nobre Senador
Filinto Müller e acredito na sua boa fé,
mas os fatos o contradizem.
O SR. AURELIO VIANA: – Nobre
Senador Josaphat Marinha, tocando
novamente no assunto que V. Exa.
analisa com tanta sabedoria política
confirmo, não ha exemplo do Brasil de
uma eleição pelo Congresso em fins de
mandato de parlamentares. Êste é um
dos aspectos mais importantes da
questão.
Sempre
as
Assembléias
Constituintes
depois
de
golpes,
movimentos ou revoluções, escolhiam os
novos dirigentes do País dos Estados.
Mas, quando os parlamentares terminam
o seu mandato, que vai haver uma
renovação quando de proclama que já é
comum que mais de cinquenta por centro
não serão reeleitos é justo, é ética, é
moral, não ficará maculada a eleição de
chefes do Executivo por êsse processo
direto pelo Congresso? E qual o País
presidencialista que adota eleições
indiretas isto é eleições pelo Congresso
para Presidente da República e
Governadores de Estado? Os Estados
Unidos não adotam...
O SR. FILINTO MULLER: – Adotam
eleição indireta.
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...que
não é esta eleição pelo Congresso, não é
indireta, a Franca parlamentarista ou
semi-parlamentarista achou que deveria
entregar ao novo o direito de escolher o
seu Presidente
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sempre
adotou a indireta,.Somente neste ano e
que recorreu a direta ................................
O SR. AURÉLIO VIANA: – A
experiência demonstrou que era melhor
entregar ao povo a decisão final. Repito:
não macula em tese, mas nessas
circunstâncias todos sabem, todos
compreendem, todos sentem – e é o
que V. Ex.ª focaliza – que não poder ser
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aceito sem que se reconheça que há um
golpe tremendo na democracia que se diz
renascer no Brasil.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Porem, há um pormenor de ordem
histórica e jurídica que precisa ser
salientado, para demonstrar afinal, como
o eminente Sr. Pedro Aleixo deu
tratamento igual a situações diferentes.
Para legitimar o que se está processando
no Brasil, S. Ex.ª invocou – e ainda há
pouco o lembrava também o nobre
Senador Antônio Carlos – os exemplos de
Deodoro e de Getúlio Vargas. São
hipóteses diferentes! Quero frisar bem,
aliás reportando-me a argumentos já
desenvolvidos: em ambos os casos,
vitorioso o momento rebelde, êles se
fizeram chefe-de-govêrno revolucionário
sem o apoio ou o consentimento do
Congresso ou de qualquer colégio
eleitoral. Getúlio se elegeu pela
Constituinte, como Deodoro. No atual
caso brasileiro, não. Deflagrado e
vitorioso o movimento que se dizia visar à
restauração da profissão democrática, o
próprio Ato Institucional buscou, desde
logo, legitimar o Govêrno pela escolha do
Presidente
através
do
Congresso
Nacional e, assim, o Marechal Castello
Branco foi eleito Presidente da República.
Vale dizer portanto, e a expressão é
da própria terminologia revolucionária, o
movimento se institucionalizou com o Ato
e com a eleição do Presidente pelo
Congresso
Nacional.
Depois,
em
pronunciamentos repetidos o Presidente
da República, proclamando-se Chefe de
um Govêrno em regime democrático,
acentuou que estava concluída a fase de
institucionalização da Revolução. O que
cumpria, portanto, era dar desdobramento
normal as instituições, para que agora o
povo brasileiro, como lhe havia sido
prometido escolhesse por seu voto o
Presidente da República. Não faltou aliás
quem dissesse que a Revolução, em boa
parte, resultou de artifícios desenvolvidos
pelo Sr. João Goulart para impedir a escolha
de seu sucessor. O movimento deflagrado
teria impedido o Golpe para assegurar a
continuidade da ordem democrática. Em
nome, pois, de que principio, agora, se quer
de novo a eleição indireta?
O SR. FILINTO MULLER: – O
movimento de 31 de março, nobre
Senador, teve o objetivo – e me pesa
muito vir a debate sôbre êste assunto,
não sou homem que tenha prazer em
atirar pedras em quem passou – mas o
movimento deflagrado o 31 de março teve
por objetivo – repito – impedir que o país
mergulhasse na anarquia, na desordem
na subversão mesmo. Esta a finalidade
fundamental do movimento de 31 de
março, que salvou o país nessa
emergência.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Admitindo-se, para argumentar, que êste
tenha sido objetivo – e não sou ;advogado
do Govêrno passado, porque dêle não
participei nem o apoei – admitindo-se,
para argumentar que êste tenha sido o
objetivo. Restaurada a ordem no País, ou
restabelecida a tranqüilidade, proibidas as
greves, mantida a unidade das Fôrças
Armadas –...
O SR. FILINTHO MÜLLER: – Esta
está mantida.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...realizadas eleições diretas no Estados
sem perturbação de qualquer natureza,
em 1965.....
O SR. FILINTO MÜLLER: – O que
muito honra o Presidente Castelo Branco.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...por que não realizar eleições diretas
em 1966? Por que a Revolução não
enfrenta a vontade soberana do
povo? Por que, Senhor Presidente? Por
que não o faz, sobretudo quando se
sabe, pelas lições dos teóricos e dos
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políticos, que a eleição indireta é sempre
fonte de corrupção?
Não vou invocar autores estrangeiros,
que poderia citar em quantidade; nem vou
buscar nenhum aos juristas ou homens
públicos que poderiam ser arguidos de
subversivos ou corruptos, para mostrar
quanto e danosa as instituições e ao caráter
delas a eleição indireta. Vou valer-me de
palavras de um ilustre militar e homem
público, membro do atual Govêrno e que, por
duas vezes, serviu de bandeira á
restauração do poder civil no Brasil. Quem
demonstra quanto é perniciosa a eleição
indireta, Sr. Presidente, é o Brigadeiro
Eduardo Gomes, nestas palavras, que
acredito não esquecidas:
"Será isso um esbulho do povo: terlhe-ão
arrebatado
a
prerrogativa,
sabidamente sua, de eleger, por si, e não
por mandatários, o Chefe da Nação.
Em nossos círculos de cultura,
sempre que considerou a eleição indireta
como
prejudicial
ao
escopo
representativo, e como imperfeita aos fins
democráticos. Em 1874, obtemperava
Rui, numa petição è Câmara Geral do
Império: "A grande causa da corrupção
eleitoral
em
nosso
país
é,
incontestavelmente, o sufrágio indireto,
instituição que, na atualidade, tem sido
rejeitada em tôdas as nações, cuja
organização política é digna de servir
pesa modelo a povos livres. O sufragio
indireto furta ao pais o direito de nomear
efetivamente os seus representantes", E,
se repassarmos os olhos pela cronica
republicana, veremos o infeliz resultado
da eleição indireta nos dois únicos
ensejos em que foi usada, no plano
federal: o inclito Marechal Deodoro
apesar das virtudes cívicas e privadas,
que o exornavam, dissolveu o congresso
que o elegera: e o Sr. Getúlio Vargas,
escolhido pela Constituinte de 1933,
faltou ao juramento, feito perante ela de
"manter e cumprir, com lealdade, a
Constituição", substituindo-a por outra de
seu ditado".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama) (fazendo soar as companhias):
– Comunico ao nobre orador que o tempo
de que dispunha está esgotado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Como ditado, é que todos os líderes
que se rebelaram contra a ditadura
qualificaram a Constituição de 37. Mas, para
nossa tristeza, no rol dos exemplos que
invoca para mostrar uma tradição de eleição
indireta no Brasil, o eminente Sr. Pedro
Aleixo inclui a Constituição de 1937.
São assim as palavras e os fatos, Sr.
Presidente.
Homens
públicos,
precisamos,
sempre, ter estrito cuidado com elas para
não sermos supreendidos no curso da
vida. Hoje, os que deflagraram o
movimento
democrático
contra
a
Ditadura, os que fizeram e propagaram o
Manifesto Mineiro, – entre os quais o
eminente Sr. Pedro Aleixo – consideram
uma provocação senão um processo
subversivo, o apêlo à eleição direta.
Sr. Presidente, cada qual de nós
pode esquecer suas afirmativas. O povo
não as esquece, e o sofrimento do povo
lhe serve, sempre, de base para cobrar,
no curso dos dias, de todos nós os
nossos erros e as nossas contradições!
(Muito bem! Muito bem! Palmas).
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Vivaldo Lima.
Lobão da Silveira.
Eugênio Barros.
Manoel Vilaça.
Ruy Carneiro.
Gilberto Marinho.
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João Abrahão.
Filinto Muller.
Irineu Bornhausen.
Antônio Carlos – (10)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotado o período destinado
ao Expediente.
Estão presentes 45 Srs. Senadores.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
As três primeiras matérias da Ordem
do Dia estão em fase da votação.
Assim. ficam adiadas para a próxima
sessão, por não haver quorum na
presente.
Passa-se ao item 4 da Ordem do
Dia:
Discussão, em primeiro turno (2º
dia), do Projeto de Emenda à Constituição
nº 4 de 1985 (número 19-B-64 na Casa
de origem de iniciativa da Câmara dos
Deputados, que altera a redação do art.
199 da Constituição Federal, suprimindolhe parágrafo único (referente ao prazo
para aplicação, no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia de 3% sôbre a
renda tributária da União). tendo Parecer
favorável sob nº 529, de 1966, da
Comissão Especial.
dia.

Em discussão o Projeto no seu 2º

Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra darei Como encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
O projeto voltará à Ordem do Dia
para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 5:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 174 de
1964 (nº 859-B-63, na Casa de origem)
que
dispõe
sôbre
concursos
de
prognosticos esportivos e da outras
providências, tendo pareceres (numero
452 a 455 de 1966) das Comissões: de
Educação e Cultura: 1º pronunciamento:
pela audiência do Conselho Nacional
de Desportos e do Ministério da
Educação; 2º pronunciamento: favorável
no têrmos do Substitutivo que apresenta:
de
Constituição
e
Justiça
pela
constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo: e de Finanças, favorável do
Substitutivo.
Em discussão o projeto com o
substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de
quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira de
Gama)
Item 6:
Discussão, em turno único ao Projeto
de Lei da Câmara nº 99 de 1966, de
iniciativa do Presidente da Republica, que
estende a praças licenciadas nas
condições que especifica, o disposto no
parágrafo único do art. 20 da Lei nº 3.765,
de 4 de maio de 1960 (projeto incluído na
Ordem do Dia nos têrmos do art. 171,
número III. do Regimento Interno?
dependente de pronunciamento das
Comissões de Projetos do Executivo e de
Finanças.
Sôbre a mesa os pareceres das
Comissões de Projetos do Executivo e da
de Finanças, que serão lidos pelo Sr 1º
Secretário.

São lidos os seguintes:
PARECERES NS. 564 E 565,DE 1966 DE
1966
PARECER Nº 664, DE 1966
Da Comissão do de Projetos do
Executivo, ao Projeto de Lei nº 99, de
1966 ( nº 3.562-B-65, na Câmara, que
estende a praças licenciados nas
condições que especifica o disposto no
parágrafo único do art. 20 da Lei nº 3.765,
de 4 de maio e 1960.
Relator Sr. Bezerra Neto.
Resultou o presente projeto de lei de
Mensagem do Senhor Presidente da
República, de 23 de março do corrente ano,
e por ele (art. 1º) às ex-praças da Marinha
Iicenciadas do serviço ativo, em decorrência
de atos de indisciplina observados em março
de 1964 e que contaram na data do
licenciamento mais de dez anos de serviço,
aplicam-se as disposições do parágrafo
único do art. 20, de Lei numero 3.765, de 4
de maio de 1960.
2. Acompanha a Mensagem, uma
exposição de motivos do Senhor Ministro da
Marinha pela qual tece considerações em
torno do critério adotado nas punições, isto e,
para uns houve a expulsão para outros o
licenciamento, porquanto embora não
incluídos êstes em processos penais havíam
cometido ações ou omissões que
contraindicavam a permanência nas fileiras.
3. Ocorre, entretanto, – observar a
exposição de motivos que a legislação em
vigor, levando em linha de conta as
implicações de ilegível social ampara, com
pensão, as famílias de todos aqueles que,
contando mais de dez anos de serviço,
sejam expulsos da atividade militar; em
contraste o licenciamento desvincula
simplesmente o militar do serviço ativo, sem
qualquer
espécie
de
compensação
financeira, para si ou para sua família. Essa
desigualdade de tratamento atingiu a mais
de cem famílias de ex-praças, e seria de
justiça que viesse a ser contornada, sendo
necessárias, para isso, medidas que
escapam a alçada do Poder Executivo.
4. A proposição concerta uma evidente
anomalia: as famílias das praças expulsas
que contam mais de dez anos de serviço são
amparadas as famílias das praças com
semelhante tempo de serviço licenciamento
compulsóriamente não são amparadas.
A Comissão é de parecer favorável,
ao projeto, e reconhece que a concessão
do beneficio a partir da data do
licenciamento (art. 1º § 1º consolida a
unidade reparadora da proposição.
Sala das Comissões, 31 de maio de
1966. – Jefferson de Aguiar, Presidente. –
Bezerra Neto. Relator. – Antônio Carlos. –
Jose Ermirio. – Irineu Bornhausen.
PARECER Nº 365, DE 1968
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 1966
(nº 3.562-B-68, na Câmara) que estende
às praças licenciadas nas condições que
específica, o disposto no parágrafo único
do artigo 20 da Lei nº 3.765, de 4 de maio
de 1960.
Relator: Sr. Adolpho Franco.
O projeto ora submetido a nossa
consideração decorreu de solicitação
Poder Executivo e tem por objeto
estender às praças licenciadas da
Marinha, dentro das condições por êle
especificadas, os benefícios da Lei nº
3.765, de 4 de maio de 1960.
Na Exposição de Motivos de que
fêz acompanhar a matéria, expendeu
o
Sr.
Ministro
da
Marinha
no
seguintes argumentos justificativos da
proposição;
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a) o Govêrno, ao apurar as
responsabilidades dos marinheiros e
Fuzileiros Navais, no tocante às
ocorrências, que tiveram lugar nos dias
25, 26 e 27 de março de 1964, resolveu
dividí-las em dois grupos:
1 – aquêles mais envolvidos, que
foram excluídos das Fôrças Armadas:
2 – os que tiveram participação
menor nos acontecimentos, que foram
licenciados;
b) ocorre, entretanto, que legislação
vigente, considerando implicações de
caráter social, amparou com pensão as
famílias de todos aquêles que, contando
mais de dez anos de serviço sejam
expulsos da atividade militar, sem, no
entanto, cogitar de qualquer proteção
para a família do militar, desde que
simplesmente licenciado:
c) êste tratamento desigual atingiu a
mais de 100 famílias de ex-praças e é
esta situação que o projeto quer obviar.
O assunto foi amplamente estudado
pelas Comissões Técnicas da Câmara,
tendo, inclusive, o Deputado Arruda
Câmara relator na Comissão de
Constituição e Justiça, achado tão justos
os seus propósitos que apresentou
substitutivo estendendo as mesmas
benesses às praças das outras armas em
idênticas condições, o qual no entanto,
não logrou aprovação em plenário.
Ressalta do exposto que o projeto
visa a corrigir situação aflitiva a que vêm
sendo submetidas inúmeras famílias de
militares
licenciados
atribuindo-lhes
tratamento mais consentâneo com o
espírito da Lei nº 3.765, de 4 de maio de
1960.
A Comissão é, assim, pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1965. – Menezes Pimentel, Presidente. –
Adolpho Franco, Relator. Bezerra Neto. –
José Leite. – Lobão da Silveira. – Wílson
Gonçalves. – Eugênio Barros. – Manoel
Villaça. – Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
A votação é adiada por alta de
número.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 7:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 1966
(nº 3.578-B-66 na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
estabelece isenção do impôsto do Sêlo,
para os atos em que forem partes os
ôrgãos definidos no nº IV art, 8º da Lei nº
4.380, de 21 de agosto de 1964, e as
Caixas Econômicas Federais em suas
operações imobiliárias, tendo Parecer
favorável, sob nº 543, de 1966, da
Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer
uso da palavra encerrarei a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
A votação é adiada por falta de
número.
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Quinta-Feira 2

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 109, de 1966 (nº 3.600B-66 na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a desapropriação de terrenos
onde foram travadas as Batalhas dos
Guararapes, no Município de Jaboatão,
Estado de Pernambuco, tendo Parecer
favorável, sob nº 527, de 1966, da Comissão
de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
A votação é adiada por falta de número.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 113, de 1966 (nº 3.001B-66 na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da Republica, que isenta do
impôsto
de
importação
equipamento
importado pela Madequimica S. A. Indústria
de Madeiras Termo-Estabilizadas com sede
em Pôrto Alegre, Rio Grande ao Sul, tendo
parecer favorável, sob nº 528, de 1966, da
Comissão de Finanças.
Há sôbre a mesa emenda, que vai ser
lida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
No artigo 1º do projeto, onde se lê. "E'
concedida
isenção
do
imposto
de
importação..." Leia-se:
"E' concedida isenção dos impostos de
Importação e de Consumo..."
Sala das Sessões, 1-6-66. – Guido
Mondim.
Justificação
Trata-se de omissão ocorrida na
Câmara dos Deputados e que agora se
corrige.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão o projeto com a
emenda. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra, dou
como encerrada a discussão.
A matéria sai da Ordem do Dia para o
pronunciamento
da
Comissão
da
Constituição e Justiça sôbre o projeto e a
emenda, e da Comissão de Finanças sôbre a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 10:
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 36, de 1966, pelo qual o Sr.
Senador José Ermírio solicita ao Ministério da
Guerra informações sôbre as despesas
efetuadas com tropas do Exército em
diversas regiões do País e no Exterior, tendo
Pareceres (445 e 446, de 1966) das
comissões:
– de Relações Exteriores, declarandose incompetente para opinar sôbre o assunto;
e
– de Segurança Nacional, pela
procedência do Requerimento.
Em discussão o requerimento. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
dou-a como encerrada.
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A votação fica adiada para a próxima
sessão, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a Ordem do Dia há,
ainda, oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Antônio
Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê):
– Senhor Presidente, na madrugada de
Hoje, Santa Catarina perdeu um de
seus mais diletos filhos e a vida pública de
meu Estado uma de suas mais altas e
singulares figuras. Faleceu Oswaldo Bulcão
Vianna.
Filho do General e médico Antônio
Vicente Bulcao Vianna – um dos expoentes
ao velho Partido Republicano Catarinense
– o amigo que vemos partir, muito cedo,
empolgado pela política, cumpriu o mesmo
destino de seu pai. Formado em Direito,
no Rio de Janeiro, regressou a Florianópolis,
onde se casou com Dona Ceci Rupp
– exemplar companheira e dama de
excelsas virtudes – e la viveu toda a sua
vida,
leal,
humana,
generosa
e
patrioticamente.
Assim como seu pai fôra o médico
dos pobres e desamparados, Oswaldo foi
– no escritório que por longos anos manteve
com João Jose de Souza Cabral e
depois sozinho – o advogado dos humildes e
dos injustiçados. Ainda em 1961, quando
da onda de demissões promovida pelo
Governo do Estado, Bulcão consagrou-se
a defesa dos perseguidos, patrocinando,
sem quaisquer outros interêsses senão
os da solidariedade humana e política,
milhares de leitos judiciais, inumeros dêles
acolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado
e outros muitos pelo Supremo Tribunal
Federal.
Em 1945, na interventoria do grande
catarinense Ministro Luiz Gallotta, ocupou,
com eficiência e honradez, o cargo de
Secretário de Estado dos Negócios da
Segurança Pública.
Constituinte estadual em 1947, exerceu,
por oito anos a deputação estadual, tendo
sido, na legislatura 51-55, durante o Govêrno
do
nosso
eminente
colega
Irineu
Bornhausen, lider do Governo na Assembléia
Legislativa.
Em abril do ano passado, em histórica
convenção partidária, foi eleito Presidente ao
Diretório
Regional da extinta
União
Democrática Nacional de Santa Catarina. No
exercício dessas funções, presidiu a
campanha á sucessão estadual, na qual fui
candidato ao Govêrno.
Sua lealdade, sua coragem e sua
generosidade, no correr dos episódios da
campanha, fizeram-no ainda mais credor de
minha admiração e do meu reconhecimento.
Antes e acima de tudo, Oswaldo
Bulcão Vianna era o retrato perfeito do
cidadão catarinense – capaz que fôra,
durante sua vida impecável, de assimilar
todos os sentimentos, aspirações e anseios
dos brasileiros e estrangeiros bons que
nasceram e residam ou se radicaram no meu
Estado.
Por isso mesmo, Oswaldo Bulcão
Vianna era um democrata legitimo. Seu
anti-comunismo era autêntico, pois que não
se inspirava na defesa de privilégios ou
bens materiais, animado todo ele no
respeito que tinha pela dignidade da pessoa
humana.
Florianópolis – sua terra – era a grande
preferida das suas inesgotáveis reservas
de afeto. Essa preferência era correspondida.
O povo de Florianópolis via nêle um seu
irmão – talvez o mais querido. Bem querer
êsse que não nasceu da compra de
consciências e da dispensa calculada de
favores financeiros. Nem se firmou pela
arrogância. Nem se impôs pela prepotência,
pela propaganda ou pela intriga. Era um
bem querer verdadeiro – fruto do profundo
amor que êle dedicou à Iha e à sua nobre
gente.

Senhor Presidente, esta cadeira que
ocupo no Senado bem poderia ter sido dêle.
Seus méritos em muito ultrapassavam os
meus.
A verdade, contudo, é que, em nenhum
momento de sua longa militância política,
empenhou-se na conquista de uma posição
que o afastasse de Florianópolis.
Hoje, a terra que tanto amou recebe seu
corpo inanimado sob o pesar e a dor de seus
amigos, companheiros e coestaduanos só
comparáveis – aquela dor e aquêle pesar que
já se vão transformando em saudade – às
complacências com que, certamente, sua
alma de justo é acolhida no eterno seio de
Deus. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Gilberto
Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Barros de Carvalho.
O SR. BARROS DE CARVALHO (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente,
pedi a palavra para manifestar o meu pesar
pela hecatombe que vem assolando o meu
Estado nestes últimos dias, com as chuvas e
enchentes que se abateram sôbre o Recife,
Jaboatão, Cabo e outras cidades limítrofes
da capital pernambucana.
Com
efeito,
chuvas
torrenciais
provocaram desabamentos, destruições e
mortes, semearas a desgraça em muitos
lares, de preferência os lares, em zonas
baixas, desprotegidas e onde a miséria é
endêmica.
Sr. Presidente, os recortes de jornais,
os telegramas, os relatórios que me têm
chegado às mãos, de ante-ontem para hoje,
mostram o cortejo de misérias que cobre
aquelas zonas. pobres de Recife, dessas
cidades suburbanas do Recife.
Não tenho como formular apêlos ao
espírito de humanidade dos homens do
Governo pois êles se têm desdobrado em
esforços assistenciais. Mais quero salientar
aqui o esforço desesperado, precisamente
dos mais pobres, dos que não dispõem de
dinheiro, como êsse admiravel padre Elder
Câmara, arcebispo de Olinda e Recife que se
vem multiplicando no milagre de seu carinho,
de sua, presença e de sua assistência para
com as vítimas da tremenda catástrofe cujo
número de mortos excede de 100 pessoas,
com mais de 20 mil desabrigados feridos e
extraviados.
Não devo, com isto, diminuir, antes
quero exaltar as providências postas em
prática pelo Governador do Estado pelo
incansável Prefeito Lucena e pelo Sr. Ministro
Cordeiro de Farias, todos mobilizados
na obra de proteção e amparo aos
flagelados, obra que, estou certo, não haverá
de cingir-se apenas ao levantamento de
estatísticas mas que se estenderá a
providências mais eficientes e permanentes,
contando com os recursos técnicos e
financeiros do ilustre Dr. João Gonçalves,
Presidente da SUDENE.
Estendo os meus sentimentos às
vítimas do flagelo que atingiu também o
Estado da Bahia, cujo panorama de morte de
desabrigo e de miséria se confunde com o do
meu Estado natal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa).
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Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE 1966
(Quinta-feira)
1
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo numero 2, de 1966
(número 93-A-63 na Casa de origem) que
autoriza o Tribunal de Contas da União a
registrar têrmo de rescisão de contrato entre
a Divisão de Obras do Ministério da
Agricultura e a CISA S.A. – Engenharia e
Comércio, tendo Pareceres favoráveis, sob
números 460 e 161, de 1966, das Comissões
de Constituição e Justiça, e de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo numero 17, de 1962,
originário da Câmara dos Deputados (número
130-A-62 na Casa de origem), que determina
o registro, do têrmo assinado em 13 de
fevereiro de 1959, de unificação, constituição,
regularização e transferência, de aforamento
dos terrenos de marinha acrescidos, situados
na Avenida Brigadeiro Trompowsky, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, outorgados pela União Federal,
ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo
Pareceres (números 726 126-A, de 1962, 512
e 513, de 1966) das Comissões de
Constituição e Justiça, favorável e de
Finanças, favorável, com votos em separado
do Senhor Senador Domicio Gondim e
vencido do Senhor Senador Adolfo Franco.
3
Votação, em turno único, do Requerimento
número 212, de 1966, pelo qual o Senhor
Senador Mello Braga solicita autorização do
Senado para participar da Delegação do Brasil à
Conferência da Organização Internacional do
Trabalho, a reunir-se pròximamente em Genebra
(tendo parecer favoravel da Comissão de
Relações Exteriores).
4
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara número 174, de 1964 (número
859-B-63, na Casa de origem), que dispõe
sôbre concursos de prognósticos esportivos e
dá outras providências, tendo Pareceres
(números 452 a 455, de 1966), das
Comissões:
– de Educação e Cultura;
1º pronunciamento: pela audiência do
Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável, nos
têrmos do Substitutivo que apresenta;
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto e do Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.
5
Votação, em turno unico, do Projeto de
Lei da Câmara número 99, de 1996, de
iniciativa do Presidente da República, que
estende a praças licenciadas nas condições
que especifica, o disposto no parágrafo único
do artigo 20 da Lei número 3.765, de 4 de
maio de 1960 – tendo Pareceres, favoráveis,
sob números 564 e 565, das Comissões de
Projetos do Executivo e de Finanças.
6
Votação, em turno único, de Projeto
de Lei da Câmara número 107, de
1966
(número
3.573-B-66
na
Casa
de origem), de iniciativa do Presidente
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da República, que estabelece isenção do
impôsto do Sêlo, para os atos em que
forem partes os órgãos definidos no
número IV, artigo 8º, da Lei número
4.380, de 21 de agôsto de 1964, e as
Caixas Econômicas Federais em suas
operações imobiliárias, tendo Parecer
favorável, sob número 543, de 1966, da
Comissão de Finanças.
7
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 109, de 1966
(número 3.600-2-66 na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 360.000.000
(trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a desapropriação de terrenos onde foram
travadas as Batalhas dos Guararapes, no
Município, de Jaboatão, Estado de
Pernambuco, tendo Parecer favorável,
sob número 527, de 1966, da Comissão
de Finanças.
8
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 113, de 1966
(número 3.601-B-66 na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que isenta do impôsto de importação
equipamento
importado
pela
Madequimica S.A., Indústria de Madeiras
Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul, tendo Parecer
favorável, sob número 528, de 1966, da
Comissão de Finanças, dependendo de
pronunciamento
da
Comissão
de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto e a
emenda e dá Comissão de Finanças sob
a emenda.

9
Discussão, em turno única, do
Requerimento número 36, de 1966, pelo
qual o Senhor Senador José Ermirio
solicita
ao
Ministério
da
Guerra
informações sôbre as despesas efetuadas
com tropas do Exército em diversas
regiões do País e no Exterior, tendo:
Pareceres (números 445 e 446, de
1966) das Comissões:
–
de
Relações
Exteriores,
declarando-se incompetente para opinar
sôbre o assunto; e
– de Segurança Nacional, pela
procedência do Requerimento.
10
Discussão, em primeiro turno, (3º dia), do
Projeto de Emenda a Constituição número 4,
de 1965 (número 19-B-61 na Casa de origem),
da iniciativa da Câmara dos Deputados, que
altera a redação do artigo 99 da Constituição
Federal, suprimindo-lhe parágrafo único
(referente ao prazo para aplicação, no Plano
de Valorização Econômica da Amazônia, de
3% sôbre a renda tributaria da União), tendo:
Parecer favorável sob número 529,
de 1966, da Comissão Especial.
11
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara número 77, de 1966, (número
2.160-B-64, na Casa de origem) que institui o
"Dia do Motorista", tendo:
Pareceres favoráveis, sob números
507 e 508, de 1966.
– da Comissão de Educação e
Cultura e
– da Comissão de Legislação Social.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira
12
da Gama): – Está encerrada a
Projeto de Resolução número 219,
Sessão.
de 1966, de autoria do Senhor Senador
(Levanta-se a Sessão às 17
Jefferson de Aguiar, que altera a alínea
"b" do artigo 341 do Regimento Interno.
horas e 10 minutos).
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 31 DE 31 DE MAIO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Aloisio
Barbosa de Souza, Roberto Velloso e
José Pinto Carneiro Lacerda, Redatores
de Anais e Documentos Parlamentares e
Assessor Legislativo, respectivamente,
para sob a presidência do primeiro,
integrarem a Comissão de Sindicância
incumbida de apurar as causas do
acidente havido com o auto do Senado,
placa nº 87, a serviço do Senhor Senador
Jefferson de Aguiar, dirigido pelo
Motorista Darcy Vianna, e o carro
Wolksvagem, placa nº 2-93-32-DF, de
propriedade do Senhor Cícero Penteado
da Silva, bem como avaliar os danos
sofridos pela viatura.
Secretaria do Senado Federal, em
31 de maio de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 32, DE 31 DE MAIO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Aloísio
Barbosa de Souza, Roberto Velloso e
José Pinto Carneiro Lacerda, Redatores
de Anais e Documentos Parlamentares e
Assessor Legislativo, respectivamente,
para
sob
a
presidência
do
primeiro,
integrarem
a
Comissão

de Sindicância incumbida de apurar as
causas do acidente havido com o auto do
Senado, placa nº 94, a serviço do Senhor
Senador Aarão Steinbruch, dirigido pelo
Motorista, PL-10, Otacílio Pinto Barreto, e o
autocarga de número 62-775, pertencente à
Firma Móveis Canaris, bem como avaliar os
danos sofridos pela viatura.
Secretaria do Senado Federal, em
31 de maio de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
PORTRIA Nº 33 DE 31 DE MAIO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Pedro
Martins de Souza, Auxiliar de Portaria,
PL-9, para exercer a função de Contínuo
do seu Gabinete.
Secretaria do Senado Federal, em
31 de maio de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 34 DE 31 DE MAIO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Emílio dos
Santos Vieira, Operador de Telex, FT-5,
para exercer a função de Auxiliar de seu
Gabinete, durante o impedimento de
Maria de Lourdes Penna Fonseca, sem
prejuízo de suas funções no Telex.
Secretaria do Senado Federal em 31
de maio de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
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ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filino Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Arhtur Virgílio
Josaphat Marinho
Edmundo Levi
Secretário: Claudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas.
COMISSÃO DE FINANÇAS

MDB
Antônio Balbino
Aarão Steinbruch
Arthut Virgílio
Adalberto Sena
Bezerra Neto
Edmundo Levi
Jusaphat Marinho
Aurélio Vianna
Secretária. Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes. Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário. Hugo Rodrigues Fegueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Joeaphat Marinho
José Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLIGONO DAS SECAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente:Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Julio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim

MDB

MDB

José Ermirio
Aarão Steinbruch
Nelson Maculan
Pessoa de Queiroz
Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Argemiro de Figueiredo
Ruy Carneiro
Pessoa de Queiroz
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ..a dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DOS EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assumpção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras às quinze horas.

SUPLENTES

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermirio
Lino de Mattos
Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domicio Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos

ARENA

Vice-Presidente: Eurico Rezende

TITULARES

SUPLENTES

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller
MDB

Josaphat Marinho
Argemiro de Figueiredo
José Ermirio
Nelson Maculan
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões:Quintas-feiras,às 16 horas

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres

Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

ARENA
TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

MDB
Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Adalberto Sena
Nelson Maculan
Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.

Aurélio Vianna
Limo de Matos

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado

Presidente: Sigefredo Pacheco

Vice-Presidente: João Abrahão

Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manuel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedra Ludovico
Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.

Oscar Passos
Silvestre Péricles

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Arthur Virgílio
Pedro Lodovico

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção

Presidente: Edmundo Levi

Vice-Presidente: Senador Oscar Passos
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MBD

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Adalberto Sena
Oscar Passos
Arthur Vigílio
Secretária: Neuza Joanna Orlando Verissimo.
Reuniões: Têrcas-feiras, às 16 horas.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 72

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA
Em 7 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos

Dias 7 e 8 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que
dispõe sobre a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do
Álcool e sua aplicação e dá outras providências.
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera
a redação dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um
parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei
de Falências e dá outras providências);
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara e
nº 307-65 no Senado, que dispõe sobre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e
nº 90-66 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
autoriza a doação de imóvel a Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado
de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e
nº 71-66 no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a
ceder parte da área do terreno integrante do seu patrimônio.

ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que
dispõe sobre a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do
Álcool e sua aplicação e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula

Matéria a que se refere

1
2
3
4

Art. 12 e seus parágrafos.
Arts. 31 e 32.
Art. 52.
Art. 54 e seus parágrafos.
SESSÃO CONJUNTA

Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial

Em 8 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
O Presidente ao Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Construção e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão
ORDEM DO DIA
conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo às 21 horas e 30
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação, sem
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao Projeto de
prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes vetos
Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a produção açucareira, a receita do
presidenciais;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá outras providências.
Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a
doação de imóvel a Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Grosso;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no
Cédula
Matéria a que se refere
Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da
área do terreno integrante do seu Patrimônio.
1
Art. 68 e seus parágrafos.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
2
Art. 69.
3
Art. 74.
AURO MOURA ANDRADE
4
Art. 77.
Presidente do Congresso Nacional
ATA DA 67ª SESSÃO, EM 2 DE
JUNHO DE 1966

Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Nogueira da Gama
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
José Feliciano
DA GAMA
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Às 14 horas e 30 minutos
Bezerra Neto
acham-se
presentes
os
Srs.
Irineu Bornhausen
Senadores:
Antônio Carlos
Oscar Passos
Attílio Fontana – 22.
Vivaldo Lima
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
Edmundo Levi
da
Gama):
–
A
lista
de
Zacharias de Assumpção
presença acusa o comparecimento
Lobão da Silveira
de 22 Srs. Senadores. Havendo
Dinarte Mariz
número legal, declaro aberta a
Manoel Vilaça
sessão.
Ruy Carneiro
Vai ser lida a ata.
Ermírio de Moraes
O Sr. 2º-Secretário procede à
Silvestre Péricles
leitura da ata da sessão anterior,
Heribaldo Vieira
que é aprovada sem debates.
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA

PARECERES

SENADO FEDERAL
O Sr.
seguinte:

1º-Secretário

lê

o

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(De Restituição de autógrafos de
Projeto de Lei sancionado)
Nº 178-66 (nº de origem 33166), de 1º do mês em curso, com
referência ao Projeto de Lei nº 5-66
(CN), que organiza a Justiça
Federal de primeira instância, e dá
outras providências (Projeto que se
transformou na Lei na 5.010, de 30
de maio de 1966).

PARECER Nº 566, DE 1966
Da Comissão de Saúde sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 19, de
1960 (nº 2.083-B-64, na Câmara
dos Deputados), que regula o
exercício da odontologia.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O Projeto de Lei do Senado nº
19, de 1960, volta à Comissão de
Saúde para revisão do Parecer nº
958, de 14 de julho de 1965, por
solicitação do Senador Sigefredo
Pacheco, seu Presidente.
Analisando o parecer, verificase que, realmente, a Comissão
deixou
de
opinar
sôbre
algumas
emendas
oferecidas
pela Câmara dos Deputados, umas
de simples redação, outras de
pequena importância, sem maiores
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repercussões na lei, e sujeitas normalmente
a regulamentação posterior.
É de notar, entretanto, que um lapso
acarretou incoerência na opinião omitida
pela Comissão ao analisar a emenda da
Câmara ao art. 6º, item VI, quando foi
contrária tanto ao texto do Senado quanto ao
da Câmara.
A revisão atual corrigirá essas
imperfeições, constantes do Parecer número
ilegível, contendo o pensamento definitivo
do Relator sôbre a matéria.
A proposição original, de autoria do
então
Senador
Paulo
Fernandes,
regulamenta e metodiza o exercício da
Odontologia
no
território
nacional,
englobando, num só texto, uma série de
dispositivos esparsos e, às vêzes, colidentes,
que vinham disciplinando as atividades dos
profissionais
da
Odontologia,
fôssem
regularmente diplomados ou apenas práticos
licenciados.
Inicialmente,
foi
proposta,
no
substitutivo da Câmara, a substituição, no
primeiro título, da expressão:
Do Dentista diplomado pela seguinte:
Do Cirurgião-Dentista.
A
modificação
não
tem
maior
profundidade notando-se, entretanto, que a
nomenclatura adotada pelo Senado tem
lógica e coerência, porque mais adiante
encontramos outro título englobando os
direitos, deveres e restrições de outra
categoria de profissionais sob denominação:
Dentistas práticos licenciados.
Assim, vemos que tanto no Projeto do
Senado como no Substitutivo da Câmara dos
Deputados,
estão
perfeitamente
caracterizadas duas categorias bem distintas
de
profissionais
de
odontologia:
os
diplomados e os práticos licenciados.
Não cabe, evidentemente, estabelecer
qualquer igualdade de tratamento legal ou
regulamentar às duas categorias. As
diferenças de possibilidade entre ambas são
de tal maneira flagrantes e profundas, que
não há hipótese de confusão entre elas. O
dentista prático licenciado, figura que tende a
desaparecer, representa uma época em que
o desenvolvimento da profissão, bem como
sua regulamentação, estavam ainda na fase
de reajustamento, bem cedo ultrapassada.
Atualmente, não cabe mais a concepção
profissional dentista prático licenciado. As
conquistas científicas e técnicas no terreno
da odontologia acumulam-se todos os dias,
constituindo especialização do mais alto
relêvo na esfera da saúde e mesma da vida
humana.
O cabedal de conhecimentos que deve
possuir o cirurgião-dentista não está mais ao
alcance de quem não possua sedimentação
científica exclusiva da formação universitária.
Impõe-se, portanto, o curso superior, não
sòmente prático, mas também teórico, para a
profissão do dentista.
Não vemos, diante das considerações
acima, qualquer possibilidade de Confusão
entre o cirurgião-dentista, diplomado após
curso regular, e o dentista prático licenciado.
O próprio Projeto se encarrega de
estabelecer as mais fundas diferenças entre
ambos, muito embora reconheça as suas
existências paralelas.
Ao nosso ver, a expressão da Câmara
procede inteiramente. É mais certo, mais
técnico e mais claro denominar, o diplomado
cirurgião-dentista, isso por que êle está
habilitado e autorizada a realmente exercer a
cirurgia nos domínios da sua especialidade,
ao passo que o dentista prático licenciado
está impedido de avançar além da simples
exodontia ou extração de dentes. A diferença
é flagrante e por si só justifica a disparidade
entre os dois títulos profissionais. A
Comissão de Saúde é de parecer que a
redação da Câmara deve ser aceita.
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No parágrafo único do art. 2º, a Câmara
ofereceu nova redação com a substituição da
palavra
"desta" pela expressão "na
respectiva" como se segue.
Projeto do Senado
Parágrafo único. Quando se tratar
de diploma expedido por escola ou faculdade
integrante de Universidade Federal, o
registro feito na respectiva reitoria, de acôrdo
com o Decreto número 48.938, de 14
de setembro de 1960, tem a mesma validade
dos registros na Diretoria do Ensino
Superior.
Projeto da Câmara
Parágrafo único. Quando se tratar de
diploma expedido tratar de diploma expedido
por escola ou facilidade integrante de
Universidade Federal, o registro feito na
respectiva reitoria, de acôrdo com o Decreto
número 48.938, de 14 de setembro de 1960,
tem a mesma validade dos registros na
Diretoria do Ensino Superior.
A Comissão não vê inconveniente na
aceitação da redação da Câmara.
As duas modificações seguintes versam
matéria de regulamentação da profissão,
determinando inscrição do profissional no
respectivo
Conselho
Regional
de
Odontologia, de acôrdo com a Lei nº 4.324,
de 11 de abril de 1964, que criou êsses
Conselhos. A Comissão de Saúde aceita e
aprova essas modificações, tendo-as como
justas.
A seguir, o Substitutivo encerra outra
alteração, no art. 3º, com a adoção de um
parágrafo, segundo o qual a revalidação de
título ou diploma expedido por escola
estrangeira será dispensada no caso de
convênio cultural celebrado com o país de
origem.

A Comissão de Saúde é de parecer que
essa alteração deve ser rejeitada.
De fato, nada impede – apesar de
contrariar a lógica – que seja celebrado um
convênio cultural sem a cláusula expressa da
reciprocidade integral entre os países
contratantes, caso em que a diferença de
tratamento aos profissionais dos dois países
daria flagrante inferioridade para uns e
situação privilegiada para outros. É claro que,
em caso de convênio com cláusula de
reciprocidade, não caberia a reafirmação
dêsse princípio da presente lei.
Por outra modificação, suprime-se o art.
5º do Projeto inicial, que cogita da validade,
como prova do registro de diploma de
cirurgião-dentista, das carteiras sociais
fornecidas pelos Sindicatos de Odontologia,
depois de regularmente visadas pelas
repartições competentes.
O art. 5º, realmente, é inócuo, porque a
Lei nº 4.324, citada acima, dispensa êsse
visto em face da existência dos Conselhos
Regionais de Odontologia, órgãos hábeis
para o fornecimento dos documentos de
identidade profissional aos seus filiados.
Opinamos
pela
aprovação
da
modificação que manda suprimir o artigo 3º
do Projeto do Senado.
A Câmara, estudando o art. 6º, item I,
do Projeto inicial, aprovou alteração dilatando
o alcance das atividades facultadas ao
cirurgião-dentista, como veremos:
O art. 6º, item I, estava assim redigido:
"Art. 6º Compete ao cirurgião-dentista:
I – praticar todos os atos necessários e
pertinentes à Odontologia, inclusive a cirurgia
e a prótese buco-maxilo-faciais;"

No Substitutivo da Câmara, o artigo
correspondente tomou o nº 7, e o seu item I
foi aprovado nos seguimos têrmos:
"Art. 7º Ao cirurgião-dentista compete:
I – praticar todos os atos pertinentes à
Odontologia decorrentes de conhecimentos
adquiridos em curso regular ou em curso de
pós-graduação."
É necessário raciocinar sôbre a
redação proposta pela Câmara na sua
emenda. Aparentemente, existe nela, uma
elasticidade
maior,
uma
soma
mais
considerável
de
possibilidades
concedidas ao cirurgião-dentista, por isso
que cogita até de cursos de pós-graduação,
para
aquisição
de
conhecimentos
complementares àqueles constantes do
curso profissional regular.
Entretanto, tudo isso terá perfeitamente
sintetizado na redação proposta pelo
Senado, quando permite ao cirurgiãodentista a prática de todos os atos
necessários e pertinentes à Odontologia,
inclusive a cirurgia e prótese buco-maxilofacial.
Essa redação está perfeita, clara e
completa. Qualquer ato pertinente à
Odontologia, inclusive a cirurgia e a
prótese buco-maxilo-faciais, é licito ao
cirurgião-dentista, seja o seu aprendizado
decorrente de curso regular ou de curso de
especialização em pós-graduação.
Não vemos necessidade de detalhar
o meio pelo qual o cirurgião-dentista
adquire os seus conhecimentos, para dizer,
em lei, que êle pode aplicar êsses
conhecimentos
no
dominio
da
Odontologia.
Já existindo, no Projeto do Senado,
essa autorização, como vimos acima, somos
de parecer que a modificação deve ser
rejeitada.
Encontramos, a seguir, no Substitutivo
da Câmara, outra modificação ao art. 7º, na
sua alínea V, que no Projeto inicial estava
assim redigido:
"V – Aplicar a anestesia local e
troncular".
A Câmara ofereceu a seguinte redação
na emenda que aprovou:
"V – Aplicar anestesia local em tôdas as
suas modalidades".
Não encontramos superioridade na
redação proposta pela Câmara sôbre o texto
da alínea aprovada pelo Senado. De fato
parece-nos mais restritiva às atividades do
cirurgião-dentista a nova redação. Vejamos
por que.
Podemos classificar os medicamentos
que atuam sôbre o sistema nervoso
central em duas grandes categorias:
os estimulantes e os deprimentes. Êsses
últimos classificam-se, de acôrdo com a sua
ação, em doses adequadas, em anestésicos
gerais, sedativos-hipnóticos, soporíferos,
narcóticos, analgésicos e anti-piréticos.
A anestesia – "sem sensação" – quando
denominada geral, inclui a perda, não
sòmente de tôdas as sensações, como da
própria consciência. Entre as sensações
interrompidas, inclui-se, lògicamente, a
dolorosa.
A narcose define-se como um estado de
analgesia acompanhada de sono profundo ou
estupor. Nesta, a dor é aliviada antes de que
ocorra o sono ou a inconsciência.
No caso da hipnose, no sentido
farmacológico, encontra-se apenas um
estado de sono, produzido pelo medicamento
hipnótico.
Finalmente, na analgesia, o que se
passa é a obtusão da dor, de forma
característica
sem
estupefação
ou
inconsciência.
Todos êsses comentários, referem-se,
como foi dito, à ação deprimente sôbre o
sistema nervoso central, diretamente.
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O caso de denominada "anestesia
local" é totalmente diferente. Aqui, a
insensibilidade à dor é obtida no próprio
local onde ela se manifesta, pela
incapacidade temporária que apresentam
as fibras nervosas sensitivas, de
transmitir aos centros superiores, os
estímulos de dor.
Essa incapacidade pode ser obtida
por vários processos, tanto físicos como
químicos. A simples percussão ritmada e
firme sôbre um ponto do corpo, aos
poucos retira a capacidade de percepção
dolorosa,
provocando
verdadeira
analgesia, em território limitado, é claro.
O resfriamento intenso de uma
porção da superfície corporal é também
acompanhada de analgesia, podendo
êsse resfriamento ser produzido pela
simples aplicação local do gêlo ou pela
vaporização de substâncias altamente
voláteis como o eter ou o cloreto de etila,
a clássica cloretila.
As mucosas, e em muito menor
escala a própria pele, absorvem
determinadas
drogas
mediante
a
aplicação tópica ou a massagem suave,
resultando daí, a analgesia em limitada
profundidade. É o que acontece com
certos alcaloides como a cocaína ou
corpos sintéticos como a cocaína e vasto
grupo de substâncias análogas.
A infiltração nos tecidos, de
substâncias dêsse último tipo, provoca
maior amplitude o fenômeno da analgesia
mediante a retirada temporária as
terminações nervosas sensitivas da sua
capacidade de conduzir o estímulo
doloroso
aos
centros
superiores.
Dependendo do tipo da droga, da
quantidade infiltrada e do local da
infiltração, não sòmente a ponto infiltrado
como o território situado a jusante da
infiltração entram em regime de
analgesia, pelo bloqueio do nervo ou dos
nervos responsáveis por êsse território.
Já começamos então a verificar que a
analgesia ou "anestesia local" como
geralmente se denomina, pode aparecer
apenas em um ponto, que recebeu o agente
analgésico, ou em território cujo sistema
nervoso sensitivo foi bloqueado pelo agente.
A
verdadeira
concepção
de
"analgesia local", em têrmos de cirurgia, e
aquela que interessa sòmente a zona
onde se vai efetuar a incisão, sem
qualquer interêsse em propagação do
fenômeno de analgesia a pontos ou
territórios distantes. Interessa sòmente
interromper a sensibilidade dolorosa ao
longo de uma linha que vai ser cortada ou
penetrada no ato cirúrgico. É sempre uma
analgesia extremamente limitada em
extensão e geralmente pouco profunda.
Alguns
autores
empregam
indiferentemente as expressões local,
regional, territorial, loco-regional, para
referência
à
analgesia
limitada,
prestando-se
essa
pluralidade
de
vocábulos a confusão, quando se trata de
definição exata do fenômeno.
Verificou-se uma grande evolução no
conceito
da
analgesia
desde
a
demonstração realizada em 1884, pelo
mestre
Koller,
no
Congresso
Oftalmológico
de
Viena,
quando
conseguiu a insensibilização da córnea e
da conjuntiva, com a instilação de uma
solução de cocaína. Essa experiência
consagrou, na época, o conceito de
anestesia local.
Posteriormente, os avanços na
ciência e na técnica dilataram as
possibilidades de se conseguir a
insensibilidade parcial, com novos
compostos, isolados ou combinados,
com infiltração no ideal da incisão, nos
limites do território a operar e, finalmente,
junto às raízes nervosas correspondentes
ao território sede da intervenção,
mostrando que não mais caberia a tão
diversos processos, a simples e limitado
nome de "local".
Em síntese, podemos considerar três
grandes divisões da analgesia por
infiltração: a territorial, a troncular e a
radicular. Não consideramos nessa
divisão, a analgesia pela refrigeração
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nem a resultante de aplicação tópica,
porque são, evidentemente, de simples
ação localizada ao ponto em que é
aplicado o agente.
No caso de denominada terminal,
são atingidos apenas os filetes nervosos
terminais, em extensão limitada. No caso
da denominada troncular, atingimos com
o agente químico, o próprio tronco de
onde parte o nervo que interessa ao
território, e, finalmente, quando agimos
nas raízes nervosas primitivas, entramos
na analgesia radicular.
Analisando o disposto na emenda
aprovada pela Câmara, encontramos a
capacidade do cirurgião-dentista limitada
à anestesia ou analgesia local, sem
acesso à troncular ou à radicular,
notando-se que esta última foge ao
âmbito da odontologia.
Realmente, a emenda da Câmara
diz:
"Art. 7º Compete ao cirurgiãodentista:
V – Aplicar anestesia local em todas
as suas modalidades".
A redação do Senado previa:
"Art. 7º Compete ao cirurgiãodentista:
V – Aplicar a anestesia local e
troncular".
Como se vê, pelo disposto na
emenda da Câmara, a limitação é clara,
permitindo
ao
cirurgião-dentista
o
emprêgo do anestésico do contato, de
vaporização ou de infiltração, apenas ao
local onde vai agir, seja para extração,
saja para extração, seja para qualquer
outra técnica de tratamento.
Pela redação do Senado, entretanto,
está explícito a permissão de atingir um
estágio mais profundo e trais amplo na
analgesia,
chegando
aos
troncos
nervosos.
A Comissão de Saúde é de parecer
que a modificação da Câmara deve ser
rejeitada, mantendo-se a redação do
Senado.
Ainda no carpo do Art. 7º,
encontramos uma alteração introduzida
na substitutivo da Câmara, na alínea VI,
como se segue:
"VI – Empregar a anestesia geral
com assistência do especialista e a
hipnose, desde que comprovadamente
habilitado, quando constituírem meios
eficazes para o tratamento".
A redação do Senado dizia:
"VI – Empregar a analgesia e a
hipnose, quando constituírem meios
eficazes de tratamento".
Temos a impressão de que ambas
as redações apresentam falhas que
infelizmente não poderão ser sanadas na
etapa em que se encontra a tramitação do
Projeto. Tratando-se do substitutivo
apresentado pela Câmara dos Deputados
ao Projeto oriundo do Senado, não é licito
a êste oferecer emendas a dispositivos já
emendados na Câmara. O nosso
Regimento Interno, no seu Artigo 299 e
seguintes, diz:
"Art. 299 A emenda da Câmara dos
Deputados a Projeto do Senado e não é
susceptível de modificação por meio de
subemenda. A discussão e votação fazse-ão em globo, exceto:
a) se qualquer Comissão em seu
parecer, se manifestar favoràvelmente a
uma e contràriamente a outras, caso em
que a votação se fará em grupos,
segundo os pareceres;
b) se fôr aprovado requerimento para a
votação
de
qualquer
emenda
destacadamente do grupo a que pertença.
Parágrafo único. A emenda da
Câmara só poderá ser votada em
partes, se seu texto fôr susceptível de di-

visão, constituindo cada parte, proposição
autônoma.
"Art. 300. O substitutivo da Câmara a
Projeto do Senado será considerado série
de emendas e votado separadamente,
por artigos, parágrafos, números e letras,
em correspondência aos do projeto
emendado, salvo requerimento de
votação em globo ou por grupos de
dispositivos, aprovado pelo Plenário,
obedecido o disposto no parágrafo único
do artigo anterior".
Na proposição do Senado a
elasticidade era total, sem qualquer
elemento que identificasse o profissional
habilitado a aplicar a analgesia ou a
hipnose. É claro que no caso em estudo,
êsse profissional poderá ser o cirurgiãodentista.
Não podemos concordar com isso,
no tocante a analgesia, que se
compreende, na alínea, como uma das
fases da denominada anestesia geral.
Realmente, considerem-se na anestesia
geral quatro períodos, assim definidos: 1º
– analgesia ou consciência perturbada; 2º
– delírio ou excitação; 3º anestesia
cirúrgica; 4º – paralisia bulbar. Êsse
último período, que não pode ser atingido
sem perigo iminente, termina pela morte
em síncope respiratória e colapso
vascular.
Essa seqüência de períodos é
sempre induzida pela administração de
qualquer agente: principalmente sob a
forma de inhalação. No caso da aplicação
endovenosa, a distinção entre os
períodos, não é tão marcada, porque os
períodos se sucedem ràpidamente, quase
sem transição, atingindo o paciente o
terceiro, em segundos de tempo, apenas.
No caso do agente gasoso, a
distinção entre as fases é facilmente
verificável, sendo possível, em geral,
manter a anestesia em qualquer das três
fases anteriores.
Releva notar, entretanto, que qualquer
agente anestésico é tóxico e perigoso. Não
há anestesia sem risco. Mesmo a simples
infiltração local pode dar lugar a sérios
acidentes de intoxicação ou de intolerância
pessoal, inclusive podendo chegar à morte
do paciente.
No caso da inhalação ou da
aplicação endovenosa de anestésicos, o
problema, assume aspecto mais grave,
porque é sempre possível o aparecimento
de um acidente dramático, a parada
cardíaca ou síncope básica". Êsse
acidente obriga a aplicação de terapêutica
de extrema urgência como adrenalina
intracardíaca massagem externa do
coração ou massagem direta, com rápida
abertura da via de acesso ao órgão.
Essa tremenda situação, entretanto,
não se apresenta com freqüência, sendo
mesmo extremamente rara. Nos tempos
remotos, do clorofórmio e do balsofórmio,
era sempre temida, notando-se que
atualmente, com os anestésicos de
circuito fechado, ciclopropâno – eter –
oxigênio
raramente
aparece.
Os
anestésicos menos profundos em doses
de segurança, como o protóxido de
nitrogênio e o tricloretileno, – trilene –,
quando combinados com o oxigênio e
empregados por pessoal habilitado, são
pràticamente inócuos, mas sòmente
quando usados sob vigilência.
Tudo quanto foi dito acima, serve
para demonstrar que a analgesia por
inhalação ou por introdução endovenosa,
deve estar estrita aos domínios do
médico,
de
preferência
com
especialização em anestesia.
As duas redações deveriam, conter,
e em têrmos mais explícitos, a
obrigatoriedade de ser a analgesia
aplicada pelo especialista, recebendo,
então, o cirurgião-dentista o seu paciente
já adormecido, para operá-lo.
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A Comissão nada tem a opor a essa
alínea, sendo de parecer que deve ser
aprovada.
A seguir, analisando a redação do
Senado no Artigo 8º, parágrafo único, a
Câmara houve por bem adotar a sua
supressão. É o seguinte o parágrafo em
causa:
Art. 8º......................................................
Parágrafo único. "A infração dêste artigo
será punida com multa de cinco mil cruzeiros,
elevada ao dôbro, ao triplo e ao quádruplo
em caso de reincidência".
A Comissão de Saúde é de parecer que
a supressão deve ser aprovada.
O mesmo raciocínio aplica-se ao Art. 9º,
seguinte, achado inconveniente pela Câmara.
A Comissão aceita a supressão, não vendo
inconveniente na medida.
Estudando o Art. 11 do projeto do
Senado, a Câmara substituiu na sua alínea a,
a
expressão
"gengivo-dentária"
pelas
palavras "alveolar dos maxilares". A
Comissão é de parecer que a redação da
Câmara deve ser aceita.
Ainda no mesmo Art. 11, a Câmara
acrescentou duas alíneas sob designações d
e e, assim redigidas:
"d)
prescrever
e
administrar
medicamentos
ou
especialidades
farmacêuticas de uso interno";
"e) prescrever ou administrar e
medicamentos de uso externo".
A Comissão aprova o acréscimo,
aceitando a redação proposta pela Câmara.
A seguir o substitutivo proposto peIa
Câmara dos Deputados suprime o parágrafo
único do Art. 11, assim redigido:
Art. 11. ....................................................
Parágrafo único. "A infração dêste,
artigo será punida com detenção de 6 (seis)
meses e multa de 5 (cinco) mil cruzeiros".
A Comissão de Saúde é de parecer que
a supressão deve ser aprovada.
No item "Disposições Finais" a Câmara
ofereceu emendas de redação destacando
em artigos separados partes do Art. 15 do
projeto do Senado.
A Comissão de Saúde não vendo real
vantagem nessa separação, é de parecer
que as emendas devem ser rejeitadas,
mantendo-se a redação do projeto.
Sintetizando agora o que foi dito na
análise acima, a Comissão de Saúde é de
parecer que, o Substitutivo da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº
19, de 1961, deve ser aprovado, exceto
quanto aos seguintes itens:
1) acréscimo do parágrafo único no Art.
3º;
2) modificação da Alínea I do Art.
sétimo;
3) modificação da Alínea V do Art.
sétimo;
4) modificação da Alínea VII do Art.
sétimo;
5) acréscimo dos Arts. 13 e 14 nas
Disposições Gerais.
Sala das Comissões, em 1 de junho de
1966. – Pedro Ludovico, Presidente – Manoel
Villaça, Relator – Eugenio Barros.
PARECER Nº 567, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1966 (nº 3.492-B, de 1966,
na Casa de origem).
Relator: Sr. José Feliciano.
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 1966
(nº 3.492-B-66, na Casa de origem), que
estabelece normas gerais para a instituição
e execução de Campanhas de Saúde Pública
exercidas ou promovidas pelo Minis-
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tério da Saúde, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1966.
– Bezerra Neto, Presidente – José Feliciano,
Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 567, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1966 (nº 3.492-B, 11 de
1966, na Casa de origem), que estabelece
normas gerais para a instituição e execução
de Campanhas de Saúde Pública exercidas
ou promovidas pelo Ministério da Saúde, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As Campanhas de Saúde
Pública, exercidas ou promovidas peIo
Ministério da Saúde, serão instituídas, em
cada caso, por ato do Presidente da
República, após a aprovação de seus Planos
pelo Ministro de Estado.
Art. 2º A instituição e desenvolvimento
de Campanhas de Saúde Pública, na forma
desta lei, atenderão, sempre, à necessidade
de intensificar e coordenar, em todo o
território nacional, ou em regiões definidas,
as atividades públicas e particulares de
prevenção e combate, inclusive tratamento e
recuperação, relativos a doenças, que, por
sua natureza, constituam problema de
interêsse coletivo e exijam, para seu
atendimento, providências especiais.
Art. 3º Além do órgão do Ministério da
Saúde
cujas
atribuições
regimentais
correspondam ao objeto da cooperação
prevista no artigo anterior, participarão,
facultativamente, das Campanhas de Saúde
Pública, mediante convênio, acôrdo e atos
semelhantes, órgãos e entidades públicas e
particulares, nacionais, internacionais e
estrangeiras, que tenham finalidade direta ou
indiretamente relacionada com seu objetivo.
Parágrafo único. A Superintendência da
Campanha será exercida pelo dirigente do
órgão do Ministério da Saúde dela
participante, ou por técnico de reconhecida
competência por êle indicado e designado
pelo Ministério de Estado da Saúde.
Art. 4º A Campanha será custeada
pelos seguintes recursos:
a) dotações orçamentárias e créditos
adicionais
especìficamente
a
ela
consignados:
b) importâncias que, à conta de
dotações
orçamentárias
ou
créditos
adicionais próprios, lhe forem destinados por
órgãos públicos federais;
c) contribuições, de qualquer natureza,
de órgãos e entidades públicas ou
particulares, nacionais, estrangeiras ou
internacionais;
d) contribuições, de qualquer natureza,
inclusive legados e doações, sem cláusula
onerosa, efetuadas por pessoas físicas
nacionais ou estrangeiras;
e) produto de donativos populares
angariados mediante prévia autorização do
Ministério da Saúde;
f) juros de depósitos bancários e rendas
eventuais.
Art. 5º Os recursos de que trata o artigo
anterior serão concentrados no Banco do
Brasil S. A., em conta especial, com o título
da Campanha, à disposição de seu
Superintendente, que os movimentará de
acôrdo com os programas aprovados,
anualmente, pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Depositados os
recursos provenientes do Tesouro Nacional
na conta especial a que se refere êste artigo,
considerar-se-á realizada, naquele exercício,
a despesa correspondente.
Art. 6º No prazo de 60 (sessenta) dias
após o término de cada semestre
do exercício financeiro, o Superintendente
da Campanha comprovará, por intermédio de
Ministério da Saúde, ao Tribunal de Contas,
a aplicação dos recursos provenientes dos

créditos orçamentários e adicionais da União,
bem como as importâncias a ela destinadas
por órgãos públicos federais (alínea b do art.
4º).
§ 1º Constitui instrumento hábil
para a prestação de contas do órgão público
federal perante o Tribunal de Contas, o
comprovante da transferência de recursos à
Campanha.
§ 2º O Superintendente da Campanha
submeterá a aprovação do Ministro de
Estado, no mesmo prazo previsto neste
artigo, circunstanciado relatório sôbre o
recebimento e aplicação dos recursos, não
provenientes, direta ou indiretamente, do
Tesouro Nacional.
Art. 7º Os serviços da Campanha, de
acôrdo com Planos aprovados, serão
executados por:
a) funcionários do Ministério da Saúde,
mediante prévia autorização do Ministro de
Estado e sem prejuízo da sua lotação nos
órgãos do Ministério;
b) servidores de órgãos e entidades
federais, estaduais e municipais participantes
da
Campanha,
sem
prejuízo
de
sua vinculação a esses órgãos e
entidades;
c) pessoal admitido à conta dos
recursos próprios da Campanha e regido pela
Consolidação das Leis da Trabalho.
§ 1º Para o desempenho das atividades
especializadas, comprovadamente essenciais
ao desenvolvimento da Campanha, o
Superintendente,
poderá
admitir
especialistas, verificados, previamente, os
títulos comprobatórios da habilitação técnica
e especializada dos candidatos.
§ 2º A admissão de pessoal, inclusive
especialistas, nas Campanhas de Saúde
Pública, será feita pelas Superintendências
mediante contratos individuais de trabalho,
de prazo indeterminado, com prévia
aprovação do Ministro de Estado da Saúde.
§ 3º O empregado admitido nas
Campanhas perceberá salário mensal em
importância igual à do vencimento-base
estabelecido para o nível inicial da classe ou
série de classes a que correspondam, no
Serviço Civil do Poder Executivo da União,
atribuições idênticas ou similares às
inerentes ao seu emprêgo.
§ 4º O salário mensal do empregado
admitido para execução de atividade
de natureza técnica especializada não
prevista entre as atribuições de qualquer
classe ou série de classes da Administração
Pública Federal será fixado, mediante
proposta da Superintendência, aprovada pelo
Ministro de Estado da Saúde, de acôrdo com
as condições regionais do mercado de
trabalho e considerada a especialidade
técnica, não podendo ser reajustado senão
quando e na mesma proporção em que fôr
alterado o salário-mínimo da região ou subregião.
§ 5º Ressalvado o previsto na alínea "a"
dêste artigo, a participação nos trabalhos das
Campanhas de Saúde Pública não importa
vínculo empregatício com a União Federal.
Art. 8º Ao pessoal admitido na forma da
alínea, "c" do artigo anterior dentro da
disponibilidade de recursos próprios de cada
Campanha, poderão ser atribuídas por sua
Superintendência:
a) diárias para indenização de despesas
com alimentação e pousada, quando em
serviço fora das respectivas sedes, no valor
unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário
mensal:
b) gratificação idêntica, observadas as
mesmas condições e calculada sôbre os
respectivos salários, à prevista no inciso V do
art. 145 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de
1952, respeitado o disposto no art. 14 da Lei
nº 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Parágrafo único. As importâncias
correspondentes
às
gratificações
e
diárias de que trata êste artigo em
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nenhuma hipótese serão incorporadas ao
salário do empregado.
Art. 9º A prestação de serviços de
natureza
eventual
necessários
ao
desenvolvimento das Campanhas, sem
constituir relação de emprêgo, será retribuída
mediante recibo à conta dos recursos
próprios de cada uma delas.
Art. 10. As despesas com a execução
de serviços ou obras e com a aquisição de
materiais e equipamentos necessários ao
desenvolvimento das Campanhas serão
realizadas pela Superintendência, mediante
concorrência administrativa ou coleta de
preço, salvo quando seja ordenada pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de
Estado da Saúde a realização de
concorrência pública.
Art. 11. O Superintendente de cada
Campanha perceberá à conta dos recursos
dela, gratificação única correspondente à
diferença entre o vencimento-base do cargo
efetivo ou em comissão, de que fôr ocupante
no Serviço Público Federal, e o valor do
símbolo 1-C, sem prejuízo das demais
vantagens a que faça jus, inclusive gelo
exercício em regime de tempo integral.
Parágrafo único. O Superintendente da
Campanha poderá optar pelo critério
estabelecido neste artigo ou pela percepção
do vencimento e demais vantagens do seu
cargo efetivo ou em comissão no Serviço
Público Federal, acrescidos de gratificação
fixa correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) do valor do símbolo 1-C.
Art. 12. Mediante prévia aprovação do
Ministro
de
Estado
de
Saúde,
o
Superintendente da Campanha, obedecido o
disposto em seus programas, designará os
assessores técnicos e administrativos e
coordenadores regionais, atribuindo-lhe, à
conta dos referidos recursos, gratificação
correspondente à diferença entre o
vencimento ou salário e o valor do símbolo
da função gratificada 1-F.
Parágrafo único. O assessor ou
coordenador regional poderá optar pelo
critério estabelecido neste artigo ou pela
percepção do vencimento ou salário e
demais vantagens de seu cargo efetivo no
Serviço Público ou do seu emprêgo na
Campanha, acrescidos de gratificação fixa
correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor do símbolo 1-F.
Art. 13. O Superintendente de cada
Campanha poderá atribuir funções de
supervisão e de inspeção a seu pessoal,
fixando-lhe, de acôrdo com tabelas
aprovadas pelo Ministro da Saúde, junto a
seus programas anuais, à conta dos referidos
recursos, gratificação correspondente a 20%
(vinte por cento) do vencimento ou salário.
Art. 14. Nos impedimentos eventuais,
férias ou ausência na sede por até 30 (trinta)
dias, o Superintendente da Campanha será
substituído por funcionário técnico designado
em Portaria pelo Ministro de Estado da
Saúde.
Art. 15. O Superintendente da
Campanha poderá delegar atribuições,
inclusive para admissão de pessoal, a
coordenadores regionais ou, mediante prévia
autorização do Ministro de Estado, da Saúde,
a funcionários públicos federais nela em
exercício ou, ainda, a dirigentes de órgãos
estaduais ou municipais dela participantes.
Art. 16. Para efeito de imunidade
tributária os serviços das Campanhas de
Saúde Pública são considerados públicos
federais.
Art. 17. Nenhum impôsto, taxa,
emolumentos ou contribuição fiscal ou
cambial de qualquer natureza gravará a
importação de materiais e equipamentos
destinados às Campanhas de Saúde Pública
de que trata esta lei.
Art.
18.
Para
os
efeitos
da
legislação
trabalhista
a
Campanha
instituída na forma desta lei gozará de
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personalidade própria, competindo ao
Superintendente sua representação em
Juizo.
Art. 19. A Campanha de Saúde
Pública se extinguirá:
a) pela execução integral de seu
Plano;
b) por ato do Presidente da
República.
§ 1º O material e o equipamento
disponível da Campanha extinta serão
distribuídos segundo o critério aprovado
pelo Ministro de Estado da Saúde.
§ 2º Os bens obtidos através de
convênios, doações ou acôrdos com
órgãos e entidades estrangeiras ou
internacionais terão a destinação prevista
nesses atos, do mesmo modo que sua
aplicação e alienação durante o
desenvolvimento das Campanhas.
Art. 20. Extinta a Campanha, serão
rescindidos, de acôrdo com a legislação
trabalhista, os contratos de trabalho dos
empregados por ela admitidos.
Art. 21. O saldo dos recursos
financeiros da Campanha, verificado
quando de sua extinção e após o
pagamento das indenizações decorrentes
da aplicação do artigo anterior, será
recolhido ao Tesouro Nacional.
Art. 22. As disposições desta lei
aplicam-se
subsidiàriamente
às
Campanhas do Ministério da Saúde
instituídas
por
leis
anteriormente,
excetuadas as disposições dos arts. 3º, 4º
e 20, cuja aplicação será geral e
obrigatória para tôdas as Campanhas de
Saúde Pública de que sejam executores
ou participantes órgãos dêsse Ministério.
Art. 23. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 568, DE 1966
Redação final do Projeto da Lei da
Câmara nº 96, de 1966 (nº 3.556-B de
1966, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Feliciano
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 96,
de 1966 (nº 3.556-B-66, na Casa de
origem), que altera o Quadro de Pessoal
do Tribunal Marítimo.
Sala das Sessões, em 2 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. – José
Feliciano, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 568, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 96, de 1962 (nº 3.556-B, de
1966, na Casa de origem.), que altera o
Quadro de Pessoal do Tributar Marítimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criados, no Quadro do
Pessoal – Parte Permanente – do
Tribunal Marítimo, os seguintes cargos
em Comissão:
1 (um) Direção Superior – Diretor
Geral da Secretaria símbolo 2-C;
4 (quatro) direção Intermediária –
Diretor de Divisão símbolo 5-C.
§ 1º Os cargos ora criados,
respeitado o direito dos atuais ocupantes,
terão preenchimento condicionado à
supressão, no Quadro Suplementar, dos
de igual denominação.
§ 2º Aos atuais ocupantes dos
cargos de Diretor Geral da Secretaria e
de Diretor de Divisão do Quadro de
Pessoal – Parte Suplementar – é
assegurada a percepção dos mesmos
vencimentos atribuídos aos símbolos dos
cargos em Comissão referidos neste
artigo, respectivamente.
Art. 2º O provimento dos cargos
criados nesta lei obedecerá o disposto no
art. 6º da Lei nº 2.674, de 8 de dezembro
de 1955.
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador
Josaphat Marinho. (Pausa.)
O SR. JOSAPHAT MARINHO:
Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra o Sr.
Senador Antônio Carlos. (Pausa.)
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador
Edmundo Levi. (Pausa.)
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador
Vivaldo Lima.
O SR. VIVALDO LIMA: – Desisto
da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há mais oradores
inscritos. (Pausa.)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Estão presentes na Casa 16 Srs.
Senadores. Não há número para
votação.
Os nove primeiros itens da
Ordem do Dia são constituídos de
matéria em fase de votação. Desta
forma, ficam adiados para a próxima
sessão, por falta de quorum.
São as seguintes as matérias em
fase de votação:
Projeto de Decreto Legislativo nº
2, de 1966 – Votação, em turno único,
do Projeto de Decreto Legislativo nº
2, de 1966 (nº 93-A-63 na Casa de
origem) que autoriza o Tribunal de
Contas da União a registrar têrmo de
rescisão de contrato entre a Divisão
de Obras do Ministério da Agricultura
e a CISA S.A. – Engenharia e
Comércio,
tendo
pareceres
favoráveis, sob números 460 e 461,
de
1966,
das
Comissões
de
Constituição e Justiça, e de Finanças.
Projeto de Decreto Legislativo nº
17, de 1966 – Votação, em turno
único
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 17, de 1962, originário
da Câmara dos Deputados (nº 130-A62 na Casa de origem), que determina
o registro do têrmo assinado em 18
de fevereiro de 1959, de unificação,
constituição,
regularização
e
transferência de aforamento dos
terrenos de marinha e acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro
Trompowsky, na cidade do Rio de
Janeiro,
Estado
da
Guanabara,
outorgados pela União Federal ao
espólio de Joaquim Vieira Ferreira,
tendo pareceres (números 726 e 726A, de 1962, 512 e 513, de 1966) das
Comissões de Constituição e Justiça,
favorável, e de Finanças, favorável,
com votos em separado do Senhor
Senador Domício Gondim e vencido
do Sr. Senador Adolfo Franco.
Requerimento nº 212, de 1966 –
Votação,
em
turno
único,
do
Requerimento nº 212, de 1966, pelo
qual o Senhor Senador Mello Braga
solicita autorização do Senado para
participar da Delegação do Brasil à
Conferência
da
Organização
Internacional do Trabalho, a reunir-se
proximamente em Genebra (tendo
parecer favorável da Comissão de
Relações Exteriores).
Projeto de Lei da Câmara nº 174, de
1964 – Votação, em turno único, do
projeto de Lei da Câmara número 174,
de 1964 (número 859-B-63, na Casa
de
origem),
que
dispõe
sôbre
concursos de prognósticos esportivos e
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dá outras providências. Sendo Pareceres missão de Constituição e Justiça sôbre o
(números 452 a 455, de 1966), das Projeto e a emenda e da Comissão de
Comissões:
Finanças sôbre a emenda.
– de Educação e Cultura:
Requerimento nº 36, de 1966 – Votação,
1º pronunciamento: pela audiência em turno único, do Requerimento número 36,
do Conselho Nacional de Desportos e do de 1966, pelo qual o Senhor Senador José
Ministério da Educação;
Ermírio solicita ao Ministério da Guerra
2º pronunciamento: favorável, nos informações sôbre as despesas efetuadas
têrmos do Substitutivo que apresenta;
com tropas do Exército em diversas regiões do
– de Constituição e Justiça, pela País e no Exterior, tendo pareceres (números
constitucionalidade do projeto e do 445 e 446, de 1966), das Comissões:
Substitutivo; e
– de Relações Exteriores, declarando-se
– de Finanças, favorável ao incompetente para opinar sôbre o assunto; e
Substitutivo.
– de Segurança Nacional, pela
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de procedência do Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
1966 – Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 1966, Gama):
de iniciativa do Presidente da Republica,
que estende a praças licenciadas nas
Item 10:
condições que especifica o disposto no
parágrafo único do artigo 20, da Lei
Discussão, em primeiro turno (3º
numero 3.765, de 4 de maio de 1960, dias), do Projeto de Emenda à
tendo pareceres favoráveis, sob números Constituição número 4, de 1965 (número
564 e 565, das Comissões de Projetos do 19-B-64 na Casa de origem), de iniciativa
Executivo e de Finanças.
da Câmara dos Deputados, que altera a
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de redação do artigo 199 da Constituição
1966 – Votação, em turno único, do Federal, suprimindo-lhe parágrafo único
Projeto de Lei da Câmara número 107, de (referente ao prazo para aplicação, no
1966 (número 3.578-B-66 na Casa de Plano de Valorização Econômica da
origem), de iniciativa do Presidente da Amazônia, de 3%, sôbre a renda tributária
Republica, que estabelece isenção do da União), tendo parecer favorável sob
impôsto do Sêlo, para os atos em que número 529, de 1966, da Comissão
forem partes os órgãos definidos no Especial.
número IV, artigo 8º, da Lei número
4.380, de 21 de agôsto de 1964, e as
Em discussão, no seu 3º dia.
Caixas Econômicas em suas operações
Se nenhum dos Srs. Senadores
imobiliárias, tendo parecer favorável, sob desejar discuti-lo, irei declarar encerrada
número 543, de 1966, da Comissão de a discussão. (Pausa.)
Finanças.
Está encerrada.
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de
O projeto voltará à Ordem do Dia,
1966 – Votação, em turno único, do para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Projeto de Lei da Câmara número 109, de
1966 (número 3.600-B-66 na Casa de Gama):
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que autoriza o Poder
Item 11:
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Discussão, em turno único, do
Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta Projeto de Lei da Câmara número 77, de
milhões de cruzeiros), para atender a 1966, número 2.160-B-64, na Casa de
despesas com a desapropriação de origem, que institui o "Dia do Motorista",
terrenos onde foram travadas as Batalhas tendo pareceres favoráveis, sob números
dos Guararapes, no Município de 507 e 508, de 1966.
Jaboatão, Estado de Pernambuco, tendo
parecer favorável, sob número 527, de
– da Comissão de Educação e
1966, da Comissão de Finanças.
Cultura e
Projeto de Lei da Câmara nº 113, de
– da Comissão de Legislação Social.
1966 – Votação, em turno único, do
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Projeto de Lei da Câmara número 113, de
Não havendo quem peça a palavra,
1966 (número 3.601-B-66 na Casa de dou por encerrada a discussão.
origem), de iniciativa do Presidente da
A votação fica adiada por falta de
República, que isenta do impôsto de número.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
importação equipamento importado pela
Madequímica S.A. Indústria de Madeiras Gama): – Está esgotada a matéria da
Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto Ordem do Dia.
Alegre, Rio Grande do Sul, tendo parecer
Nada mais havendo que tratar, vou
favorável, sob número 528, de 1966, da encerrar a sessão, designando para a de
Comissão de Finanças, dependendo de amanhã a seguinte:
pronunciamento da CoORDEM DO DIA
SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1966
(SEXTA-FEIRA)
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 1966
Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A63 na Casa de origem) que autoriza o Tribunal de Contas da União a registrar têrmo
de rescisão de contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da agricultura e a CISA
S.A. – Engenharia e Comércio, tendo Pareceres favoráveis, sob números 460 e 461,
de 1966, das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 1962, originário da
Câmara dos Deputados (nº 130-A-62 na Casa de origem), que determina o registro
do têrmo assinado em 13 de fevereiro de 1959, de unificação, constituição, regularização e
transferência de aforamento dos terrenos de marinha e acrescidos, situados na Avenida Briga-
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deiro Trompowsky, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, outorgados
pela União Federal, ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo Parecer (números 726
e 726-A, de 1962, 512 e 513, de 1966) das Comissões de Constituição e Justiça
favorável e de Finanças, favorável, com votos em separado do Senhor Senador
Domício Dondim e vencido do Sr. Senador Adolfo Franco.
3
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 1966, pelo qual o Senhor
Senador Mello Braga solicita autorização do Senado para participar da Delegação do
Brasil a Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a reunir-se
pròximamente em Genebra (tendo parecer favorável da Comissão de Relações
Exteriores).
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE 1964
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 174, de 1964
(número 859-B-63, na Casa de origem), que dispõe sôbre concursos de prognósticos
esportivos e dá outras providências, tendo Pareceres (números 452 a 455, de 1966),
das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: pela audiência nos têrmos do Substitutivo que apresenta:
– de Constituição e Justiça, e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 99, de 1966 de
iniciativa do Presidente da República, que estende a praças licenciadas nas condições
que especifica o disposto no parágrafo único do artigo 20, da Lei número 3.765, de 4 de
maio de 1960, tendo Pareceres favoráveis, sob números 564 e 565, das Comissões de
Projetos do Executivo e de Finanças.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 107, de 1966
(número 3.578-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece isenção do impôsto do Sêlo, para os atos em que forem partes os órgãos
definidos no número IV, artigo 8º, da Lei número 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e as
Caixas Econômicas em suas operações imobiliárias, tendo Parecer favorável, sob
número 543, de 1966, na Comissão de Finanças.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 109, de 19 66
(número 3.600-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), para atend er
a despesas com a desapropriação de terrenos onde foram travadas as Batalhas dos
Guararapes, no Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, tendo Parecer
favorável, sob número 527, de 1966, da Comissão de Finanças.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 113, de 1966
(número 3.601-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
isenta do impôsto de importação equipamento importado pela Madequímica S.A.
Indústria de Madeiras Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto Alegre, Rio Grande do
Sul, tendo Parecer favorável, sob número 528, de 1966, da Comissão de Finanças,
dependendo de pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o Projeto
e a emenda e dá Comissão de Finanças sôbre a emenda.
9
REQUERIMENTO Nº 36, DE 1966
Votação, em turno único, do Requerimento número 36, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador José Ermírio solicita ao Ministério da Guerra informações sôbre as
despesas efetuadas com tropas do Exército em diversas regiões do País e no Exterior,
tendo Pareceres (números ilegível e ilegível de 1966), das Comissões:
– de Relações Exteriores, declarando-se incompetente para opinar sôbre o
assunto; e
– de Segurança Nacional, pela procedência do Requerimento.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara número 77, de 1966,
número 2.160-B-64, na Casa de origem, que institui o "Dia do Motorista", tendo Parecer
favoráveis, sob números 507 e 508, de 1966.
– da Comissão de Educação e Cultura e
– da Comissão de Legislação Social.
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PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Discussão, em primeiro turno (4º dia), do Projeto de Emenda à Constituição número 4,
de 1965 (número 19-B-64 na Casa de origem), de iniciativa da Câmara dos Deputados, que
altera a redação do artigo 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe parágrafo único
referente ao prazo para aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia, de 3%
sôbre a renda tributária da União, tendo parecer favorável sob número 529 de 1966, da
Comissão Especial.
12
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 559, de 1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B-66 na
Casas de origem), que altera o Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá
outras providências.
13
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 560, de 1966, das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 95 de
1966 (nº 3.538-B-66 na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros) para atender a despesas com a manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo.
14
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 561, de 1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 1956 (nº 3.560-B-66 na
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Superior
Tribunal Militar – o crédito especial de Cr$ 90.000.000 (noventa milhões de cruzeiros), para
aquisição de nove viaturas destinadas aos seus serviços.
15
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 562, de 1966, das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 100
de 1966 (nº 3.563-B-66 na Casa de origem), que altera, sem aumento de despesa,
distribuição de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
16
PROJETO SÔBRE A MESA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Projeto de Resolução nº 29, de 1966, de autoria do Sr. Senador Jefferson de Aguiar, que
altera a alínea "b" do art. 341 do Regimento Inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): – Está encerrada a sessão.
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
4ª REUNIÃO REALIZADA EM 25 DE MAIO
DE 1966
Às dezesseis horas do dia vinte e cinco
de maio de mil novecentos e sessenta e seis,
na Sala das Comissões, sob a presidência do
Senhor Senador Zacarias de Assumpção,
Presidente,
presentes
os
Senhores
Senadores
Victorino
Freire,
Irineu
Bornhausen, José Guiomard, Silvestre
Púricles e Oscar Passos, reúne-se a
Comissão de Segurança Nacional.
Deixa de comparecer, por motivo
justificado, o Senhor Senador Sigefredo
Pacheco.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, sendo em seguida
aprovada.
Dando início aos trabalhos da
Comissão o Senhor Presidente avoca e
emite parecer favorável sôbre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 18, de 1966,
que aprova o Acôrdo de Cooperação
para usos Civis da Energia Atômica
entre o Govêrno dos Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados
Unidos
do
Brasil,
assinado
em
Washington em 8 de julho de 1965.

Submetido à discussão e votação é o
aparecer aprovado, com voto contrário dos
Senhores Senadores Oscar Passos e
Silvestre Péricles opinando, ambos, pela
audiência do Consêlho de Segurança
Nacional, sôbre a proposição.
O
Senhor
Presidente
leva
ao
conhecimento dos Senhores Senadores que
o prazo para relatar a matéria na Comissão
se acha esgotado, podendo no Plenário ser
requerida a diligência, o que é apoiado pelos
presentes.
O Senhor Senador Silvestre Péricles
solicita seja constado na ata o seu voto
vencido, que é o seguinte:
a) preliminarmente propus que fôsse
ouvido o Conselho de Segurança Nacional na
forma do art. 179 da Constituição;
b) expus os argumentos que se me
afiguraram necessários, na forma do
exemplar do discurso que ilegível perante o
Senado, na sessão do dia 18 de junho de
1965, como ilustração dos referidos
argumentos, solicitando a sua anexação ao
projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Carmelita de Sousa,
Oficial Legislativo, PL-6, Secretária, a
presente ata, que uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
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Comissão Especial, criada pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para "Proceder ao estudo e a
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços da exportação das
matérias-primas, minerais e produtos
agropecuários nacionais"

ANEXO A ATA, DA 26ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO
DE 1965, AS 9,00 HORAS

ATA DA 26ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 27 DE OUTUBRO DE 1965

Íntegra do apanhamento taquigráfico
referido na Ata

Aos vinte e sete dias do mês de
outubro do ano de mil novecentos e
sessenta e cinco, às nove horas, na Sala
de reuniões da Comissão de Finanças do
Senado Federal, sob a presidência do
Senhor Senador Sigefredo Pacheco,
Presidente, presentes os Senhores
Senadores Attíiio Fontana, José Ermírio,
Relator, Heribaldo Vieira, Vice-Presidente,
e José Feliciano, reúne-se a Comissão
Especial criada com a aprovação do
Requerimento nº 285, de 1965, para ouvir
os esclarecimentos do Senhor Marechal
Ademar de Queiroz, Presidente da
Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobrás).
Comparecem, ainda, os Senhores
Senadores Bezerra Neto, José Leite e
Lopes da Costa.
Ausentes, com causa justificada, os
Senhores
Senadores
Argemiro
de
Figueiredo e Raul Giuberti.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, que, aprovada e
assinada pelo Senhor Presidente, vai a
publicação.
Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente
dá
conhecimento
aos
senhores membros da Comissão da
presença no recinto da reunião do
Marechal Ademar de Queiroz, Presidente
da Petrobrás, convidando Sua Senhoria a
tomar assento à mesa e iniciar a sua
explanação
acêrca
dos
assuntos
constantes do ternário convocatório.
Finda a exposição do depoente, o Sr.
Senador José Ermírio Relator da
Comissão, passa a fazer indagações ao
depoente.
Nesta
altura
dos
trabalhos,
devidamente autorizados pelo Senhor
Presidente da Comissão, passam a
assessorar o Senhor Marechal Ademar de
Queiroz os Senhores Haroldo Ramos da
Silva, Emerson de Souza Barros e
Leopoldo Miguez de Melo.
Concluídas
as
respostas
do
depoente ao Senhor Relator os Senhores
Senadores Heribaldo Vieira e Attílio
Fontana têm oportunidade de fazerem
indagações ao convidado.
Findas as interrogações, o Senhor
Presidente agradece ao Senhor Ademar
de Queiroz pelo seu comparecimento,
como,
também,
apresenta
o
reconhecimento
da
Comissão
aos
Senhores técnicos da Petrobrás, que,
com grande brilho, souberam responder
as questões formuladas pelos Senhores
membros
da
Comissão.
E,
em
prosseguimento,
determina
que
o
apanhamento taquigráfico dos debates,
juntamente com os dados apresentados,
passem a fazer parte integrante da
presente ata, sendo publicados, como
anexo, no Diário do Congresso Nacional.
O Senhor Presidente, às treze horas
e vinte minutos, encerra a presente
reunião, e, para constar, eu, J. Ney
Passos Dantas, Secretário da Comissão,
lavrei a presente ata, que, uma vez lida,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 28 de novembro de 1966. –
Sigefredo Pacheco, Presidente.

Presidente:
Senador
Sigefredo
Pacheco.
Relator: Senador José Ermírio.
Convidado: Marechal Ademar de
Queiroz, Presidente da Petróleo Brasileiro
S. A. (Petrobrás).
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (PRESIDENTE): – Havendo
número, declaro abertos os trabalhos.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior.
Concedo a palavra ao Marechal
Ademar de Queiroz, Presidente da
PETROBRÁS, que falará sôbre o temário
que lhe foi oferecido, relativo a estudos,
prospecção,
importação
e
comercialização do petróleo.
O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ: – Senhores Senadores,
preliminarmente, devo dizer da honra com
que recebi o convite para aqui falar sôbre
os temas propostos e que não são
apenas do interêsse da PETROBRÁS,
mas do Brasil.
Falarei com absoluta franqueza e
direi o que se passa na PETROBRÁS,
não só sôbre os temas propostos, mas
também sôbre outros que pretendo
abordar. Estou acompanhado pelo Diretor
Leopoldo Miguez, pelo Dr Emerson de
Barros, Diretor Comercial da Emprêsa, e
pelo Dr. Harildo Silva, SuperintendenteGeral de Exploração e Produção.
Confessando-me inteiramente ao
dispor da ilustrada Comissão, usarei do
privilégio que me concedem e me
permitirei analisar, pela ordem, os temas
propostos. (Lê:)

PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO.

1 – ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO
No sentido de ajustar os programas
exploratórios às reais possibilidades
financeiras
da
PETROBRÁS
para
executá-los, com a concentração de
esforços nas áreas de melhores
perspectivas para a produção de óleo cru,
foram os trabalhos reduzidos nas bacias
paleozóicas
e
aumentados,
substancialmente, nas bacias cretáceas.
Essa
orientação,
pautada
em
diretrizes do Conselho de Administração da
Emprêsa, se fez sentir, principalmente, nas
atividades de pesquisa na região
amazônica, cuja área de 1.200.000 km2 de
terrenos
sedimentares
indica
a
possibilidade de haver alí petróleo
acumulado. Por isso mesmo, desde 1917
vêm sendo executados naquela região
pesquisas
e
estudos
geológicos,
principalmente depois da criação, em 1938,
do Conselho Nacional do Petróleo, que os
incrementou,
iniciando
a
aplicação
sistemática de processos geofísicos e de
perfuração
de
poços
exploratórios.
Notadamente em 1954, face os primeiros
resultados obtidos em Nova Olinda, os
trabalhos na Amazônia foram aumentados.
Todavia,
as
dificuldades
que
surgiram; em consequência da presença
de diabásio naquela bacia paleozóica,
agravaram
extraordinariamente
o
problema da delineação de estruturas a
serem testadas através de poços
exploratórias. Essas dificuldades, aliadas
às descobertas de petróleo sem valor
econômico de produção, como aconteceu
em Nova Olinda, Maués e Carreiro, e
ainda a necessidade de ser aumentada, o
mais ràpidamente possível, a produção
de petróleo do País, determinaram uma
redução gradativa das atividades de
perfuração nas áreas de mais difícil
operação e interpretação, (inclusive
naquela bacia, obviamente), e em
contrapartida, uma bem maior intensidade
de trabalhos nas regiões

de melhores possibilidades a curto prazo.
Mas isso sem desprezar os estudos de
laboratório e de campo, referentes à bacia
amazônica, que continuam no mesmo
ritmo e de modo a que possa ser melhor
interpretada a geologia da região.
Dentro dessa diretriz de mais
petróleo
em
menos
tempo,
a
PETROBRÁS executou, em 1964, nas
diversas areas sedimentares do País, um
total de 265.642 metros em perfurações
pioneiras, exploratórias e para fins de
recuperação secundária, ou seja, cêrca
de 11.000 metros mais do que no ano de
1963.
Atualmente, são as seguintes as
atividades exploratórias da PETROBRÁS:
Bácia Amazônica
Na bacia do Médio Amazonas, estão
operando 2 sondas:
Sonda nº 22 – que perfura o poço
Projetado Faro-Juriti, entre os municípios
de Faro e Juriti, no Estado do Pará, à
margem esquerda do Rio Amazonas.
Trabalham ali também 2 turmas de
geologia de superfície, 1 equipe sísmica
de reflexão, 1 de refração e 1 de
gravimetria.
Sonda nº 26 – que está terminando o
perfil estratigráfico do poço Vila Nova,
próximo à cidade de Bragança a cêrca de
200 km a nordeste de Belém do Pará,
com a finalidade específica de investigar
a seção geológica.
Bacia do Maranhão
Sonda nº 15 – que perfurava o poço
Caraíbas, nas proximidades da cidade de
Balsas, no sul do Maranhão, mas que, no
momento, se encontra de mudança para
outra
locação
da
mesma
bacia.
Trabalham ainda na área 6 turmas de
geologia, procedendo aa mapeamento de
subsuperfície.
Bacia de Barreirinhas
Nesta bacia, que completa, com as
já
referidas,
a
faixa
afeta
à
Superintendência Regional da Amazonia,
e que, não obstante situada também ao
Estado do Maranhão, constitui-se em
bacia autônoma, devido à natureza
geológica das rochas, há 7 sondas, a
saber:
Sonda nº 24 – em trabalho de
complementação do poço Barreirinhas 2,
no município do mesmo nome.
Sonda nº 30 – retificando o poço São
João 1, no município de Primera Cruz.
Sonda nº 35 – retificando o poço
estratigráfico Paulino Neves, a 6 km de
Paulino
Neves,
localidade
de
Barreirinhas.
Sonda nº 44 – aguardando material
em Vila de São Bento, próximo a Porto de
Remanso.
Sonda nº 45 – que perfura o poço
Sul da Ilha de Santana, na Ilha de
Santana, próximo de São Luiz do
Maranhão.
Sonda nº 46 – aguardando material
para os trabalhos do poço Bom Jardim, a
43 km da cidade de Urbano Santos.
Sonda nº 63 – perfurando o poço
estrutural raso Rio Negro, na localidade
do mesmo nome.
Além disso, trabalham na bacia de
Barreirinhas, no momento, 1 equipe de
reflexão sísmica e 1 da gravimetria.
Bacia de Sergipe-Alagoas
Nesta bacia, em que as atividades
exploratórias
estão
afetas
à
Superintendência da Região de Produção
do Nordeste, tem a PETROBRÁS, no
momento, as seguintes sondas:
Sonda nº 31 – em trabalho de
complementação do poço Riachuelo,
extensão, em Divina Pastora, Aracaju.
Sonda nº 32 – em trabalho de
desenvolvimento dentro da área prova-

Junho de 1966

1473

da, em Carmópolis, como produtora, de
óleo.
Sonda nº 33 – perfurando o poço
Cotinguiba, em N. S. do Socorro,
nordeste de Aracaju.
Sonda nº 40 – mudando de locação
em Carmópolis, a 50 km de Aracaju.
Sonda nº 41 – idem, idem.
Sonda nº 52 – trabalhando em poço
de desenvolvimento, em Camopolis.
Sonda nº 59 – perfurando o poço
Serrão, em Parapitinga, norte de aracaju.
Sonda nº 69 – trabalhando em poço
de desenvolvimento, em Carmópolis,
norte de Aracaju.
Sonda nº 70 – item, idem.
Há ainda em montagem, na bacia de
Sergipe-Alagoas, 3 sondas adquiridas na
Romênia, cuja finalidade especifica é o
desenvolvimento
do
campo
de
Carmópolis, ficando as demais, já
mencionadas, para a perfuração de poços
exploratórios. Na mesma Região de
Produção, trabalham 2 turmas de
geologia de superfície, 1 de reflexão
sísmica, 2 de refração, além de equipe de
eletro-resistividade,
em
fase
de
experiência, e 2 de gravimetria.
Bacia do Recôncavo Baiano
São as seguintes as sondas que a
PETROBRÁS mantém na Região da
Produção da Bahia:
Sonda nº 13 – em reparo, em
Jequitaia, na Cidade de Salvador.
Sonda nº 14 – perfurando o poço
Massapê, em São Sebastião do Passé
Recôncavo-Central.
Sonda nº 20 – trabalhando em poço
de desenvolvimento, em Candeias,
Recôncavo-Sul.
Sonda nº 21 – idem, em Massuí.
Sonda nº 25 – repassando o poço
Araçás 4, em Alagoinhas, no RecôncavoNordeste.
Sonda nº 28 – perfurando o poço
Manguinhos, em Itaparica, no RecôncavoSul, Centro-Norte da Ilha Itaparica.
Sonda nº 29 – mudando de locação,
depois de trabalhar no poço Pedra do
Salgado, em Itanagra, nas proximidades
de Mata de São João, no RecôncavoLeste.
Sonda nº 34 – perfurando o poço
Araçás 3, em Alagoinhas, no RecôncavoNordeste.
Sonda nº 37 – perfurando o poço
Miranga 7, em Pojuca, no RecôncavoCentro-Léste.
Sonda nº 38 – em reparo, em
Jequitaia, na cidade de Salvador.
Sonda nº 39 – perfurando o poço
Miranga 9, em Pojuca, no RecôncavoCentro-Léste.
Sonda nº 42 – perfurando o poço
Fazenda Azevedo, em Cardeal da Silva,
no Recôncavo-Nordeste
Sonda nº 47 – perfurando o poço
Miranga 8, em Pojuca, RecôncavoCentro-Léste.
Sonda nº 51 – em reparo, em Catu.
Sonda nº 53 – de mudança, tendo
trabalhado antes no poço Joerana, em
Itanagra nas proximidades de Mata de
São João, no Recôncavo-Léste.
Sonda nº 57 – perfurando o poço
Mapele,
em
Simões
Filho,
nas
proximidades da cidade de Salvador,
Recôncavo-Sul.
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Sonda nº 58 – de mudança de
locação, após trabalhar no poço Rosário,
em Candeias, no Recôncavo-Sul.
Sonda nº 60 – trabalhando em poço
de desenvolvimento, em Candeias,
Recôncavo-Sul.
Sonda nº 61 – em reparo, em
Jequitaia, Cidade de Salvador.
Sonda nº 65 – perfurando o poço
Azevedo, no Recôncavo-Nordeste.
Sonda nº 66 – em fase de mudança,
tendo trabalhado ùltimamente no poço D.
João, extensão, localizado na Baía de
Todos os Santos, ao sul de D. João,
Recôncavo-Sul.
Sonda nº 67 – trabalhando em poço
de desenvolvimento, em Imbé.
Sonda nº LG-1 (contratada) –
trabalhando
em
poço
de
desenvolvimento, em Massui.
Sonda nº LG-2 (contratada) –
repassando o poço Progresso, em
Alagoinhas, no Recôncavo-Nordeste.
Sonda nº LG-3 (contratada) –
perfurando o poço Araçás 5, em
Alagoinhas, no Recôncavo-Nordeste.
Sonda nº DT-1 (contratada) –
perfurando o poço estratigráfico Aratu
(repetição), em Simões Filho, nas
proximidades da cidade do Salvador,
Recôncavo-Sul.
Sonda nº DT-3 (contratada) –
perfurando o poço Jacuipe (extensão), em
Jacuipe, nas proximidades de Mata de
São João, no Recôncavo-Léste.
Há também em trabalho, na Região
de Produção da Bahia, 3 turmas de
geologia de superfície, 4 equipes de
reflexão sismíca, 1 de eletro-resistividade
e 4 de gravimetria.
Bacia de Tucano
Nesta bacia a PETROBRÁS mantém
as seguintes sondas:
Sonda nº 48 – em reparo, em
Camaçarí, Bahia.
Sonda nº 50 – perfurando o poço
estratigráfico Mocambinho, em Sátiro
Dias, Tucano-Sul.
Sonda nº 64 – em reparo, em Catu,
Bahia.
Bacia do Paraná
Finalmente, no Distrito da Bacia
Sedimentar
do
Paraná,
tem
a
PETROBRÁS as seguintes sondas:
Sonda nº 16 – que, depois de
trabalhar no poço estratigráfico Lagoa
Vermelha, na cidade do mesmo nome,
perto de Vacaria, está agora mudando de
locação.
Sonda nº 43 – em serviço de
pescaria no poço estratigráfico Taquarí,
Alto Araguaia.
Trabalham também nesse Distrito 2
turmas de geologia de superfície e 1
equipe de eletro-resistividade.
Por
outro
lado,
mantém
a
PETROBRÁS, em tôdas as sedes das
Unidades de Exploração e Produção de
Óleo, bem montados laboratórios de
pesquisas sedimentares, paleontológicas
e de hidrodinâmica, como suportes das
diferentes fases de trabalho nas bacias
sedimentares.
Em fins de 1966, segundo previsões,
o campo de Carmópolis entrará em
regime de produção normal, com
1.500m3 (9.435 barris) de óleo por dia.
Essa
produção
será
aumentada
gradativamente até atingir o volume de
4.500m3 (28.305 barris) diários, o que
representará um acréscimo da ordem de
30% sôbre a produção atual, que é de
15.271 m3 (96.054 barris) por dia.
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A bacia de Barreirinhas, por sua vez,
com os bons indícios de óleo e gás
revelados ùltimamente, em testes de
formação, pelos poços São João 1 e
Barreirinhas 2, situados na parte oeste da
bacia, a 10 km do município de Humberto de
Campos, sugere a idéia de ter a
PETROBRÁS, ali, uma nova província
petrolífera, embora sòmente depois de
concluídos os estudos e avaliações afetos à
técnica se possa dar a palavra definitiva
sôbre essa possibilidade de mais petróleo
para o País. O poço São João 1,
principalmente, oferece as melhores
perspectivas de produção, e, se isto
concretizado, a descoberta se revestirá de
particular importância econômica, dada a
relativa facilidade que ali existe para
escoamento do óleo.
No Recôncavo Baiano, delineia-se, por
seu turno, um nôvo campo de petróleo, na
área de Miranga, situada no município de
Pojuca. Pelo volume do produto já estimado
è pelo potencial dos poços já abertos, cuja
vazão correspondente a cada um deles é
superior a 400 barris diários, provavel seja
Miranga o 6º grande campo da Bahia, com a
perspectiva de produzir, no início de 1967,
depois de abertas mais de 100 poços de
desenvolvimento, nada menos do que
40.000 barris diários.
Com as descobertas de novos campos
na Bahia e em Sergipe, as reservas de
petróleo do País estão estimadas em
101.780.000 m3 (540.196.200 barris).
A PETROBRÁS se empenha ainda na
pesquisa submarina. Atualmente, estão
sendo feitos levantamentos gravimétricos de
reconhecimento na costa sul da Bahia, e, até
fins de 1966, deverá estar completo o
levantamento gravimétrico desde o norte de
Alagoas até Vitória do Espírito Santo. A
seguir, os trabalhos, poderão prosseguir em
caráter de detalhe. Dependendo dos
resultados
dos
trabalhos
de
aeromagnetometria programados para 1965
corrente e 1966, na costa de Camocim a
Bragança, outros trabalhos adicionais de
gravimetria poderão ser executados, de
acôrdo com o Plano Qüinqüenal da
Emprêsa, o qual prevê a extensão dêles à
costa nordestina, bem como os trechos da
costa sul do País. Ainda, segundo o referido
Plano, há previsões de novos trabalhos de
sísmica. Quanto à perfuração submarina,
esta deverá ser iniciada no segundo
semestre de 1967, com equipamento
nacional, fabricado para tal fim. Em suma, a
área da plataforma continental em pesquisa
se estende do Maranhão ao Espírito Santo e
a perfuração será iniciada na costa de
Alagoas.
De resto, o Departamento de
Exploração e Produção da PETROBRÁS
prevê, em seu programa de atividades,
pesquisas e perfurações em tôdas as bacias
sedimentares do PaÍs, até a comprovação
da existência ou não de óleo.
Tudo isso só tem sido possível graças a
trabalhos sérios, metódicos e racionais.
Todos sabem como a Revolução encontrou
a PETROBRÁS, envolvida também na
voragem subversiva que precedeu àquele
movimento necessário e vitorioso.
Felizmente, a produção nacional de
que, embora antes existentes, não profalta
de medidas técnicas e administrativas não
tomadas no momento devido, se vem
elevando agora gradativamente, em nível
através do qual já se vislumbra, para o final
dêste ano ainda, uma extração, nos campos
do Recôncavo Baiano, da ordem de 100.000
barris diários, subindo para 105.000 em
princípios de 1966 e 150.000 no fim dêsse
mesmo ano.
Saliente-se que êsses números se
referem apenas ao Recôncavo Baiano

e são devidos à produção de poços que,
embora antes existentes, não produziam,
bem como à descoberta de novas áreas
produtoras, como lmbé e Araçás, onde
pontifica, como já se disse, o nôvo campo
de Miranga.
Somado a isso o volume de petróleo
do campo de Carmópolis, de Sergipe,
cujo início de produção normal está
previsto para os últimos meses de 1966,
dependendo da execução de um oleoduto
e um terminal marítimo para seu
escoamento, e levadas em aprêço as
possibilidades
de
Barreirinhas,
no
Maranhão,
os
números
referidos,
òbviamente, deverão ser bem mais altos.
Ainda sôbre Carmópolis há um fato a
mencionar: a presença ali de carnalita –
sais de potássio, positivada quando da
análise no testemunho do poço CP-20-DSe e confirmada depois pelo Instituto
Nacional de Tecnologia. Na avaliação
feita em um raio de 200 metros em tôrno
do referido poço, chegou-se à estimativa
de uma reserva provada de 11 milhões de
toneladas daqueles sais existentes na
região, sais êsses encontrados entre 547
e 618 metros de profundidade.
Ao mesmo tempo, foi comprovada ali
a existência também de sal-gema, cuja
reserva provável é estimada, por sua vez,
em 8 bilhões de toneladas.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA:
–
Êsse
escoamento
é
encontrado em sal-gema, dentro ou fora
da área do petróleo?
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ: – Foi encontrado num poço de
petróleo. Numa profundidade de 546, 518
há carnalita, sal-gema e o petróleo logo
embaixo.
Citei a carnalita porque os técnicos
dizem que há probabilidade de existência
pacífica entre o sal de potássio e o
petróleo. E' um problema que está sendo
estudado nos departamentos de produção
mineral sob a direção do Ministério das
Minas e Energia.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA: – Em outros países se faz a
exploração.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ: – Não há técnicos. Conto o
com a ajuda, do Diretor Leopoldo Miguez.
(Lê:)
Junto aos órgãos competentes, a
PETROBRÁS já pleiteou a integração dessas
riquezas ao seu patrimônio, tendo em vista
que estas foram por ela descobertas após
longos anos de trabalho e à custa de vultosos
investimentos.
Por sua vez, Imbé, Massuí e Fazenda
Azevedo, na Região de Produção da Bahia,
são novas áreas produtoras de óleo, onde a
PETROBRÁS concentra os seus trabalhos,
abrangendo maior número de poços. Além
disso, na mesma Região, foram feitas duas
novas descobertas: Araçás e Miranga, que
vieram aumentar as perspectivas de
incremento da produção.
São bem promissores também os
resultados dos testes de formação feitos em
Barreirinhas, no Estado do Maranhão. O
último dêles, realizado entre 1.444,8 e
1.447,1 de profundidade, acusou gás à
superfície em 23 minutos, queimando com
chama de 1 a 1,50 metros. O total de óleo
recuperado foi, então, de 40 litros.
Nos quadros anexos, é registrado a
produção de óleo e gás no primeiro semestre
dêste ano, bem como a previsão de produção
de óleo relativa ao segundo semestre.
A título de subsídio econômico,
vale a pena informar que, de acôrdo
com os dados fornecidos pelo Serviço
Financeiro da PETROBRÁS, esta já
investiu, em Exploração e Produção, de
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1955 a 1964, o montante de Cr$
132.438.000.000
e
Cr$
36.899.000.000,
respectivamente.
Êsses valores nominais, num total,
em conjunto, de Cr$ 169.337.000.000,
correspondem, hoje, aos valores reais
de Cr$ 363.909.000.000 investidos na
Exploração e Cr$ 120.109.000.000 na
Produção, ou seja, um total de Cr$
484.018.800.000.
O
próximo
investimento, nos mesmos setores,
deverá ser da ordem de Cr$
150.000.000.000.
No
quadro
seguinte,
estão
consignados, discriminadamente, os
valores dos investimentos feitos
anualmente,
desde
início
das
referidas atividades.
São apresentados também, em
outros quadros que se seguem, com
dados correspondentes ao período
1960-1964, o volume recuperável de
óleo e metragem perfurada, o número
de metros perfurados e o de poços
terminados.
Pediria ao Dr. Haroldo Ramos da
Silva que falasse sôbre a produção de
óleo e gás, no primeiro semestre, e a
previsão
relativa
ao
segundo
semestre, tendo em vista que os
quadros são significativos.
O SR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – No primeiro semestre dêste
ano, a produção vem-se mantendo,
entre 92.000 e 95.000 barris por dia, e
melhorando gradativamente.
Até agora, no mês de setembro,
ela alcançou a média de mais ou
menos noventa e sete mil barris por
dia e ao terminar o mês de outubro
devemos ter ultrapassado a casa dos
cem mil barris diários, o que constitui,
pràticamente, a produção da Bahia.
A de Alagôas é relativamente
despresível, porque está na ordem de
dez mil barris diários. Quanto à
produção de Carmópolis, é muito
variável. No momento estão sendo
feito testes e o óleo está sendo
escoado para o reconcavo baiano. A
produção é para fins de teste. A deste
ano, faz prever uma produção maior
que a de 1964 e provavelmente
ficaremos um pouco abaixo da do ano
de 1963, que foi o máximo atingido 5
milhões e 600 mil metros cúbicos.
(Lê:)
A título de subsídio econômico,
vale a pena informar que, de acôrdo
com os dados fornecidos pelo Serviço
Financeiro da PETROBRÁS, esta já
investiu, em Exploração e Produção,
de 1955 a 1964, montante de Cr$
132.438.000.000
e
Cr$
36.899.000.000,
respectivamente.
Êsses valores nominais, num total,
em conjunto, de Cr$ 169.337.000.000,
correspondem, hoje, aos valores reais
de Cr$ 363.909.000.000 investidos na
Exploração de Cr$ 120.109.000.000
na Produção, ou seja, um total de Cr$
484.018.000.000.
O
próximo
investimento nos mesmos setores,
deverá ser da ordem de Cr$
150.000.000.000.
O SR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Quanto ao valor de
investimento entre os anos de 1955 e
1964, e eis o quadro: (Lê)

Sexta-feira 3

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Junho de 1966

1475

INVESTIMENTO NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO
1955/1964
Valor em milhões de cruzeiros.
Produção
Valor Nominal
Valor Real
(x)

Anos
1955 ...........................................................................
1956 ...........................................................................
1957 ...........................................................................
1958 ...........................................................................
1959 ...........................................................................
1960 ...........................................................................
1961 ...........................................................................
1962 ...........................................................................
1963 ...........................................................................
1964 ...........................................................................

Exploração
Valor Nominal
Valor Real
(x)

Total
Valor Nominal

Total
Valor Real
(x)

200
397
786
1.036
936
1.696
3.429
5.301
9.110
14.008

3.802
6.132
10.949
12.732
8.340
11.719
17.248
17.599
17.400
14.008

338
790
1.600
3.312
4.070
4.617
8.131
15.141
30.942
63.497

6.425
12.561
22.283
40.704
36.264
31.903
40.900
50.268
59.099
63.497

533
1.187
2.336
4.348
5.006
6.313
11.560
20.442
40.052
77.505

10.227
18.873
33.237
53.436
44.604
43.622
53.148
67.857
76.499
77.505

36.899

120.109

132.438

363.909

169.337

484.018

(X) Em cruzeiros de 1964.

Nota-se que o valor investido na
exploração é geralmente superior de duas
a quatro vêzes ao investido na produção,
porque a área de atuação da exploração
naturalmente é muito mais espalhada, de
modo que há necessidade, dêsse maior
investimento. Dispêndio de dinheiro, na
exploração, tem sido muito maior do que
nos investimentos de produção.
Naturalmente, haverá tendência de
modificação dessa parte, à medida que
formos eliminando áreas e cobrindo
novos campos; os investimentos na
produção
vão
aumentando
ao
mesmo tempo em que, percentual-

mente,
os
investimentos
de
exploração diminuindo.
O
SR.
SENADOR
JOSE
ERMÍRIO (Relator): – Quero declarar
a V. Sªs que considero esta reunião
uma das mais importantes da
Comissão Especial, porque o petróleo
tem grande significação para nossas
exportações. Assim, as informações
que forem prestadas a esta Casa em
muito nos serão úteis.
A verdade é que o petróleo e o
trigo são os dois produtos que pesam
na nossa balança de pagamentos,

sendo que com relação ao trigo já
tivemos, aqui, uma reunião com
amplos esclarecimentos. Portanto,
gostaríamos, agora; de ouvir a
palavra do Exmº Marechal Ademar de
Queiroz.
O SR. MARECHAL ADHEMAR
DE QUEIROZ: – O Dr. Haroldo Ramos
da Silva nos dirá do volume de
petróleo referido no período de 1961
a 1964, sôbre os investimentos
anuais, da emprêsa, em que os
investimentos
de
perfuração
e
exploração sempre variavam de 30 a
40%.

O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – O aumento de reserva, em
conseqüência da perfuração, então,
aqui é apresentado num quadro onde
se procura relacionar o volume e
expressar o sucesso dêste ano,
relacionando o aumento de reserva
com os metros perfurados, no
período. Êstes números são para fins
estatísticos de demonstração. Passo
à leitura do quadro: (Lê:)
Dados sôbre os últimos anos
relativos ao petróleo descoberto por
metro perfurado.

Volume recuperável de óleo e metragem perfurada
Brasil
1960/1964

Período

1960
.....................................................................................................................
1961 ............................................................................................................
1962 ............................................................................................................
1963 ............................................................................................................
1964 ...........................................................................................................

Volume de óleo recuperável,
avaliado para o fim do
período
(106 m3)

Aumento verificado
por metro perfurado
(m3)
(xx)

Aumento verificado no
volume recuperável

Metragem perfurada
no período

(106 m3)

(x)

104,25

13,72

318.449

41

112,84
124,36
129,50
143,67

8,59
11,52
5,14
14,17

335.309
227,446
243.144
251.940

27
51
21
56

(x) Envolve a metragem perfurada em poços exploratórios e de desenvolvimento, excluindo-se, portanto, aquela obtida em poços destinados à obtenção de água e para injeção.
(xx) O volume de óleo recuperável por metro perfurado seria muito maior se fôssem considerados apenas os poços exploratórios.
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Para este ano, as perspectivas são ainda melhores, devido à descoberta de
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
novos poços na Bahia e à ampliação das pesquisas em Carmópolis.
ERMÍRIO – Relator: – Qual a
O outro quadro, que passarei a ler, expressa mais ou menos a mesma coisa percentagem de poços sêcos e poços
– o sucesso da exploração – e relaciona o total de metros perfurados com o produtores?
número de poços pioneiros. É o seguinte: (Lê)
O SR. HAROLDO RAMOS DE
QUEIROZ: – Temos a considerar dois
Número de metros perfurados e poços terminados – Brasil – 60/64
tipos de poços exploratórios na
pesquiza de novas áreas. Para os
Número de
Poços
poços de desenvolvimento, perfurados
metros
exploratórios
em campos já descobertos, temos aqui
Período
perfurados em
terminados como
Metro/poço
o resultado dêste ano: (Lê:)
poços
produtores de
"Em 1965 já perfurados até
exploratórios
óleo
setembro temos 155 poços. Dêste total
88% são poços produtores de óleo e 7
produtores de gaz. Nos pioneiros,
1960
171.769
5
34.353
1961
156.524
4
39.131
perfurados em novas áreas, dos 59
1962
149.054
27
6.521
poços perfurados 19 são produtores,
1963
133.111
7
19.016
sendo 17 de óleo e 2 de gaz; uma
1964
151.735
20
7.587
percentagem, portanto acima de 30%.
Nos poços de desenvolvimento para
produção perfurados em áreas já
Porcentagem de poços produtores em relação aos poços perfurados:
descobertos, de 84 poços 76 são
produtores".
NÚMERO DE POÇOS TERMINADOS
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Terminada a
Brasil 1960/1964
parte referente à exploração e
produção, vamos tratar, agora, das
Exploratórios
Desenvolvimento
atividades comerciais e importação de
petróleo bruto.
RevelaramRevelaramPeríodo
Total
Total
Tem a palavra o Senhor Marechal
se
%
se
%
terminado
terminado
Adhemar de Queiroz.
produtores
produtores

barris. Deduzindo dessa quantidade 36
milhões de barris da produção
nacional restarão 90 milhões de
barris para serem adquiridos no
exterior.
Assim cada centavo de dólar, a
mais ou a menos, no preço de um
barril
de
petróleo
importado
significará, multiplicado pelos 90
milhões de barris, um ônus a maior
ou um alívio de US$ 900.000.00 no
balanço de pagamentos do País.
Por isso mesmo, entenda a
PETROBRÁS que, havendo hoje,
no comércio internacional de óleo,
um
número
substancial
de
companhias fornecedoras e países
produtores de petróleo – e não
mais apenas aquela meia dúzia de
grandes emprêsas tradicionais – a
mais ampla e extensa competição
deve ser promovida e incentivada,
induzindo-se o maior número
possível de produtores a oferecer
suas cotações nas tomadas de
preços
efetuadas
pela
PETROBRÁS.
Dentro dessa linha de ação, ao
realizar consultas ao mercado, a
PETROBRÁS convida direto e
individualmente tôdas as emprêsas
e todos os países que hajam
2 – ATIVIDADES COMERCIAIS
demonstrado interêsse em fornecer
1960
92
5
5,4
140
118
84,3
petróleo no Brasil. Além disso, para
1961
71
4
5,6
170
131
77,1
2.1 – Importação de Petróleo Bruto
eliminar o risco de uma omissão
1962
83
27
32,5
98
78
79,6
involuntária,
a
PETROBRÁS
1963
90
7
7,8
113
85
75,2
A primeira e maior obrigação da anuncia, por editais na imprensa de
1964
84
20
23,8
135
121
89,6
PETROBRÁS para com o País – em Nova York, Paris e Londres, a
verdade
mesmo,
o
dividendo realização e os dados principais de
Nota: Não foram considerados poços terminados para obtenção de água e
essencial que de sua atuação cada tomada de preços.
para injeção.
empresarial
esperam
os
seus
Os
resultados
dêsse
1. Produção mensal de petróleo em 1965 (Bahia – Sergipe – Alagoas).
acionistas e a Nação – e reduzir ao procedimento têm sido os mais
Previsões para 1966.
mínimo, pôr todos os meios ao seu positivos, pois um número crescente
a) A produção de petróleo de janeiro a agôsto de 1965, foi a seguinte:
alcance, o ônus do setor petróleo, no de
concorrentes
apresentando
balanço de pagamentos.
propostas (18 na última tomada de
PRODUÇÃO DE ÓLEO – BRASIL – 1965
Entre êsses meios – ao lado da preços, realizada, em abril dêste
pesquisa e exploração de petróleo, ano) tem ensejado à PETROBRÁS
Produção em Metros Cúbicos
que
vêm
sendo
exploradas obter preços cada vez menores,
intensivamente, e ao lado da numa queda que excede, por
Meses
Alagoas
Sergipe
Bahia
Total
refinação, que atingiu a virtual auto- margem substancial, a redução geral
suficiência, não mais importando o dos
preços
no
mercado
País, gasolina automotiva querosene, internacional. Além do gráfico
Janeiro...........................
2.359
435
450.671
453.465
óleo Diesel e óleo combustível – está anexo, comparando os preços de
Fevereiro........................
1.730
369
413.386
415.473
o de obter os menores preços para o importação de petróleo do Brasil
Março.............................
1.847
542
459.541
461.930
petróleo bruto que ainda é necessário com os pagos pela Alemanha, Itália
Abril................................
2.236
1.100
438.830
442.166
se importar.
e Inglaterra, os dados a seguir
Maio...............................
2.017
975
452.479
455 471
Atualmente o processamento anual mostram a queda dêsses preços
Junho.............................
1.437
1.795
433.874
437.106
de petróleo bruto nas refinarias nacionais abrangendo o período de 1954 a 1º
Julho...............................
1.690
1.533
444.349
447.572
atinge cêrca de 126 milhões de semestre de 1966.
Agôsto............................
1.631
550
447.853
450.024
Total....................………

14.947

7.299

3.540.977

3.563.223

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL – BAHIA – 1965
Meses

Preços CIF das Refinarias da PETROBRÁS e Particulares

Metros Cúbicos

Janeiro....................................................................................
Fevereiro................................................................................
Março.....................................................................................
Abril........................................................................................
Maio........................................................................................
Junho......................................................................................
Julho.......................................................................................
Agôsto....................................................................................

48.507.200
46.796.206
55.256 969
55.247.758
61.113 543
59.076 665
59.510.011
60.230.741

Total.......................................................................................

445.739.093

PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – 1965
Meses
Setembro......................................
Outubro.........................................
Novembro.....................................
Dezembro.....................................

IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO

Metros Cúbicos
RPEA

RPNE

TOTAL

458.000
473.000
458.000
473.000

2.000
2.000
2.000
2.000

460.000
475.000
460.000
475.000

Anos

Ref.
PETROBRÁS

Ref.
Particulares

1954.......................................................
1955.......................................................
1956.......................................................
1957.......................................................
1958.......................................................
1959.......................................................
1960 ......................................................
1961.......................................................
1962.......................................................
1963.......................................................
1964.......................................................
1965.......................................................
1966.......................................................

2.77
2.80
2.79
3.08
3.09
2.85
2.54
2.31
2.24
2.21
2.11
2.05
2.00

–
3.28
3.13
3.43
3.29
2.91
2.71
2.59
2.52
2.48
2.13
2.06
2.03

__________________

(1)
(2)

(2)

(1) Preço médio ponderado resultante da média efetiva do valor das importações realizadas
no primeiro semestre e do valor médio dos preços obtidos pela PETROBRÁS na última
tomada de preços;
(2) Dados previstos para o primeiro semestre.
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Peço ao Dr. Emerson de Barros a
gentileza de comparar os preços de
petróleo entre o Brasil, Itália, Alemanha e
Inglaterra.
O SR. EMERSON DE BARROS: – A
partir da crise de Suez, quando da
impossibilidade transporte rápido do
Oriente Médio para o consumo europeu, a
exploração se desenvolveu no mundo.
A posição estatística do mercado de
óleo
se
alterou
substancialmente,
passando de um mercado que, na
linguagem comercial normal, chama-se
mercado do vendedor, no qual demanda
que equilibra a oferta ou a excede, para o
mercado que se chama do comprador,
em que a oferta excede de muito à
demanda.
Em conseqüência dêsse fator, os
preços de óleo no mercado internacional
passaram a cair a partir da época e vem
caindo até hoje. No entanto, a política de
compras adotada pela Petrobrás e nisto
não vai novidade nenhuma, é repetição
do que é hoje um conceito internacional, a
política adotada pela Petrobrás, fêz com
que os preços caissem no mercado
brasileiro com uma velocidade maior e
numa margem maior do que cairam no
conjunto do mercado internacional. Mais
ainda do que caíram para aquêles
grandes mercados compradores que se
poderiam
chamar
de
mercados
independentes. O mercado americano
não pode ser tornado como base, porque
êle é hoje um mercado fechado. As
mesmas causas que levaram a quebra de
preços no mercado internacional – uma
delas sendo a descoberta, por pequenas
companhias independentes, de petróleo
na Venezuela – levaram o Govêrno
americano, para proteger a produção
interna, a criar barreiras de importação.
Estabeleceu-se um sistema de cotas,
primeiro por um racionamento consentido,
aparentemente voluntário, e segundo, por
determinação presidencial. O Presidente
dos Estados Unidos passou a determinar
as cotas de importação de cada emprêsa.
De
modo
que
o
mercado
americano é hoje um mercado fora do
mercado e não se pode tomá-lo como
base de raciocínio para preços
internacionais.
E
um
mercado
protegido; é fechado.
Os grandes mercados internacionais
– poderíamos chamar de "abertos" – são
a Alemanha, Itália, Brasil e, de certa
forma, o Japão, mas há uma situação
especial no mercado japonês, pois que
houve alteração substancial entre os anos
de 60 e 63 porque, para promover uma
rápida e substancial expansão do parque
refinador, os refinadores independentes
japonêses se associaram por tôdas as
formas com os grandes fornecedores de
petróleo bruto, principalmente sob a forma
de financiamento a prazo longo e juros
baixos.
Em conseqüência dessa política
houve um aumento substancial dos
preços porque o petróleo bruto é
importado pelo Japão, de tal sorte que
hoje a política do Governo Japonês é não
permitir a ultimação de importação de
petróleo bruto com contratos de
financiamentos.
Restam, assim, os dois grandes
mercados: Alemanha e Itália. A Alemanha
está pulverizada entre grandes e
pequenos, integrados e independentes e
na Itália temos a grande emprêsa esta aí
operando no parque refinador. Assim
êsses dois mercados podem ser
considerados abertos, mercados de
competição.
Nesse quadro acrescentamos a
Inglaterra apenas para tirar uma
conclusão: é um grande mercado
inteiramente dominado pelas grandes
companhias
produtoras
de
óleo.
Infelizmente o gráfico é pequeno, mas
vou tentar dar uma idéia dêle.
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O gráfico se desenvolve de 1960 a
1964. Nesta coluna mostra o preço por
barril CIF-pôrto de entrega. A primeira
linha é a Itália, partindo de baixo para
cima. Os preços foram de US$ 2.17 a
US$ 2.18 e caíram até US$ 1.85 a US$
1.88 aproximadamente. E' substancial a
diferença de preços entre os pagos pela
Itália, pelo Brasil ou pela Alemanha. Mais
baixos os italianos. Razão principal:
primeiro, uma maior proximidade das
fontes produtoras do petróleo. A Itália
está localizada na saída do Canal de
Suez que liga com a Arábia Saudita, a
Tripoli e aqueles países que se ligam com
o Mediterrâneo. O preço CIF é essencial.
Os países concedantes têm que criar um
sistema de concessões e um sistema de
relações
com
as
companhias
concessionárias; dependendo dêsses
fatôres, as companhias concessionárias
têm maior ou menor liberdade no
estabelecer um preço FOB, e há países
que permitem êsse preço FOB, qualquer
que seja, desde que o royalty seja pago
por qualquer preço preestabelecimento,
como por exemplo o Iraque. Há países,
como a Arábia Saudita, que só permitem
um certo desconto sôbre o preço FOB e
sôbre êsse preço real, êsse preço fictício
com êsse desconto permitido, incidem
royalty, impôsto de renda etc. Há países
como a Venezuela que não admitem para
nenhuma hipótese nem com pagamento
de royalty, impôsto de renda sôbre o
preço pre-fixado que o óleo vendido por
preços inferiores ao estabelecidos pelo
govêrno venezuelano. Em conseqüência,
quando se faz uma tomada de preço
obtem-se para o mesmo óleo, óleos
equivalentes, preços FOB inteiramente
dispares, enquanto que os preços CIF
são
aproximados,
porque
pela
necessidade de competir as companhias
fornecedoras absorvem no frete aquela
parcela de desconto que é necessária dar
para poder atingir ao preço internacional.
Há fretes absolutamente fictícios. Então é
mais interessante para o país comprar por
êsse preço CIF baixo do que comprar por
preço FOB maior e ter de pagar
transporte recessàriamente mais alto do
que aquele oferecido. A segunda razão
pela qual o preço italiano é muito mais
baixo do que o nosso é porque o mercado
italiano e o mercado da parte da Europa,
da parte refinadora italiana abastece o
consumo uma percentagem substancial
de óleo combustível. Então o petróleo
bruto pesado com rendimentos baixos de
leves e médio e rendimento alto de óleo
combustível satisfazem ao mercado
italiano e aos mercados anexos, enquanto
que não satisfazem ao mercado alemão,
ao mercado brasileiro. Logo a seguir vem
uma linha que mostra os preços pagos
pela PETROBRÁS. Aqui a PETROBRÁS
está distinta do Brasil, ela não é distinta
do Brasil, mas foi preciso mostrá-la
distintamente, porque só a partir de 1964
ela passou a importar petróleo para o país
não apenas para as refinarias e essa
diversidade de linhas entre PETROBRÁS
e Brasil demonstra que as refinarias
particulares até o início do monopólio de
importação por parte da PETROBRÁS
pagaram um preço de petróleo bruto
bastante superior aos preços por que a
PETROBRÁS importou a sua matéria
prima.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há uma grande medida e
dizem mesmo que um dos bons lucros
dessa refinaria era o que ficava lá fora, de
reserva. Apenas posso apontar o fato
que, pelos motivos que V. Ex.ª acaba de
dar, mostra uma certa interpretação
O SR. EMERSON DE SOUZA
BARROS: – Os preços por que era
importado o petróleo para as refinarias
particulares
eram
substancialmente
superiores aos que a PETROBRÁS
pagava para suas próprias refinarias

com a agravante de que as refinarias
particulares predominavam pelo volume,
60% da capacidade total de refino e cujo
equipamento poderia consumir petróleo
bruto que, no mercado internacional,
pode ser adquirido por um preço
bastante inferior ao do petróleo que a
PETROBRÁS importava para suas
refinarias. Com o início do monopólio
estatal, os preços caíram de importação
da PETROBRÁS caíram um pouco, mas
os preços para refinarias particulares
caíram bastante. Hoje, o preço do
petróleo importado para refinarias
particulares é um pouco inferior ao
importado pela PETROBRÁS para suas
próprias refinarias. A situação se
inverteu.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Devido a recuperação do
enxofre?
O SR. EMERSON DE BARROS: –
E' devido a que a PETROBRÁS importou
óleo especial para suas refinarias e um
certo óleo, de qualidade inferior, para as
refinarias particulares.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Temos conhecimento de
que elas importavam o petróleo pelo
mesmo
preço
da
Petrobrás
e
apresentavam, no entanto, resultados
positivos. De sorte que, a situação é
difícil: compravam por preço alto, vendiam
pelo mesmo preço mas apresentavam
resultados bons.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator):
–
Evidentemente
é
a
resultante de ficar lá fora reservas em
favor delas.
O SR. EMERSON S. DE BARROS:
– Responderei, em primeiro lugar, que,
não me consta apresentassem aquelas
refinarias resultados melhores do que os
da Petrobrás; em segundo lugar, chegaria
eu, então, à conclusão de que teriam
apresentado melhores resultados, ainda,
se tivessem comprado petróleo mais
barato.
A União tem participação, por fôrça
dos títulos de concessão de petróleo. Há
evidente interêsse, aliás, razoável,
justificável, do grupo econômico detentor
da concessão, em apresentar, nos seus
balanços,
um
resultado
menos
favorável.
Eu não avanço até dizer que
houvesse um sobrepreço faturado lá fora
mas não haveria interêsse maior em
apresentar melhor resultado.
Em último, está aqui uma linha
indicadora dos preços na Alemanha, mais
altos do que os preços pagos pela
Petrobrás. São mais altos porque na
Alemanha uma parte do parque refinador
pertence
às
grandes
companhias
integradas produtoras de petróleo e uma
das melhores maneiras de reduzir lucros
de refinação, nos Países em que as
grandes companhias têm refinarias, é
carregando no preço do petróleo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Cada vez mais evidente o
direito da Petrobrás ter suas refinadas
cada vez maiores.
O DR. EMERSON S. DE BARROS:
– Cito como exemplo a Inglaterra,
mercado fechado em que pràticamente
tôda parte de refinação pertence às
grandes Companhias integradas ...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Os preços na Inglaterra são
da ordem de quanto?
O DR. EMERSON S. DE BARROS:
– Os preços por barril são de 2 dólares e
50 e muitos, enquanto nós saimos
pagando 2 dólares e 5.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Vejo aqui pela importação,
que a Rússia foi o segundo produtor de
petróleo, e continua com 2.149.143 ts.
Essa situação de preços mais baixos
deve-se à Rússia ou à concorrência
mundial?
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O SR. EMERSON DE SOUZA
BARROS: – Deve-se à concorrência
mundial de preços. O preço é que nos
chega mais baixo porque há uma
concorrência efetiva por parte das nações
ocidentais.
A PETROBRÁS tem adotado
desde 1959 uma política e, por
coincidência, de 1962 a 1963 foi o
período em que menos se importou
óleo russo. A PETROBRÁS, de 1959
até agora, vem tentando comprar cada
vez mais petróleo soviético, desde que
o preço se enquadre na competição
internacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' um produto que é pago
com importações nossas.
Verificando o ano de 1965, o de
1965 comparado com o de 1964, o
derivado de petróleo foi importado na
base de 232.977 ts. no valor de
950.920.770.000 dólares, êste ano
92.936 ts. No ano passado os
derivados caíram, o que não aconteceu
na Rússia que continuou fornecendo
derivadas para o Brasil, de forma que
esta diferença atingiu um volume
razoável.
Gostaria que V. Ex.ª verificasse
neste mapa, na coluna de derivados.
(Tecem comentários sôbre o mapa)
Verifique na Coluna de derivados.
Há um aumento no valor dos
derivados de petróleo importados no
período de 1964 a 1965.
O SR. EMERSON S DE BARROS: –
Não estou em condições de lhe dar a
explicação,
mas
enviarei
ao
Sr.
Presidente os respectivos elementos.
Posso adiantar que o fato que ocorreu foi
exatamente êste: os preços unitários
caíram.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A estatística ou está errada ou
houve alguma coisa.
O SR. EMERSON S. DE BARROS:
– E' possível que tenha havido variação
de estrutura do mercado importador.
Importaram-se mais produtos nobres. No
ano passado, importou-se gasolina
comum, mas, neste ano, não se realizou
nenhuma importação do produto.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – US$ 7,351,926, por 900
toneladas de derivados de petróleo, é um
preço tremendo, a não ser que se trate de
algo especial. O produto vem dos Estados
Unidos da América.
O SR. EMERSON S. DE BARROS:
– À primeira vista posso informar a V. Ex.ª
que tem de haver um equívoco, porque
não há derivado de petróleo por êsse
custo
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ: – V. Ex.ª receberá essas
informações a curto prazo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Aguardaremos então. Muito
grato.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ:
–
Após
a
reunião,
distribuiremos a V. Ex.as um exemplar de
uma exposição com todos êsses dados. E
o que fôr necessário responderemos
agora.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A sinceridade, o intuito
patriótico que vejo na PETROBRÁS,
sempre me levou a ser um seu grande
defensor, desde o início. Cheguei mesmo
a participar da elaboração dos seus
estatutos.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ: – A PETROBRÁS pensa no
País e depois nela.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É a maior emprêsa da País e,
portanto, merece respeito e acatamento.
Em abril do ano em curso, a
PETROBRÁS realizou uma tomada de
preços para compra de 60 milhões de
barris anuais de petróleo bruto com
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entregas previstas para o período de julho
de 1965 a julho de 1966.
A tomada de preços em questão
revestiu-se de significativa importância,
pois foi a maior, em têrmos de quantidade
e valor, já realizada pela PETROBRÁS,
pois prevê, para o período de um ano,
compras de petróleo envolvendo quantia
superior a US$ 120 milhões.
As condições de preços propostas
foram as melhores até então recebidas
pela PETROBRÁS, circunstância esta
que a coloca em posição ainda mais
expressiva no mercado internacional do
petróleo, onde, atualmente, encontra-se
em posição de liderança, pois além de ser
a maior companhia compradora de óleo
cru independente, do mundo, inclui-se,
ainda, entre aquelas que têm obtido as
ofertas mais vantajosas.
Atenderam
à
solicitação
da
PETROBRÁS na tomada de preços, em
causa, 18 companhias, oferecendo 33
diferentes tipos de óleo cru, discriminados
segundo os seguintes países: 11 da
Venezuela, 9 da Arábia Saudita, 4 da
Argélia, 3 do Irã, sendo que o Iraque,
Líbia, Kuwait, Nigéria, União Soviética e
Colômbia apresentaram um tipo de
petróleo cada um.
Apesar de a PETROBRÁS haver
solicitado também propostas para dois anos
de fornecimento, tornou-se evidente que os
preços apresentavam variações mínimas
para períodos acima de 1 ano. Esta
circunstância indicou que o prazo ideal para
contratação de fornecimento de petróleo
seria de 1 ano e que as datas de consultas
ao mercado deveriam ser coincidentes com
a estação de verão, no hemisfério norte,
quando os preços dos produtos e os fretes
atingem seu ponto mais baixo.
Cabe aqui assinalar que ao anunciar
na carta-convite as condições básicas da
tomada
de
preços,
informou
a
PETROBRÁS
às
Companhias
fornecedoras
que
não
assumiria
compromissos de compra com um só
fornecedor, por prazo superior a 12
meses, ou para a quantidade superior a
10 milhões de barris de petróleo bruto,
sem que dêsse compromisso constassem
cláusulas garantidoras de exportação de
produtos brasileiros em valor pelo menos
igual a 20% do valor da importação
contratada, nos têrmos do Decreto nº
53.982, de 25 de junho de 1964.
Como resultado da análise das
propostas, a PETROBRÁS selecionou
quatro ofertas de fornecimento de petróleo
do Oriente Médio, – três de 10 milhões de
barris cada e uma de aproximadamente 4
milhões de barris – e uma de 10 milhões de
barris da Venezuela. Todos êsses
fornecimentos foram contratados para o
período de 1 ano. A maior quantidade
adquirida do Oriente Médio (34.000.000 de
barris) em relação à Venezuela (apenas 10
milhões de barris) decorre da grande
diferença entre os níveis de preços nessas
duas regiões. Assim, enquanto os preços
do Oriente Médio vem apresentando, a
partir de 1959, sucessivas reduções, os
preços da Venezuela, desde essa data,
permaneceram praticamente estabilizados.
Por outro lado, apesar de nas
propostas
originais
das
firmas
selecionadas não constar qualquer
compromisso de exportação de produtos
brasileiros, a PETROBRÁS entrou em
entendimentos com os representantes de
cada uma das fornecedoras, com vistas a
obter delas, sem aumento no preço do
petróleo, o compromisso de realizar
esfôrço
decisivo
no
sentido
de
promoverem exportação de produtos
brasileiros vinculada às suas propostas
de fornecimento de óleo cru.
Como resultado dessas negociações a
PETROBRÁS obteve das fornecedoras um
compromisso formal de tentarem promover
no decorrer de um ano, a partir de julho
próximo passado, a exportação de produtos,
brasileiros
numa
quantia
correspon-
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dente a cêrca de 10% do valor FOB do
petróleo.
O total da exportação resultante
dessas negociações será da ordem
de
US$
6,6
milhões,
assim
discriminados:
Companhias – Valores aproximados (US$
1.000)
Companhia
Shell
da
Venezuela...............................
Total Internacional...................
B. P. Trading Ltd.....................
Standard Oil Company of
California.................................
Texaco Overseas Petroleum
Co............................................
Total........................................

1.000
700
1.500
1.500
1.900
6.600

Além dos petróleos adquiridos na
área do dólar, a Petrobrás vem
importando
petróleo
da
União
Soviética – e, portanto, em moeda
convênio, vale dizer mediante a
exportação de produtos brasileiros
para um mercado de outro modo
inexistente – cêrca de 40% das
necessidades de suas Refinarias,
aliviando em cêrca de US$ 55 milhões
o balanço de pagamentos do País em
moedas conversíveis.
2.2 Importação de Combustíveis Para
Aviação
Os combustíveis de aviação que
passaram a ser importados pela
Petrobrás, por fôrça do Decreto
53.337,
de
23.12.63,
vem
apresentando sensíveis quedas de
preço.
Comparando os preços obtidos
na última tomada de preços realizada
em setembro último, para aquisição
de gasolina para aviação e querosene
para jato, com as cotações publicadas
pelo "Platt's Oilgram Price Service" –
antes da vigência do Decreto 53.337,
de 23 de dezembro de 1963, que
adjudicou à Petrobrás o monopólio
das importações de petróleo e
derivados, os combustíveis para
aviação sempre foram adquiridos
diretamente
pelas
companhias
distribuidoras aos preços cotados por
aquela publicação especializada –, a
economia de divisas anual resultante
seria da ordem de US$ 3.260,000.00
(ver tabela anexa).
Neste ponto vou fazer uma
interrupção, para que o Dr. Emerson
de Barros faça o obséquio de
observar a tabela anexa e diga algo a
respeito.
O
DR.
EMMERSON
DE
BARROS:
–
Os
preços
das
transferências
eram
os
preços
nominais do mercado. Há uma
publicação oficializada que publicou
os chamados preços oficiais de oferta
dos produtores, e essa publicação era
tomada,
seus
dados,
pelas
companhias, no estabelecimento dos
valores pelo preço real; havia uma
transferência de estoques.
A Petrobrás, então, por fôrça do
decreto que estabeleceu o monopólio da
importação no mercado, então, a partir
daí estabeleceu a cotação a quem estava
no mercado brasileiro e quem não estava
tanto no ocidental, como no mundo
oriental.
Em conseqüência disso, os preços
passaram a ser os preços efetivos de
capital.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ (lendo):

Junho de 1966

2.3 – Importação de Gás Liquefeito de
Petróleo

Anos – US$ por Tonelada
1954....................
1955………….….
1956……………..
1957……………..
1958……………..
1959……………..
1960……………..
1961……………..
1962……………..
1963…………..…
1964....................
1965....................

Bastante significativa tem sido a
redução
de
preço
obtida
na
importação de Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), desde que essa
operação passou à responsabilidade
da Petrobrás, a partir de 1956. No
quadro a seguir, é apresentada a
evolução dos preços dêsse derivado
no período de 1954 a 1965, notandose uma queda da ordem de US$ 112
por tonelada.

170.80
169.80
106.83
101.97
100.55
99.05
96.88
75.78
71.44
62.16
58.34
57.75

2.4 – Atividades de Distribuição
No que tova à atividade de distribuição, há que assinalar que a Emprêsa distribui
mensalmente cêrca de 150 milhões de litros de produtos de petróleo, por mês, nos
principais centros de consumo do País.
As tabelas anexas mostram as quantidades e os valôres dos produtos vendidos e
fornecidos internamente durante o ano de 1964 e nos 9 primeiros meses do corrente
ano, comparativamente com igual período do ano anterior. O aumento das vendas na
atividade de distribuição, de janeiro a setembro de 1965, relativamente a igual período
de 1964, foi de 86%.
Peço ao Sr. Emerson S. de Barros que diga algo a respeito.
O SR. EMERSON S. DE BARROS: – Na fase tumultuada de 1964,
tivemos necessidade de definir a política da emprêsa, na matéria. Foi definida
claramente que não cabe à emprêsa pleitear o monopólio. Para exercer a
atividade da emprêsa, embora no interêsse nacional, teriamos de entrar
no mercado mundial, mercado difícil. Tivemos grande oportunidade de
demonstrar como é capaz de se afirmar num certo mercado, como emprêsa
monopolística.
Entre as atividades de distribuição relativamente a 1964 e 1965, o aumento de
quantidade distribuída foi da seguinte ordem:
(Lê:)
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO
Vendas de Derivados – Jan/Set – 1965
A) Quantidade
Quantidade (Metros Cúbicos)
Janeiro/Setembro
Produtos

1964

Gasolina Automotiva Tipo A.............................
Gasolina Automotiva Tipo B.............................
Querosene........................................................
Óleo Diesel.......................................................
Óleo Combustível.............................................
Óleo Navy Special............................................
Xexano.............................................................
Aguarráz...........................................................
Asfalto...............................................................

121.100
1.333
5.032
381.73
472.227
54.198
157
–
–

Total..................................................................

960.510

1964
82.981
877
3.837
192.740
318.363
52.401
–
–
–
631.199

1965
140.434
1.378
8.887
350.239
634.302
32.246
1.393
26
985
1.176.890

A PETROBRÁS tornou-se a terceira companhia distribuidora de derivados
do petróleo no Brasil, logo depois da Esso da Shell e antes das demais
companhias.
Eram êstes os esclarecimentos que desejava prestar.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE QUEIROZ (lê):
O faturamento da Distribuição de
janeiro a setembro do corrente ano
totalizou 95,9 bilhões de cruzeiros,
contra 46,0 bilhões em todo o ano de
1964.
Os investimentos realizados pela
PETROBRÁS
no
campo
da
Distribuição,
em
1964,
se
concentraram nas obras de construção
das bases de provimento de Canoas,
RS, e Betim, MG, ao lado das
refinarias em construção Alberto
Pasqualini
e
Gabriel
Passos,
respectivamente. A Base de Betim
deverá estar concluída em dezembro
do corrente ano e representa um
investimento de cêrca de 2,7 bilhões
de cruzeiros.
Além dessas duas bases em
construção acham-se em fase adiantada
os estudos relativos à construção das
Bases de Provimento de Duque de
Caxias, ao lado da Refinaria Duque de

Caxias e da de São Paulo a ser
construída em terrenos atualmente
pertencentes ao IAPI, caso se chegue a
bom têrmo nas negociações para
aquisição do imóvel.
No decorrer do ano passado foram
equipados vários postos de serviço
com bombas e tanques além de
emprêsas industriais e de transporte,
clientes da PETROBRÁS. Também
vários órgãos governamentais foram
equipados com bombas e tanques da
PETROBRÁS.
Em dezembro de 1964 a Emprêsa
contava
com
22
Postos
Revendedores, sendo 6 em São
Paulo, 11 na Bahia e 5 no Distrito
Federal. Atualmente, o número de
Postos se eleva a 58, sendo 22 na
Bahia, 15 em São Paulo, 6 no Distrito
Federal, 6 no Paraná, 6 em Minas
Gerais. 7 em Goiás e 1 no Estado do
Rio de Janeiro.
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A
PETROBRÁS
está
programando construção de
uma rêde de Bases de
Provimento
e
de
Abastecimento em vários
pontos do território nacional,
que muito contribuirá para
melhorar as condições de
abastecimento de derivados
de petróleo no País.
A atividade de distribuição
exercida pela PETROBRÁS
vem se desenvolvendo de
acôrdo com as diretrizes
básicas
aprovadas
pelo
Conselho de Administração
da
Emprêsa,
conforme
princípios
e
normas
resumidos, em anexo, os
quais prevêem o seguinte
programa a ser cumprido, no
próximo
ano,
pela
PETROBRÁS, na distribuição:

"A partir de 1966, e de
acôrdo
com
o
Plano
Qüinqüenal da Emprêsa, a
PETROBRÁS investirá, nas
atividades de distribuição,
apenas os recursos gerados
por essas atividades (isto é,
os
saldos
líquidos,
da
comercialização).
Em
conseqüência, e para obter o
máximo de resultados dêsses
recursos
limitados,
a
PETROBRÁS
concentrará,
inicialmente, suas atividades
de distribuição nas áreas de
consumo mais denso, apenas
se expandindo para as de
consumo mais rarefeito como
conseqüência
do
natural
desenvolvimento.
Pelas mesmas razões,
a PETROBRÁS utilizará,
de
imediato,
as
se-

Junho de 1966

guintes instalações de que
dispõe, ou disporá em breve,
nas suas próprias Unidades
Industriais e nas "Bases"
que
constrói,
ou
vai
construir, nas proximidades
daquelas:
a) Refinaria Landulpho
Alves e Base anexa;
b) Terminal de Ilhéus:
c) Refinaria Duque de
Caxias e Base anexa;
d)
Refinaria
Gabriel
Passos e Base de Betim;
e) Refinaria Presidente
Bernardes, Base anexa e
Base de São Paulo;
f)
Refinaria
Alberto
Pasqualini
e
Base
de
Canoas;
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g) Fábricas e Terminais de
Asfalto;
h) Base de Brasília.
Nos
programasOrçamentos
anuais
da
atividade
comercial
a
PETROBRÁS
preverá
e
dimensionará
as
verbas
necessárias a – com o objetivo
de garantir a conquista e a
manutenção de um mercado
compatível
com
os
investimentos realizados em
Bases e outras instalações de
armazenamento
e
movimentação – construir ou
financiar a construção de
postos
revendedores
de
derivados de petróleo e equipar
consumidores
industriais,
entidades
governamentais,
emprêsas de transporte e
postos revendedores."

ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO
VENDAS DE DERIVADOS – JAN./SET. – 1965
B) Vâlor em Cr$ 1.000
VALOR EM CR$ 1.000
PRODUTOS

Janeiro/Setembro

1964

1964

1965

Gasolina Automotiva Tipo A...........................................................
Gasolina Automotiva Tipo B...........................................................
Querosene......................................................................................
Óleo Diesel.....................................................................................
Óleo Combustível...........................................................................
Óleo Navy Special..........................................................................
Hexano...........................................................................................
Aguarráz.........................................................................................
Asfalto............................................................................................

9.014.361
162.433
325.972
18.463.900
15.767.782
2.251.942
34.191
–
–

5.208.686
90.863
225.174
675.859
9.212.829
1.086.655
–
–
–

20.209.646
266.382
977.518
37.210.527
34.920.629
1.859.620
356.051
4.743
121.011

Total...............................................................................................

46.020.581

25.500.066

95.926.127

IMPORTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO
Comparação das cotações do Platt's com os preços obtidos na última Tomada de preços realizada pela Petrobrás – Setembro
de 1965

DERIVADOS

Querosene
P/Jato-JP1
Sub-tol
Gasolina
Aviação

Sub-total

JP-4
de

80/87
100/130
115/145

Preço do Platt's
FOB

Preço da última
T. de preços – FOB

Consumo
Previsto
P/1 ano

US$/B

Total

US$/B

2.340.000
30.000
2.370.000

3.7380
2.2050
3.7186

8.746.920
66.150
8.813.070

12.8896
2.2050
2.8809

6.761.664
66.150
6.827.814

1.985.256
–
1.985.256

72.000
1.080.000
216.000
1.368.000

5.3240
5.9640
6.5100
6.0165

383.328
6.441.120
1.406.160
8.230.608

4.2042
5.0442
5.5902
5.0862

302.702
5.447.736
1.207.488
6.957.921

80.626
993.384
198.677
1.272.687

–

17.043.678

–

13.785.735

3.257.943

Total.........………… 13.738.000
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Se V. Exa. permite, a Petrobrás tem
adotado como norma prestar todos os
esclarecimentos a todos aquêles que se
interessam pelos seus problemas.
Agora, tem procurado não fazer
promoção, sobretudo pessoal da sua
direção. Esta a nossa preocupação. A
Petrobrás esteve muito em cartaz nas
manchetes dos jornais e agora, o nosso
propósito, é agir discretamente, com
lealdade e discreção. Esta a política
adotada pela Emprêsa, não do seu
presidente, mas da sua alta direção.
(Lê:)
Eis, Srs. Senadores, aquilo que nos
foi recomendado dizer aqui perante esta
douta Comissão, no interêsse do temário
que nos foi proposto.
Estamos inteiramente ao dispor de
V. Exas. para quaisquer perguntas sôbre
a matéria, e temos outros dados, se o
desejarem, sôbre outras atividades da
emprêsa tais sejam as atividades
industriais, sôbre refinarias, obras que
estão sendo realizadas na Petroquímica e
nos xisto betuminoso. Mas, esta foi a
matéria que nos impuzeram.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator) (lê):
A produção de petróleo do mundo
em 1964, atingiu a 1.455.452.000
toneladas, sendo seu maior produtor os
Estados Unidos, com 425.071.000
toneladas; o segundo produtor é a União
Soviética com 224.000.000 de toneladas,
sendo a Venezuela o terceiro produtor,
com 171.266.000 toneladas. O Oriente
Médio produziu, por sua vez, 364.000
toneladas. O Canadá é o terceiro da
América, com 40.050.000 toneladas. O
México apresentou uma produção de
17.975.000 toneladas, a Argentina
14.735.000 toneladas, a Colômbia
9.400.000 toneladas.
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Apesar dessa grande produção de
petróleo
no
mundo,
atualmente
representando
verdadeira
superprodução, estudos aprofundados
indicam
que
dentro
de
aproximadamente 30 anos o petróleo
terá de ser racionado. Isto foi afirmado
há alguns meses atráz pelo Secretário
Geral da ONU, Uthant. Por tôdas essas
razões, nosso intuito é saber do
Presidente da PETROBRÁS, Marechal
Adhemar de Queiroz, qual a real e
exata situação de nosso petróleo, pois
isso diz respeito tanto à produção
industrial como à agrícola, sendo
elemento básico, fundamental para o
desenvolvimento do país.
De acôrdo com o Relatório do
Senhor
Presidente
do
Conselho
Nacional do Petróleo, Marechal Emílio
Maurell Filho, e entregue a esta
Comissão em data de 15 de outubro
corrente, verificamos que são em
número de 49 os campos produtores
de petróleo no país, sendo 5 em
Alagoas, 3 em Sergipe e 41 na Bahia.
Dentre
êstes,
alguns
já
estão
praticamente
esgotados,
diversos
estão tamponados, e outros ainda em
programa de recuperação, aguardando
a instalação de equipamentos para
escoamento da produção.
Até 31 de julho do corrente ano
foram produzidos 444681.964 barris de
petróleo, sendo 19.455.749 extraídos na
região da Bahia e 126.215 na região de
Sergipe e Alagoas, representando uma
média de 91.772,4 barris para a região
baiana, e 595 barris para a de Alagoas e
Sergipe. Tudo perfazendo um total de
92.367,4 barris diários, dando 33.3
barris diários por poço, para o Nordeste,
e 173 barris por poço para a região da
Bahia.

A produção de gás natural foi de
385.508.352
metros
cúbicos,
que
representa apenas uma parte do
aproveitamento das reservas existentes.
Em 30 de julho último as reservas
petrolíferas do nosso país eram avaliadas
em
642.775.000
barris,
sendo
544.588.200 na Bahia e 98.186.900 barris
em Sergipe e Alagoas, das quais sòmente
as reservas de Carmópolis são da ordem
de 796.700.
No setor de refinação foi produzido
no primeiro semestre deste ano uma
média diária de 310.471 barris, dos quais
254.873, ou sejam 81.55% pelas
unidades da PETROBRÁS.
Tendo em vista êsses dados,
desejaríamos saber:
1) Qual a razão de não termos até
agora desenvolvido em maior escala a
nossa produção petrolífera?
2) Qual a razão por que o número de
sondas no país ainda é reduzido?
Quanto a êste ponto, não sei se o
fato ocorre em virtude da falta de
recursos. E evidente que se houvesse
maior número de sondas haveria maior
desenvolvimento da produção.
O SR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Êste assunto já foi por demais
debatido na PETROBRÁS.
Na verdade, o uso de sondas,
indiscriminadamente, sem preparo algum,
iria implicar num dispêndio muito grande
para, finalmente, obter-se os mesmo
resultados. Seria como se jogássemos no
escuro.
O número de sondas que temos
atualmente atende, perfeitamente, às
nossas necessidades.
E' de se considerar, ainda, que tal
número será aumentado sempre, a fim de
possibilitar maior desenvolvimento dos
campos descobertos.
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Nós há dois anos, em função de
novas descobertas, contratamos a
exploração de 6 sondas para acelerar o
desenvolvimento do ritmo.
Dispomos, atualmente, de mais de
60 sondas, pràticamente, mas vamos
operar êsse ano 70 sondas. Dessas 60
sondas 39 estão sendo utilizadas em
programas exploratórios, no Paraná, na
Bahia, e em desenvolvimento temos 21
sondas operando; em campo descoberto,
6 no Amazonas, 6. Estas sondas dão
perfeitamente para testar aquelas áreas,
aquelas estruturas selecionadas pelos
demais processos exploratórios, numa
velocidade adequada.
Em verdade, nós temos 21 sondas
operando em campos descobertos e
desenvolvimento densas áreas. Tudo tem
que obedecer a uma certa sistemática,
não se pode pensar que se tivesse 1.000
sondas furaria mais depressa. Não.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Natural, não é possível. A
pergunta número 3, já esta respondida:
"Porque as equipes de trabalho são
relativamente pequenas para uma
extensão tão grande de possibilidades
petrolíferas, no Brasil"?
A razão de poucas sondas é que as
equipes...
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Não, isso também obedece uma
seqüência: o trabalho exploratório tem
fase preliminar de reconhecimento feito
com a geologia de superfície, vendo as
seqüências das camadas, prevendo a
profundidade determinando a geologia
estrutural.
O
trabalho
de
aerofotogrametria e de aeromagnometria
é que nos dá conhecimento das feições
estruturais das bacias.
As áreas que apresentam feições
estruturais favoráveis são submetidas
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a um processo de desenvolvimento, mais
pròpriamente de detalhes, como sismico,
a retração, a reflexão. Daí se determinam
os pontos a serem perfurados.
Atualmente temos 26 turmas de
geologia de superfície trabalhando em
tódas as áreas. Depois temos 9 turmas de
gravimetria e 2 turmas de sísmico e 41
turmas de eletroresistividade, e vamos
iniciar a aeromagnometria já na
plataforma continental, por sôbre a água.
É uma área que ainda não operamos, que
vai do Espirito Santo ao Maranhão.
Essa seqüência é que determina a
quantidade de equipes. Havia grande
dispersão com os insucessos na área da
Amazônia e da Bacia do Paraná
Atualmente há maior concentração nas
áreas de maior profundidade.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – V. Ex.ª falou em Insucessos
na bacia amazônica. Foram propositais?
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Não posso dizer porque as
Bacias do Amazonas e do Paraná
atualmente são as mais difíceis do
mundo,
para
exploração,
pelas
dificuldades que apresentam, pois têm
uma camada sedimentária.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator) (lê:):
4) Em que pé se encontram as
pesquisas no Maranhão e no Baixo
Amazonas, quando é exato que nesta
última região, segundo informações que
possuimos,
existe
extensa
faixa
petrolífera, sendo que lá podem entrar
valores de até 5.000 toneladas durante
todo o ano?
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – No Maranhão temos na região
sul o Pôrto do Rio Tocantins, que é similar
a região do Amazores, região que tem
intromissão diabase. Desde o tempo do
Conselho Nacional do Petróleo em 1948,
já existiam turmas trabalhandn na
perfuracão. O bem que trouxe à Cidade
de Carolina, com esta perfurarão, foi um
poço de água potável que até hoje
abastece as habitantes daquela Cidade. É
uma região difícil.
Temos quatro turmas de geólogos de
superfície
trabalhando
nessa
área
procurando solução para os problemas
locais.
Na costa do Maranhão, existe uma
faixa de 30 a 50 metros de largura por
150 metros de comprimento, onde não há
intromissão de diabase. Essa bacia foi
descoberta, pràticamente, há 3 anos, e os
resultados
obtidos
são
os
mais
animadores.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Na zona ao norte de Tutóia,
existe uma indicarão de enxôfre. É algo
interessante. Faz-nos lembrar a região de
Lousiana.
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Todo poço formado, aliás todos
êles têm indicação de petroleo ou de gás
natural.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relatar): – Pode ser uma grande região.
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – As condições de formarão de
petróleo na região são excepcionais.
Ainda não encontramos, porém, um
reservatório, uma rocha que acumulasse
o óleo em condições tavotáveis.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Qual a rocha produtora?
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – A produtora, que acumula,
geralmente,
é
a
arenito.
Temos
encontrado muito óleo em bacia com
calcáreo fraturado. Estamos testando um
poço junto à cidade de Barreirinhas,
onde
temos
muitas
esperanças
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O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator.): – E sôbre a região amazônica?
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Nessa região o problema é dos
mais dificeis. Fora do Brasil não
conseguimos ainda encontrar, em zona
similar, qualquer resultado positivo.
Temos contratados, técnicos nacionais e
estrangeiros, e posso adiantar a V. Ex.ª
que os melhores resultados são os
fornecidos pelos nacionais. Só com o
resultado dêsse trabalho de perfuração,
só com êsses dados é que poderemos
interpretar e dar uma soeução. Só assim
podemos ir adiante.
Quanto à zona do Acre, as
perspectivas são muito pobres. O mesmo
ocorre em relação ao alto Amazonas.
Estamos trabalhando mais no baixo e no
médio Amazonas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – As informações que temos é a
de que essas regiões têm boas
perspectivas. Não sei se é verdade.
Quando Ministro da Agricultura,
interessado em explorar a madeira do
Amazonas, mandei montar, para o
Ministério, duas serrarias na zona do
Xingú. Ao regressarem, os agrônomos
trouxeram uma extraordinária notícia:
"Ministro, a Iama da região cheira a
petróleo". Não sei se há base nisto.
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – Isto é comum. É chamado gás
do pântano, vulgarmente. Provém de
detritos vegetais que apodrecem.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (Presidente): – Estive na
Rússia em 1963 e lá se comentava, à
bôca pequena, que só o petróleo do
Recôncavo Baiano daria para abastecer
todo o Brasil. Gostaria de saber a opinião
do Sr. Haroldo Ramos da Silva.
O DR. HAROLDO RAMOS DA
SILVA: – O nível técnico do nosso
pessoal
não
permitiria
maiores
progressos. Perfurávamos as camadas
até ultrapassar a zona sedimentar.
Naturalmante as possibilidades onde se
encontram o óleo são relativas. No
Recóncavo tôdas as jazidas estão no
máximo a 2.500 metros. Só agora é que
descobrirmos uma a 3 mil metros de
profundidade. Os poços são perfurados
até se encontrar o que chamamos
basamento.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Marechal, este é problema de
meu Estado. (lê)
5) Sendo Pernambuco um centro
natural de distribuição, possuindo um
pôrto como o de Recife, com grande
capacidade, tendo uma extensa rêde de
comunicações ferroviárias e rodoviárias,
por que motivo não se cuidou até agora
da instalação de uma refinaria de petróleo
nessa capital? Aliás, conforme mapa
organizada
pelo
próprio
Conselho
Nacional do Petróleo, lá está localizada a
3ª região, compreendendo, Pernambuco,
Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte,
sendo grande centro consumidor de todos
os subprodutos de petróleo. Ademais é o
pôrto mais próximo tanto da Venezuela
como de outros países exportadores.
O caso é o seguinte: a situação da
cana-de-açúcar, hoje, no Nordeste, é
difícil. O adicionamento de álcool é fácil
porque se poderia colocar uma mistura
com gasolina e haveria bom lucro para a
Petrobrás: compraria álcool mais barato e
venderia gasolinas 40% mais caro.
Por essa razão, pergunto a V. Ex.ª
se há inconveniência no estudo de uma
refinação em Pernambuco.
O DR. HAROLDO RAMOS DA SILVA:
– Passarei a palavra ao Dr. Leopoldo
Miguez, que está a par dessa área.

O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ: – Eu me permitiria dizer
algumas palavras sôbre o assunto, que
tem sido muito comentado, pois
recebemos solicitações de todos os
Estados. É natural, nós compreendemos
muito bem.
O problema é o seguinte: até 1971, a
demanda do Nordeste é provida por
Mataripe e por Manaus. E, realmente,
está em estudos na PETROBRÁS –
porque esta tem de se antecipar a
previsão de duas refinarias, uma no
Nordeste e outra no planalto de São
Paulo, e que deverá passar a atender a
todo o Nordeste, a partir de 1971.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Naturalmente porque a zona
Sul do País consome muito, por a tanto
há uma demanda muito grande àquela
Região.
O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ: – Exatamente, Sr. Senador, e
de não contarmos com mais essas
refinarias passaremos a ser deficitários e,
conseqüentemente, teremos de importar.
Dêsse modo, a PETROBRÁS estuda
a instalação dessas duas refinarias e com
referência à sua localização – no que sou
solicitado a cada momento porque,
naturalmente, todos os Estados o
desejam – poderá fizer o que existe a
respeito o nosso Diretor ao Departamento
de Produção Minera, Dr. Leopoldo Miguel.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELO (sem revisão do orador): –
Realmente, Srs. Senadores, há cêrca de
dois anos a PETROBRÁS vem realizando
estudos quanto à localização de refinarias
complementares
as
produções
das
Refinarias de Mataripe e de Manaus, visando
justamento atender a tôda a costa, desde o
Ceara até Sergipe, digamos. Então, as três
Regiões poderiam ser encaradas com certas
possibilidades, como por exemplo a Região
de Belém, a de Fortaleza a Região de
Recife. Os estudos mais detalhados estão
sendo feitos pròpriamente na Região de
Fortaleza o de Recife, sendo que, no caso
de Recife, tôda a costa foi coberta por um
levantamento preliminar; desde a bacia de
Tamandará que, à primeira vista, oferece
condições favoráveis, até Cabedelo, na
Paraíba.
Indiscutivelmente, há muitos fatores a
levar em consideração na localização de uma
refinaria da regiao. Um dos primeiros
favorecendo a região de Pernambuco, é, sem
dúvida alguma, o consumo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E o pôrto também, não?
Parece que nosso pôrto é o melhor do
nordeste.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – É razoável, para as condições
atuais.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Estamos importando petróleo
da Venezuela, do Oriente Medio, e até da
África, e o pôrto principal, ali, é Recife.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Nossa idéia primeira, para um
futuro muito longínquo, é fazer alguma coisa
visando o crescimento ou desenvolvimento
rápido da região. Essa idéa é a construção, de
outro pôrto. Na Costa pernambucana parece
que as condições mais favoráveis seriam
encontradas nas vizinhanças do Cabo de
Santo Agostinho.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É um bom lugar.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Há águas profundas O que
não acontece em Tamandaré. O Pôrto de
Recife está um tanto congestionado.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Realmente o Pôrto está muito
congestionado. É estreito e perigoso.

Junho de 1966

1481

O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Este congestionamento pode
causar sério acidente com os petroleiros.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mais uma pergunta só para
desencargo de consciêncra. Temos lutado,
aqui no Senado, com as autoridades sem
resultado. Continuamos amarrados no mesmo
lugar
(lê:)
Qual o motivo por que se entregou a
exploração de schisto betuminoso a
particulares, quando é sabido em todo o
mundo que dentro de alguns anos êle
será uma grande fonte produtora de
petróleo, como aliás já acontece na
Europa e está começando a se praticar
ràpidamente no Canadá?
Muito nos interessa a Petrobrás. Não
desejamos ver uma fonte tão promissora
nas mãos de terceiros. A emprêsa tem
dado demonstração de capacidade, de
honestidade e trabalho. Houve, certa
época algumas irregularidades. Hoje, já
segue um caminho precioso.
O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ (Presidente): – Recentemente
o Govêrno baixou um decreto não
própriamente explorador de óleo, mas
para matéria-prima para a Petroquímica.
Peço ao Sr. Leopoldo Miguez de Mello
que esclareça o assunto.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – O decreto não foi, em absoluto,
para a entrega da exploração do Xisto à
iniciativa privada para fins de produção de
petróleo. O que se pretende, o que se procura
é incentivar a iniciativa privada no sentido da
produção de gases a partir do xisto.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há cêrca de oito meses eu sugeri
ao Governador Nei Braga, no Paraná, que se
estudasse, com a PETROBRÁS, a produção
de hidrogênio partindo do xisto, que daria a
indústria de fertilizantes, mas que devia ser da
PETROBRÁS. Se realmenre, há confusão
entre petróleo e hidrogênio que, aliás, é
elemento do petróleo, tal confusão pode se
refletir no futuro. Talvez se pudesse tirar
hidrogênio para fazer, vamos dizer, amônia
fixando o hidrogênio do ar juntando hidrogênio
do xisto... Não sei.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Êsse decreto realmente,
procura incentivar a iniciativa privada, no
sentido da produção de gases do xisto
betuminoso, gases que teriam duas
aplicações: uma na indústria química e
outra na produção de iluminação.
A experiência, na PETROBRÁS,
acêrca da industrializacão do xisto, é
bastante grande, mas tôda ela dirigida no
sentido da produção de óleo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Os Srs. têm perto de Taubaté?
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Nossa tendência é mais no
sentido de Irati.
A PETROBRÁS está construindo
uma usina experimental em São Mateus
do Sul, em Irati, Paraná.
Essa usina experimental, como o
próprio nome indica, irá proporcionar
meios à PETROBRÁS de se capacitar, a
fim de produzir o xisto.
Li ainda há pouco um relatório sôbre os
homens que se dedicam ao xisto. São
homens de grande entusiasmo. Acho que
devemos estimular êsse entusiasmo, porque é
o entusiasmo do brasileiro que brota de todas
nós. Eles acham que o xisto será metade do
preto do petróleo de poço. Naturalmente isso a
usina experimental nos irá indicar.
Estamos
estimulando,
por
conseguinte, o xisto. Para tanto, estamos
construindo essa usina experimental.
Os serviços de terraplenagem e de
engenharia civil já foram atacados há
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três meses. A casa de fôrça já está
iniciada.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O Canadá está acabando de
montar uma indústria de xisto na região
de Atabasca, tirando da areia betuminosa.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Não é bem xisto, é uma areia
betuminosa.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mas a Rússia parece que já
tem instalações preciosas neste assunto.
Estou perguntando, porque gosto de
aprender. A Comissão, quando do
apresentar o relatório, quer dizer
claramente o que viu e ouviu. Fazer
recomendações, para que êsse País
cresça e trate de igual para igual com
qualquer nação do mundo.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – O xisto do Brasil é diferente.
No Brasil mesmo, o xisto é diferente de
um lugar para outro.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É claro. O xisto do Brasil é
muito úmido. Passei naquela zona do
Parnaíba há cêrca de 20 anos.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ: – A nossa indústria está muito
adiantada, mesmo em relação aos
Estados Unidos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É coisa que vira certamente
no futuro. (lê:)
A pergunta nº 8:
Enquanto em todo o mundo se
verificam aumentos formidáveis na
produção de petróleo, tanto assim que no
ano de 1964 o aumento foi de 100
milhões de toneladas, aumento êsse
liderado pelo Oriente Médio, com 40
milhões de toneladas, a África com 93
milhões de toneladas e a União Soviética
com 20 milhões de toneladas.
Na América Latina êsse aumento foi,
na Venezuela, de 4,5%; na Argentina,
êsse aumento foi de 2% O terceiro
produtor da América do Sul, que é a
Colômbia, aumentou entre 1963 e 1964
de 8.800.000 toneladas para 9.400,000.
O Brasil, que já atingiu a cêrca de
100.000 barris diários, está produzindo,
atualmente, 92.367,4 barris diários.
Perguntamos:
Quais as providências adequadas,
mesmo a qualquer preço, que devem ser
tomadas imediatamente, pois somos dos
que pensam que qualquer dinheiro em
empreendimentos autofinanciáveis é de
interêsse do País? Quais as medidas que
devem ser tomadas para conseguirmos
um aumento de, pelo menos, 20% por
ano, em nossa produção petrolífera?
Essa
pergunta
aliás,
já
foi
devidamente respondida.
Passemos
então,
à
pergunta
seguinte: (lê:)
9) Sôbre refinação, todos sabemos
que no petróleo a producão representa
40%, a refinação 20% e o transporte mais
20%. Estamos em condições de
aproveitar êsse lucro proporcionado pela
refinação, nas zonas principaís do País
pois grande parte do equipamento já é
aqui mesmo produzido, não sendo
preciso astar dólares com importações?
Essa também, já foi respondida.
A décima pergunta é a seguinte: (lê:)
10) Qual a situação da indústria
petroquímica e em que mãos está essa
importante indústria? Sabemos que o
México, pela sua emprêsa estatal a
Pemex, está com uma enorme produção,
com grandes resultados para a economia
mexicana.
Quando o Presidente Charles De
Gaulle estêve no México, concedeu um
empréstimo de US$ 150.000.000 para
que o govêrno Mexicano desenvolvesse
sua indústria petroquímica.
O México, atualmente, é o segundo
produtor de enxôfre do mundo. é autosuficiente em matéria de petróleo.
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além, de grande produtor de prata,
chumbo, zinco e outros produtos.
Nunca imaginei que o México viesse
a possuir um parque industrial como o
atualmente apresentado. Pensei, mesmo,
que o Brasil viesse a suplantar, em
matéria de parque industrial, o México,
mas, no momento, aquêle país está na
nossa frente em várias matérias.
Enfim, desejo saber em que pé está
essa indústria.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Como sabem os Senhores,
essa é uma das indústrias mais
adiantadas da América Latina. Teve um
princípio audacioso, porque ela foi
lançada antes da primeira grande
refinaria. A indústria petroquímica foi
lançada antes de Cubatão entrar em
regime normal de produção. No entanto
ela perdeu a velocidade inicial, mas
atualmente está recebendo nôvo impulso.
Tivemos em relação ao México, que V.
Ex.ª citou, um adiantamento da ordem de
cinco anos. Não podemos dizer que
estejamos muito atrás do México;
estamos mais ou menos equivalentes
apesar de as condições mexicanas serem
mais favoráveis que as nossas. Por várias
razões: primeiro, porque uma grande
disponibilidade, que lá é natural, torna a
matéria-prima mais barata para a
indústria petroquímica; segundo, a
PEMEX tem uma flexibilidade de
associação com outras emprêsas muito
grande. De modo que, tendo a matériaprima à mão, ela faz associações de todo
tipo com qualquer tipo de emprêsa. O
problema financeiro da PEMEX é
problema de pesos e não de dólares.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRlO
(relator): – Aliás, o México tem uma lei de
minas rigorosa. Há dois anos foi
regulamentada com um rigor tremendo.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – O financiamento da industria
petroquímica
mexicana
é
um
financiamento sui generis porque o
México entra com a parte em divisas,
porque tem financiamentos em divisas
fora do México.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O que me surpreendeu nos
último resultados recebidos do México é
que no ano de 1934 o capital mexicano
que entrou era de 1 bilhão e 200 milhões
de dólares, enquanto que o estrangeiro
era
de
140
milhões,
pequena
percentarem com relação ao capital
importado.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Com relação ao caso brasileiro
a PETROBRÁS retomou o ritmo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Meus cumprimentos. E' uma
das industrias que mais cresceu no
mundo, a petroquímica.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – É com satisfação que dizemos
que nossa fábrica de borracha sintética
exporta hoje parte o México, Argentina,
Uruguai.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Com relação aos lubrificantes,
produção de parafina, qual a proporção
entregue a empresas estrangeiras, sendo
certo que é outra grande fonte de grande
lucro para a PETROBRÁS?
Parece-me que a Maturipe chegou a
montar uma fabrica. Passei ao lado há
uns 4 anos e lá estava o Dr. Geonisio
Barros. Não sei se está funcionando, se
tem uma posição definida hoje.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Em Mataripe, temos um
conjunto de unidades para produção de
óleos lubrificantes básicos e parafina.
A
PETROBRÁS
foi
extremamente
infeliz
com
êsse
conjunto.
Por

circunstâncias externas e internas essas
unidades tiveram erros de projeto, erros
de operação, erros de manutenção e má
qualidade de equipamento. Todos êsses
erros somados levaram essas unidades,
depois de práticamente 4 anos, a não
atingar um regime de operação completa,
mas grande tem sido o nosso esfôrço
nesse sentido. Já se pode prever, num
prazo relativamente curto, que elas
entrem, realmente, em producão normal.
Já estamos produzindo parafina em
Mataripe. Até pouco tempo fora das
especificações,
mas,
nas
últimas
semanas em especificação com demanda
superior.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quero dar testemunho de
minha vida de industrial:
Temos tido dificuldades várias.
Montamos, por exemplo, uma fabrica para
importação
de
enxofre,
com
a
colaboração de uma fábrica da Alemanha,
cujo nome não quero mencionar, e, no
entanto, passados dois anos, a usina por
ela feita ainda não pode funcionar.
Porém, nossa firmeza de brasileiros fêz
com que, depois de muita luta, a fábrica
começasse a produzir.
Com
relação
àquela
mesma
empresa, em Pernambuco, ocorre fato
idêntico. E' uma fábrica de cristalização
de soda cáustica. Há três meses lutamos,
mas sempre aparece alguém para botar
uma pedrinha no nosso sapato. Mas, o
brasileiro é firme e duro, não se
dobrando, portanto, ante êsses entraves.
Sempre vencemos, em conseqüência de
nossa perseverança.
Tenho grande confiança na ação da
PETROBRÁS justamente porque é
dirigida por brasileiros como V. Sas.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Muito obrigado a V. Ex.ª.
Já estamos estudando novos
conjuntos de lubrificantes para a Refinaria
Duque de Caxias, a fim de atendermos ao
consumo do nosso próprio mercado.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O fato importa em, se
concretizado, economia de 17 a 25
milhões de dólares por ano.
Desejaria fazer outra pergunta a V.
Sa.: é verdade que o petróleo importado
contém, raramente, muito enxofre?
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Alguma porcentagem; mas
nem sempre. A quantidade de enxofre no
petróleo varia, de acôrdo com a qualidade
dêsse mesmo
petróleo, como
o
combustível, por exemplo, da Refinaria
Capuava, que contém enxofre em grande
teor. Êste petróleo tem 2,5% de enxofre,
mas isto não é importante o importante é
que na gazolina existe uma determinedo
percentagem de enxofre que precisa ser
retirada, êste enxofre retirado da gazolina
é recuperado sob a forma de enxofre
elementar.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO:
– O Canadá está produzindo mais de um
milhão de enxofre por ano. A França
tornou-se grande produtora de enxofre a
partir do gaz. Estamos sujeitos a trusts
internacionais de enxofre.
O enxofre cotado a vinte e dois
dólares, está sendo vendido a quarenta
dólares. O mercado de Londres leva mais
de 40% do preço que é vendido.
Esta é a razão da pergunta.
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – A unidade de recuperação do
enxofre é econômica a partir de 15 ts.
diárias.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Esta é a razão por que
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se importa petróleo com pouco enxofre?
O SR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Não não é por isso.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Agradecemos as explicações
que recebemos de V. Sa.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – As perguntas que queria
formular já foram tôdas debatidas no
transcorrer do relatório. Consegui tirar
algumas dúvidas que pairavam sôbre o
assunto.
Agora estou mais confiante de que a
PETROBRÁS ira vencer as dificuldades e
que o País terá o desenvolvimento
verdadeiro dentro do monopólio estatal,
que é a nossa PETROBRÁS. Nossa
sangria é grande e desejamos que todos
os recursos sejam alcançados para que a
pesquisa e a exploração ilegível quanto
mais depressa possível, para que pelo
menos possamos ver concretizadas as
previsões que hoje nos chegaram através
do Senhor Presidente da Petrobrás e
seus Diretores.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Tem a palavra o
nobre Senador Heribaldo Vieira.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA: – Sr. Presidente, as informações
prestadas pelo eminente Presidente da
Petrobrás foram amplas, convincentes e
satisfizeram plenamente os objetivos
desta Comissão.
Sôbre o conjunto das informações, já
tirei
minhas
conclusões.
Apenas,
atendendo a solicitações do Estado que
represento,
desejava
focalizar
ligeiramente certos aspectos.
Há pouco conversava com o
Marechal Ademar de Queiroz. Disse-lhe
que talvez fôsse interessante a Petrobrás
examinar a possibilidade de resolver a
angustiante situação dos proprietários na
área de Carmópolis, referente à
indenização por êles solicitada. Sugeri ao
ilustre Presidente da Petrobrás, a
substituição da indenização, por um
royalty destinado àqueIes proprietários do
solo.
Essa
solução
não
irá,
absolutamente,
ferir
as
bases
monopolistas
da
emprêsa,
porque
também os acionistas e empregados,
também participam dos lucros. Não seria
nada de mais, portanto, que o proprietário
também participasse de um royalty como
disse, em substituicão, porque o solo que
lhe pertence, de qualquer foi danificado,
prejudicando o seu patrimônio, sua
economia.
Da tribuna do Senado, por várias
Vêzes, debati o assunto. Procurei sempre
alterar a Lei nº 2.024, visando introduzir
nela êsse sistema de indenização.
Tínhamos, entretanto, pudor em tocar na
Petrobrás.
Assim, queria sugerir, como já fiz
particularmente ao Marechal Ademar de
Queiroz, que a Petrobrás examinasse se
não
seria
conveniente
que
os
proprietários do solo recebessem uma
indenização sob forma de royalty, como
recebem o Município e o Estado. Esta a
pergunta que eu queria fazer. Há um
sussurro no Estado do Sergipe de que o
oleoduto vai sair nas proximidades de
Atalaia e que êsse balneário ficaria
prejudicado por danificação das águas.
Esta a pergunta que faria aos
técnicos da Petrobrás por intermédio do
Marechal Ademar de Queiroz.
O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ: – Trouxe comigo os técnicos
da Petrobrás. Não tenho a dualidade de
eclético, de tudo conhecer.
O problema de Sergipe foi encarado.
Recebemos do Govêrno do Estado, da
Câmara Municipal e do Prefeito de Aracaju
informações a respeito da Atalaia Velha. Os
estudos sôbre a colocação do terminal,
lamentàvelmente, não pode ser no pôrto de
Aracaju, pelas razões que V. Exa. bem
conhece, Senador Herbaldo Vieira, as quais
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tive oportunidade de esclarecer há pouco.
Essa colocação foi determinada para a
entrada da barra, o que levou a Petrobrás,
aquiescendo á solicitação do Estado, a fazer
estudo definitivo sôbre a abertura da barra de
Aracaju. A Petrobrás foi solicitada a estudar
um meio de escoamento do óleo de
Carmópolís, e êsse estudo foi conduzido para
a região de Atalaia Velha. Entretanto o
terminal não será próximo à praia. É terminal
de mar aberto, longe da praia. Tôdas as
cautelas foram tomadas, de modo a não
prejudicar as condições de higiene, de
salubridade, do uso da praia. Ficará de 6 a 7
quilômetros de distância da praia. Tôdas as
precauções foram tomadas, o que ocorre em
tôdas as áreas onde temos nossos terminais.
Em São Sebastião, em São Paulo, em
tôdas as áreas é assim, como será em
Tramandal, no Rio Grande do Sul, e no
Terminal da Guanabara. Há, portanto,
recursos para evitar que haja prejuízo no
sentido de que Sergipe desfrute da sua
magnífica praia, que é Atalaia Velha.
Acredito que não haja prejuízo, porque todos
os estudos estão sendo feitos com cautela.
Não sei se isso satisfaz, mas acredito
que o Dr. Leopoldo pode dar mais
esclarecimentos a respeito de contaminação.
Indiscutivelmente, repito, haverá meios de
evitar essa contaminação.
O
SR.
SENADOR
HERIBALDO
VIEIRA: – Outro ponto em que eu desejava
insistir, apesar das informações técnicas já
ouvidas, mas para não fugir aos repetidos
apelos que recebo do meu Estado, é o
seguinte: com o exame das localizações das
refinarias, se atentasse para o problema da
fonte de produção do petróleo, como
indicativo na localização das refinarias,
sobretudo porque, como se diz no meu
Estado, o óleo de Carmópolis é muito grosso,
muito espesso e que quanto menor pela
movimentacão que se fará com êsse óleo
melhor será no sentido técnico. Portanto,
talvez isso indicasse, também, os estudos no
sentido de que a refinaria ficasse localizada
mais próxima dal fonte produtora.
Desejo ressaltar que estou atendendo a
um apélo do meu Estado, no sentido de que
se examinasse êsse problema não se
deixando de margem a possibilidade da
localização da refinaria em Sergipe, ou
melhor, que não se concentrassem os
estudos apenas nas localizações em
Fortaleza e Belém. Portanto, estou me
desincumbindo de uma missão que me foi
conferida. pela Assembléia Legislativa do
meu Estado, pois tenho grande, respeito
pelas opiniões dos técnicos e especialistas
do assunto que, naturalmente, dirão a última
palavra sôbre o problema.
Foi apenas uma sugestão que fiz e que
desejava ficasse gravada nos depoimentos
dessa sessão, o apêlo de Sergipe quanto à.
localização dessas refinarias.
O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ: – Se V. Exa. me permitir, nobre
Senador, quero dizer que não sou técnico e
desejo, mesmo, medespir da minha personalidade
de Presidente da Petrobrás, porque não poderia
falar num assunto dessa natureza não estando
devidamente estribado em dados técnicos.
Pelo que ouco dos técnicos, o que mais
influi para a localizacão de uma refinaria é
sua posição de centro de uma situação geoeconômica, onde seja predominante. Não
quero desalentar Sergipe, ou quem quer que
seja, mas o que influi mais é o custo do
derivado e não, pròpriamente, do produto, é a
proximidade do centro produtor. Não estou –
repito – alentando ou desalentando Sergipe,
mas há tôda umas série de fatôres a
considerar.
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O
SR.
SENADOR
HERIBALDO
VIEIRA: – Estou certo de que, apesar de
êsses fatôres serem os predominantes,
outros
são
concorrentes,
e
desejo
sinceramente – desincumbindo-me, aliás, da
missão que recebi – que sejam também
examinados.
O SR. DR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Em função de cada nova
descoberta há sempre uma série de fatôres
novos a considerar. Os resultados podem ser
uns, numa oportunidade, e outros amanhã.
O
SR.
SENADOR
HERIBALDO
VIEIRA: – Daqui para 1971, muita coisa pode
acontecer. Há, pois, esperanças.
O SR. DR. LEOPOLDO MIGUEZ DE
MELLO: – Se Deus quiser, talvez tenhamos
de considerar novos fatôres.
O
SR.
SENADOR
HERIBALDO
VIEIRA: – Outro ponto é o seguinte: quando
aqui compareceu o Marechal Juarez Távora,
Ministro da Viação, fiz a S. Ex.ª a seguinte
sugestao: a desobstrução da Barra de
Aracaju é um sonho de Sergipe nunca ainda
realizado vivemos a procurar meios de
possuirmos um pôrto fluvial que satisfaça as
exigências de ordem econômica do nosso
Estado. Nunca o conseguimos. Sergipe não
tinha petróleo. Hoje tem, e pode dar mais
enfase a campanha pelo seu porto.
Ocorre, entretanto, que a PETROBRÁS
está fazendo o seu oleoduto e, mais uma
vez, a aspiração de Sergipe, para ter o seu
pôrto, será ultrapassada. Mas, não será de
todo porque a PETROBRÁS pode dar um
novo incremento à sua economia de forma a
encaminharmos para uma solução, quanto ao
pôrto de Aracaju. Perguntei a S. Exa., não
seria possível abandonar o pôrto fluvial de
Aracaju para fazermos um pôrto maritimo que
servisse ao petróleo e ao Estado? Com os
recursos da União e da PETROBRÁS, talvez
nos fôsse vantajoso abandonar o pôrto fluvial
e construirmos o pôrto marítimo. Outros
Estados têm o seu pôrto marítimo com
grandes vantagens. Talvez fôsse até mais
econômico, com mais vantagens. O Ministro
me disse que ia examinar o assunto e depois
encaminharia o resultado dos e estudos a
esta Comissão.
Quero, então, que V. Sa. esclareça à
Comissão se não é vantajoso, se não há
possibilidade de a PETROBRÁS, com o
Ministério da Viação, se juntarem para dar a
Sergipe um pôrto marítimo que sirva à
PETROBRÁS e ao Estado.
Esta é a minha interpelação.
O SR. MARECHAL ADEMAR DE
QUEIROZ: – Sr. Presidente, já tive
oportunidade de dizer alguma coisa a
respeito. V. Exa. sabe que o problema da
terminal marítima de Sergipe é uma
decorrência do campo de Carmópolis. Nós
precisaríamos produzir óleo e escoá-lo.
Parece-me que o Dr. Haroldo fêz referência a
como está sendo escoado, não óleo de
produção, por via férrea, a Pacatu, na Bahia.
Mas para o desenvolvimento, para que
produzisse o mais rápidamente possível, era
preciso que tivéssemos uma solução
imediata para a terminal em Sergipe.
Examinou-se, de início, a idéia do
aproveitamento do pôrto. Essa obra,
entretanto, seria muito demorada e não
permitiria escoar o óleo de que o de Brasil
tanto necessita. Na ocasião, de examinou-se
o problema do Pôrto de Sergipe, e nas
discussões havidas com o Governador do
Estado e seus assessôres, na época, havia
muitas dificuldades para Sergipe, que não
encarava o problema do pôrto marítimo.
Então a PETROBRÁS atendeu a
uma solicitação feita pelo Govêrno do
Estado e mandou proceder aos es-

tudos hidráulicos, a fim de que o Estado de
Sergipe pudesse aquilatar, de fato, qual a
solução que iria adotar: se construir êsse
pôrto ou então enveredar por um outro
caminho.
Êsses estudos já existem e a
PETROBRÁS os ofereceu ao Estado de
Sergipe para que pudesse escolher a melhor
solução o seu pôrto, porque não só é do
interêsse dos sergipanos como dos
brasileiros, que tem interêsse no aumento do
número de portos no Brasil.
Penso que êsses dados que serão
fornecidos custarão à PETROBRÁS 120 milhões
de cruzeiros, se não me engano. E' necessário
que se procure uma solução rápida, porque se
não poderemos partir para o caminho do
terminal, se fôr uma coisa mais fácil.
Mas sinceramente não vejo como a
PETROBRÁS
deva
entrar
nesses
entendimentos da abertura do pôrto se o
Estado de Sergipe não tiver ajuizado se deve
ou não dar cobertura àquela obra. A
PETROBRÁS
poderia
entrar,
mas
sinceramente, não vejo como entrar nesse
empreendimento do pôrto, para o qual ela
contribuiu com os estudos. Sergipe ajuizará
se deve ou não abrir o pôrto. Não é coisa
totalmente desprezível, depende dêsses
estudos, que estão sendo feitos. Serão
subsídios para que Sergipe faça a opção
entre pôrto atual, ou outro foram, com a
abertura da barra. Penso eu que o problema,
surgindo, a PETROBRÁS não poderia ficar
esperando nem a solução do pôrto, nem a
solução atual da barra, nem outro pôrto, para
construir seu terminal. Daí o imperativo por
essa solução, a mais aconselhável no
momento. Acredito que o resultado dos
estudos que estão sendo feitos no Rio
Grande levarão a um caminho.
O SR. SENADOR HERIBALDO VIEIRA: –
Gostaria de esclarecer que não estamos criando
objeção ao fato de a PETROBRÁS ter encontrado
a solução do oleoduto.
Desejo ressaltar mais uma vez que
estamos agradecidos pelos esclarecimentos
que nos foram prestados, exaltando, mais
uma vez a orientacão que sàbiamente vem
sendo dada à PETROBRÁS.
Saiba V. Exa., Sr. Marechal Ademar
Queiroz, que a PETROBRÁS conta com todo
o apoio do Congresso Nacional para a
solução dos problemas que assoberbam.
O SR. MARECHAL ADEMAR QUEIROZ: –
Estamos certos disso e, realmente, contamos com
o patriotico interêsse do Congresso Nacional para
a questão do petróleo.
O
SR.
SENADOR
HERIBALDO
VIEIRA: – O objetivo dessa comissão é
exatamente, o de colhêr subsídios para,
através de legislação própria, ajudar o
desenvolvimento da PETROBRÁS.
O
SR.
SENADOR
SIGEFREDO
PACHECO (Presidente): – Antes de
encerrar os trabalhos da Comissão, desejo
agradecer ao Presidente da Petrobrás, Sr.
Marechal Adhemar de Queiroz, e aos ilustres
técnicos Senhores Leopoldo Miguez de
Mello; Emerson S. de Barros e Haroldo
Ramos da Silva, e transmitir-lhes o nosso
aplauso e nossa admiração e – por que não
dizê-lo – nosso reconhecimento de brasileiro
pela obra extraordinária que realizam na
Petrobrás no sentido de conseguir o
conhecimento e a extração de novos campos
petrolíferos do Brasil e ampliar a nossa
produção, com o que conseguimos não só
fazer economia de divisas como também nos
preparamos para fazer face a qualquer
emergência. Inda na última guerra, com o
bloqueio de tôdas as nações, vimos-nos
em dificuldades e até mesmo impedidos
de movimentar normalmente as nossas
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fáblicas, com prejuízo imenso para o Brasil.
Daí a necessidade de produzirmos o petróleo
de que precissamos, porque, a qualquer dia,
pode esse mundo conturbado encontrar-se
numa nova guerra, e nós, com a nossa
própria produção, poderemos prover nossas
próprias necessidades.
Verifiquei, com satisfação, que tanto o
Presidente como os Diretores e Técnicos da
Petrobrás são pessoas jovens, e que, no
entanto, pelos seus conhecimentos, são pessoas
conceituadas no Brasil e no estrangeiro. E que,
com a sua especialização científica, restauraram
a Petrobrás, através do trabalho construtivo,
naquela grande emprêsa, o que tem
proporcionado o Brasil êsse movimento que
estamos elogiando, aquêles entendimentos,
entre técnicos e operários que nos traziam
maiores preocupações e ficavamos descrentes
de que o Brasil pudesse resolver êsse problema
da propulsão do petróleo. Assim, nosso
agradecimento e aprêço ao trabalho dos técnicos
e dos auxiliares todos da PETROBRÁS e
especialmente ao de Vossa Excelência.
O SR. MARECHAL ADHEMAR DE
QUEIROZ: – As palavras que Vossa
Excelência pronuncia como as que ouvi dos
Srs. Senadores José Ermírio, Atilio Fontana e
Heribaldo Vieira foram de tal ordem
enternecedoras para nós da PETROBRÁS e
nos
tocaram
tão
sensível
e
tão
profundamente que não poderia silenciar na
oportunidade, como Presidente da Comissão,
e dizer o nosso muito obrigado aos ilustres e
dignos representantes do Senado e
integrantes desta Comissão por nos terem
convocado aqui e nos terem proporcionado o
ensejo para fazer um pequeno depoimento,
embora por vêzes talvez fastidioso, sôbre o
que se processa na PETROBRÁS.
Agradeço a atenção que os ilustres
membros nos dispensaram e mesmo o alto
interêsse manifestado pelos problemas que não
são nossos apenas, são de todos os brasileiros,
aquêles que se operam na PETROBÁS, dizendo
que, de nossa parte, constituímos todos uma
equipe. Não Só a alta direção da emprêsa, mas,
também, seu conselho de administração, a sua
diretoria, onde não temos unanimidade e, sim,
decisões tomadas através de debates,
discussões, tudo dentro do maior respeito, do
maior espírito patriotico e de emprêsa.
Buscamos as melhores soluções possíveis e,
desde que não somos infalíveis, pois somos
humanos, devemos cometer erros, mas
procuramos não preservar nos erros. E' o que
procuramos fazer na emprêsa, não eu, mas a
equipe, equipe extremamente homogênea, um
colegiado que funciona como colegiado porque
não há predominância de uns sôbre outros.
Acredito que quando os homens têm boa
vontade e lá são todos homens de bem,
excluindo a mim, pessoalmente, encontram-se
soluções as melhores possíveis, as mais
honestas, as mais sérias em benefício da
emprêsa. Acredito nos resultados. E' uma
questão de estrutura da emprêsa, uma estrutura
que é recomendada e sem a qual a emprêsa
seria indirigível. Quando a nova direção assumiu,
encontrou uma administração extremamente
centralizada, que levou, por vários motivos, –
sem críticas a quem quer que seja – a se dizer
que a Petrobrás precisaria de estrutura melhor,
mais adequada ao seu rápido desenvolvimento
nestes doze anos de sua existência,
Nossa emprêsa, hoje, está com
sua
estrutura
descentralizada,
com
responsabilidades definidas. Tem uma
diretoria, um conselho, quatro departamentos
dois, aqui, representados, dignamente pelo
Dr. Emerson S. de Barros e Dr. Haroldo
Ramos da Silva: o Departamento Comercial o
de Exploração e Produção. Há também o
Departamento de Transporte e serviço vários.
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Começamos a importação a bem
dizer em janeiro dêste ano e até boje,
quase no fim do ano, não se criou
tumulto. Ao contrário. Nossa equipe e
muito unida. Não distinguimos Presidente
de Diretores: as diretoras se estendem
pelos departamentos, integrando, todos,
um sistema só. Falamos todos a mesma
linguagem. Acredito que, desta forma com
o corpo de técnicos e de servidores, em
geral, de que a Petrobrás dispõe, em
todos os setores de atividades, ela se
desenvolverá, cada vez mais, em
harmonia.

Acredito que, isto constitui o fator
principal de harmonia, de respeito e de
confiança que existem entre uns e outros,
os de baixo e os de cima, com respeito à
dignidade humana, e que a Petrobrás
retome – como já acredito ter retomado –
aquilo que seus idealizadores traçaram e
que se chama de fase histórica da
Petrobrás, esteja restabelecido, para bem
dela e do Brasil.
Agradeço a V. Ex.ª e aos dignos
integrantes da Comissão a honra
com que nos acolheu, pondo-nos
inteiramente ao dispor de V. Exªs não só
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para esses temas aqui tratados, como
para quaisquer outros da Petrobrás, como
visitas que queiram fazer, e dados que
necessitam. Podem estar certos de que
terão sempre os dados exatos, sejam êles
a favor ou contra a Petrobrás.
Desejamos apenas ser sérios no
cumprimento do dever, e dizer que
trouxemos para oferecer não só à
Comissão, 3 exemplares desta modesta
palestra que realizamos, dando os
esclarecimentos que nos foram impostos
exemplares êsses que pedimos a V. Ex.ª
receber.

Trouxemos 10 exemplares, a fim de
serem distribuídos à douta Comissão.
Esperamos que êsses dados sejam
úteis para os trabalhos desta Comissão.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO
(Presidente):
–
Misto
obrigado a V. Ex.ª e a todos os
integrantes da Comissão.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas 20
minutos).

DADOS A QUE O DEPOENTE FÊZ REFERÊNCIA NO CURSO DA SUA EXPLANAÇÃO:
ATIVIDADES INDUSTRIAIS
SUMÁRIO DAS ATIVIDADES DE REFINAÇÃO (ABRIL DE 1963 – AGÔSTO DE 1965)
CARGA DE PETRÓLEO E PRODUÇÃO DE DERIVADOS
(METROS CUBIC0S)'
REFINARIA LANDULPHO ALVES

CARGA DE PETRÓLEO
PRODUTOS
GLP
GASOLINA
QUEROSENE
ÓLEO DIESEL
OLEO COMBUSTÍVEL
ASFALTOS
NAVY SPECIAL
RESÍDUO AROMÁTICO
SOLVENTES
LUBRIFICANTES
PARAFINA
CÊRA

REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES

REFINARIA DUQUE DE CAXIAS

ABRIL 63
a
MARÇO 64

ABRIL 64
a
MARÇO 65

JANEIRO 65
a
AGOSTO 65

ABRIL 63
a
MARÇO 64

ABRIL 64
a
MARÇO 65

JANEIRO 65
a
AGOSTO 65

ABRIL 63
a
MARÇO 64

ABRIL 64
a
MARÇO 65

JANEIRO 65
a
AGOSTO 65

2.240.025

2.509.919

1.695.352

6.366.326

6.749.817

4.004.641

5.877.578

6.379.548

3.849.870

182.809
758.259
250.493
258.105
607.983
–
–
–
–
3.340
3.036
3.220

255.857
821.497
472.504
537.010
639.334
–
–
–
1.691
436
1.981
1.152

165.011
555.575
141.751
380.415
379.070
–
–
–
4.608
697
3.906
–

210. 765
1.315.809
221.427
1.448.003
2.665.510
186.870
–
51.803
62.213
–
–
–

258.871
1.526.143
251.616
1.662.136
2.707.712
175.114
–
51.067
68.988
–
–
–

172.123
980.802
113.469
986.492
1.530.754
130.838
–
27.435
36.542
–
–
–

117.596
1.581.913
63.073
1.689.155
2.202.150
10.469
82.110
–
–
–
–
–

292.553
1.875.721
90.327
1.767.096
2.079.687
29.828
66.206
3.777
–
–
–
–

211.479
1.190.298
65.925
1.085.958
1.116.794
30.484
11.092
2.445
–
–
–
–

A UNIDADE DE FCC (U 1250) ENTROU EM OPERAÇÃO EM 6/6/1964
NOVOS PRODUTOS
1. Produção de querosene para aviação – Foram completados, com êxito, os
testes para a produção de querosene para aviões a jato, tanto na Refinaria Duque de
Caxias como na Refinaria Presidente Bernardes.
Última-se a preparação da aparelhagem de laboratório para os primeiros ensaios
de especificação do produto.
1. Refinaria Duque de Caxias
A) Unidade de craqueamento catalítico na REDUC – Em meados de junho de
1964, entrou em operação a unidade de craqueamento catalítico da REDUC (tipo
FCC), que trouxe as seguintes vantagens:
a) redução sensível na produção de óleo combustível, possibilitando a sua
transformação em produtos mais nobres (gás liquefeito, gasolina e diesel), com
resultante lucro adicional e economia de divisas;
b) a produção de gás liquefeito obtida na unidade de craqueamento catalítico é de
cêrca de 450 t/dia. A importação dessa quantidade do produto representaria um
dispêndio de 8,5 milhões de dólares por ano;
c) a operarão do FCC proporciona ainda economia de divisas resultante do menor
consumo de chumbo-tetra-atria, pois a gasolina craqueada possui elevado indice de octana e,
misturada às demais gasolinas produzidas na Refinaria, possibilita aquela economia;
d) pelo fato de o craqueamento transformar óleo combustível (produto residual)
em outro produtos destilados, pode-se conseguir uma melhor adequação da estrutura
de produção da Refinaria à estrutura de consumo, podendo-se também atender
melhor às flutuações normais do mercado consumidor;
e) a existência do craqueamento catalítico permite também que sejam
processados petróleos com menor teor de produtos leves, além de ampliar a

gama de crus que podem ser utilizados. Poder-se-á, assim, comprar petróleos mais
baratos;
f) o craqueamento produz ainda gases mais leves que o gás liquefeito (metano,
eteno, etano), fonte de matéria-prima para a indústria petroquímica.
B) Ampliação da capacidade de produção – A ampliação da REDUC, juntamente
com a ampliação da Refinaria Landulpho Alves, destina-se a atender ao mercado
nacional de derivados básicos durante o período que antecede a entrada em operação
das Refinarias Alberto Pasqualini e Gabriel Passos. No caso da REDUC, a ampliação
será feita pela eliminação de gargalos operacionais, juntamente com o aumento do
parque de armazenamento e dos sistemas de utilidades, além da inclusão de uma
unidade de dessalgação ao circuito do petróleo.
A parada da refinaria está programada para o final de outubro a fim de possibilitar
as interligações da ampliação.
Com tais providências a capacidade efetiva de processamento passará de 18.500
m3/dia (116.000 barris por dia para 24.000 m3/dia (150.000 barris por dia).
Os dados econômicos de investimento, lucro adicional e economia adicional de
divisas referentes a essa ampliação estão referidos a seguir:
– Econoinia adicional de divisas: 10 milhões de dólares/ano
– Lucro adicional: 35 bilhões de cruzeiros/ano (preço do 4º trimestre de 1964)
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– Investimento: 7 bilhões de cruzeiros mais 2,5 milhões de capacidade de 750 m3/dia (4.700 barris por dia) de óleos parafínicos e
dólares.
200 m3/dia (1.300 barris por dia) de óleos naftênicos.
– o investimento estimado para essa ampliação é da ordem de Cr$
2. Refinaria Presidente Bernardes (Cubatão)
7
bilhões
(setembro-65).
A capacidade da RPBC é de 17.800 m3/dia (112.000 barris por
d) Unidade de desoleificação de parafina – As primeiras
dia), não se tendo em vista expansão alguma de capacidade a curto
prazo. Está em fase inicial de estudos a construção de uma unidade providências já foram tomadas para a construção de uma unidade de
de craqueamento catalitico, a qual virá dotar a refinaria de maior desoleificação de parafina na RLAM, com capacidade de 90 t/dia, o
flexibilidade operacional. Tal unidade, além de outras vantagens, que possbilitará produzir parafina com baixo teor de óleo (abaixo de
possibilitará à refinaria enfrentar a atual conjuntura de baixa relativa
1%), adequada à totalidade do mercado consumidor
no consumo de óleo combustível, baixa esta motivada pela menor
4. Refinarias Alberto Pasqualini (Rio Grande do Sul) e Gabriel
solicitação e termo-elétrica de Piratininga.
No âmbito da refinaria estão em construção várias unidades Passos (Minas Gerais) – A atual administração encontrou a construção
petroquímicas, assunto que é abordada no capítulo pertinente.
dessas Refinarias prejudicada por problemas surgidos com a utilização
do processo de craqueamento catalitico FCC. A fim de não retardar o
3. Refinaria Landulpho Alves
seu início de funcionamento, foi então decidido empreender a
a) Ampliação da capacidade de produçao – Encontram-se em
andamento os trabalhos de projeto relativos à ampliação da RLAM, já construção das mesmas em duas etapas, devendo a primeira (Fase I)
em fase da colocação de compras dos equipamentos. O fim das estar concluída no 1º semestre de 1967, quando ambas as Refinarias
obras está previsto para o inicio do próximo ano, quando então a já poderão começar a processar a plena carga (45.000 barris/dia cada).
capacidade de processamento se elevara de cêrca de 7.500 m3/dia
A Fase 1 compreende as seguintes unidades: destilação
(47.000 barris por dia) para 10.300 m3 por dia (65.000 barris por dia)
atmosférica, tratamento cáustico do GLP, tratamento cáustico da nafta
de petróleo. Com a capacidade ampliada, somente em 1970 será
necessária uma nova refinaria a fim de atender ao consumo ele leve, tratamento Bender da nafta pesada, tratamento ácido do
querosene e unidades e instalações auxiliares.
derivados do Norte-Nordeste.
b) Produção de óleos lubrificantes na Refinária Landulpho Alves
A Fase II, cujo projeto está em fase de negociação, compreende;
– Todo o apoio foi dado á Refinaria no sentido de colocar em destilaçao a vácuo, craqueamento catalítico fluido (FCC) e recuperação
operação, no prazo mais curto possível suas unidades produtoras de de gases, tratamento com DEA e cáustico do GLP, tratamento de
lubrificantes. Nesse sentido, medidas adotadas por gestões
anteriores foram complementadas e reforçadas procedendo-se à adoçamento da gasolina e tratamento cáustico do gasóleo leve.
– Os investimentos necessários à Fase I dessas novas refinarias
contratação da especialista estrangeiro em manutenção e dando-se
início a um programa efetivo de colaboração das unidades sediadas segundo a proposta, orçamentária para 1966, são: (setembro/65)
no Sul com a RLAM em problemas de manutenção. Equipamentos de
REGAP
grande porte foram restaurados no exterior sendo também tomados
FASE I
cuidados especiais com o suprimento de peças sobressalentes.
Até 1965: 24 bilhões de cruzeiros
Outrossim, foi restabelecida a participação da firma projetista nos
em 1966: 27 bilhões de cruzeiros
trabalhos em curso.
em 1967: 7 bilhões de cruzeiros
Os primeiros resultados auspiciosos já se fazem sentir tendo sido
práticamente superadas as dificuldades de processamento, restando
REFAP
alguns problemas mecânicos e o de utilidades em fase de resolução.
Investimento (inclusive Fase de Provimento, Terminal e Oleoduto)
c) Ampliação da capacidade de produção de lubrificantes –
FASE I:
As bases do projcto de ampliação da capacidade de produção
Até 1965: 27 bilhões de cruzeiros
de
lubrificantes
já
foram
preparados
em
trabalho
em 1966: 42 bilhões de cruzeiros
conjunto da Divisão de Refinação e da firma projetista. O novo
conjunto de unidades a ser instalado na REDUC terá uma
em 1967: 57 bilhões de cruzeiros
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3. Fábricas de Asfalto no Nordeste – Estão em final de construção as duas fábricas de asfalto do Nordeste,
uma em Madre de Deus e outra em Fortaleza, no Ceará, cada qual com capacidade de produção de 90.000
toneladas por ano. Ambas deverão entrar em operação no início do ano vindouro.

Outros Projetos – Estão em fase preliminar de estudos ainda a construção de uma unidade de craqueamento
catalítico na RPBC, necessária, face à tendência de menor consumo relativo de óleo combustível e elevação de
consumo de GLP.
Em estudos também a construção de uma nova refinaria no Planalto Paulista, necessária para atender à
demanda regional, possibilitando ademais sensível economia nos custos de transporte de derivados para a zona.
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SUMÁRIO DAS ATIVIDADES DE PETROQUÍMICA
(ABRIL/1863 – AGOSTO/1965)
PETROQUÍMICA
PRODUÇÃO
(TONELADAS)
ABRIL 1965/MARÇO 1964
PRODUTOS

ABRIL 1964/MARÇO 1965

PRODUÇÃO
PRODUÇÃO NO
MÉDIA DIÁRIA
NO PERÍODO
PERÍODO

MÉDIA DIÁRIA

ABRIL 1965/AGOSTO 1965
PRODUÇÃO
MÉDIA DIÁRIA
NO PERÍODO

1 – BORRACHA SINTÉTICA

30018

62.2

36329

99,5

11953

79,7

2 – NITROGENADOS
AMÔNIA
ÁCIDO NÍTRICO
NITRATO DE AMÔNIO
NITROCÁLCIO

17518
49251
3905
47413

48.0
134.9
10.7
130.0

19846
49580
5472
36.401

54,4
135,8
18,0
105,2

10946
31105
2870
21913

73,0
207,4
19,1
146,1

3 – OLEFINAS
ETENO
PROPENO

5188
2701

14.2
7.4

5.745
3141

15,7
8,6

2472
801

16,5
5,3

1. Unidades Petroquímicas em Operação:

Investimento: A estimativa de investimento no conjunto é de US$
3.500 mil e Cr$ 10.500 milhões totalizando Cr$ 19.250 milhões.
2.3 – No Conjunto Petroquímico da Bahia (COPEB)
Serão construídas uma unidade de amônia e uma de uréia.
a) Amônia – Capacidade: 200 t/dia
Estado atual: Está sendo elaborado o projeto de engenharia de
detalhe, sendo previsto o breve inicio dos trabalhos de montagem.
Investimento: A estimativa de investimento na unidade de amônia
é de US$ 2.600 mil e Cr$ 14.600 milhões totalizando Cr$ ilegível
milhões.
b) Uréia – Capacidade: 250 t/dia
Estado atual: Está prestes e ser assinado o contrato para
execução dos projetos de engenharia de processo e de detalhe da
unidade.
Investimento: A estimativa de investimento na unidade de uréia é
de US$ 2.000 mil e Cr$ 8.450 milhões totalizando Cr$ 13.450 milhões.
Está sendo prevista a conclusão da unidade para o início de 1969.

1.1 – Fábrica de borracha sintética – A Fábrica de Borracha
Sintética produziu no primeiro ano apos a revolução, 36.329
toneladas de borracha, o que representa um aumento de 21%
em relação a igual período anterior. Nos cinco meses que se
seguiram, devido a retratação nas vendas, houve uma redução
na produção da FABOR que, no entanto, caminha novamente
para a normalização.
Convém ressaltar a exportação de borracha para o mercado latino
americano que atingiu a 8.800 ton de abril de 1964 a agôsto de 1965
oferecendo um faturamento de divisas da oram de US$ 4 milhões.
1.2 – Fábrica de Fertilizantes da Refinaria Presidente
Bernardes – Durante o primeiro ano do período revolucionário a
Fábrica de Fertilizantes não obteve aumento significativo em sua
produção,
principalmente
devido ao grande período em que esteve parada para
manutenção.
3. Unidades em planejamento:
No entanto, no período referente a 1965, conforme pode ser
3.1 – Unidade de etilbenzeno e estireno – Tem por finalidade a
observado no Quadro de Produção anexo, atingiram-se índices produção de estireno que atualmente é importado e que, juntamente
de produção os mais expressivos.
com o butadieno, constitui matéria-prima básica para a produção da
1.3 – Olefinas – Embora a produção de alefinas na RPBC esteja borracha sintética da FABOR.
limitada pela capacidade de suas unidades produtoras, observa-se
O etilbenzeno é produto intermediário na produção de estireno.
aumento de produção ocorrido no período post-revolucionário. Como
Capacidade:
se verá adiante a RPBC está sendo aparelhada para atender o
Etilbenzeno: 23.000 t/ano
Estireno: 20.000 t/ano
crescimento da demanda de etano, matéria-prima básica de indústria
Deverão ser utilizadas 12.000 t/ano de estireno para produção de
petroquímica.
borracha e 8.000 t/ano serão vendidas para a indústria de plástico
(poliestireno).
2. Unidades petroquímicas em construção:
– Investimento previsto: O investimento avaliado é de US$ 1.500
2.1 – No Conjunto Petroquímica Presidente Vargas (COPEV)
2.1.1 – Fábrica de Butadieno – Tem por finalidade a produção de mil e Cr$ 10.200 milhões, totalizando Cr$ 13.950 milhões.
3.2 – Unidade de látex
butadieno que é uma das matérias-primas (sendo a outra o estireno)
Tem por finalidade a produção de látex sintético de SBR,
para a produção de borracha sintética.
principalmente visando o seu uso na fabricação de artigos de espuma
Capacidade: 33.000 ton/ano
Estado atual; a Fábrica está em fase adiantada de montagem dos de borracha, substituindo o látex atualmente importado.
Capacidade: 2.700 t/ano (pêso sêco)
equipamentos, devendo estar concluída em meados de 1966.
– Investimento previsto – O investimento avaliado é de US$
Investimento: a estimativa de investimento da unidade de
115.000 e Cr$ 710 milhões, totalizando cêrca de Cr$ 1.000 milhões.
butadieno é de US$ 7.989 mil e Cr$ 28.145 milhões totalizando Cr$
3.3 – Unidade de produção de aromáticos na REDUC
42.926 milhões.
Tem por finalidade possibilitar a auto suficiência do país com
2.2 – Na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)
relação a principal matéria petroquímica: o benzeno.
Estão sendo construídas três unidades:
Capacidade: 32.000 t/ano
a) Reformação catalítica – capacidade de 1.750 m3/dia
– Investimento previsto. O investimento avaliado é de US$
b) Extração de aromáticos – capacidade de 750 m3/dia de nafta
350.000 e Cr$ 5.500 milhões, totalizando cerca de Cr$ 6.400 milhões.
c) Pirólise de etano e de nafta: capacidade de 95 ton/dia de eteno
3.4 – Unidade de produção de chumbo-Jetra-etila
Estado atual: as duas primeiras unidades já se encontram em fase
Tem por finalidade substituir a importação deste anti-detonante
adiantada de montagem dos equipamentos enquanto a unidade de adicionado as gasolinas.
pirólise, com o projeto de engenharia concluído, encontra-se ainda em
Capacidade: 11.200 t/ano
início de montagem. A conclusão das duas primeiras é prevista para
Investimento previsto: O investimento avaliado é de US$ 40.000
fins de 1966, enquanto a da última, para o segundo trimestre de 1967. mil e Cr$ 10.000 milhões, totalizando Cr$ 20.000 milhões.
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Nelson Maculan
José Ermírio
Pedro Ludovico
Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Filinto Muller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Tôrres

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Mendes Pimentel
Vice Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Arhtur Virgilio
Josaphat Marinho
Edmundo Levi
Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

MDB

COMISSÃO DE FINANÇAS

Antonio Balbino
Aarão Steinbruch
Arthur Virgílio
Adalberto Sena
Bezerra Neto
Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-ilegível.
Reuniões: 4ªs.-feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)

Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müler
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

COMPOSIÇÃO

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonsalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domício Gondim
Manuel Villaça
Lopes da Costa

AttilIo Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Julio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Jose Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SECAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente:Senador Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attilio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

MDB

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

José Ermírio
Aarão Steinbruch
Nelson Maculan
Pessoa de Queiros
Secretária: Maria Helena Bueno – Of. Leg. PL-6
Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

TITULARES

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Argemiro de Figueiredo
Rui Carneiro
Pessoa de Queiroz
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ..a dezessete horas.

(9 MEMBROS)

COMISSÃO DE PROJETO EXECUTIVO

COMPOSIÇÃO

(9 MEMBROS)

Presidente: Senador Vivaldo Lima

COMPOSIÇÃO

Vice-Presidente:Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar

ARENA

Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Antônio Balbino
Edmundo Levi
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro
Bezerra Neto
Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
Antônio Balbino
José Ermírio
Aurélio Vianna
Lino de Mattos
Ruy Carneiro
Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(6 MEMBROS)

Presidente: Josapnat Marinho
Vice-Presidente: Domicio Gondim
ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

SUPLENTES

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller
MDB

Josaphat Marinho
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio
Nelson Maculan
Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Bezerra Neto
Edmundo Levi
Lino de Matos
Silvestre Péricles
Secretária: Sarah Abrahão.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

1490 Sexta-feira 3

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Junho de 1966

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz
ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
MDB

Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Adalberto Sena
Aurélio Vianna
Nelson Maculan
Lino de Matos
Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS
(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão.

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Adalberto Sena
Oscar Passos
Pedro Ludovico
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

João Abrahão
Arthur Virgílio
Ruy Carneiro
Pedro Ludovico
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: Jose Guiomard

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB

TITULARES

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

COMISSÃO DE SAÚDE

TITULARES

SUPLENTES

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Mülller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Josaphat Marinho
Silvestre Péricles
Ruy Carneiro
Secretária: Carmelita de Sousa.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas

Edmundo Levi
Adalberto Sena
Oscar passos
Arthur Virgílio
Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Terças-feiras, às 15 horas.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 78

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA
Em 7 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos

Dias 7 e 8 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que
dispõe sôbre a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do
Álcool e sua aplicação e dá outras providências.

ORDEM DO DIA

Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
(C.N.), que dispõe sôbre a produção açucareira, a receita
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá outras
a redação dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um providências.
parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei
de Falências) e dá outras providências;
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara e
nº 307-65 no Senado, que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e
Cédula
Matéria a que se refere
nº 90-66 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
autoriza a doação de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado
1
Art. 12 e seus parágrafos.
de Mato Grosso;
2
Arts. 31 e 32.
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e
3
Art. 52.
nº 71-66 no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a
4
Art. 54 e seus parágrafos.
ceder parte da área do terreno integrante do seu patrimônio.
Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial

SESSÃO CONJUNTA

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Em 8 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão
conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo às 21 horas e 30
ORDEM DO DIA
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação, sem
prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes vetos
presidenciais:
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a produção
Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1990, que autoriza a
doação de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua
aplicação e dá outras providências.
Grosso;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no
Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
área do terreno integrante do seu Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
Cédula
Matéria a que se refere
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional

ATA DA 68ª SESSÃO, EM 3 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
Às

14h

SENADO FEDERAL
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Irineu Bornhausen.
Attílio Fontana – (12.).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A lista de presença

30m

acham-se acusa o comparecimento de 12 Srs.
presentes os Srs. Senadores:
Senadores. Havendo número legal,
Oscar Passos.
declaro aberta a seção.
Edmundo Levi.
Vai ser lida a ata.
Ermírio de Moraes.
Silvestre Péricles.
Josaphat Marinho.
Aurélio Vianna.
Nogueira da Gama.
José Feliciano.

1
2
3
4

O Sr. 2º Secretário procede à
leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.

Art. 68 e seus parágrafos.
Art. 69.
Art. 74.
Art. 77.

Antônio Borges Leal Castello Branco
Filho, ocupante do cargo de Ministro de
O Sr. 1º Secretário lê o Primeira Classe da carreira de
seguinte:
Diplomata, do Quadro de Pessoal,
Parte Permanente, do Ministério das
EXPEDIENTE
Relações Exteriores, para exercer a
função de Embaixador Extraordinário e
MENSAGEM
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Bélgica.
Dr. Sr. Presidente da República,
A fôlha de serviços do Ministro
nos seguintes têrmos:
Antônio Borges Leal Castello Branco
Filho que me induziu a escolhê-lo para
Mensagem nº 179, de 1966
o desempenho dessa elevada função,
consta da anexa informação do
(Nº 332, NA ORIGEM)
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 2 de junho de 1966. –
Senhores Membros do Senado Humberto de Alencar Castello Branco.
Federal:
De acôrdo com o preceito
CURRICULUM VITAE
constitucional e nos têrmos dos arts.
22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de
MINISTRO ANTÔNIO BORGES
julho de 1961, tenho a honra LEAL CASTELLO BRANCO FILHO
de submeter à aprovação de Vossas
Excelências a designação que
O Ministro Antônio Borges Leal
desejo
fazer
do
Senhor Castello Branco Filho nasceu no Rio
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Sábado 4

de Janeiro, antigo Distrito Federal, em 13
de abril de 1916.
2. Bacharel em Direito pela
Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil.
3. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores como Cônsul de
Terceira Classe, por concurso, em 29 de
março de 1939; Cônsul de Segunda
Classe, por merecimento, em 7 de
dezembro de 1943; Primeiro Secretário,
por merecimento, em 21 de dezembro de
1949; Conselheiro em 19 de maio do
1953; Ministro de Segunda Classe, por
merecimento, em 10 de janeiro de 1954;
Ministro de Primeira Classe, por
merecimento, em 30 de março de 1962.
4.
Durante
sua
carreira
desempenhou as funções seguintes:
Cônsul de Terceira Classe, em Nova
York; Segundo Secretário, em Nova York,
de 7 de dezembro de 1953 a 8 de janeiro
de 1944; Segundo Secretário, em
Washington, de 11 de janeiro de 1944 a
21 de dezembro de 1949; Primeiro
Secretário em Washington, de 21 de
dezembro de 1949 a 5 de maio de 1950;
Ministro Conselheiro, em Londres, de 16
de dezembro de 1955 a 23 de janeiro de
1962; Secretário-Geral Adjunto para
Assuntos da Europa Ocidental e África,
de 24 de janeiro de 1962 a 22 de abril de
1964; Secretário-Geral de Política Exterior
do Ministério das Relações Exteriores, a
22 de abril de 1964; Ministro de Estado
das Relações Exteriores, interino, sete
vêzes, por Decretos de 16 de julho de
1964, 4 de novembro de 1964, 30 de
novembro de 1964, 28 de janeiro de
1965, 9 de março de 1965, 31 de maio de
1965 e 4 de novembro de 1965, função
da qual foi dispensado, juntamente com a
de Secretário-Geral de Política Exterior,
por Decreto de 21 de janeiro de 1966.
5. Além dessas funções, o Ministro
Antônio Borges Leal Castello Branco Filho
exerceu as seguintes missões e
comissões: Pôsto à disposição da Missão
Canadense, durante a sua visita oficial ao
Brasil, em 8 de outubro de 1941;
secretário da Missão Especial à posse do
Doutor Juan Antonio Rios, Presidente da
República do Chile, em 26 de março de
1942; suplente do representante do Brasil
junto ao Comitê Consultivo Econômico e
Financeiro Interamericano, em 15 de
setembro de 1944; membro da Delegação
do Brasil à Conferência Internacional da
Aviação Civil, em Chicago, em 1944;
Introdutor Diplomático, em 3 de junho de
1950; chefe interino da Divisão do
Cerimonial do Departamento Político e
Cultural, de 7 de outubro de 1952 a 20 de
novembro
de
1952;
designado
Conselheiro da Embaixada Especial para
representar o Govêrno brasileiro nas
solenidades da posse do Presidente da
República do México, em 20 de novembro
de 1952; à disposição do Presidente do
Peru, quando de sua visita oficial ao Rio
de Janeiro, em agôsto de 1953; à
disposição do Presidente da Nicarágua.
quando de sua, visita oficial ao Rio de
Janeiro, em setembro de 1953; chefe da
Divisão do Cerimonial, em 16 de julho de
1953; à disposição do Presidente do
Líbano, quando de sua visita oficial ao
Brasil, em 18 de maio de 1954; à
disposição
de
Sua
Eminência
Reverendíssima o Cardeal Adeodato
Giovanni Piazza, Legado Pontifício, em
setembro de 1954; membro da Comissão
de
Recepção
a
Sua
Eminência
Reverendíssima o Cardel Benedetto Aloisi
Masella, Legado Pontifício ao XXXVI
Congresso Eucarístico Internacional, em
julho de 1956; Encarregado de Negócios
em Londres 18 vêzes, no período
compreendido entre 10 de novembro de
1956 e 15 de setembro de 1961; chefe da
Delegacia Brasileira à 29ª Sessão do
Conselho Internacional do Trigo, em
Londres, em julho de 1960.
6.
Verifica-se
dos
seus
assentamentos pessoais que:
a) nada consta nos mesmos que o
desabone;
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre.......................
Ano................................

Cr$
Cr$

Capital e Interior
50,00
96,00

Exterior
Ano................................

FUNCIONÁRIOS

Semestre........................
Ano.................................

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Cr$

108,00

Exterior
Cr$

136,00

Ano................................

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de
cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa
Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
b) foi diversas vêzes elogiado pelo mara dos Deputados através da
desempenho dado às missões que lhe Mensagem número 168, de 22 do mesmo
mes.
foram confiadas;
A iniciativa governamental tem
c) é casado com a Senhora Maria
Thereza Guinle Peixoto Castello como objetivo abolir o regime vigente,
regulado pela Lei nº 3.244, de 14 de
Branco.
agôsto de 1957, de isenção do
7. O Ministro Antônio Borges Leal
impôsto
de
importação
e
da
Castello Branco Filho, foi agraciado
concessão de câmbio favorecido para
com as seguintes títulos: Grande entrada no País de fertilizantes,
Oficial da Ordem Rubem Dario, da inseticidas
e
assemelhados,
Nacarágua; Grande Oficial da Ordem adquiridos no exterior, bem como de
Militar de Cristo, de Portugal; Grande subsídio aos fabricantes nacionais
Oficial da Ordem de Ouissam Alauita, desses produtos, além de abrir crédito
do Marrocos; Grande Oficial da especial de Cr$ 4.000.000.000 (quatro
Ordem do Mérito da República bilhões de cruzeiros) para ocorrer ao
pagamento do subsídio referente ao
Federal da Alemanha.
8. Sua Excelência é indicado para exercício de 1965.
Na Câmara dos Deputados a
exercer a função de Embaixador
matéria
mereceu
exame
das
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
Comissões de Justiça, de Finanças,
junto ao Govêrno da Bélgica.
de Economia e de Orçamento, sendo,
Secretaria de Estado, em
de afinal, aprovado substitutivo oferecido
de 1966. – Pedro H. F. Belloc – Chefe, pela Comissão de Economia que,
interino, da Divisão do Pessoal.
acrescentando parágrafo ao art. 2º,
À Comissão de Relações Exteriores. assegurou a aplicação da legislação a
ser revogada às importações de
defensivos agrícolas ou fertilizantes,
PARECERES
cujo câmbio haja sido fechado antes
da publicação da nova disciplinação
PARECERES NS. 569 E 570,DE 1966
legal.
A orientação que presidiu à
PARECER Nº 569, DE 1966
elaboração do projeto está expressa nos
seguintes tópicos da Exposição de
Da Comissão de Projetos do
Motivos antes citada:
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
"..........................................................
Câmera nº 111, de 1966 (nº 6.313-BComo o Tesouro Nacional não
66 na Câmara), que dispõe sôbre a dispõe de recursos para efetuar o
produção
e
importação
de pagamento
dos
subsídios
aos
fertilizantes.
produtos
nacionais,
impõe-se
a
adoção de uma medida definitiva
Relator: Sr. José Ermírio de capaz de quebrar o artificialismo atual
e restituir às emprêsas do ramo
Moraes.
normais
de
trabalho,
Trata-se de proposição formulada condições
com base em anteprojeto preparado desonerando-as dos prejuízos que
fatalmente advêm da longa espera e
pelo Ministério da Fazenda, como se
do atraso com que são pagos êsses
verifica dos termos da Exposição de subsídios.
Motivos nº 236, de 14 de abril último,
Daí,
a
necessidade
urgente
aprovado pelo Senhor Presidente da de submeter uma proposição ao
República e encaminhada à Câ- Congresso, com êsse objetivo. Diante

da limitação de recursos do Tesouro
Nacional,
caberá
ao
Congresso
decidir sôbre a aplicação de tarifas
alfandegárias
em
nível
que
represente proteção adequada ao
trabalho nacional, ou optar pelo
fechamento
das
indústrias
do
ramo.
Atualmente,
sòmente
os
fertilizantes fosfatados – por serem os
únicos produzidos no País – se
beneficiam com o subsídio criado pela
Lei nº 3.244, de 1957. Como o fosfato
não é aplicado isoladamente e
diretamente, mas sob a forma de
mistura
de
fertilizantes,
sua
participação no preço do produto final
varia geralmente entre 30% e 50%, no
caso dos compostos solúveis e,
mesmo, no caso dos solúveis
(superfosfatos),
virando
essa
participação em função de sua
aplicação."
Partindo de uma tarifa aduaneira
de 40% para o fosfato de cálcio, de
origem
sedimentar,
moído
e
ensacado, e de 30% para o fosfato de
cálcio de outras origens ou o
superfosfato simples, com teor de
P205 inferior a 22%, chega-se à
conclusão de que a incorporação
do subsídio ao preço do produto
nacional afetará o produto final
para o consumo numa faixa de
apenas 10 a 15%, com possibilidade
de redução substancial, à medida
em
que
a
modernização
dos
métodos de produção promovam a
redução dos custos industriais, como
já
está
ocorrendo
em
várias
emprêsas."
Cabe, no que concerne ao
assunto
versado
no
expediente
ministerial reparo quanto ao que se
afirma relativamente
à indústria
nacional de fertilizantes, vez que
é notório não estar limitada à
produção de fosfatados. A Companhia
Siderúrgica
Nacional,
como
é
sabido, produz o sulfato de amônia
e a Refinaria Presidente Bernardes,
da PETROBRÁS, além da amônia,
o
nitrocálcio,
todos
fertilizantes
nitrogenados, sem considerarmos o
ácido nítrico, também elaborado
pela
PETROBRÁS
e
que
é
produto
básico
na
fabricação
dêsses fertilizantes, embora de outro
tipo.
Em abono da proposição vale
salientar a manifestação favorável
de numerosíssimas Cooperativas e
Associações Rurais de todo o País,
tendo em vista, principalmente, a
recente criação do Fundo de Estímulo
Financeiro ao uso de Fertilizantes,
que
proporcionará
subsídios
diretamente à lavoura.
Contudo, os favores legais que
vigorarão até que a indústria nacional
esteja em condições de suprir,
integralmente, o mercado interno,
consubstanciados no art. 2º, melhor
atingirão suas finalidades se tornados
privativos das Cooperativas, razão
pela qual apresentamos a seguinte
emenda:
EMENDA Nº 1-CPE
Dê-se ao art. 2º a seguinte
redação:
Art.. 2º As isenções do impôsto
de importação sôbre inseticidas,
fertilizantes e suas matérias-primas
processar-se-ão
cem
rigorosa
obediência ao disposto no art. 4º da
Lei nº 3.244, de 14-8-57 e só serão
aplicáveis quando se tratar de
importações feitas por cooperativas
ou consumidores."
E' o parecer.
Sala
das
Comissões,
em
31 de maio de 1966. – Jefferson
de Aguiar, Presidente. – Antonio
Carlos. – Bezerra Neto. – Ruy
Carneiro.
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PARECER Nº 570, DE 1966

EMENDA Nº 1 – CPE

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966
(nº 3.613-B-66, na Câmara), que dispõe
sôbre a produção e importação de
fertilizantes.

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
Art. 2º. As isenções do impôsto de
importação
sôbre
inseticidas,
fertilizantes e suas matérias-primas
processar-se-ão
com
rigorosa
obediência ao disposto no art. 4º da Lei
número 3.244, de 14-8-57, e só serão
aplicáveis quando se tratar de
importações feitas por cooperativas ou
consumidores.
Vindica,
assim,
a
emenda
infratranscrita, tornar privativos das
Cooperativas ou dos Consumidores os
favores legais concedidos à importação
no artigo 2º do projeto, até que a nossa
indústria esteja em condições de suprir o
mercado interno.
A
Comissão
manifesta-se
favoràvelmente ao projeto e à emenda da
Comissão de Projetos do Executivo, que
entende consentânea com os objetivos da
proposição.
Ainda com o sentido de incentivar a
Indústria Nacional, apresentamos, no
final, emenda objetivando impedir que o
parágrafo 1º do art. 2º se constitua em
válvula através da qual continue o statu
quo ante. A continuar a redação original
os importadores poderiam adquirir
quantidades fabulosas de fertilizantes,
que seriam trazidos parceladamente e
com os favores da lei, burlando assim a
finalidade precípua da proposição em
exame.

Relator: Sr. Aurélio Vianna.
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
Poder Executivo e dispõe sôbre a
produção e importação de fertilizantes.
Visa a proposição a revogar
benefícios concedidos à importação de
fertilizantes, inseticidas e sementes ao
"câmbio de custo", acabando com a
isenção
de
tarifas
aduaneiras
concedidas aos citados produtos;
favorecendo, com isto, a indústria
nacional. Assim, em contrapartida,
elimina, também, os subsídios dados a
essa indústria, que, com a extinção
daquele
favor,
perdem,
conseqüentemente, sua razão de ser.
Na Exposição de Motivos de que fêz
acompanhar o projeto, expendeu o Sr.
Ministro da Fazenda, dentre outras, as
seguintes considerações merecedoras de
destaque:
"Dentro
da
orientação
que
caracteriza
a
política
econômicofinanceira vigente, o atual Govêrno
promoveu a eliminação de quase todos os
subsídios que oneram o Tesouro Nacional
e constituem importante fonte de pressão
inflacionária.
Por essas razões, em março de
1965, foi encaminhado ao Congresso
Nacional projeto de lei que extinguia o
subsídio e tornava mais efetiva a
cobrança do impôsto de importação,
que é o meio mais adequado para dar
proteção
à
indústria
nacional.
Entretanto, êsse projeto não mereceu
aprovação do Legislativo, tendo sido
limitado à abertura de um crédito
especial para cobrir os subsídios
relativos ao ano de 1964 e à criação de
um impôsto de 5 por cento sôbre a
importação de fertilizantes, tributo êsse
que,
entretanto,
é,
de
longe,
insuficiente para financiar a despesa
autorizada."
Salientou ainda S. Exa. que:
a) cabe ao Congresso Nacional
decidir sôbre a aplicação de tarifas
alfandegárias em nível que realmente
protejam a indústria nacional ou optar
pelo encerramento de suas atividades,
o que será desastroso para a
agricultura;
b) as importações realizadas para
complementar a indústria nacional serão
efetuadas com isenção do impôsto de
importação;
c) o impacto resultante do projeto é
relativamente modesto, pois atualmente
sòmente os fertilizantes fosfatados se
beneficiam do subsídio criado pela Lei nº
3.244, de 1957;
d) a mencionada extinção dos
subsídios afetará o preço do produto final
numa faixa de 10 a 15%, susceptível no
entanto de redução, na medida em que a
modernização dos métodos de produção
promovam a diminuição dos custos
industriais.
A proposição foi exaustivamente
estudada pelas Comissões Técnicas da
Câmara, vindo a prevalecer substitutivo
apresentado
pela
Comissão
de
Economia,
consubstanciando
duas
alterações, uma com o escopo de dar
maior clareza à redação do artigo 3º, e
outra, que acrescentou parágrafo ao
artigo 2º, dispondo que fôssem as
importações, cujo câmbio houvesse sido
fechado antes da publicação desta Lei,
regidas pela legislação em vigor na data
do respectivo fechamento.
A Comissão de Projetos do
Executivo, apreciando a proposição,
houve por bem aprová-la, apresentando,
no entanto, emenda que passamos a
transcrever:

EMENDA Nº 2 – CF
Ao § 1º do artigo 2º dê-se a seguinte
redação:
§ 1º. A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio
haja sido fechado, será regida pela
legislação em vigor na data do respectivo
fechamento, desde que a mercadoria
tenha sido embarcada antes da
publicação desta Lei.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 1º de junho
de 1965. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Aurélio Viana, Relator. – Eugênio de
Barros. – Attílio Fontana (contra a
emenda da Comissão de Projetos do
Executivo). – Lobão da Silveira. – Antônio
Carlos. – José Ermírio. – Manoel Villaça.
– Bezerra Neto.
PARECER Nº 571, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 134-66
(nº 3.617-B-66 na Câmara), que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros),
destinado ao pagamento de aluguéis
atrasados de prédios ocupados por
Exatorias Federais instaladas no Estado
de Minas Gerais.
Relator: Sr. Lobão da Silveira
O Chefe do Govêrno apresentou ao
Congresso, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro da
Fazenda, o presente projeto de lei, que
autoriza a abertura, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
15.000.000, destinado ao pagamento de
aluguéis atrasados de prédios ocupados
por Exatorias Federais instaladas no
Estado de Minas Gerais.
Determina, ainda, a preposição, que
o mencionado crédito, será registrado
automàticamente pelo Tribunal de Contas
e distribuído ao Tesouro Nacional.
Deu
origem
a
iniciativa
governamental, a exposição de motivos
do Ministro da Fazenda que, justificando o
crédito, assim declara:
Expõe a Delegacia Regional de
Arrecadação em Minas Gerais, no
processo anexo, a necessidade de ser
autorizada, no exercício de 1965, uma
suplementação orçamentária destinada
ao atendimento das despesas com

aluguéis de préprios onde se achem
instaladas exatorias federais naquele
Estado, uma vêz que a dotação de Cr$
25.000.000, consignada no orçamento
daquele exercício não foi suficiente para
atender a todos os compromissos
assumidos
pelas
mencionadas
exatorias.
O Departamento de Arrecadação,
informando a respeito, esclarece que:
"Verifica-se,
pelo
quadro
demonstrativo encaminhado com o citado
ofício, que há aluguéis relativos a
processos que variam de 1954 a 1965,
com os mais diversos valôres, e que
serviram de base para a previsão
orçamentária para o exercício de 1965,
que foi elaborado pelo Senhor Delegado
Regional quando ainda não estava em
vigor a Lei do Inquilinato, de 25.11.64,
que não exclui as repartições federais da
obrigação de reajustamento dos aluguéis
a ser feito de acôrdo com a correção
monetária".
3. Ouvida sôbre o assunto, a
Contadoria
Geral
da
República,
manifesta-se pela abertura de um crédito
especial, tendo em vista o encerramento
do exercício de 1965.
4. A Comissão de Orçamento e a
Direção Geral da Fazenda Nacional,
opinam, respectiva e favoràvelmente, pela
abertura do crédito especial de que se
trata."
A Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara Federal aprovou o
projeto
em
seu
aspecto
jurídico
constitucional.
Como se vê, a medida inserta no
projeto é daquelas que dispensam
maiores comentários, dada a evidência de
sua necessidade.
O parecer da Comissão de Finanças
é, pelas razões expostas, favorável à
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 1 de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Lobão da Silveira, Relator. – José
Ermírio. – Edmundo Levi. – Manoel
Villaça. – Athiê Fontana. – Eugênio
Ramos. – Aurélio Vianna. – Antônio
Carlos. – Bezerra Neto.
PARECERES NS. 572 E 573,DE 1966
PARECER, Nº 572, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 108, de 1966 (nº 3.957-B,
de 1966 – na Câmara), que reajusta o
valor das pensões pagas pelo Tesouro
Nacional aos herdeiros de contribuintes
do Montepio Civil e, em caráter
extensivo, das pensões deixadas por
contribuintes dos extintos Montepios
dos Operários e Serventes dos
Arsenais de Marinha e Caixa de
Pensões dos Operários da Casa da
Moeda, e daquelas dos funcionários da
União, contribuintes obrigatórios do
I.A.P.F.E.S.P.,
e
dá
outras
providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto
1. Em mensagem de 13 de abril
do corrente ano, o Senhor Presidente
da República, anexando Exposição de
Motivos do Senhor Ministro da
Fazenda,
enviou
ao
Congresso
Nacional o presente projeto de lei,
para regular a extensão do Plano de
Previdência previsto na Lei nº 3.373,
de 12 de março de 1958, determinada
pela Lei nº 4.259, de 12 de setembro
de 1963, aos contribuintes do
Montepio Civil dos Funcionários
Públicos Federais e aos funcionários
da
União
que
contribuem,
obrigatòriamente,
para
o
I.A.P.F.E.S.P.
2. Numa Exposição de Motivos,
número 340, de 10 de julho de 1965,
o DASPI, para os fins da aplicação
da Lei nº 4.259, de 12 de setembro de
1963, que estendia o Plano de Previ-

Junho de 1966

1493

dência da Lei nº 3.373, de 12.3.58 aos
funcionários
públicos
federais
contribuintes do Montepio Civil ou do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos,
fêz
uma
série
de
recomendações, entre as quais a do seu
item 22, assim redigido: "Se, apesar das
considerações acima, existir contribuição
válida, baseada na experiência, a
recomendar
que
seja
baixada
regulamentação para a Lei nº 4.259, de
1963, entende êste Departamento que
deverá ser constituído um grupo de
trabalho integrado não sòmente pelos
representantes do Ministério da Fazenda,
a quem cabe a administração do
Montepio Civil, mas também do IAPFESP,
que pelos elementos constantes do
processo se verifica estar inteiramente
alheio ao assunto. A essa representação
deveria ser acrescida também a do
Departamento Nacional da Previdência
Social."
3. A presente proposição resultou
das atividades do grupo de trabalho
organizado ao alvitre da sugestão do
transcrito item 22, pois êle opinou por um
projeto de decreto de regulamentação da
Lei nº 4.259, e de um anteprojeto de lei
que autorizasse o reajustamento das
pensões pagas pelo Tesouro Nacional
aos contribuintes do Montepio Civil, no
que, diz o GT., atender-se-ia ao "clamor
de
inúmeros
pensionistas
mal
aquinhoados, que através de apelos
verbais e memoriais, alguns neste
processo, têm se dirigido às autoridades
fazendárias, pleiteando justa melhoria das
respectivas
pensões,
apelos
que
formularam exigindo a extensão da Lei nº
4.259, de 1963, na presunção de que tal
caminho lhes favorecia a pretensão."
4. Teve o presente projeto o parecer
favorável da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e foi, sem emendas,
aprovado pela Câmara dos Deputados.
Atende a proposição os objetivos
que desfilaram no histórico acima, sendo
justa a determinação do artigo 3º que
estabelece a vigência das vantagens
financeiras outorgadas, a partir de 1º de
janeiro de 1966. Essas vantagens
constam dos artigos 1º e 2º, ou sejam os
reajustamentos das pensões pagas pelo
Tesouro Nacional aos herdeiros de
contribuintes do Montepio Civil nos níveis
dos atuais vencimentos dos funcionários
civis da União e sempre atualizados pelas
tabelas de vencimentos que vierem a
vigorar. Far-se-ão na forma do artigo 4º,
da Lei nº 3.373, de 12.3.58, e
beneficiarão os pensionistas aludidos na
ementa dêste parecer.
A Comissão de Projetos do
Executivo opina, favoràvelmente a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 31 de maio
de 1966. – Jefferson de Aguiar, Presidente.
– Bezerra Neto, Relator. – José Ermírio. –
Antônio Carlos. – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 573, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 1966
(nº 3.597-B-66, na Câmara), que reajusta
o valor das pensões pagas pelo Tesouro
Nacional aos herdeiros de contribuintes
do Montepio Civil e, em caráter extensivo,
das pensões deixadas por contribuinte,
dos extintos Montepio dos Operários e
Serventes dos Arsenais de Marinha e
Caixa de Pensões dos Operários da Casa
da Moeda, e daqueles dos funcionários
da União, contribuintes obrigatórios do
IAPFESP, e dá outras providências.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O projeto ora submetido à nossa
consideração decorreu de solicitação do
Poder Executivo e tem por escopo
promover o reajustamento de pensões
pagas pelo erário aos herdeiros
de contribuintes do Montepio Civil,
estendendo tal medida às pensões deixa-
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das por contribuintes de entidades
assistenciais que especifica.
Na Exposição de Motivos de que fêz
acompanhar o projeto acentuou o Senhor
Ministro da Fazenda, que, o presente
projeto se justificava, não só por constituir
seu conteúdo matéria alheia ao projeto de
Decreto regulamentador, como, também,
por um imperativo decorrente do "clamor
de
inúmeros
pensionistas
mal
aquinhoados, que através de apelos
verbais e memoriais, alguns neste
processo, têm se dirigido às autoridades
fazendárias, pleiteando justa melhoria das
respectivas
pensões,
apelos
que
formularam exigindo a extensão da lei nº
4.259-63, na presunção de que tal
caminho lhes favorecia a pretensão".
Aduziu ainda Sua Excelência que a
respeito do assunto em tela foi auscultada
a
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional,
que
se
manifestou
favoràvelmente propondo, no entanto,
algumas alterações, as quais, depois de
devidamente
estudadas,
foram
consubstanciadas no projeto remetido ao
Congresso.
O
projeto,
apreciado
pelas
Comissões
Técnicas
da
Câmara,
mereceu das mesmas aprovação integral,
tendo mesmo o relator da Comissão de
Serviço Público, deputado Gayoso e
Almendra, ressaltado a excelência da
tarefa realizada pelo Grupo de Trabalho
incumbido pelo Executivo de estudar a
materia.
Evidencia-se, ante o exposto, a
finalidade altamente social da proposição,
que regula o reajustamento de pensões,
já determinada inclusive por Lei anterior.
A Comissão, opina, assim, pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 1º de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Manoel Villaça, Relator. – Edmundo F.
Levi. – José Ermírio. – Eugênio Barros. –
Attilio Fontana. – Lobão da Silveira. –
Antonio Carlos. – Aurélio Vianna. –
Bezerra Neto.
PARECER Nº 574, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 1966
(nº
3.599-B-66
na
Câmara
dos
Deputados), que isenta por 5 (cinco)
anos, das taxas de despacho aduaneiro,
melhoramentos dos portos, armazenagem
e renovação da Marinha Mercante
equipamentos hospitalares, cirúrgicos,
odontológicos e farmacêuticos importados
pela SUSEME.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O presente projeto, oriundo da
Câmara dos Deputados, teve a sua
origem na Mensagem nº 143, de 13
de abril último com a qual o Senhor
Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional anteprojeto de
lei, isentando, pelo prazo de 5 (cinco)
anos,
das
taxas
de
despacho
aduaneiro, melhoramento dos portos,
armazenagem e de renovação da
marinha mercante, equipamento e
materiais
hospitalares,
cirúrgicos,
odontológicos
e
farmacêuticos,
importados pela Superintendência de
Serviços
Médicos
(SUSEME),
autarquia do Estado da Guanabara.
A proposição tramitou na Câmara
dos Deputados na forma do Art. 5º, § 1º e
2º do Ato Institucional nº 2, de 27 de
outubro de 1965, tendo recebido emenda
em Plenário e um substitutivo na
Comissão de Economia.
Essas duas modificações, entretanto,
não lograram aprovação, tendo sido
mantido o projeto original que agora está
em estudo nesta Comissão.
Trata-se
da
concessão
de
isenção de vários tributos que
gravam
normalmente
matérias
Importadas.
A
medida
não
é
nova, havendo já o Congresso,
em casos análogos, concordado

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
com ela, através da aprovarão de vários
projetos.
No caso presente, o seu alcance é
sensível, pois que virá aliviar o custo final
de equipamento e material médico,
odontológico e farmacêutico destinado a
uma entidade autárquica de projeção no
setor de saúde de Estado da Guanabara.
A
Comissão
de
Finanças,
compreendendo a oportunidade do
projeto, é de parecer que deve ser
aprovado.
Sala das Comissões, em 1º de junho
de 1966. – Irineu Borhousen, Presidente.
– Manoel Villaça, Relator. – Attilio
Fontana. – Aurélio Vianna. – Lobão da
Silveira. – José Ermírio. – Eugênio
Barros. – Bezerra Neto. – Antônio Carlos.
PARECER Nº 575, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 114, de 1966 (nº 3.602-B, de
1966, na Câmara dos Deputados), que
extingue no Ministério da Saúde, o
Serviço Federal de Bioestatística do
Departamento Nacional da Saúde e o
Serviço de Estatística do Departamento
Nacional da Criança e dá outras
providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O presente Projeto de Lei, nº 114, de
1966, oriundo da Câmara dos Deputados,
teve a sua origem na Mensagem nº 147,
de 13 de abril do ano corrente, com a qual
o Sr. Presidente da República submeteu
ao Congresso, anteprojeto de lei
unificando os serviços de estatística do
Ministério da Saúde com a extinção do
Serviço
de
Bioestatística
do
Departamento Nacional da Saúde e do
Serviço de Estatística do Departamento
Nacional da Criança, e transferência dos
respectivos
acervos,
atribuições,
dotações e pessoal para o Serviço de
Estatística da Saúde do mesmo
Ministério.
A justificação oferecida pelo Poder
Executivo é procedente e atende a uma
necessidade administrativa do Ministério
da Saúde. Realmente o Ministério tem os
seus serviços de estatística dispersos em
três
setores
diferentes,
todos
pràticamente com atribuições iguais.
Nada mais justo e prático do que a fusão
dêsses órgãos em um só, englobando
nas suas funções tudo quanto se
relaciona com a estatística específica da
saúde.
Não há no projeto aumento de
despesas ou transformação de quadros
de
pessoal
mas
tão-sòmente
a
possibilidade de maior aproveitamento do
que já existe em repartições diferentes.
A Comissão de Projetos do
Executivo aceita como válidas as razões
apresentadas e é de parecer que o
projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 31 de maio
de 1966. – Jefferson de Aguiar,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
José Ermírio. – Antônio Carlos. – Ruy
Carneiro.
PARECERES NS. 576 E 577, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 1966 (nº 3.508-B-66,
na Casa de origem), que altera o Quadro
de Pessoal – Parte Permanente – da
Universidade do Paraná, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O Sr. Presidente da República, com
a Mensagem nº 144, de 1966, encaminha
ao exame do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos
do
Presidente
da
Comissão
de
Classificação de Cargos, projeto de lei,
que cria, no Quadro do Pessoal – Parte
Permanente – da Universidade do
Paraná, um cargo, de provimento

em comissão, de Diretor da Escola de
Agronomia e Veterinária, e dá outras
providências.
A proposição é justificada pelo fato
de ter a Lei nº 3.958, de 22 de setembro
de 1961, extinto o cargo de Diretor da
referida Escola, ao determinar a
incorporação do citado estabelecimento
de ensino superior à Universidade do
Paraná.
Estando vedada, por fôrça da lei
(nº 4.345-64), a ampliação dos quadros
das
autarquias,
com
recursos
destinados a atender despesas de
custeio, necessário se torna nova
providência legislativa, saneadora da
irregularidade apontada.
Assim, verificada a procedência da
medida objeto do presente projeto,
opinemos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 31 de maio
de 1966. – Jefferson de Aguiar.
Presidente. – José Ermírio, Relator. –
Antonio Carlos. – Bezerra Neto. – Ruy
Carneiro.
PARECER Nº 577, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 1966
(nº 3.598-B-66, na Casa de origem), que
altera o Quadro de Pessoal – Parte
Permanente – da Universidade do
Paraná, e dá outras providências.
Relator: Sr. Adolfo Franco.
De iniciativa do Poder Executivo, o
presente projeto cria, no Quadro de
Pessoal – Parte Permanente – da
Universidade do Paraná, um cargo, de
provimento em comissão, símbolo 5-C, de
Diretor da Escola de Agronomia e
Veterinária.
A despesa, com a execução da
medida consubstanciada no projeto, será
atendida pelos recursos financeiros
postos à disposição da Universidade do
Parará.
O Poder Executivo justifica a
providência em questão, salientando que
o cargo de Diretor da Escola de
Agronomia e Veterinária foi extinto, em
conseqüência da incorporação do referido
estabelecimento de ensino superior à
Universidade do Paraná, por fôrça da Lei
nº 3.958, de 22 de setembro de 1961.
Assim, no que tange às implicações
financeiras, o projeto nada apresenta que
contra-indique o seu acolhimento razão
por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 26 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Adolpho Franco, Relator. –
Lopes da Costa. – Victorino Freire. – José
Leite. – Bezerra Neto. – Lobão da
Silveira. – Wilson Gonçalves.
PARECER Nº 578, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 1966
(3.607-B-63 na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 30.684.172 (trinta milhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e
setenta e dois cruzeiros), destinado ao
pagamento das quotas federais dos
impostos de consumo e renda, relativos
ao exercício de 1963, devidas aos
municípios de Ouro Branco, Branquinha,
Jaramatará e Carneiros, no Estado de
Alagoas.
Relator: Sr. Eugênio Barros.
Na forma do art. 5º, parágrafos 1º e
2º, do Ato Institucional nº 2, de 27 de
outubro de 1965, o Senhor Presidente da
República
enviou
Mensagem
ao
Congresso Nacional encaminhando o
presente projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
30.684.172 (trinta milhões, seiscentos
e oitenta e quatro mil, cento e setenta
e
dois
cruzeiros),
destinado
ao
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pagamento das quotas federais dos
impostos de consumo e renda relativas ao
exercício
de
1963,
devidas
aos
municípios de Ouro Branco, Branquinha,
Jaramatará e Carneiros, no Estado de
Alagoas.
Acompanha
a
Mensagem
Presidencial Exposição de Motivos do
Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda, que justifica a procedência
da medida pleiteada. Os referidos
municípios deixaram de receber, na
época devida, as quotas a que faziam
jus, relativas à arrecadação dos
impostos de consumo e renda, em
virtude da omissão de seus nomes na
relação dos novos municípios enviada
pelo
Govêrno
de
Alagoas
ao
Ministério da Fazenda.
Considerando os esclarecimentos
constantes da Exposição de Motivos e
reconhecendo a procedência dos motivos
alegados na mesma, manifestamo-nos
pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 1 de
junho de 1966. – Irineu Bornhauser,
Presidente.
–
Eugênio
Barros,
Relator. – José Ermírio. – Edmundo
Levi. – Manoel Villaça. – Attilio
Fontana. – Antônio Carlos. – Lobão
da Silveira. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 579, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre
o projeto de Lei da Câmara nº 132, de
1966 (nº 3.614-B-66, na Câmara), que
modifica o § 3º do art. 35 da Lei nº
4.863, de 29 de novembro de 1965,
que "reajusta os vencimentos dos
servidores civis e militares, altera as
alíquotas dos impostos de renda,
importação, consumo e sêlo e da
quota da previdência social, unifica
contribuições baseadas nas fôlhas de
salários, e dá outras providências".
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O Sr. Presidente da República,
na forma do art. 5º, §§ 1º e 2º, do Ato
Institucional nº 2, de 1965, submeteu
à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado
de
Exposição
de
Motivos do Ministro do Trabalho e
Previdência Social, projeto de lei
alterando a redação do § 3º do art. 35
da lei número 4.863, de 25 de
novembro de 1965.
2. Em a referida Exposição de
Motivos ficou esclarecido que, no § 3º
do art. 35 da recente Lei nº 4.835, de
1965, que reajusta os vencimentos
dos servidores civis e militares da
União dá outras providências, houve
manifesto lapso de redação, que urge
corrigir.
3. A redação atual do mencionado
dispositivo é a seguinte:
"§ 3º Os créditos a cada uma das
entidades ou fundos mencionados
no
§
2º
serão
efetuados
pelos
estabelecimentos
bancários
depositários da arrecadação, de
acôrdo com o rateio que fôr
estabelecido em ato do Poder
Executivo, guardada a respectiva
proporção de 1% (um por cento) em
favor de correspondente Instituto de
Aposentadoria e Pensões."
4. Afirma o Ministro do Trabalho, na
mesma Exposição de Motivos, que:
"Buscando a origem histórica do
dispositivo legal, pode-se reconstituir que
sua redação correta seria:
"§ 3º. Os créditos a cada uma das
Entidades ou Fundos mencionados no §
2º
serão
efetuados
pelos
estabelecimentos bancários depositários
da arrecadação, de acôrdo com o rateio
que fôr estabelecido em ato do Poder
Executivo,
guardada
a
respectiva
proporcionalidade,
em
favor
do
correspondente
Instituto
de
Aposentadoria e Pensões, mas deduzida,
antes a taxa de administração de 1% (um
por cento)."
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5. A matéria, ora sob a nossa
apreciação, mereceu pronunciamento
favorável das Comissões de Constituição
e Justiça, de Legislação Social e de
Finanças da Câmara dos Deputados, por
entenderem tratar-se de correção que se
impunha.
6.
Realmente,
estudado
devidamente o assunto, verifica-se
ser impraticável a aplicação do texto
legal como se encontra redigido. É
evidente que a dedução da taxa de
administração (1%) deve ser feita a
favor dos estabelecimentos bancários,
depositários da arrecadação dos
créditos em questão, e o montante
dêstes rateado entre os Institutos
Previdenciários, de acôrdo com o ato
do Poder Executivo.
7. Assim, a Comissão de Finanças
nada tem a opor ao projeto e opina,
conseqüentemente, pela sua aprovação
Sala das Comissões, 1 de junho de
1966.– Irineu Bornhausen, Presidente. –
Manoel Villaça, Relator. – José Ermírio. –
Edmundo Levi. – Eugênio Barros. –
Lobão da Silveira. – Attilio Fontana. –
Aurélio Vianna, com restrições. – Antônio
Carlos – Bezerra Neto.
PARECER Nº 580, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao
projeto de lei da Câmara nº 133, de
1966 (na Câmara nº 3.615-B), que
autoriza a abertura de créditos
especiais, no montante de Cr$
597.000.000 (quinhentos e noventa e
sete
milhões
de
cruzeiros),
destinados ao Estado-Maior das
Fôrças Armadas, ao Superior Tribunal
Militar e ao Supremo Tribunal
Federal.
Relator: Sr. Senador Lobão da
Silveira.
O Presidente da República, em
Mensagem, nº 173, de 26 de abril de
1966, submeteu ao Congresso Nacional
pedido de créditos especiais num
montante de Cr$ 597.000.000 (quinhentos
e noventa e sete milhões de cruzeiros),
assim destinados:
– Cr$ 95.000.000 (noventa e cinco
milhões) para atender a despesas de
custeio e investimentos, pelo EstadoMaior das Fôrças Armadas, além dos
créditos orçamentários que lhe foram
concedidos em 1965;
– Cr$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de cruzeiros), destinado ao
reaparelhamento da sede do Superior
Tribunal Militar, em conseqüência das
novas atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 8º do Ato Institucional
nº 2, de 27-10-65;
– Cr$ 2.000.000 (dois milhões de
cruzeiros) para ocorrer a despesa
ilegível
o
pagamento
de
nível
universitário, no Supremo Tribunal
Federal, no período junho de 1964 a
dezembro de 1965.
De acôrdo com o art. 2º do
Projeto os mencionados créditos terão
a duração de dois (2) exercícios e
serão registrados e distribuídos ao
Tesouro Nacional pelo Tribunal de
Contas da União.
Fica
esclarecido
que
a
mensagem
presidencial
fez-se
acompanhar
do
competente
expediente de pedido de suprimento
pelos órgãos interessados, ou cujas
exposições
fundamentam
a
necessidade de abertura de crédito.
Nessas condições, a Comissão de
Finanças opina favoràvelmente ao PLC nº
130, de 1966.
Sala das Comissões, 1 junho de
1966. – Irineu Borhansen, Presidente. –
Lobão da Silveira, Relator. – José Ermírio.
– Edmundo Levi. – Eugênio Barros. –
Attílio Fontana. – Aurélio Vianna, com
restrições. – Manoel Villaça. – Antônio
Carlos. – Bezerra Neto.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
PARECERES NS. 581 E 582, DE 1966
Nº 581, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 1966 (nº 3.606-B-66
na Câmara) que regula o inciso II e os §§
1º e 2º da Emenda Constitucional nº 18,
relativos à cobrança do impôsto de
exportação e sua aplicação.
Relator: Sr. José Ermírio de Moraes.
Originou-se
a
proposição
da
Mensagem nº 153, do Presidente da
República, de 14 de abril dêste ano,
baseada na Exposição de Motivos nº 235,
do dia anterior, do Ministro da Fazenda.
A finalidade da iniciativa é a
regulamentação
dos
dispositivos
(inciso II e §§ 1º e 2º) da Emenda
Constitucional nº 18, de 1-12-1965,
que transferiu, dos Estados para a
União,
a
competência
para
decretação do impôsto sôbre a
exportação de mercadorias para o
estrangeiro,
vinculando-o
aos
interêsses da política cambial e do
comércio exterior.
Pronunciaram-se sôbre o Projeto, na
Câmara das Deputados, as Comissões de
Justiça, de Economia, de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas, de
Orçamento e de Finanças.
Ao examinar a matéria o ilustre
Relator da Comissão de Orçamento, em
seu substancioso parecer, ofereceu cinco
emendas ao texto original, aceitas pela
Comissão e aprovadas em Plenário, a 12
de maio em curso.
Tiveram as Emendas nos 1 e 3 em
mira aprimorar a redação dada ao artigo
1º e a letra b do art 5º; a de nº 2 objetivou
expungir a marcante inconstitucionalidade
configurada na autorização para fixação,
pelo Poder Executivo, das alíquotas e
bases de calculo do impôsto de
exportação, o que implicaria em evidente
delegação de poder, expressamente
vedada pelo § 2º do art. 36 da
Constituição: finalmente as Emendes ns.
4 e 5 buscaram a eliminação do
Parágrafo único do artigo 9º e do art. 10.,
assim justificada pelo seu eminente Autor:
"O art. 9º, traz um parágrafo único
que manda registrar automàticamente o
crédito concedido. O Relator propõe a
eliminação dêsse parágrafo, como tem
sido orientação da Comissão de
Orçamento.
O art. 10. dá autorização ao
Poder Executivo a promover a
contenção de despesas orçamentárias
em equivalência ao importe de
crédito, sem determinação das verbas
que seriam atingidas.
A medida é não só inócua pois o
dispositivo a nada obriga, mas
também redundante por que a grande
maioria das verbas orçamentárias
constituem simples autorização de
gastos de que o Poder Executivo se
pode
valer
e
ter-se-ia
assim,
autorização sôbre autorização".
Com os aperfeiçoamentos que
lhe foram introduzidos na Câmara
dos Deputados o Projeto realiza, de
forma
plenamente
satisfatória,
a
regulamentação
dos
diapositivos
constitucionais
relativos
à
reforma
tributária, na parte atinente ao impôsto de
exportação, estabelecendo adequado
mecanismo, efetivamente capaz de
"disciplinar
os
efeitos
monetários
decorrentes da variação de preços no
exterior e preservar as receitas de
exportação", seja pela flexibilidade de sua
cobrança, determinada ou suspensa por
deliberação do Conselho Monetário
Nacional, seja pela sua destinação em
favor do Fundo de Estabilização de
Receita Cambial, da regularização do
suprimento de meios de pagamento e da
correção de distorções no mercado
cambial.

Manifestamo-nos, pois, pela sua
aprovação.
É o parecer.
Sala das Comissões, 31 de maio de
1966. – Jefferson de Aguiar, Presidente. –
José Ermírio, Relator. – Antônio Carlos. –
Bezerra Neto. – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 582, D 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1966
(Projeto de Lei nº 3.606-B-66, na
Câmara), que regula o inciso II e §§ 1º e
2º do art. 7º da Emenda Constitucional nº
18, relativos à cobrança do imposto de
exportação e sua aplicação.
Relator: Sr. Antonio Carlos.
O Projeto, originário de Mensagem
do Poder Executivo, determine, (artigo
1º), que a receita proveniente do impôsto
de exportação, a que se refere o art. 7º,
inciso II, da Emenda Constitucional nº 18,
terá a aplicação especial de reparar os
efeitos das variações de preço no Exterior
dos produtos exportáveis, de preservar o
montante anual das exportações e ainda
de ocorrer às variações acidentais do
valor da taxa de câmbio, de acordo com
as disposições que figuram no seu art. 5º.
O impôsto de exportação (artigo 2º)
será cobrado sobre as mercadorias de
exportação produzidas em volume
significativo para a economia nacional ou
regional e incidirá sobre a diferença que
exceder ao preço-base correspondente à
média das cotações verificadas no
período que o Banco Central da
República estabelecer.
Parágrafo único, nesse mesmo
artigo, dispõe que o imposto em
referência será, cobrado sôbre os
acréscimos de preços superiores a 5%
(cinco por cento) e não ultrapassará 40%
(quarenta por cento) da diferença que
exceder ao preço-base.
Estabelece ainda a propositura
(artigo 3º), que o Conselho Monetário
Nacional determinará em acôrdo com as
finalidades previstas no seu artigo 1º, as
oportunidades de cobrança do tributo ou
de sua suspensão e aprovará a lista de
produtos sujeitos ao impôsto com a
respectiva tabela de alíquotas e bases de
cálculo que será encaminhada pelo Poder
Executivo, ao Congresso Nacional para
transformação em lei.
Seguem
outras
diferentes
disposições, complementares às que
forem mencionadas.
O artigo oitavo do projeto autoriza o
Poder
Executivo
a
conceder
excepcionalmente, no presente exercício,
aos Estados, a título de compensação
pela perda da receita correspondente ao
impôsto de exportação, auxílio financeiro
até o montante global de Cr$
30.000.000.000
(trinta
bilhões
de
cruzeiros),
que
será
distribuído
proporcionalmente entre êles, de acôrdo
com as respectivas receitas do impôsto
em referência arrecadado no exercício de
1965.
O penúltimo artigo da proposição
(nono) autoriza o Poder Executivo a abrir,
no exercido de 1966, um crédito especial
no valor de Cr$ 30.000.000.000 (trinta
bilhões de cruzeiros), para atender ao fim
previsto no artigo oitavo.
Na Exposição de Motivos ao Senhor
Presidente da República, justificadora das
medidas propostas, pondera o Ministro da
Fazenda que o Impôsto de Exportação,
os têrmos da Reforma Tributária,
consubstanciada
na
Emenda
Constitucional nº 18, não se reveste de
qualquer característica de receita de
tesouraria. E' um impôsto extraorçamentário, dada sua finalidade de
integrar-se no âmbito da política
monetária. Constitui um instrumento
complementar
ao
redesconto,
aos
depósitos compulsórios dos Bancos e as
operações do mercado.
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O Impôsto de Exportação como
instrumento de política monetária –
observa também a mensagem – deve ser
executada ou suspensa a sua execução
de acôrdo com as condições da
conjuntura econômica. Sua imposição ou
a sua supressão depende da tendência
do mercado, motivo porque ao Conselho
Monetário
Nacional
compete
a
deliberação, em complemento às medidas
que concernem ao redesconto ou aos
depósitos compulsórios dos Bancos.
O projeto teve tramitação pacífica na
Câmara, sendo aprovada a redação fanal
em 18.5.66.
Nesta
Casa
foi
a
matéria
encaminhada pela Mesa à consideração
das Comissões de Projeto do Executivo e
de Finanças.
Tem o projeto, no meu entender,
mais implicações econômicas do que
financeiras, stricto sensu.
E a presente observação relacionase com o fato de que as disposições da
proposição não criam nem suprimem
receita publica – definem, apenas, os fins
específicos a que se destina o produto de
um determinado impôsto já existente e
disciplinam a incidência e a arrecadação
do mesmo.
Elaborado pelo Poder Executivo,
com a audiência dos técnicos da
Fazenda, é pacífico o pressuposto de que
as repercussões do projeto na área
financeira da União coincidem com os
superiores interesses do Estado na sua
globalidade.
O Brasil, é, todavia, como ninguém
ignora, um vasto arquipélago de regiões
econômicas desiguais, seja pela extensão
geográfica que apresentam, seja pelo
volume físico e valor comercial das
respectivas produções, seja pelo próprio
contingente demográfico existente em
ceda área.
O único recurso efetivo com que
conta o nosso país para obter divisas
resulta das exportações que realiza.
Essas divisas nos são indispensáveis
para manter, em ascenção, a capacidade
de importar, pois, as tarefas para
empreender o desenvolvimento nacional
que temos pela frente ainda estarão
vinculadas, por muito tempo, a uma
ampla necessidade de importações.
Dir-se-á que, nesse sentido, nada
existe a temer, pois, o projeto não visa a
cercear ou impedir exportações. Isso em
certo sentido é verdade. Mas, verdade
também é que o Projeto concentra nas
mãos do Conselho Monetário Nacional
(leia-se Poder Executivo) enorme soma
de prerrogativas para a tomada de
decisões na área administrativa com que
se relaciona a êsse fato poderá gerar
nocivas
repercussões
de
ordem
econômica, vistas as coisas do ângulo
dos setores regionais em que se
compartimentaliza a economia nacional.
Ou do ponto de vista dos Govêrnos
Estaduais, que virão a perder parcela
substancial da presente receita com que
contam para a elaboração de seus
orçamentos.
Sem dúvida, os elaboradores do
projeto não deixaram de levar em conta
êsse aspecto negativo, incluindo no texto
em exame uma destinação de recursos
no montante de 30 bilhões, para ser
distribuído pelos Estados, a título de
compensação pela receita perdida, no
presente exercício.
Mas, e nos exercícios futuros?
Proporá o Executivo um projeto de lei
todos os anos, para revitalizar o subsídio,
com a sempre indispensável correção
monetária dêsses 30 bilhões de agora?
Qualquer que seja a resposta que
encontremos para essas indagações,
nenhuma delas excluirá o fato básico de
que estará aumentado o grau de
dependência financeira, já elevado, dos
Estados em relação ao Govêrno Federal.
Mas, tudo isso estaria situado com
propriedade na área de exame da
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Comissão de Economia e não cabe, em
têrmos de apreciações conclusivas, na
que pertence a êste órgão Técnico.
Levando, pois, em consideração,
exclusivamente
as
presumíveis
implicações financeiras da propositura no
âmbito federal, achamos que a mesma
atende aos superiores interêsses da
Fazenda Pública, desde que sejam
aceitas as emendas que apresentamos.
A primeira delas prevê nova redação
para o art. 1º, tendo em vista restabelecer
a forma apresentada, pelo mesmo, no
anteprojeto remetido ao Congresso
Nacional pelo Poder Executivo.
Em verdade, a proposição da
Câmara dos Deputados não oferece
modificação de substância, mas sim de
redação. Contudo, a redação primitiva
guarda conformidade com o sistema de
disciplina monetária, através do processo
tributário.
Além disso, a Constituição Federal
diz que compete a União o impôsto sôbre
a exportarção e que tal impôsto "se
destina à formação de reservas
monetárias." Òbviamente, ilegível dos
Deputados não oferece monetário,
diferente daquele que se destina a
constituir receita para o Tesouro Nacional
e por êsse motivo, há, de ser entendido o
tom
declarativo
da
providência
governamental.
A segunda emenda modifica a
redação do artigo 3º do Projeto, também
restabelecendo
a
redação
original
proposta pelo poder Executivo.
A rigor, não haverá, conforme ocorre
na importação, tabela de alíqota. Apenas,
dependendo de fatõres ocasionais, o
Conselho Monetário Nacional incluíra ou
excluíra um ou mais produtos as
tributação e das respectivas alíquotas, por
via de consequência.
Por
outro
lado
firmado
o
entendimento no sentido da exigência do
pronunciamento do Congresso, sempre
que se fizer necessárias aquelas
alterações
ocorrerão,
forçosamente,
prévia divulgação e o retardamento da
medida e, finalmente, a carência de
oportunidade da mesma.
De fato, se fôr anunciada a
tributação por meio de projeto a ser
enviado ao Congresso, os exportadores
se precipitarão na venda de produto e,
assim, enquanto tramita a resolução pelo
Congresso, o Pais é prejudicado. Se os
preços, não obstante a sofreguidão das
vendas, persistirem em alta, terá o
Govêrno perdido a oportunidade de
formar reservas – em divisas e em
cruzeiros – e, por êsse meio, reduzir o
impôsto inflacionário da alta de preços no
exterior sôbre o mercado nacional. Se os
preços caírem, em face da precipitação
das vendas, terá a remessa de resolução
ao Congresso não só impedido a
formação de reservas, como contribuído
para reduzir a receia cambial, sem
proveito algum para o País.
A
terceira
emenda
introduz
modificação no art. 6º do Projeto, de
modo a transformar em determinação
aquilo que, na atual redação, apenas
admite a liberdade de uma opção.
Finalmente, a última das emendas
que propomos é um artigo a figurar entre
os atuais artigos 8º e 9º do projeto, com
vistas a evitar possível repercussão
inflacionária em decorrência do que está
disposto no artigo 9º. O artigo cujo texto
propomos
também
constava
do
anteprojeto originário do Poder Executivo,
mas foi eliminado, na Câmara dos
Deputados, sob a alegação de que a
medida era, não só inócua, mas, também
redundante.
Todavia cabe salientar que a
sua inclusão no texto da lei é
decorrência do disposto no art. 40, § 4º, da
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Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Concluímos, poís, opinando pela
aprovação do projeto, com as seguintes
emendas:
EMENDA CF-1
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:
Art. 1º O impôsto de exportação a
que se refere o artigo 7, inciso 2, da
Emenda Constitucional nº 18, é de caráter
exclusivamente monetário e cambial e
tem por fidelidade disciplinar os efeitos
monetários decorrentes da variação de
preços no exterior e preservar as receitas
de exportação.
EMENDA CF-2
Dê-se a seguinte redação ao artigo
3º do Projeto:
Art. 3º Tendo em vista as finalidades
previstas no artigo 1º desta Lei, competirá
ao
Conselho
Monetário
Nacional
determinar a oportunidade da cobrança
do impôsto ou de sua eliminação, aprovar
a lista de produtos sujeitos ao tríbuto e
fixar a respectiva tabela de alíquotas,
observadas as limitações do parágrafo
único do artigo 2º.
EMENDA CF-3
O Art. 6º passa a ter a seguinte
redação:
Art. 6º A critério do Conselho
Monetário Nacional e pelo prazo que êste
julgar necessário, os produtos de
exportação cujo processo produtivo
dependa de reestruturação, ficarão
subordinadas, no que lhes fôr aplicável,
ao Sistema consubstanciado na Lei nº
4.924, de 23 de dezembro de 1965.
EMENDA CF-4
Inclua-se entre os artigos 8º e 9º:
Art. ... Para fazer face à cobertura do
crédito especial referido no artigo 8º, o
Poder Executivo fica autorizado a
promover a contenção de um montante
igual das despesas orçamentárias
previstas para o exercício de 1966.
Sala das Comissões. em 1 de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente
– Antônio Carlos, Relator – Attilio Fontana
– Aurélio Vianna. com restrições –
Bezerra Neto – Lobão da Silveira –
Manoel Villaça -- José Ermirìo – Eugênio
Barros.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do
expediente.
Sôbre a Mesa oficio que vai ser lido.
É lido o seguinte:
COMUNICAÇÃO
Brasília, 3 de junho de 1966
Senhor Presidente:
Em cumprimento a dispositivo
regimental, comunico a Vossa Excelência,
que me ausentarei do País no próximo dia
5, pelo prazo de quinze dias, a fim de
participar,
como
representante
da
Associação Interpalamentar de Turismo
(Grupo Brasileiro) da reunião da União
Internacional de Organismos Oficiais de
Turismo, a realizar-se em Atenas, Grécia,
de 6 a 10 do corrente.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os protestos
de estima e consideração. – Joaquim
Parente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicação lida vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho. (Pausa).
Não está S. Exa. presente.

Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, enquanto o País se
debate, enfrentando uma crise política
sem precedentes, uma crise econômica
das mais sérias, uma crise social
verdadeiramente
impressionante,
o
Parlamento brasileiro como que se
encontra apático, diante da realidade, que
é terrível.
As perguntas surgem sôbre se o
partido da oposição, essa organização
política que tomou o nome de Movimento
Democrático Brasileiro, terá ou não terá
candidato, em eleições diretas ou
indiretas, à Presidência da República e
aos governos dos Estados.
Todos os que vêm falando, membros
do MDB, expressam a sua opinião
pessoal porque sòmente no dia 15 do
corrente mês reunir-se-á o Diretório do
Movimento Democrático Brasileiro para
decidir conclusivamente sôbre a posição
que deve tomar, face à conjuntura
nacional e regional.
A verdade é que existem Estados
onde as eleições se irão processar e os
jornais noticiam que há movimentos para
que os oposicionistas disputem as
eleições com probabilidade de êxito. E
ousam citar o Rio Grande do Sul e o
Estado de São Paulo. Mas o Diretório
Nacional do Partido ainda não se
pronunciou – quando falo Partido, digase: organização político-eleitoral.
O que existe no País é uma
contradição flagrante: aquêles que
condenam as eleições diretas pelo povo
são aquêles que garantem, num outro
País, eleições diretas pelo povo, e que já
se realizaram sem qualquer conturbação.
O povo de São Domingos elegeu o seu
Presidente da República. Votou o culto e
o inculto, o alfabeto e o analfabeto, quem
tinha ou quem não tinha título eleitoral.
Quem estava em condições de exprimir
sua vontade votou, sob garantia inclusive
de tropas brasileiras. E esta contradição
corre
mundo.
Provàvelmente
será
comentada na Organização dos Estados
Americanos. Provàvelmente já o está
sendo, ou será, na ONU em tôda parte,
em todos os lugares. Um Govêrno que
garante eleições livres e autenticas noutro
país, recusa-se a promovê-las no seu
próprio país.
Sr. Presidente, em que o povo de
São Domingos é mais politizado que o
povo brasileiro? Então, porque menos
politizado é que deve ter garantias para
votar livremente? E porque mais
politizado é que o povo brasileiro não
deve escolher direta, secreta e livremente
os seus dirigentes?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
muito prazer.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre
Senador Aurélio Viana, V. Exa. está
discorrendo sôbre uma situação que nos
envergonha e que nos humilha perante o
mundo. Fazemos valer a democracia lá
em São Domingos e aqui não existe
democracia. A democracia em São
Domingos é a democracia do voto, aqui é
a democracia do tacão. Essa gente que
se apropriou do Govêrno ainda não
compreendeu, ou melhor, sabe mas não
quer confessá-lo, que o Estado é a Nação
politicamente organizada. Se a Nação
não organiza o seu Estado, êste não tem
existência legitima, O Estado só é
legítimo, o poder que êle encarna quando
emana da vontade popular, da vontade do
povo. Enquanto garantimos a democracia
em
São
Domingos,
assistimos,
estarrecidos, a um Ministro de Estado
declarar que é verdadeira subversão o
povo escolher livremente os seus
dirigentes. Por isso mesmo, com muita
propriedade o "Jornal do Brasil'', edição
de ontem, estampou um artigo intitulado
"Geração em Ocaso". A essa geração
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realmente pertence o homem que teve o
desplante de apregoar, aos quatro ventos,
que os homens que pleiteiam o direito de
um povo eleger os seus governantes
praticam ato de subversão. Ora, Sr.
Senador, sentimos vergonha de têrmos
tropas no exterior impondo a vontade de
uma Organização externa. E vemos que
um dos homens responsáveis pela ida
dêsses contingentes a São Domingos é
aquêle que proclama, abertamente, que o
direito de escolha livre pelo voto é ato de
subversão. Daí, Srs. Senadores, eu haver
dito, de início, que assistimos, humilhados
e envergonhados, a essa proclamação de
que
somos
subversivos
porque
pretendemos que o povo aja de acordo
com a Constituição e exerça realmente o
direito de escolher livremente os seus
dirigentes.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Agradeço
o aparte que gentilmente Vossa
Excelência acabou de dar.
Há uma inversão na ordem dos
valores.
Subversão democrática é pleitear-se
autenticidade democrática. Liberdades
democráticas significam o aniquilamento
e
a
eliminação
dos
direitos
impostergáveis do povo, de livre e
abertamente escolher os seus dirigentes;
liberdade democrática é impor-se a um
Congresso, pelo voto conhecido, a
descoberto,
certas
candidaturas.
Subversão é propor-se o voto secreto, a
ratificação do maior principio que
representou uma grande conquista da
Revolução de 30, que valeu pelo voto
secreto mais do que por outra qualquer
coisa, porque o voto representa garantia,
decisão sem coação.
Sr. Presidente, uma tristeza o que
Contemplamos hoje em nosso país.
Melhor teria sido nunca têrmos enviado
tropas para São Domingos, do que vê-las,
ali, dando exemplo ao mundo de que
somos o país das contradições, da dupla
face quanto ao seu grupo dirigente: –
arrisca a vida dos seus filhos para, lá fora,
defender a democracia, a liberdade, o
direito do povo de escolher livremente os
seus dirigentes, o direito do povo de se
congregar nas praças públicas e advogar
as suas teses e apresentar o seu
programa; e, dentro das fronteiras do
Pais, impede a livre manifestação do
pensamento, através das ameaças a que
V. Exa. se referiu, e doutras mais.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Ora, com
prazer. Eu sabia que V. Exa. havia de
chegar...
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, inicialmente, quero agradecer a
gentileza de V. Exa. me conceder o
aparte. Acredito que há uma diferença
muito grande entre a situação da
República de São Domingos e a do Brasil.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Ah!,
sim. Estou de acôrdo. Lá está havendo
democracia.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Meu
ponto de vista é o seguinte: quando as
tropas de várias Repúblicas americanas
acudiram a São Domingos, nós todos
conheciamos a situação, através de
noticiário, ou seja, de que aquêle País
estava ameaçãdo de se tornar segunda
Cuba. Ai, então, entraram as tropas das
repúblicas
americanas,
conseguindo
restabelecer a ordem. Agora, realizaram-se
livremente, as eleições, cujo resultado
aponta a vitória de um dos candidatos. Não
tenho acompanhado o processo, mas, de
qualquer maneira, entendo que vai ser
consolidado o regime democrático. naquela
república. Aqui, no Brasil, nobre Senador
Aurélio Viana, a situação, antes da
revolução de 31 de março de 1964,
demonstrava que o País estava ameaçado,
também, por um regime extremista.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – E
continua a mesma ameaça?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – O govêrno
então, encontrou o País num verda-
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deiro abismo, sem crédito, em condições
as mais precárias, com uma inflação
galopante. E para tirar o País de tal
situação, teve que impor, como está
impondo, certos sacrifícios ao povo
brasileiro, sacrifícios que, naturalmente,
não podem ser exercitados sem encontrar
uma certa resistência, um certo mal estar.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Que
tem isso com o voto direto?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Na
situação atual, o povo brasileiro, fazendo
êsses sacrifícios, porque assim o exige um
regime de austeridade para recolocar o
Brasil no seu verdadeiro lugar de uma
Democracia,
o
povo
brasileiro,
naturalmente, não está satisfeito. Todos
estamos sentindo essa diferença. Tenho
dito, muitas vêzes, que os assalariados,
sem fazer distinção de classe ou de
posição, estão sendo remunerados de
maneira tal, que tiveram de reduzir seu
padrão de vida. Então todos êsses
elementos, naturalmente a grande maioria,
não chegariam a atinar que êsse sacrificio
é para consolidar o regime democrático e
colocar o País na sua verdadeira posição
de destaque e desenvolvimento. Daí por
que uma eleição direta, possivelmente,
poderá fazer com que aquêles elementos
que foram banidos do Govêrno em 1964,
voltem novamente. V. Exa. sabe,
perfeitamente, que o próprio candidato
Costa e Silva tem declarado que vai
procurar, imediatamente, fazer com que o
País retorne à plenitude do regime
democrático. Assim, serão indiretas,
apenas, as próximas eleições, para
Presidente, Vice-Presidente da República e
Governadores de Estado, de acôrdo com o
Ato Institucional. Mas a razão é a que estou
referindo: o povo, naturalmente, está
sofrendo, disso sabemos perfeitamente e,
em consequência, poderá não votar com o
regime atual.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nobre
Senador, V. Exa. acha que o povo está
sofrendo mais agora do que sofria no
regime anterior, ou sofria mais no regime
passado do que agora? Está mais
satisfeito agora ou estava mais satisfeito
então que agora?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – No
Govêmo anterior a situação era tão negra,
tão difícil, que não sabiamos mais o dia
de amanhã, se teríamos aqui uma
segunda Cuba. Hoje estamos em
condições muito superiores.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Então.
veja V. Exa. a sua lógica, o seu raciocínio,
como são contra V. Exa. mesmo.
Se o povo hoje está mais satisfeito
do que estava ontem, se hoje sofre
menos do que sofria, logo nas eleições
preferiria que não voltasse o passado,
porque no passado sofria mais do que no
presente.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Em
1960 era outra coisa.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sabe V.
Exa. que a situação de São Domingos era
muito mais grave do que a situação
brasileira,
como
apregoada
e
representada. V. Exa. sabe que houve
verdadeira turbação da ordem, luta
armada, assassínios naquela república,
que sofreu uma ditadura de mais de 30
anos, a ditadura de uma família que se
locupletara, se enriquecera do sofrimento,
da agonia daquele povo, pequenino mas
heróico.
Tudo isto – não o justifico – serviu de
base para o envio de tropas no inicio
americanas e brasileiras, para aquele
País.
Dizia-se, como V. Exa. acaba de
repetir, que o comunismo estava à porta,
São Domingos seria o segundo país a
adotá-lo, uma nova Cuba na América
Latina. Quando um dos candidatos que
havia sido deposto por um golpe armado
se apresenta, êle que fôra deposto sob o
pretexto de que era um veículo para o
estabelecimento do comunismo em São
Domingos, êsse candidato consegue
registro, a sua casa é protegida pelas
fôrças militares que ali se encontram,
disputa as eleições sempre garantido
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por essas fôrças – inclusive a brasileira –
e perde.
Ora, V. Exa. confessa, no seu
aparte, que não houve uma mudança no
Brasil, que não há garantias, que a nossa
situação continua tão difícil como naquele
tempo e é de tal ordem a insatisfação
popular que o Govêrno simula eleições
porque não pretende, de maneira
nenhuma, submeter-se ao veredictum da
vontade popular.
É a inferência que se tira das
palavras de V. Exa., porque não há lógica
que nos convença de que um país dêste
hemisfério tenha garantias do nosso para
que ali o analfabeto vote, a mulher, com
ou sem título eleitoral, vote, o cidadão
vote, procurando dar o exemplo ao
mundo de que restaurou a democracia
interna amplamente; não há lógica que
convença o mundo de que as afirmativas
sôbre a questão interna mereçam fé,
principalmente quando – V. Exa. vai votar
livremente, mas V. Exa. também sofre
uma ameaça de ter os seus direitos
políticas cassados e o seu mandato
eliminado. Que se diz agora no Brasil? No
Rio Grande do Sul, a Oposição tem tantos
deputados quanto o governo. E há quem
afirme: – "Tem mais um". E já há quem
interprete os últimos pronunciamentos do
nosso ilustre colega Senador Mem de Sá,
Ministro da justiça, como aviso aos
navegantes – novas cassações de
mandatos nos Estados e nos Municípios.
Com aquela simples arma, o Govêrno
transforma uma maioria em minoria.
Com franqueza, nobre Senador, V.
Exa. acha que isto é Democracia, e isto
confirma a Democracia, que isto seja
restauração democrática? Mas, já não
foram cassados os subversivos do
Congresso,
os
comunistas
do
Congresso?
Então, agora, o que é que vão
cassar? Apenas os democratas que
poderiam derrotar no Parlamento federal
ou estadual candidatos do Govêrno. Mas
não houve há pouco eleições em que o
povo manifestou a sua vontade e o
Governo não saiu vitorioso, vencedor em
todos os pleitos onde essas eleições se
processaram, até mesmo aquêles que
enganaram o povo fazendo crer que eram
da Oposição, quando na verdade eram
governistas,
porque
imediatamente
aderiram, quantos já estavam de "língua
passada", como se diz na gíria? Ou,
então,
o
próprio
Govêrno
está
arrependido de terem sido eleitos os que
foram, e estão com êles e o apóiam. Não
se satisfez com a escolha. Pretende fazer
uma escolha mais restrita. Mas, a
verdade é que e houve eleições na
Guanabara, em Minas Gerais, em Goiás e
assim por diante, sem um incidente
sequer, numa demonstração de que o
processo de escolha era válido, não
poderia haver temor de sublevação da
ordem ou de subversão.
Nobre Senador, V. Exa. não é
comunista, e sabe que eu também não
sou. Mas posso afirmar a V. Exa. que são
essas atitudes que podem promover o
comunismo no Brasil.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – V. Exa.
concede mais um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
muito prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, a situação em que o país se
encontrava, por ocasião da Revolução era
uma situação difícil. E se falava muito – V.
Ex.ª certamente é um dos que, como
todos os demais, pensava e reconhecia
que era preciso fazer as reformas...
O SR. AURÉLIO VIANA: – Pensava
e penso ainda.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – ...para
corrigir distorções e erros do passado.
Mas nós verificávamos que, na situação
que o País atravessa, era difícil realizar
as reformas. Esta é uma das razões de
certa impopularidade dêste Govêrno.
Certa impopularidade, digo eu, porque o
povo já está reconhecendo que a situação
tende a melhorar...

O SR. AURÉLIO VIANA: – Então, se
o povo está reconhecendo, por que, não
se lhe dá o direito de escolher?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Tanto
isso é verdade que, em novembro,
teremos eleições parlamentares diretas.
O eleitor brasileiro escolherá seus
representantes para o Legislativo federal,
estadual e municipal. A verdade, nobre
Senador, é que muitas leis foram votadas
e estão em vigor corrigindo distorções e
muitos erros do passado. Outras ainda
terão que ser votadas nestes próximos
meses. Tudo isto, naturalmente, importa
num esfôrço, num sacrifício, num
descontentamente,
mesmo
porque
aquêles que se estão beneficiando com
os erros do passado não podem agora
estar satisfeitos: verificaram que os
privilégios que usufruíram e usufruem
ainda estão na iminência de desaparecer.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Por
exemplo: os industriais, os agricultores,
os banqueiros?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Existem
muitos. Ainda há pouco, eu estava lendo
a reforma do Código Tributário. Nós
votamos, aqui, a Emenda à, Constituição
nº 18, que é a reforma tributária. Agora
está para ser regulamentada – não sei se
por um decreto ou se terá que vir do
Executivo – mas o fato é que êste é um
dos pontos importantes...
O SR. AURÉLIO VIANA: – Quando
V. Ex.ª fala da tribuna analisando o
problema econômico e financeiro dêste
país pode pensar como governista, mas
fala como Oposição, porque a análise que
V. Ex.ª faz é real, quando apresenta a
indústria nacional vitima de um processo
de verdadeira espoliação. V. Ex.ª verifica
que até na importação de fertilizantes,
quando o Brasil concede subsídios aos
exportadores estrangeiros, na verdade
êsses subsídios não são de 50% apenas,
vão além...
O SR. ATÍLIO FONTOURA: – ...e
quem paga êsses subsídios é o povo
brasileiro pelo encarecimento constante
do custo da vida em todos os setores. Se
o govêrno, ao invés de se preocupar tanto
com o "distritão", como voto vinculado,
com
cassação
de
mandatos
principalmente no momento atual com a
escolha de Presidentes, de Governadores
de Estado, como, agora, por exemplo, a
escolha do Governador de São Paulo,
candidato ao Govêrno de São Paulo, pela
ARENA merecendo criticas até de órgãos
conservadores, aquêles que mais deram
suporte ao movimento armado, melhor
seria estivesse se preocupando com
outros problemas, equacionando-os. É
bom que V. Ex.ª fique sabendo que, neste
caso, só poderia ter sucesso – ninguém
tenha dúvida quanto a isto. Mas aos
poucos vai sendo aniquilada a indústria
nacional; aos poucos, o Brasil está sendo
ocupado pelos grupos alienígenas numa
concorrência desleal, porque protegidos,
em detrimento daqueles que se vêm
sacrificando desde época recuada
visando o fortalecimento do poder
nacional, da economia nacional. O que eu
penso é que se está procurando desviar a
atenção do povo do problema que o
angustia que é o problema econômico
financeiro para questão de lana craprina
que tem sua importância, mas que não é
fundamental. A inquietação que se nota
no País e que se agrava é porque o custo
de vida continua subindo, é porque a
indústria nacional está ameaçada, é
porque
grupos
estrangeiros
estão
penetrando, cada vez mais e mais
poderosa e violentamente no nosso País
porque certos acordos que ferem a
consciência
nacional
estão
sendo
firmados pelo nosso Govêrno com outras
potências – e o País treme, estremece
sem saber do dia de amanhã. E êste
grupo que o está no poder perde, a cada
dia, grande oportunidade de se fazer
querido, de se fazer amado, de se fazer
admirado – o têrmo é êste – pelo nosso
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povo, pela nossa gente, que não quer
subversão, que não quer anarquia.
Há anarquistas em todos os países,
logo não seria exceção no nosso. Mas
falta capacidade para levar o nosso povo
a atitudes que êle rejeita, repugna e não
aceita.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
grande prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Dentro da linha dêsse raciocínio, V. Ex.ª
poderia afirmar mesmo que, na medida
em que o Govêrno restaura as normas do
regime democrático, encontra as boas
condições para solucionar os problemas
econômicos-financeiros.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Exato.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Os
exemplos passados, dêste e de outros
países, indicam precisamente isso.
Lembre-se V. Ex.ª de que, em plena
guerra, os Estados Unidos realizaram
eleições para eleger Roosevelt. E houve
mais: mal terminava a guerra, com tôdas
as conseqüências dela em revolução,
convocamos o Govêrno brasileiro a
restaurar
o
regime
democrático,
restituindo ao povo o direito de livre
escolha de seus governantes. E o
reclamaram, também, exatamente muitos
dos que hoje, do lado de lá, invocam
razões de Estado para impedir que o
povo vote diretamente. As circunstâncias
atuais não têm sequer comparação com
as dificuldades por que passava o País,
logo após a guerra e na curso de uma
ditadura. Pudemos, entretanto, exigir
eleição direta e conquistá-la sem que o
ditador tivesse fôrça de nos qualificar de
subversivos. Houve que se render às
exigências da opinião nacional. De
maneira que, o que hoje muitos chamam
de razão de Estado, em verdade são
apenas razões de conveniência.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Qual o
candidato eleito em 1945? O candidato
apoiado pelo Govêrno então deposto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
argumento de V. Ex.ª é de uma
oportunidade primorosa. Não tema, o
atual Govêrno, a eleição direta, pois pode
conquistar a vitória pelo apêlo ao voto
popular. Porque, então, êsse mêdo? Esse
mêdo não teve sequer o Ditador Vargas.
Não o tenha, então, o Presidente Castello
Branco.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Não há
mêdo, em absoluto.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
Senador Atílio Fontana, V. Ex.ª se refere
à volta dos que estão vivendo noutros
países? A volta como? Como candidatos
não. Estão banidos da vida pública do
Brasil, V. Ex.ª sabe, porque não é
inocente, que êles não têm condições
para voltar ao Brasil no momento; V. Ex.ª
sabe que nenhum dêles pode candidatarse a qualquer pôsto eletivo do Brasil. E V.
Ex.ª sabe, perfeitamente, que, se há uma
luta,
neste
País,
dos
genuínos
democratas, é para instauração de um
sistema
democrático
de
Govêrno
autêntico, à altura do Brasil atual e não
para a volta de coisa alguma. A questão é
outra e tem as suas origens, também e
particularmente, no sistema econômico
que querem implantar de qualquer
maneira, no País, e que nos manieta, nos
liga, nos junge e certas potências
internacionais do dinheiro, como ninguém
ignora!
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Não à
Rússia!
O SR. AURÉLIO VIANA: – V. Ex.ª
sabe, perfeitamente, que, embora
havendo alguns, americanistas no Brasil
– de tal modo que, acham até que as
fronteiras do Brasil devem desaparecer
para que fiquem lá no Texas – a minha
posição, que não é de agora, pois de
muitos anos, desde menino, desde
rapazinho, é por que nosso País
seja tão soberano e tão independente
que, mesmo numa situação como
a que vivemos, não se subordine a
injunções nem da Rússia nem dos
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Estados Unidos, nem da Alemanha nem
da Inglaterra.
Eu não defendo a liberdade do nosso
País para que se afirme em relação à
União soviética; eu defendo a liberdade
dêste país para que se afirme diante de
qualquer povo. Não fôsse eu nordestino e
das Alagoas, particularmente. E qualquer
um não pode deixar de pensar desta
maneira: relações de amizade; relações
comerciais; relações sociais e culturais,
nunca subordinação!
Sei que o aparte de V. Ex.ª não foi
endereçado a mim. Talvez esteja
correndo numa velocidade terrível para
muitos dos elementos do seu próprio
grupo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ª permite? (Assentimento do orador) –
Exatamente
para
complementar
o
argumento de V. Ex.ª. Essa alegação do
possível retôrno ao passado não tem
razão por dois motivos principais: quanto
a Oposição, porque ela não está
reivindicando retôrno algum a erros
pretéritos, e quanto ao próprio Governo,
não é possível a invocação, que se torna
até ridícula, pois parcela ponderável de
Deputados e Senadores que apoiavam o
Governo do Sr. João Goulart integram,
hoje, a representação da Arena. E não é
só. Pelo menos três Ministros de Estado
do Govêrno deposto por subversivos e
corruptos fazem parte da Arena.
O SR. AURÉLIO VIANA: – E que
colaboraram íntimamente com aquêle
Govêrno.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Em que
partido estão?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Estão no M.D.B.? Mas, porventura, os
que filiaram ao M.D.B. continuam
corruptos e subversivos enquanto os que
aderiram ao Governo perderam essa
condição?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Não os
tacharia de corruptos...
O SR. AURÉLIO VIANA: – Então, V.
Ex.ª não entendeu o aparte do nobre
Senador Josaphat Marinho.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Existem
no Brasil dois grupos políticos: o que
apoia o atual Govêrno e o que o combate
e que reúne, na sua maior parte, os
elementos do Governo passado. Ninguém
o pode negar. Não diremos que os que se
opõem ao atual Governo são os mesmos
que compunham o Govêrno passado, os
expoentes do Govêrno anterior – com
exceção, naturalmente, dos cassados.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não faça,
com o seu aparte, injustiça, nobre
Senador, nem por intenção de apontar os
seus colegas, ora do outro lado, –
inclusive muitos daqueles que estiveram
no mesmo Partido de V. Ex.ª,
colaborando com V. Ex.ª, trabalhando
com V. Ex.ª – de subversivos ou de
comunistas, porque estão no M.D.B.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Absolutamente, nobre senador, não os
estamos tachando de subversivos nem de
corruptos...
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sim.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – ...e sim
acentuando que, hoje, se encontram nele
integrados, exatamente a todos os que
eram do Govêrno passado.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas V.
Ex.ª está equivocado. A base de
sustentação, o cérebro que organiza certa
política do atual Govêrno é justamente
formada de um grande grupo, do
principal, que estêve apoiando o Govêrno
passado. E V. Ex.ª sabe que, se não
fôsse a grande proporção política que
apoiou o Govêrno passado, – hoje com
o Govêrno presente – do Partido de V.
Ex.ª, no Senado, não teria maioria. V. Ex.ª
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sabe disso. Vamos deixar esta questão,
nobre Senador, porque "lá e cá más fadas
há". (Risos.)
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Concederei o aparte primeiramente ao
nobre Senador José Ermírio, que mo
solicitou antes, e, a seguir, ouvirei V. Ex.ª
com todo o prazer.
V. Exª, nobre Senador José Ermírio,
tem o aparte.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Senador
Aurélio Viana, estou ouvindo, com
atenção o discurso de V. Exa. Realmente,
o govêrno de um país que envia força
militar, para garantir eleições em São
Domingos, deveria, em primeiro lugar, dar
o exemplo em casa permitindo eleições,
como em São Domingos. Em segundo
lugar, a situação do Brasil, no Exterior,
hoje está por demais conhecida. A
publicação
"The
Economist",
de
novembro passado, expunha duramente a
situação no Brasil. Agora, no próprio
Senado Americano, em 22 de março o
Senador William Fulbright fêz um discurso
de que vou ler trechos: – "Precisamos
ajudar mais a Aliança para o Progresso.
No entanto, estou certo de que essa
ajuda não irá, porque é preciso deixar de
apoiar situações militares oligárquicas e
econômicas, já que é êsse o programa
dos Estados Unidos". Era, aliás, o que o
Presidente Kennedy tinha em mente.
Depois, aquêle Senador citou que o
momento atual na América Latina em
geral é tumultuoso e que, no próprio
Brasil, assim continua. São situações
definidas no Exterior. V. Exa. se referiu a
questão de fertilizantes. Darei um
exemplo para que nos Anais desta Casa.
No período de 1966-64, o Brasil importou
2.7 mil toneladas de adubos – potassa,
fosfatos, nitrogenados. Os importadores,
os grandes senhores do Brasil, na maioria
firmas estrangeiras, aumentaram aquela
quantidade de adubos através de mistura
desconhecidas, para 773 mil toneladas.
Ora um país que se deixa dominar por
grupos de fora não tem futuro nenhum e a
agricultura estará cada vez pior.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nos
fundamentos de tudo isso há coisas que
quando
foram
reveladas,
farão
estremecer os alicerces da própria nação.
A verdade é a seguinte: nós, como
dizia. Danton Jobim naquele artigo
notável sôbre "O Direito de Ser Centra".
pretendíamos o voto direto; V. Exas.
lutem por esse esdrúxulo tipo de votação,
que não tem outro sentido senão o da
perpetuação no poder, sem aquiescência
popular, de um Congresso em fim de
mandato que, sem eleições livres, será
renovado de mais da metade de sua
representação, que irá escolher, num
regime presidencial forte, fortíssima, um
Presidente da República, e ainda sob
vara, pressionado, ameaçado.
Não houve nem mesmo inteligência
política em eliminar a intimidação. Então,
é subversivo o General Mourão Filho que,
segundo dizem, foi quem primeiro gritou a
revolução
no
Brasil,
que
prega
abertamente o voto direto?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Mas
quem está dizendo que o general Mourão
é subversivo?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Quem foi
que disse que pregar o voto direto é
subversão? Fui eu?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – As
idéias são livres. Não temos ainda
realmente uma ditadura em que não se
possa pregar. V. Exa. defende o vo-

to direto. Outras defendem o voto indireto
para as próximas eleições. Mourão Filho
defende o voto direto para as próximas
eleições.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
estou dizendo que aquêle que defende o
voto disto é subversivo, mas na ala de V.
Exa. elementos da cúpula do Governo
que V. Exa. defende proclamam alto e
bom som é subversivo aquêle que
apregoa a defesa dêsse sistema de
votação.
Como diz a Danton Jobim, êsse
notável jornalista:
"Um lado não quer anistia. O outro a
deseja,
mesmo
a
longo
prazo,
começando com a revisão das injustiças
mais gritantes."
O lado que quer que comece, que
principie pela revisão das injustiças mais
gritantes. ilegível nosso lado; o lado de V.
Exa., não. (Lendo)
"Um lado deseja uma democracia
ilegível, com liberdades públicas restritas
e consentidas, o outro reclama o Estado
de direito, assegurando a todos, através
de leis e tribunais independentes, o gôzo
das franquias democráticas."
Esse é nosso lado.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, permita-me! Que democracia
tutelada é essa , se os jornais publicam e
combatem o Governo livremente, se não
há nenhuma restrição com relação à
imprensa? Que democracia ilegível pode
ser essa que dá tôda liberdade de se
externar o pensamento? A imprensa não
sofre restrições. Por aí se pode mostrar a
malícia do jornalista que escreveu esse
artigo.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nobre
Senador, infelizmente, vez por outra
estamos em campos opostos na
interpretação do fato democrático.
Pede haver liberdade de os jornais
manifestarem a sua opinião, pode haver
liberdade de um parlamentar emitir o seu
pensamento, sem haver liberdade.
Parece um paradoxo e uma
contradição o que acabo de enunciar.
Quando o homem pode falar dentro de
certas condições, pode emitir o seu
parecer e o seu pensamento, mas não
pode escolher livremente es dirigentes da
sua pátria; quando ele não tem liberdade
para isso tudo, as outras liberdades
desaparecem diante disso.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Antes
de 45 não podíamos sequer...
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Não
voltemos ao passado. Condenei-o muito,
e continuo condenando aquêle passado
de 28, 27, 29, 37, etc. E a diferença
talvez seja esta: é que o continuo
condenando, enquanto hoje, há tantos
que o condenaram e que o edificaram e o
implantaram no Brasil. Esta a diferença.
Então, o professor pode falar da sua
cátedra par seus alunos. Tem liberdade.
Há liberdade no País. Um cidadão pode ir
ao cinema. Há liberdada de ir ao cinema,
a u, jôgo de futebol. Há liberdade. Pode
publicar um artigo no jornal. Há liberdade
de escrever no jornal. Pois muito bem!
Mas na hora de escolher êle não pode
escolher os seus diligentes supremos.
Está êle ameaçado se porventura der
maioria contra o pensamento dos
detentores do poder. Será fatalmente
eliminado, e será eliminado antes, para
que essa maioria jamais consiga
manifestai livremente o seu pensamento
no campo da escolha.
Ha jornais nos países comunistas
que condenam atos administrativos
de prefeitos do Govêrno, que denunciam
falcatruas, erros. Então achei inte-
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ressante, quando estive num desses
países, conversando com um grupo de
dirigentes de um dêsses países. Êsse
grupo quis nos provar, a nós que ali nos
encontravamos, como V. Exa. hoje, que
ali havia liberdade. Eis aqui um artigo. O
artigo condena o nosso govêrno, porque
não tomou providências tais e tais quanto
á construção de uma rodovia. Os Srs.
vejam isto aqui. É uma condenação a um
elemento do governo porque não está
usando bem os dinheiros públicos. Os
Senhores ousam dizer que aqui não há
liberdade? No entanto, só há um Partido,
no entanto só se pode votar nos
candidatos escolhidos por êsse Partido,
no entanto o povo só pode escolher os
indicados pelos detentores do poder.
Há liberdade ali? V. Exa. diria, não.
Então. não há. Aqui é uma liberdade
limitada, parcial , vigiada. Há liberdade de
escolha, contanto que o escolhido
pertença à maioria. Se não houver
número para escolher um que pertença à
maioria, então a maioria se transforma em
minoria e a minoria se transforma em
maioria.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Em
alguns Estados, ainda há poucos referiu
ao Rio Grande do Sul, a oposição está
em maioria.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Já está
ameaçada de ficar em minoria, com a
eliminação de dois ou três dos seus
elementos, segundo o noticiário da
imprensa.
O SR. ATILIO FONTANA: – Os
jornais dizem mas não se sabe se
realmente acontecerá.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Há
dias, discordando de um dos meus
colegas sôbre o candidato do partido de
V. Ex.ª, um dos atuais detentores do
Poder, dizia que nós deveriamos levar tão
a sério êste momento que vive a nação
brasileira, que não deveriamos por um só
instante, desviarmo-nos da seriedade na
análise da problemática nacional e das
suas candidaturas. Porque não há quem
saiba do dia político de amanhã.
V.
Ex.ª
ouviu
declarações
peremptórias, de elementos do Governo,
de que o "distritão" não seria jamais
decretado pelo Presidente da República.
No entanto, já hoje os jornais noticiam
que estamos prestes a assistir ao
estabelecimento dêsse sistema. E o autor
e consumador seria o Presidente da
República.
Em síntese: é subversão desejarmos
o voto secreto? é subversão desejarmos
uma revisão para que injustiças sejam
retificadas? E' subversão lutarmos contra
as facilidades que se dão aos grupos
econômicos alienígenas e desejarmos a
proteção àqueles que constroem a riqueza
deste País? Com suor e sacrifícios? E'
então a democracia uma brincadeira?
Vemos, agora, no Vietnam – onde há
mais de 200 mil soldados norteamericanos – o povo nas ruas, pedindo
eleições, clamando pelo direito de
escolher seus dirigentes. Vemos, agora, a
ditadura militar daquele País ceder.
E lemos as declarações do
Presidente
dos
Estados
Unidos,
congratular-se com aquele povo, porque
está prestes a escolher, nas urnas, em
plena guerra, em plena luta o seu
presidente. Lembrei-me desse exemplo
em virtude do aparte que me foi dado pelo
Senador Josaphat Marinho.
O que se espera é que o povo vá às
ruas, o que provocaria um grito de alegria
no Brasil inteiro, para escolher livremente,
nas urnas, pelo seu voto ali depositado,
os supremos dirigentes da nação. E' por
isso que lutamos, sem advogarmos a
anarquia, a baderna, porque não
somos anarquistas nem baderneiros,
ilegível porque nunca conspiramos.
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Desejamos, sinceramente, que aumente, o
lado de lá, a onda dos que desejam
instauração de uma democracia autêntica no
nosso país.
Êste é o nosso pensamento individual
que acredito seja o pensamento da maioria
ou da totalidade daquêles que compõem o
nosso Movimento. Reconhecemos, desta
tribuna, que há muitos e muitos do outro lado
que defendem esta mesma tese, que
gostaram de vê-la vitoriosa porque sabem
que a Democracia só se firma quando é
reconhecida.
Sr. Presidente, congratulo-me com o
jornalista Danton Jobim pelos artigos que
vem publicando, principalmente por êste
"Direito de Ser Contra." Não sei se o MDB
terá candidato à Presidência, aceitando o tipo
de eleição estabelecido pelo Govêrno atual.
Mas, aceito em tese, os principios contidos
nêste artigo que são válidos. Discordamos do
adversário, respeitâmo-lo. Discordem de nós
mas respeitem o direito que temos de sermos
livres, de proclamarmos democràticamente
nossas idéias, de irmos ao povo. O
impedimento disto é a confirmação, perante o
Brasil e o mundo inteiro, de uma grande farsa
estabelecida no nosso País. (Muito bem!
Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
Zacharías de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Joaquim Parente.
Filinto Müller – (4.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está terminado o período
destinado ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Acham-se sôbre a mesa requerimentos
de autoria dos Srs. Senadores João Abrahão,
Cattete Pinheiro, Gilberto Marinho e Filinto
Müller, que serão lidos e votados quando
houver número.
Estão presentes apenas 16 Senhores
Senadores.
Não há número para as votações. As
dez primeiras matérias da Ordem do Dia
estão em fase de votação, ficando assim
adiadas para a própria sessão.
São as seguintes as matérias, cujas
votações ficam adiadas:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63
na Casa de origem) que autoriza o Tribunal
de Contas da União a registrar têrmo de
rescisão de contrato entre a Divisão de Obras
do mistério da Agricultura e a CISA S/A –
Engenharia e Comércio, tendo Pareceres
favoráveis, sob ns. 460 e 461, de 1966, das
Comissões de Constituição e Justiça, e de
Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
17, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de
Decreto Legislativo nº 17 de 1962, originário
da Câmara dos Deputados (nº 130-A-62 na
dada de origem), que determina o registro do
têrmo assinado em 13 de fevereiro de 1959,
de unificação, constituição, regularização e
transferência de aforamento dos terrenos de
marinha e acrescidos, situados na Avenida
Brigadeiro Trompcwsky, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, outorgados
pela União Federal ao espólio de Joaquim
Vieira Ferreira, tendo Pareceres (ns. 726 e
726-A, de 1962, 512 e 513, de 1966) das
Comissões de constituição e Justiça
favorável e de Finanças, favorável, com votos
em separado do Senhor Senador Domicio
Dondém e vencido do Sr. Senador Adolfo
Franco.

REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 212, de 1966, pelo qual o Senhor Senador
Mello Braga solicita autorização do Senado para
participar da Delegação do Brasil à Conferência
da Organização Internacional do Trabalho, a
reunir-se pròximamente em Genebra (tendo
parecer favorável da Comissão de Relações
Exteriores.)
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do Exército em diversas regiões do País e no
Exterior, tendo Pareceres (ns. 445 e 446, de
1966), das Comissões:
– de Relações Exteriores, declarandose incompetente para opinar sôbre o assunto;
e
– de segurança Nacional, pela
procedência do Requerimento.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE
1964

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE
1966

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 174, de 1964 (nº 859-B-63,
na Casa de origem), que dispõe sôbre
concursos de prognósticos esportivos e dá
outras providências, tendo Pareceres (ns.
452 a 455, de 1966), das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do
Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável, nos
termos do Substitutivo que apresenta;
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto e do;
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.

Votação, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 77, de 1966, número 2.160B-641 na Casa de origem que institui o "Dia
do Motorista". tendo Pareceres favoráveis,
sob ns. 507 e 508, de 1966.
– da Comissão de Educação e Cultura;
e
– da Comissão de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE
1966
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 99, de 1966 de iniciativa do
Presidente da República, que estende a
praças licenciadas nas condições que
especifica o disposto no parágrafo único do
art. 20, da Lei nº 3.765, de 4 de maio de
1960, tendo Pareceres favoráveis, sob ns.
564 e 585, das Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE
1966
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 1966 (nº 3.578-B66 na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que estabelece
isenção do imposto do Sêlo, para os atos em
que forem partes os órgãos definidos no
número IV, art. 8º, da Lei nº 4.380, de 21 de
agôsto de 1964, e as Caixas Econômicas em
suas operações imobiliárias. tendo parecer
favorável, sob nº 543, de 1966, da Comissão
de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE
1966
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 109, de 1966 (nº 3.600-B66 na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 369.000.000 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a desapropriação de terrenos
onde foram travadas as Batalhas dos
Guararapes, no Município de Jaboatão,
Estado de Pernambuco, tendo Parecer
favorável, sob nº 527, de 1966, da Comissão
de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE
1966
Votação em turno único, do projeto de Lei
da Câmara nº 113, de 1966 (nº 3.601-B-66 na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
Republica, que isenta do impôsto de
importação equipamento importado pela
Madequímica S/A Indústria de Madeiras
Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul, tendo Parecer
favorável, sob nº 528 de 1966, da Comissão de
Finanças, dependendo de pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto e a emenda e dá Comissão de
Finanças sôbre a emenda.
REQUERIMENTO Nº 36, DE 1966
Votação,
em
turno
único,
do
Requerimento nº 36, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador Ermírio
solicita
ao
Ministério da Guerra informações sôbre
as despesas efetuadas com tropas

Discussão, em primeiro turno (4º dia),
do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de
1965 (número 19-B-64 na Casa de origem),
de iniciativa da Câmara dos Deputados, que
altera a redação do artigo 199 da
Constituição
Federal,
suprimindo-lhe
parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, de 3% sôbre a
renda tributária da União), tendo parecer
favorável sob nº 529, de 1966, da Comissão
Especial.
Era discussão o projeto no seu quarto
dia.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra,
darei como encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
O projeto voltará à Ordem do Dia para
prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.)
Item 12:
Discussão, em turno único da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 559, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B66 na Casa de origem), que altera o Quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e
dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem pega a palavra,
encerro a discussão.
Sem emendas e sem requerimentos no
sentido de que a redação final seja
submetida a votos é ela dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 559, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B, de 1966,
na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 166
(nº 3.558-B-06, na casa de origem), que
altera o Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. – Filinto
Müller, Relator. – Antônio Carlos.
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ANEXO AO PARECER Nº 559-66
Redação final do Projeto de da Câmara
nº 94, de 1966 (nº 3.558-B, de 1966, na Casa
de origem), que altera o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e da
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É elevado de 1 (um) para 3 (três)
o número de cargos de Eletricista-Auxiliar,
simbolo PJ-9, do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, constante da Lei
nº 4.279. de 4 de novembro de 1968.
Art. 2º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, ao Poder Judiciário – Supremo
Tribunal Federal – o crédito suplementar de
Cr$ 4.000.000 (quatro milhões de cruzeiros),
em refôrço das suas dotações de Pessoal
Civil e Salário-Família.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao item nº 13:
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 560, de 1966, das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 05, de 1966 número (3.558-B-66
na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica,
o
crédito
especial
de
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros) para atender a
despesas com manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego aéreo.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Sem emendas e sem requerimentos no
sentido de que a redação final seja
submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados. Para acompanhar na outra Casa
do Congresso o estudo das emendas é
designado o nobre Senador Victorino Freire,
relator da matéria na Comissão de Finanças.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 560, DE 1966
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 1966
(nº 3.538-B-66, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 95, de 1966 (nº 3.538-B-66, na
Casa de origem), que autoriza o Poder
Executiva a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ e
1.500.000.000 (um bilhão e quinhetos
milhões de cruzeiros), passa atender a
despesas com a manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego aéreo.
Sala das Sessões, 31 de maio 1966. –
Bezerra Neto, Presidente. – Filinto Müller,
Relator. – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº ilegível
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 95, de
1966 (nº 3.538-B-66), na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica, o ilegível especial
de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e
quinhentos milhões de cruzeiros), para
atender a despesas com a manutenção dos
serviços ilegível à segurança do trafego
aéreo.
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EMENDA Nº 1
ilegível redação, em virtude da aprovação
da Emenda nº 1, de Plenário,) ilegível ementa.

mero 98, de 1966 (nº 3.560-B-66, na Casa de

ANEXO AO PARECER, Nº 562-66

origem), que autoriza o Poder Executivo a

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 100 de 1966 (nº 3.563B-66, na Casa de origem), que altera, sem aumento de despesa, distribuição de dotações consignadas
na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.

abrir ao Poder Judiciário – Superior Tribunal
Militar – o crédito especial de Cr$ 90.000.000

Dê-se a seguinte redação:

(noventa

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao

aquisição de nove viaturas destinadas aos

Ministério da Aeronáutica o crédito especial de Cr$

milhões

de

cruzeiros),

para

Sala das Sessões, em 31 de maio de 1966.

cruzeiros), destinado a atender a despesas com a

– Bezerra Neto, Presidente. – Filinto Müller,

manutenção dos serviços afetos à segurança

Relator. – Antônio Carlos.

tráfego aéreo, e dá outras providências.
ANEXO AO PARECER Nº 561-66
EMENDA Nº 2
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 1966 (nº 3.560-B de 1966, na
Casa de origem ), que autoriza o Poder
Onde couber, acrescente-se:

Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Superior

"Art. – As taxas (tarifas) devidas pelos

Tribunal Militar – o crédito especial de Cr$

serviços

de

comunicações

e

EMENDA Nº 1
(Corresponde a Emenda nº 1, de Plenário)

seus serviços.

1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões de

(Corresponde à Emenda nº 1, de Plenário.)

meteorologia,

90.000.000 noventa milhões de cruzeiros), para

prestados a terceiros, serão pagas ao Ministério

aquisição de nove viaturas destinadas aos seus

da Aeronáutica, para compensar as despesas

serviços.

4.05.00 –
4.05.11 –
3.0.0.0 –
3.2.0.0 –
3.2.9.0 –
3.2.9.5 –

à

manutenção

mencionados

dos

a)
b)

c)

O Congresso Nacional decreta:

serviços".
O

SR.

PRESIDENTE

(Nogueira

da

abrir, ao Poder Judiciário – Superior Tribunal
Militar – o crédito especial de Cr$ 90.000.000
(noventa milhões de cruzeiros), para aquisição

Discussão, e turno único, da redação final,
oferecida pela Comissão de Redação em seu

de 9 (nove) viaturas destinadas aos seus
serviços.

Parecer nº 561, de 1966, do Projeto de Lei da

Art. 2º Esta lei entrará em vigor; na data de

Câmara nº 98, de 1966 (nº 3.560-B-66 na Casa

sua publicação, revogadas as disposições em

de origem), que autoriza o Poder Executivo a

contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):

abrir ao Poder Judiciário – Superior Tribunal
Militar – o crédito especial de Cr$ 90.000.000

– Passa-se ao item nº 15:

Em discussão a redação final.

Discussão, em turno único, da redação

a)
b)

nenhum

dos

Senhores

seu Parecer nº 562, de 1966, das emendas do
Senadores

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 100, de

desejar fazer uso da palavra, encerrarei a

1966 (número 3.563-B-66 na Casa de origem),

discussão. (Pausa.)

que altera, sem aumento de despesa, distribuição

Está encerrada.

de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de 10

Não havendo emendas, nem requerimentos

de dezembro de 1965.

para que a redação final seja submetida a votos,
é ela dada como definitivamente aprovada,

Em discussão a redação final.

independentemente de votação, nos têrmos do

Se

art. 316-A, do Regimento interno.

nenhum

dos

Senhores

Senadores

desejar fazer uso da palavra, encerrarei a

O projeto irá à sanção.

discussão (Pausa.)
Está encerrada.

E' a seguinte a redação final aprovada:

Não havendo emendas, nem requerimentos
PARECER

para que a redação final seja submetida a votos,

Nº 561, DE 1966

é ela dada como definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos termos do

Da Comissão de Redação

art. 316-A, do Regimento Interno.

Redação final do Projeto de Lei da Clamara

O projeto voltará à Câmara dos Deputados.

nº 98, de 1966 (nº 3.560-B de 1966, na Casa de

Para acompanhar o estudo das emendas na

origem.)

Câmara é designado o Senhor Senador Wilson

Relator: Sr. Filinto Müller
A

Comissão

apresenta

Gonçalves, relator da matéria na Comissão de
a

redação

final do Projeto de Lei da Câmara nú-

Finanças.
E' a seguinte a redação final aprovada:

PARECER
Nº 562, DE 1966
Da Confissão de Redação
Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 100 de 1966 (nº 3.563B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller

Cr$

Cr$

800.000

300.000
300.000
4.000

1.404.000

300.000
300.000

600.000

Fundo Nacional do Ensino Primário

final, oferecida pela Comissão de Redação em

nove viaturas destinadas aos seus serviços.

Bôlsas de manutenção e estudos a alunos a
serem educados em condições especiais..........
Bôlsas de estudo para atende a gratuidade de
ensino aos filhos menores de integrantes da
extinta
Fôrça
Expedicionária
Brasileira
(Decreto nº 50.368-61) ......................................
Bôlsas de estudo para atender à gratuidade de
alunos orfãos (Lei número 3.663, de 1959, e
Decreto número 50.368, de 1961) .....................
Bôlsas de estudo (Decreto número 43.177 de
1958)..................................................................

Leia-se:
Y.06
Fundo Nacional de Médio
–
a) Bôlsa de estudo para atender a gratuidade de
ensino aos filhos menores de integrantes da
extinta
Fôrça
Expedicionária
Brasileira
(Decreto número 50.368-61)..............................
b) Bôlsa de estudo para manutenção e gratuidade
de alunos órfãos (Lei número 3.663, de 1959, e
Decreto número 50.368, de 1961)......................
Y.07
–

(noventa milhões de cruzeiros), para aquisição de

Se

d)

Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a

Gama.): – Passa-se ao item nº 14:

Inclua-se, onde couber:
Mistério da Educação e Cultura
Departamento Nacional de Educação
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes
Pessoal
2) Recursos a educandos

Onde se lê:
Y.07
Fundo Nacional do Ensino Primário:
–

que o referido Ministério está realizando com
relação
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Bôlsas de manutenção e estudo a alunos a
serem educados em condições especiais..........
Bôlsas de estudo (Decreto número 43.177, de
1958)..................................................................

800.000
4.000

804.000

EMENDA Nº 2
(Corresponde às Emendas ns. 5, de Plenário, e 2-CF)
4.06.00
–
4.06.05
–

Inclua-se, onde couber:
Ministério da Educação e Cultura
Conselho Nacional do Serviço Social

Adendo "B"
Subvenções ordinárias
Onde se lê:
11 –
Guanabara
Instituto Souza Lima.....................................................
K – 26 – São Paulo
São Roque
Ambulatório São Roque, sendo Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) para o Pôsto de Puericultura e Casa da Criança
Madre Anastácia........................................................................
11 –
Guanabara
Instituto Souza Lima.....................................................
K – 26 – São Paulo
Campinas
Ambulatório São Roque, sendo Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) para o Pôsto de Puericultura e Casa da Criança
Madre Anastácia – Campinas....................................................

1.000

300.000
1.000

300.000

EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 4 de Plenário)
Inclua-se, onde couber:
4.10.00 –
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
Adendo "A"
Guanabara
Onde se lê:
Instituto Souza Lima (Interno de Menores)...........................................................
Leia-se:
Instituto Souza Lino (Internação de Menores).......................................................

10.000
10.000

EMENDA Nº 4
(Corresponde à Emenda nº 3-CF)

A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 1966 (nº 3.563-B-66, na Casa de origem), que altera, sem aumento de despesa, distribuição
de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de 10 dezembro de 1965.
Sala das Sessões, em 31 de maio de 1966. – Bezerra Neto, Presidente. – Filinto Müller, Relator. –
Antônio Carlos.

Inclua-se, onde couber:
4.14.00 –
Ministério da Saúde
Adendo "C"
K – 13 – Mato Grosso
Onde se lê:
Hospital Esprita de Mato Grosso...........................................................................
Leia-se:
Sanatório Mato Grosso – Campo Grande.............................................................

4.000
4.000

Sábado 4

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da

Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão, designando para a
próxima, que se realizará segunda-feira
dia 6 do corrente, a seguinte:

Gama): – Está esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1966
(SEGUNDA-FEIRA)
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 1966
Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A63 na Casa de origem) que autoriza o Tribunal de Contas da União a registrar têrmo
de rescisão de contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da Agricultura e a CISA
S.A. – Engenharia e Comércio, tendo Pareceres favoráveis, sob números 460 e 461,
de 1966, das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 1962,
originário da Câmara dos Deputados (nº 130-A-62 na Casa de origem), que determina
o registro do têrmo assinado em 13 de fevereiro de 1959, de unificação, constituição,
regularização e transferência de aforamento dos terrenos de marinha e acrescidos,
situados na Avenida Brigadeiro Trompowsky, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, outorgados pela União Federal, ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira,
tendo Pareceres (números 726 e 726-A, de 1962, 512 e 513, de 1966) das Comissões
de Constituição e Justiça favorável e de Finanças, favorável, com votos em separado
do Senhor Senador Domicio Dondim e vencido do Sr. Senador Adolfo Franco.
3
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 1966, pelo qual o Senhor
Senador Mello Braga solicita autorização do Senado para participar da Delegação do
Brasil à Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a reunir-se
pròximamente em Genebra (tendo parecer favorável da Comissão de Relações
Exteriores).
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE 1964
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara número 174, de 1964
(número 859-B-63, na Casa de origem), que dispõe sôbre concursos de prognósticos
esportivos e dá outras providências, tendo Pareceres (números 452 a 455, de 1966),
das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável nos têrmos do Substitutivo que apresenta;
– de Constituição e Justiça, e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 99, de 1966 de
iniciativa do Presidente da Republica, que estende a praças licenciadas nas condições
que especifica o disposto no parágrafo único do artigo 20, da Lei numero 3.765, de 4
de maio de 1960, tendo Pareceres favoráveis, sob números 564 e 565, das Comissões
de Projetos do Executivo e de Finanças.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 107, de 1966
(número 3.578-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece isenção do impôsto do Sêlo, para os atos em que forem partes os órgãos
definidos no número IV, artigo 8º, da Lei número 4.320, de 21 de agôsto de 1964, e as
Caixas Econômicas em suas operações imobiliárias, tendo Parecer favorável, sob
número 543, de 1966, da Comissão de Finanças.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 109,
de 1966 (número 3.600-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 360.000.000 (trezentos e
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sessenta milhões de cruzeiros), para atender a despesas com a desapropriação de
terrenos onde foram travadas as Batalhas dos Guararapes, no Municipio de Jaboatão,
Estado de Pernambuco, tendo Parecer favorável sob número 527, de 1966, da
Comissão de Finanças.
8
PROJETO DE LEI A CÂMARA Nº 113, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 113, de
1966 (número 3.601-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que isenta do imposto de importação equipamento importado pela
Madequímica S.A. Indústria de Madeiras Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul, tendo Parecer favorável, sob número 528, de 1966, da
Comissão de Finanças, dependendo de pronunciamento da Comissão de Constituição
e Justiça sôbre o Projeto e a emenda e dá Comissão de Financias sôbre a emenda.
9
REQUERIMENTO Nº 36, DE 1965
Votação, em turno único, do Requerimento número 36, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador José Ermírio solicita ao Ministério da Guerra informações sôbre as
despesas efetuadas com tropas do Exército em diversas regiões do País e no Exterior,
tendo Pareceres (números 445 e 446, de 1966), das Comissões:
– de Relações Exteriores, declarando-se incompetente para opinar sôbre o
assunto; e
– de Segurança Nacional, pela procedência do Requerimento.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara número 77, de 1966,
numero 2.160-B-64, na Casa de origem, que institui o "Dia do Motorista", tendo
Pareceres favoráveis, sob números 507 e 508, de 1966.
– da Comissão de Educação e Cultura e
– da Comissão de Legislação Social.
11
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1966
Discussão, em primeiro turno (5º dia), do Projeto de Emenda à Constituição
número 4, de 1965 (número 19-B-64 na Casa de origem), de iniciativa da Câmara dos
Deputados, que altera a redação do artigo 199 da Constituição Federal, suprimido-lhe
parágrafo único (referente ao prazo para aplicação, no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, de 3% sôbre a renda tributária da União), tendo parecer
favorável sob número 529, de 1966, da Comissão Especial.
12
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 7, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 555, de 1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de
1966, nº 169-A-59, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato do Tribunal de
Contas que recusou registro ao contrato celebrado entre a União e a "Sociedade
Emissoras Reunidas Rádio Cultura Limitada", para a instalação de uma estação de
ondas médias, na cidade de Erexim, Rio Grande do Sul.
13
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 323, DE 1965
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 563, de 1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 323, de
1965 (nº 3.792-B-62 na casa de origem), que inclui a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras Santo Tomás de Aquino, de Uberaba, na categoria dos estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno.
14
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 558, de 1960, da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 88, de 1966, nº 3.462-B-66, na Casa de origem que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – o crédito complementar de Cr$
16.456.000, destinado a atender a despesas com o aumento de salário-familla a que
fazem jus os juizes e funcionários do referido Tribunal, durante o corrente exercicio
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15
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 96, DE 1966

Discussão, em turno único, de redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 568, de 1966) do Projeto de Lei da Câmara nº 96, de
1966 (nº 3.556-B-66, na Casa de origem), que altera o Quadro de Pessoal do Tribunal
Maritimo.
16
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 556, de 1966, do Projeto de Resolução número 20, de
1966, que suspende à execução da Lei nº 4, de 11 de fevereiro de 1960, do Estado do
Paraná, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
17
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 557, de 1966, do Projeto de Resolução número 27, de
1966, que suspende a execução do artigo 46 da Lei nº 2.177, de 28 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão, por oposição do artigo 194, I, da Constituição Federal.
18
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82, DE 1966
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 567, de 1968) do Projeto de Lei da Câmara nº 82, de
1966 (nº 3.492-B-66, na Casa de origem), que estabelece normas gerais para a
instituição e execução de Campanhas de Saúde Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde, e dá outras providencias.
19
PROJETO SÔBRE A MESA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Projeto de Resolução nº 29, de 1966, de autoria do Sr. Senador Jefferson de
Aguiar, que altera a alínea "b" do art. 341 do Regimento interno.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 minutos).

Junho de 1966

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE INQUÉRITO
31 de maio de 1966, do Exmo. Sr. DiretorGeral da Secretaria do Senado Federal,
PORTARIA Nº 15-66
resolve na forma do § 2º do Artigo 223 da
Resolução nº 6-60, designar Zuleika de
O Presidente da Comissão de Castro Monteiro, Oficial Legislativo, PL-6,
Inquérito designado pela Portaria nº 7, de para desempenhar as funções de
11 de abril de 1966, do Exmo. Sr. Secretária da mesma Comissão.
Primeiro Secretário do Senado, tendo em
Brasília, 2 de junho de 1966. –
vista o disposto no art. 227, da Resolução Aloisio Barbosa de Souza, Presidente da
nº 6-60, resolve designar o Heliantho Comissão de Sindicância.
Siqueira Lima, Oficial Legislativo, PL-6,
para
acompanhar
o
Processo
PORTARIA Nº 17-66
Administrativo a que responde o Sr.
Vicente Carlos de Lima, Motorista
O Presidente da Comissão de
Substituto, FT-5, e apresentar a Sindicância, designado pela Portaria nº
respectiva defesa escrita, no prazo de dez 32, de 31 de maio de 1966, do Exmo. Sr.
dias, visto achar se o acusado em lugar Direto-Geral da Secretaria do Senado
incerto e não ter atendido, no prazo legal, Federal, resolve na forma do § 2º do
a citação por Edital.
Artigo 223 da Resolução nº 6-60, designar
Brasília, 1 de junho de 1966. – Zuleika de Castro Monteiro, Oficial
Aloisio Barbosa de Souza, Presidente da Legislativo, PL-6, para desempenhar as
Comissão de Inquérito.
funções de Secretária da mesma
Comissão.
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Brasília, 2 de junho de 1966. –
Aloisio Barbosa de Souza, Presidente da
PORTARIA Nº 16-66
Comissão de Sindicância.
O Presidente da Comissão de
Sindicância, designado pela Portaria nº
31, de
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE SAÚDE
Havendo número legal o Sr.
Presidente declara iniciados os trabalhos
5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 1º DE
da Comissão e dá em seguida a palavra
JUNHO DE 1966
ao Sr. Senador Manoel Villaça, para
Às dezesseis horas e trinta minutos leitura de parecer de sua autoria, sôbre o
do dia primeiro de junho de mil Projeto de Lei do Senado nº 19, de 1960
novecentos e sessenta e seis, presentes
que regula o exercício da odontologia.
os Srs. Senadores Pedro Ludovico,
Lido e discutido, é pôsto em votação
Manoel Villaça e Eugênio Barros, na Sala
das Comissões, do Senado Federal, sob e em seguida aprovado o referido
a presidência do Sr. Senador Pedro parecer, que conclui pela aprovação do
Ludovico, reune-se a Comissão de
projeto.
Saúde.
Nada
mais
havendo
que
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Sigefredo tratar encerra-se a reunião, lavrando
Pacheco, Miguel Couto e Adalberto eu,
Alexandre
Marques
de
Senna.
Albuquerque
Mello,
Secretário,
a
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e em seguida, dada como presente ata, que uma vez aprovada,
aprovada.
será assinada pelo Sr. Presidente
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Maris
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretario – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attilio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Vírgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA

Attilio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
ilegível Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermirio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 16,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretario: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vide-Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Gefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres.
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arhtur Virgilio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 16,80 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES
José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB
Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vanna

TITULARES

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes PimenteI
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLIGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attilio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Ruit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim

MDB
José Ermirio
Nelson Maculan

MDB
Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiros

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidenta: Senador Antônio Carlos
ARENA
TITULARES

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausem
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes: Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA

ARENA

SUPLENTES

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
FiIinto Müller

TITULARES

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Ruit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermirio

SUPLENTE

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

(7 MEMBROS)

TITULARES

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

ARENA
TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Viana
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-felras, às 15 horas.

COMISSÃO DE SAÚDE

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS

(6 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgilio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras as 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgilio

Secretária: Neuza Joana Orlando Verissimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
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SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 74

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da Constituição e do art. 1º,
nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão conjunta a realizar-se no dia 14 de junho
próximo às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação,
sem prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes vetos presidenciais:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Senado, que altera
a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a coação de imóvel à Prefeitura Municipal de
Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no Senado, que
autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do terreno integrante do seu
Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.

EM 8 DE JUNHO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 3º, da Constituição e do art. 1º,
nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão
conjunta a realizar-se no dia 21 de junho do ano em curso às 21 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, conhecerem do veto presidencial ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962, na
Câmara e nº 18, de 1963, no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª
Região da Justiça do Trabalho, com sede nas Comarcas que especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.

ORDEM DO DIA
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei
nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a produção açucareira, a receita do Instituto
do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Matéria a que se refere
Art. 68 e seus parágrafos.
Art. 69.
Art. 74.
Art. 77.
SESSÃO CONJUNTA

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal

EM 14 DE JUNHO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA

Designação de sessão, conjunta para apreciação de veto presidencial
Dias 7 e 8 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a produção
açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá outras providências.
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a redação dos arts.
156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº
7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de Falências) e dá outras providências;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara e nº 307-65 no
Senado, que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no
Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de imóvel à
Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no
Senado, que autoriza e Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do terreno
integrante do seu patrimônio.
SESSÃO CONJUNTA
EM 7 DE JUNHO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS

Vetos presidenciais (totais):
1º – ao Projeto de Lei nº 2.766-B/65 na Câmara e nº 307/65 no Senado,
que dispõe sôbre as irradiações em idioma estrangeiro;
2º – ao Projeto de Lei nº 3.561-B/66 na Câmara e nº 90/66 no Senado,
que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de
imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
3º – ao Projeto de Lei nº 2.756-B/61 na Câmara e nº 71/66 no Senado que
autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do terreno
integrante do seu patrimônio.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula

Veto

1
2
3

1º
2º
3º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto

ORDEM DO DIA

SESSÃO CONJUNTA

Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre a produção
açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá outras providências.

EM 15 DE JUNHO DE 1966, ÁS 21 HORAS E 30 MINUTOS

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

ORDEM DO DIA

Cédula
1
2
3
4

Matéria a que se refere
Art. 12 e seus parágrafos.
Arte. 31 e 32.
Art. 52.
Art. 54 e seus parágrafos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 8, de 1966 (C.N.), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 97.500.000.000, em favor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias constantes do Programa de
Construção, Pavimentação e Restauração Rodoviária.
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Diário do Congresso Nacional (Seção II)
SENADO FEDERAL

ATA DA 69ª SESSÃO, EM 6 DE JUNHO DE
1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Lobão da Silveira
Ruy Carneiro
Ermírio de Moraes
Silvestre Péricles
José Leite
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Nogueira da Gama
Bezerra Neto
Nelson Maculan (14).
O SR. PRESIDENTE: (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 14 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem nº 183, de 1966
(Nº 333, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que, no uso das atribuições que
me conferem os arts. 70, § 1º, e 87, II da
Constituição Federal, resolvi negar sanção ao
Projeto de Lei da Câmara nº 3.819-B-62 (no
Senado nº 18-63) que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, e dá outras
providências,
por
considerá-lo
inconstitucional e contrário ao interêsse
público, em face das razões que passo a
expor:
O referido projeto teve origem em
Mensagem de 1º de fevereiro de 1962, do
então Presidente do Conselho de Ministros,
que propôs a criação de uma Junta de
Conciliação e Julgamento na Comarca de
Franca, no Estado de São Paulo.
Na sua tramitação legislativa, por
emenda da Câmara dos Deputados, foram
introduzidas alterações criando mais duas
Juntas, nas Comarcas de Paranaguá e União
da Vitória, no Estado do Paraná.
Portanto, o Projeto consubstancia
emendas que aumentam a despesa
prevista, contrariando o disposto no art. 4º
(quarto),
parágrafo
único
do
Ato
Institucional nº 2.
Por outro lado, há que se considerar
a situação deficitária do Tesouro Nacional,
que não permite a criação de novos ônus
para o erário. Além disso, não atende o
projeto aos requisitos do art. 43 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, ou seja, a
indicação de recursos hábeis para fazer
face às novas despesas.
São estas as razões que me levaram a
negar sanção ao projeto em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Brasília em 2 de junho de 1966. – H.
Castello Branco.
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EXPEDIENTE

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na
Segunda Região da Justiça do Trabalho e dá
outras providências.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, na Segunda Região da
Justiça do Trabalho, 3 (três) Juntas de Conciliação
e Julgamento com sedes, respectivamente, nas
Comarcas de Franca, no Estado de São
Paulo/Paranaguá e União da Vitória, no Estado do
Paraná.
Art. 2º São criados 3 (três) cargo de Juiz do
Trabalho – Presidente de Junta de Conciliação e
Julgamento, 3 (três) de Juiz de Trabalho Substituto
– Presidente de Junta e 6 (seis) funções de Vogais,
sendo 3 (três) para a representação de
empregados e 3 (três) para a de empregadores.
Parágrafo único. Haverá 1 (um) suplente
para cada Vogal.
Art. 3º Os vencimentos dos cargos e as
gratificações das funções de que trata esta Lei
serão os fixados para os cargos e funções
correspondentes da mesma Região.
Art. 4º Os mandatos dos Vogais cujas
funções são criadas nesta Lei, terminarão,
simultâneamente, com os dos atuais titulares das
Juntas nos Estados de São Paulo e Paraná,
respectivamente.
Art. 5º São criados, no Quadro do Pessoal da
Justiça do Trabalho da Segunda Região, para
lotação nas Juntas mencionadas, no art. 1º, os
cargos constantes da Tabela anexa.
Art. 6º Compete ao Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região a
instalação das Juntas e a promoção das demais
medidas decorrentes da aplicação desta Lei.
Art. 7º E' o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Poder Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal Regional do Trabalho da Segunda
Região, o crédito especial, necessário à execução
desta Lei, até o limite de Cr$ 15.000.000 (quinze
milhões de cruzeiros).
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senado Federal, em 25 de maio de 1966. –
Auro Moura Andrade, Presidente do Senado
Federal.
TABELA A QUE SE REFERE O ART. 5º
Justiça do Trabalho
Segunda Região
Juntas de Conciliação e Julgamento de
Franca, Estado de São Paulo, Paranaguá e União
da Vitória, do Estado do Paraná.
TABELA DO PESSOAL
Nº de
Cargos

Especificação de
Cargos

3
3
3
3

Chefes de Secretaria .
Oficiais da Justiça ......
Auxiliares Judiciários .
Porteiros
de
Auditórios ...................
serventes ...................

3

Níveis
PJ-2
PJ-9
PJ-9
PJ-9
PJ-14

Senado Federal, em 25 de maio de 1966 –
Auro Moura Andrade, Presidente do Senado
Federal.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Restituição de autógrafos de Projetos de Lei
sancionados).
De 2 do mês em curso:
Nº 180-66 (número de origem 334,
de 1966), com referência ao Projeto

DIRETOR-GERAL

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior
Capital e Interior
Semestre .............................. Cr$ 50,00 Semestre ................................. Cr$
Ano ....................................... Cr$ 96,00 Ano .......................................... Cr$
Exterior
Exterior
Ano ....................................... Cr$ 136,00 Ano .......................................... Cr$

39,00
76,00
108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto a
sua aplicação, solicitamos dêem preferências à remessa por meio de cheque ou vale postal,
emitidos a favor de Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido,
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
de Lei número 40-66, no Senado e
número 4.016-B-62, na Câmara, que dá
nova redação ao artigo 1º da Lei número
3.911, de 3 de agôsto de 1961, que
concede
isenção
de
direitos
de
importação e outros tributos para
mercadorias doadas à Confederação
Evangélica do Brasil (Projeto que se
transformou na Lei número 5.011, de 1º
de junho de 1966).
Nº 181-66 (número de origem 335,
de 1966), com referência ao Projeto de
Lei número 41-66, no Senado e número
4.042-B-62, na Câmara, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, ao Ministério
das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000 (vinte
milhões de cruzeiros) para atender a
despesas decorrentes da viagem do
Presidente da República, aos Estados
Unidos da América e ao México (Projeto
que se transformou na Lei número 5.012,
de 1º de junho de 1966).
Nº 182-66 (número de origem 336,
de 1966), com referência ao Projeto de
Lei número 29-66, no Senado e número
3.307-A-65, na Câmara, que dá nova
denominação aos cargos de Auxiliar de
Portaria do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal (Projeto que
se transformou na Lei número 5.013, de
1º de junho de 1966).
OFICIO
DO
PRIMEIRO
SECRETÁRIO
DA
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS:
Nº 1.134, de 27 de maio –
Comunica haver aquela Casa rejeitado a
emenda do Senado ao Projeto de Lei
que autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Ensino Especializado de
Saúde Pública e dá outras providências
(projeto encaminhado a sanção naquela
data).

OFÍCIO DO PRESIDENTE DA
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA
DA
PARAÍBA:
Nº GP-259, de 24 de março –
Agradece a Comunicação referente à
eleição da Mesa do Senado.
TELEGRAMA
do Doutor José Braz, de 24 de maio
– Agradece, em nome da família do
Doutor Wenceslau Braz, as condolências
do Senado pelo falecimento dêsse ilustre
brasileiro, ex-Presidente da República.
PARECERES
PARECER Nº 583, DE 1956
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 121,
de 1966 (número 441-C-63, na Câmara),
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Indústria e Comércio,
o crédito especial de Cr$ 50.000.000
(cinquenta
milhões
de
cruzeiros)
destinado a auxiliar a realização da 1ª
Festa Nacional de Calçados e Feiras
Agro-Industriais, em Novo Hamburgo –
RGS.
Relator: Sr. Eugenio Barros
O projeto, originário da Mensagem
do Presidente da República, autoriza o
Poder Executivo a abrir, ao Ministério da
Indústria e Comércio, o crédito especial
de Cr$ 50.000.000 (cinquenta milhões de
cruzeiros)
destinado
a
auxiliar
a
Prefeitura de Novo Hamburgo, Estado do
Rio Grande do Sul, nas despesas com a
realização da 1ª Festa Nacional de
Calçadas e Feiras Agro-Industriais.
Segundo a mensagem pela qual foi
a
proposição
encaminhada
ao
Congresso, o empreendimento a que se
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refere o mesmo "tem por objetivo
projetar no âmbito nacional as
indústrias
dos
treze
municípios
integrantes da chamada Região do
Vale dos Sinos, que têm como centro
geográfico a progressista cidade de
Novo Hamburgo".
Acompanhar o projeto dados
financeiros, plantas e fotografias
documentadoras da realização a que
se
destinam
os
recursos
ora
solicitados.
Na Câmara, foi a proposição
submetida ao exame das Comissões
de Constituição e Justiça e de
Orçamento, as quais opinaram pela
sua aprovação. E essa aprovação
ocorreu a 10 de maio corrente.
Estando o projeto em perfeita
ordem e destinando-se o crédito
extraordinário
nêle
previsto
ao
atendimento de objetivos claramente
enquadrados na faixa do intêresse
público,
opinamos
pela
sua
aprovação.
É o parecer.
Sala das comissões, em 1º de
junho de 1966. – Irineu Bornhausen,
Presidente.
–
Eugênio
Barros,
Relator. – José Ermírio. – Manoel
Villaça. – Antônio Carlos. – Aurélio
Vianna. – Attilio Fontana. – Lobão da
Silveira. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 584, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre
o Projeto de Lei número 43, de 1966,
(número 4.751-B-62 – na Câmara),
que autoriza o Poder Executivo a
permutar, com o Govêrno do Estado
do Rio Grande do Sul, terreno de
propriedade da União e dá outras
providências.
Relator: Sr. Eugênio Barros
O presente Projeto de Lei, ainda
da
época
do
Parlamentarismo,
resultou de Mensagem do Senhor
Primeiro Ministro e tem por objetivo
autorizar a permuta de terreno de
propriedade da União por outro
pertencente ao Estado do Rio Grande
do Sul, ambos situados na cidade do
Rio Grande, naquele Estado.
A permuta, de que é parte
diretamente
interessada
a
Municipalidade da cidade de Rio
Grande, visa a permitir aquela
comuna do Sul a execução do seu
plano urbanístico, já delineado.
Como se vê dos têrmos da
proposição, enquanto a União cederá
ao Rio Grande do Sul 22.964,00 m2
(Vinte e dois mil e novecentos e
sessenta e quatro metros quadrados)
irá receber, em contra partida, 26.934
m2 (Vinte e seis mil e novecentos e
trinta e quatro metros quadrados),
havendo, assim, mesmo abstraído o
alto fim a que é destinado o terreno
cedido pela União, uma perfeita e
justa compensação.
Não haverá, assim, da efetivação
da permuta, qualquer prejuízo para a
União, nem do Projeto poderá resultar
ônus para o erário.
Somos, face ao exposto, pela
aprovação do Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 1 de
junho de 1966. – Irineu Bornhausen,
Presidente.
–
Eugênio
Barros,
Relator. – José Ermírio. – Manoel
Villaça. – Antônio Carlos. – Aurélio
Vianna, – Attilio Fontana. – Lobão da
Silveira. – Bezerra Neto.
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PARECER Nº 585, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao Projeto
de Lei da Câmara número 120, de 1966
(na Câmara número 4.742-B, 1962), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 800.000.000
(oitocentos
milhões
de
cruzeiros),
destinado a regularizar os pagamentos de
salários e de contas pendentes, relativos
ao exercício de 1962, da Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
Relator: Sr. Lobão da Silveira
O projeto de lei que passamos a
relatar, é originário do Poder Executivo, e
foi ao Congresso Nacional submetido
através da Mensagem número 123, de 13
de setembro de 1962, quando não
tínhamos ainda, em lei originária do
mesmo Poder, autorizado a entrega, à
República da Bolívia, da ferrovia que
construímos em território boliviano, a
cargo da já extinta Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
O projeto diz respeito a contas
pendentes e a salários autorizados da
então existente Comissão Mista, num
montante de Cr$ 800.000.000 (oitocentos
milhões de cruzeiros), que é a quanto
ascende o crédito especial objeto da
proposição.
O então Ministro das Relações
Exteriores, Senador Afonso Arinos de
Mello Franco, na exposição de motivos
que encaminhou o pedido de crédito ao
Chefe do Executivo, assinalou a
necessidade de se liquidarem as contas
computadas no crédito (inclusive, salários
devidos), justamente para que a União, a
partir daí, pudesse promover, como aliás
promoveu, a entrega da ferrovia à Bolívia.
Fundamentalmente, é preciso notar:
o crédito especial objeto do presente
projeto de lei é destinado apenas a
regularizar despesas efetuadas, em 1962,
conforme se especifica no artigo 1º.
Nada há, por conseguinte, que se
opôr à proposição.
Nessas condições, a Comissão de
Finanças opina favoràvelmente ao PLC
número 120, de 1965.
Sala das Comissões, em 1 de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Eugênio Barros, Relator. – José Ermírio.
– Manoel Villaça. – Antônio Carlos. –
Aurélio Vianna. – Attilio Fontana. – Lobão
da Silveira. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 586, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 126, de
1966 (número 3.199-A-65, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Poder Judiciário – Supremo
Tribunal Federal – o crédito especial de
Cr$. 790.00 (setecentos e noventa mil
cruzeiros), destinado à aquisição de
máquinas de escrever.
Relator: Sr. Lobão da Silveira.
O presente projeto de lei visa a
autorizar o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Supremo Tribunal
Federal – o crédito especial de Cr$
790.000 (setecentos e noventa mil
cruzeiros), destinado à aquisição de
máquinas de escrever.
Na solicitação inicial, firmada pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
o crédito especial pleiteado era da ordem
de Cr$ 2.490.000 (dois milhões,
quatrocentos e noventa mil cruzeiros) e
se destinava a cumprir despesas com
aquisição de máquinas de escrever e com
limpesa e higiene da Sede do Tribunal.
Com a mudança do Tribunal para Brasília
os serviços de limpesa do prédio foram
entregues a servidores da Casa. Por esta
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razão, a Comissão de Orçamento e de
Fiscalização
Financeira
apresentou
substitutivo, reduzindo o crédito para Cr$
790.000 (setecentos e noventa mil
cruzeiros), destinado à aquisição de
máquinas de escrever.
O Tribunal em questão, respondendo a
indagação da Comissão de Justiça da
Câmara, manifestou-se, em ofício datado de
30 de junho de 1965, pela necessidade do
crédito pleiteado.
Opinamos
pela
aprovação
da
proposição, embora reconhecendo que o
crédito ora concedido não atende às
necessidades a que se propunha
inicialmente.
Assim sendo, somos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 1 de junho de
1966 – Irineu Bornhausen, Presidente. –
Eugênio Barros, Relator. – José Ermírio. –
Manoel Villaça. – Antônio Carlos. – Aurélio
Vianna. – Attilio Fontana. – Lobão da Silveira.
– Bezerra Neto e Edmundo Levi.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à publicação.
(Pausa).
Sôbre a mesa projeto de lei que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:

2. O certificado é uma promessa de
pagamento, dêle constando ilegível e
endossatário, com suas respectivas
qualificações. O parágrafo quinto do
artigo trinta manda aplicar ao nôvo título,
no que couber, os dispositivos referentes
à nota promissória, mas aí entendemos,
data vênia, que há omissões e uma
obscuridade. Esta é quando diz que o
endossante responde pela existência do
crédito, mas não pelo seu pagamento.
Isto faz lembrar antiga controvérsia
sôbre cheque marcado e cheque visado.
3. Mas equiparado o certificado a
nota promissória e dada a omissão da Lei
número 4.728, encaramos com o projeto
as hipóteses de endôssos sucessivos e
avais, assim como o sistema judicial de
cobranças. Tudo isso surge com a
aplicação
subsidiária
da
lei
das
promissórias e daí o presente de lei. Vêse que a lei que disciplina o mercado de
capitais estabelece muitas providências
para o seu desenvolvimento, e no caso do
certificado de depósito bancário o sentido
é
dar
mobilidade,
o
dinamismo
fomentador dos títulos de crédito,
devidamente cobertos.
Sala das Sessões, 6 de junho de
1966. – Senador Vicente Bezerra Neto.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 23, DE 1966

LEGISLAÇÃO CITADA

Regula o direito de pagamento ao
endossatário do certificado de depósito
bancário de que trata a lei número 4.728, de
14 de julho de 1965, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O endossante do certificado de
depósito bancário, que não seja o respectivo
depositante, é responsável pelo seu
pagamento, podendo o endossatário optar
pela penhora do certificado ou outro meio de
ação executiva de cobrança.
Art. 2º Para os fins previstos no artigo
1º, o endossatário deverá interpôr protesto
judicial se dentro das quarenta e oito (48)
horas seguintes ao vencimento do depósito,
o banco depositário recusar o pagamento.
Art. 3º E' assegurado o direito
regressivo se houver mais de um endôsso,
sem prejuízo das prerrogativas do
endossatário previstas nos artigos anteriores.
Art. 4º E' admitido o aval expresso ao
endossante, no certificado de depósito
bancário, sendo o avalista equiparado ao
depositante e principal devedor.
Art. 5º O endôsso e o aval devem ser
comunicado ao banco emissor do certificado
dentro de vinte e quatro (24) horas de sua
aposição, sob pena de ser considerado
inexistente.
Art. 6º Para os fins de cobrança e da
mora no inadimplemento não é necessário a
interposição de protesto contra o primeiro
endossante e seu avalista.
Art. 7º O crédito de que trata o artigo
primeiro compreende o capital, juros e a
parcela
correspondente
a
correção
monetária na forma prevista nº § 1º, do artigo
30, da Lei nº 4.728, de 14.7.65.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicarão, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
1. A Lei nº 4.728, de 1965, que
disciplina o mercado de capitais e estabelece
medidas para o seu desenvolvimento,
incursiona e inova profundamente em nosso
direito cambiário. Entre estas inovações
queremos destacar neste projeto a que se
contém no artigo trinta, quando autoriza os
bancos de investimento, por ela criados, nos
depósitos com prazos superiores a dezoito
(18) meses, a emitir, em favor dos
respectivos depositantes, certificados de
depósito bancário.

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965
Art. 30. Os bancos referidos no artigo
anterior, para os depósitos com prazo
superior a 18 meses, poderão emitir em
favor dos respectivos depositantes
certificados de depósito bancário, dos
quais constarão: I – o local e data da
emissão; II – o nome do banco emitente e
as assinaturas dos seus representantes;
III – a denominação "certificado de
depósito, bancário"; IV – a indicação da
importância depositada e a data da sua
exigibilidade; V – o nome e a qualificação
do depositante; VI – a taxa de juros
convencionada e a época do seu
pagamento; VII – o lugar do pagamento
do depósito e dos juros; VIII – a cláusula
de correção monetária se fôr o caso.
§ 1º O Certificado de depósito
bancário é promessa de pagamento
ordem da importância do depósito
acrescido do valor da correção e dos
juros convencionados.
§ 2º Os certificados de depósito
bancário podem ser transferidos mediante
endôsso datado e assinado pelo seu
titular, ou por mandatário especial, com a
indicação do nome e qualificação do
endossatário.
§ 3º Emitido pelo Banco o certificado
de depósito bancário, o crédito contra o
Banco emissor, pelo principal e pelos
juros, não poderá ser objeto de penhor,
arresto, sequestro, busca ou apreensão,
ou qualquer outro embaraço que impeça
o pagamento da importância depositada e
dos seus juros, mas o certificado de
depósito poderá ser penhorado por
obrigação do seu titular.
§ 4º O endossante do certificado de
depósito bancário responde pela existência do
crédito, mas não pelo seu pagamento.
§ 5º Aplicam-se ao certificado de
depósito bancário, no que couber, as
disposições legais relativas à nota promissória.
§ 6º O pagamento dos juros relativos aos
depósitos em relação aos quais tenha sido
emitido o certificado previsto neste artigo,
sómente poderá ser feito mediante anotação
no próprio certificado e recibo do seu titular à
época do pagamento dos juros.
§ 7º Os depósitos previstos neste artigo
não poderão ser prorrogados, mas poderão,
quando do seu vencimento, ser renovados,
havendo comum ajuste mediante contratação
nova e por prazo não inferior a um ano. –
Senador Vicente Bezerra Neto.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto de lei que acaba de
ser lido vai à publicação e às Comissões
de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No expediente lido figura
Mensagem contendo as razões do veto
presidencial ao Projeto de Lei número
3.819-B-62 na Câmara e número 18-63,
no Senado, que cria três juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, com
sede nas comarcas que especifica.
Para apreciação desse veto esta
Presidência convoca sessão conjunta a
realizar-se, no dia 21 do mês em curso,
às 21 horas no Plenário da Câmara dos
Deputados.
Para a Comissão Mista que o
deverá relatar, designa os Senadores
Vivaldo Lima – ARENA; Lobão da
Silveira – ARENA; Bezerra Neto – MDB.
(Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador José
Ermírio.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, há algum tempo,
tivemos o ensejo de analisar a política
do petróleo adotada pela atual direção
da Petrobrás e, na oportunidade,
salientamos os aspectos positivos da
sua administração, tendo em conta,
sempre e reiteradamente, os altos
interêsses nacionais.
Focalizamos, nos meados de abril
último,
com
a
nossa
habitual
independência e franqueza, os aspectos
lesivos ao Brasil do intempestivo "Acôrdo
de Cooperação nos Usos Civis da
Energia Atômica entre o Govêrno dos
Estados Unidos da América do Norte e o
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil",
firmado em Washington.
Nossos objetivos, em todos os
assuntos que envolvam matéria de
exclusivo interêsse nacional, não são o
de fazer crítica sistemática à orientação
do Govêrno. Antes, visamos chamar a
atenção dos órgãos responsáveis e, se
de
um
lado
discordamos
fundamentalmente
da
política
econômico-financeira
governamental,
que consideramos contrária ao nosso
país e ao nosso povo, à luz de dados
concretos colhidos em fontes de
informações as mais seguras e as mais
autorizadas,
de
outro,
jamais
regateamos
aplausos
justos
e
merecidos.
Queremos hoje tratar de assunto da
maior relevância para o progresso
econômico do País, qual seja o problema
dos transportes e demonstrar, com
bases nas últimas estatísticas, que é um
setor para o qual, o Govêrno deve voltar
suas vistas com a maior urgência.
De
início,
observamos
que
a
relação
de
custos
nos
transportes,
tomando-se

Brasil
Estados Unidos da América
U.R.S.S
Alemanha Ocidental
França
Todos êsses números permitem-nos
firmar que, enquanto as grandes potências
dão prioridade ao desenvolvimento do
transporte ferroviário, o Brasil situa-se em
primeiro lugar no que diz respeito ao
transporte rodoviário, apesar desse meio de
comunicação
ser,
acentuadamente,
mais dispendioso e de que acarrete
grande ônus para o país, pois exige a compra
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1 por base cara o marítimo, fluvial e lacustre,
será 3 para o ferroviário, 9 para o rodoviário e
15 para o aeroviário.
Como sabemos, as grandes capitais
brasileiras estão situadas na orla marítima e
o Brasil possui uma costa de 6.000
quilômetros. Mesmo assim, o nosso país não
impulsionou, como devia, o transporte por
água descurando-se, por igual, do transporte
ferroviário, que é imprescindível ao seu
desenvolvimento.
Verificamos, pesarosamente, que no
tocante à navegação, o País está nas
seguintes condições, segundo as últimas
estatísticas de que dispomos:
Navios parados nos portos ..........
Em reparos ..................................
Viajando .......................................

66,0%
9,5%
24,5%

De acôrdo com o World Almanach de
1966, em 1º de janeiro de 1965, o Brasil
possuía 238 vapores, com 1.615.000 T de
"dead weigt", incluindo nesse total, 48 naviostanques com 609.000 T de "dead-weigt". Os
Estados Unidos dispunha de 2.509 navios,
com 29.632.000 T de "dead-wight",
compreendendo nessa soma 306 naviostanques com 7.727.000 T de "dead-weight"; a
Noruega 1.377 navios com 21.542.000 T,
sendo essa frota composta de 475 naviostanques, com 12.269.000 T; a Suécia tinha
470 navios, com 5.662.000 T, dos quais 82
navios-tanques com 2.154.000 T; e a
Argentina 163 navios, com 1.481.000 T,
incluídos no total 66 navios-tanques, com
792.000 T, o que demonstra que êsse país
possuía, naquela ocasião, em naviostanques, 183.000 T a mais do que o Brasil,
tendo, entretanto, no global de sua marinha
mercante 134.000 T a menos.
Por isso, verifica-se como o Brasil está
atrasado ainda em sua navegação, uma vez
que, possuindo uma imensa orla marítima,
além das grandes extensões de rios
navegáveis, tem uma marinha mercante
menor que a da Dinamarca, a qual dispõe de
337 vapores com 3.357.000 T.
No que concerne às estradas de ferro, o
Brasil possuiu 37.553 quilômetros de
ferrovias, enquanto que, em fins de 1963,
segundo o anuário estatístico do IBGE
editado para 1965, era de tão só 32.856
quilômetros. Hoje, em virtude da substituição
de ramais considerados antieconômicos –
fato esse que já foi objeto de diversas
intervenções minhas e de outros colegas
nesta Casa – talvez seja bem menor. O
problema se agrava quando comparamos a
situação da Argentina, que apresenta rêde
ferroviária de 40.244 quilômetros e a do
México – país de muito menor dimensão
territorial – que dispõe de 23.228 quilômetros
de via férrea, tendo, ainda, a grande
vantagem de imensas costas no Pacifico e no
Atlântico.
Com
relação
ao
sistema
de
comunicações do Brasil e de outros grandes
países, o Conselho Interamericano de
Comércio e Produção, em seu boletim de 10
de abril, transato, revela a participação de
cada um dos diversos tipos de transportes,
dessa forma:

Ferroviário

Rodoviário

Marítimo

19,2%
50,0%
83,4%
52,7%
54,8%

64,6%
25,0%
3,6%
23,1%
28,6%

16,1%
25,0%
11,7%
29,2%
16,6%

de petróleo no exterior, que é o que mais
pesa na balança de importação. Ademais,
admitem deduzir que os erros fundamentais
da administração brasileira, particularmente
do Ministério da Viação consistem em:
I – não levar em conta, nos seus
cálculos, que a manutenção dos leitos
das ferrovias é feita pelas próprias
estradas de ferro, o que não se

verifica com as rodovias, em que tal ônus não
recai sôbre as emprêsas transportadoras e é
atendido pelo Poder Público.
II – não considerar que, com verbas
razoáveis, é possível proceder-se à
eletrificação de uma boa parte das ferrovias,
porquanto já possuímos condições em muitos
Estados de fácil fornecimento de energia
elétrica de origem hidráulica e, futuramente,
disporemos de meios para a obtenção de
energia nuclear, que será fator decisivo no
barateamento dos transportes, dependendo,
apenas, do volume do tráfego. Todos
sabemos
que
o
transporte
da
tonelada/quilômetro, usando combustível
diesel, custa Cr$ 28,40, ao passo que as
linhas eletrificadas, segundo estatística da
Estrada de Ferro Sorocabana, não tem custo
superior a Cr$ 14,70.
III – não tomar conhecimento de que
vagões
e
locomotivas
podem
ser
adquiridos
no
País,
evitando-se
importações.
IV – esquecer-se de que trilhos
igualmente, podem ser fabricados no
Brasil, como também de que dormentes
de madeira tratada ou de cimento são de
fácil obtenção no mercado interno.
V – Não atentar para o fato de que já
podemos construir vapores para atender
às nossas principais necessidades.
VI – e, afinal, não dar atenção ao
problema da construção de embarcações de
grande porte, para as quais também já
construímos motores marítimos, olvidando
que já temos siderúrgicas para fabricar
chapas de aço de tôdas as larguras e
espessuras para facilitar o desenvolvimento
dessa indústria.
Dados da CEPAL ressaltam que 90%
do comércio inter-latino-americano vem
sendo efetuado por via marítima, o que nos
autoriza a deduzir que são imensas as
nossas possibilidades de desenvolver frotas
de transporte por água.
Na verdade, o primordial problema,
quanto aos transportes, reside no
"deficit". Aliás, o Engenheiro Rubens
Rodrigues dos Santos, membro de
Instituto de Engenharia de São Paulo,
elucida bem a questão. No trabalho que
elaborou, êsse Engenheiro demonstra
que o Brasil é o único país do mundo
onde
o
transporte
ferroviário
é
absurdamente deficitário, comparado
com os Estados Unidos, a África do Sul,
o Irã, a União Soviética, o Congo, a
Iugoslávia, o Japão o Canadá, a França
a Suécia a Suíça a Etiópia, a Bulgária e
a Índia, além de muitos outros países,
que mantém sistema ferroviário com
resultados financeiros positivos. Nosso
país só tem acumulado "deficits"
astronômicos chegando o "deficit" da
Rêde Ferroviária Nacional, no ano de
1965, a atingir a cifra de Cr$
270.284.289.000,
isto
apesar
do
aumento de fretes em cêrca de 164%.
Embora tenha havido diminuição de
subvenção do Governo Federal para os
transportes, no ano passado, e mesmo tendo
havido êsse aumento nos fretes, o "deficit" foi
demasiadamente elevado. Assim é que o
boletim da Federação das Indústrias de São
Paulo, de 4 de maio findo, assinala que a
distribuição de verba para as ferrovias, foi de
296,8 bilhões, de 65 bilhões para o transporte
marítimo, para o portuário de 12,4 bilhões e,
finalmente, para o aéreo de 12 bilhões,
perfazendo o total de 386,2 bilhões de
cruzeiros.
Entendemos que, induvidosamente,
uma
das
razões
determinantes
do
encarecimento dos transportes no Brasil foi o
aumento dos preços dos combustíveis e da
energia elétrica.
Com referência aos combustíveis, o
aumento da gasolina e o do óleo diesel, no
período 1964-1965, foi de 149,11% e
148,93%, respectivamente.
Por outro lado, a fim de que
tenhamos idéia da elevação do preço da
energia elétrica, as informações con-
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tidas no relatório da Companhia Hidroelétrica
do São Francisco, referente a 1965, afastam,
quaisquer dúvidas e são suficientes para
esclarecer êsse aspecto:
Esta companhia vendeu, em 1965,
1.602.859.151 kwh e, no ano de 1964,
1.440.897.000 kwh. A principal razão deste
aumento foi a ligação de CHESF ao Estado
do Ceará, que tinha consumido em 1964
apenas 1,2% do total da energia produzida
por esta emprêsa e, em 1965, em
conseqüência desta ligação – que fêz
paralisar as usinas térmicas – aumentou este
consumo para 5,2%.
Pernambuco, em 1964, consumia 48%
da energia de Paulo Afonso. Em 1965,
45,2%. Todavia se, em 1964 pagou Cr$
3.538.732.353, em 1965 as despesas para
um consumo menor foram da ordem de Cr$
8.648.455.134.
A Bahia consumiu, em 1964, 28,2%. Em
1965, 28,1%. Nesse último ano, as despesas
orçaram em Cr$ 5.144.004.528, enquanto no
ano anterior perfizeram Cr$ 2.083.721.678.
Como se vê, dispendeu, em 1965,
importância superior em 146,9% com relação
ao ano precedente.
Dessarte, o aumento do custo de
energia na região nordestina, que, aliás, se
observou em todo o Brasil, é decorrente de
muitas causas, mas dentre as mais
importantes, desejo citar uma no momento: a
compra da AMFORP, pela qual o Brasil
deverá suportar o ônus durante 40 anos, com
o pagamento de 372.000.000 de dólares,
dispensado o impôsto de renda e absorvendo
emprêsas tôdas deficitarias, com exceção da
Companhia Paulista de Fôrça e Luz, e
deixando ainda nas mãos de proprietários até
hoje não conhecidos 25% das ações, apesar
dos vários requerimentos que temos feito
nesta Casa pedindo informações sôbre êste
assunto.
Quanto
ao
nosso
sistema
rodoviário, em rápidas considerações,
iremos observar que o estado das
nossas rodovias não é bom, sendo
mesmo, em muitos casos, precário. Por
exemplo, a BR-101, que liga Natal ao
Rio Grande do Sul, está com vários
trechos em deplorável estado de
conservação,
o
que
se
verifica,
igualmente, com as BR-050, BR-104,
BR-116, BR-135, BR-153, BR-230, BR262, BR-304, BR-364 e BR-365, que
apresentam
trechos
em
condições
lamentáveis e precarissimas, relevando
notar que a BR-101, no trecho CuritibaFlorianópolis, está quase intransitável.
Relativamente
à
BR-050,
que
diminui a distância entre São Paulo e
Brasília cêrca de 200 quilômetros,
assinale-se que a erosão está acabando
com a estrada e, em alguns trechos, já
estão crescendo árvores, muito embora
as obras de arte nessa rodovia já
estejam concluídas.
Para concluir, Senhor Presidente e
Senhores
Senadores,
parece-nos
oportuno sugerir que o Govêrno:
a) adote menos planejamentos e
promova mais realizações;
b)
preocupe-se
mais
com
a
administração, pois esta não pode ser
feita com mensagens nem decretos;
c) apresente estatísticas reais e
atualizadas;
d) que não se aumente preços de
energia, de transportes e os impostos. Só se
conterá esta inflação produzindo-se eficiente
e quantitativamente bens de consumo básico
para serem vendidos a preços razoáveis.
Sem produtividade adequada ninguém
controla uma inflação;
E faz-me lembrar, Srs. Senadores, o
que se passou nos Estados Unidos, ao
tempo de Franklin Delano Roosevelt, que
desapropriou a Southern Corporation, no
T.V.A. (Tenessee Valley Authority), Sul
dos Estados Unidos, quando Wendell
Wilkie era Presidente da Companhia e
seu principal acionista, com o objetivo de
baixar o preço da energia. No Brasil, fa-
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zemos a contrário: comprarmos para
elevar o preço.
(Retomando a leitura).
e) observar que nos países
adiantados, todos com pequena inflação,
o custo de vida tem subido perto de 2,5%
ao ano, porém, os salários sobem cêrca
de 3,5%, não deixando os que trabalham
com deficiência de renda.
Estamos persuadidos de que,
atendendo nossas sugestões, o Govêrno
Federal poderá realizar um programa
administrativo que satisfaça as nossas
necessidades mais prementes e, assim,
corrigirá ou desenvolverá o nosso sistema
de comunicações, principalmente com
vistas ao barateamento do transporte,
base essencial do desenvolvimento geral
do país. (Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não ha outros oradores
inscritos.
O SR. BEZERRA NETO: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Bazerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente, é
quase em desdobramento do que
acabamos de ouvir do eminente Senador
José Ermírio que ocupo a atenção da
Casa.
O projeto de Lei nº 8, enviado ao
Congresso
Nacional
pelo
Sr.
Presidente da República, autoriza o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Ministério
da
Viação
e
Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
97.500.000.000,
em
favor
do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, para abrir rodovias
constantes
do
programa
de
construção,
pavimentação
e
restauração de rodovias do Plano
Nacional de Viação para 1966.
Para programação especificada
na exposição de motivos, ajuntando
aquêle crédito a outros recursos já
reservados pelo Govêrno – entre
êstes uma dotação da USAID – o
Executivo anuncia que empregará a
total de 111 bilhões.
Em relação dos ussos da verba há
destinação de 26 bilhões e 210 milhões
para a atual rodovia BR-262 que, partindo
de Vitória, alcança a cidade de Corumbá,
em Mato Grosso, mas sabemos que os
recursos se destinam, especificamente,
ao trecho Araxá-Frutal.
Na Comissão Mista, no prazo
regimental,
oferecemos
emenda
destacando daquele global de 262 a
verba de 2 bilhões para o trecho
Aquidauana-Corumbá.
Trata-se de recurso destinado à fase
de implantação da rodovia, cujo trecho
final havia sido atacado no Govêrno
anterior e foi abruptamente suspenso pelo
Ministro Joarez Távora.
Chefiamos no bom êxito desta
iniciativa, pois a ela se aliam a
conveniência técnica e a urgência dos
trabalhos. Por uma coincidência que
nós esperamos seja feliz, o eminente
Sr. Presidente da República estarà,
no próximo domingo, na cidade de
Corumbá, onde, em pessoa; verá a
procedência dos argumentos de
quantos
defendem,
como
de
resultados profícuos imediatos, a
construção do
trecho rodoviário
Corumbá-Aquidauana,
paralisado,
como já se disse.
Sob qualquer aspecto por que
se examine a construção do referido
trecho da BR-262, há de se observar que
se impõe inadiável – como es-
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tratégico, de fomento econômico, de
escoamento
rodoviário
da
grande
produção pecuária e de integração de
uma populosa fronteira.
A
mensagem
do
Executivo,
constante do Projeto de Lei nº 8,
especifica – como já dissemos –
aplicações de 111 bilhões: (Iê)
Rodovias – Cr$ milhões
BR-2 atual 462/116 ...........
BR-05 atual 101 ................
BR-11 atual 304/101 .........
BR-13 atual 116 ................
BR-16 atual 163 ................
BR-31 atual 262 ................
BR-34 atual 267 ................
BR-35 atual 277/373 .........
BR-37 atual 290 ................
BR-59 atual 468/101 .........
Restauração de rodovias ..
Total ..........................

5.850
4.026
6.570
6.570
4.710
26.210
9.430
10.401
7.011
22.605
7.437
111.000

Na Comissão Mista, esas dotações
foram objeto de destaques, de emendas
que chegam a vinte três. Os autores das
emendas com as suas iniciativas
procuraram dar prioridade a determinados
trechos.
No caso da BR-262, veríamos por
investigações no Ministério da Viação,
que tôda essa dotação de vinte e seis
bilhões e duzentos e dez milhões se
encontra para aplicação no trecho AraxáFrutal.
Os autores das emendas divergem
do projeto da Govêrno nessa destinação.
Entendemos que onde já existe
estrada, embora não seja moderna ou
perfeita, mas que possibilita o tráfego
regular, já há um atendimento maior do
que para as zonas onde não existe
rodovia alguma, embora haja estudos,
projetos e traçado abertos.
Embora os Srs. Deputados e
Senadores que requereram destaque não
sejam técnicos, êles veiculam apelos da
realidade local.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) Quatro bilhões, para a BR-101,
que começa no Rio Grande do Sul e
acaba em Natal, é uma gôta dágua no
oceano. Talvez 40 bilhões fôsse a verba
certa para esta estrada.
O SR. BEZERRA NETO: – Acontece
ainda que o projeto é lacônico. Diz: para a
BR-101, 4 bilhões de cruzeiros. Mas,
investigando no Ministério da Viação,
verificamos qual o trecho escolhido para
ser aplicado esse recurso. Vemos que, ao
passo que a BR-262 vai de Vitoria a
Corumbá, o trecho se circunscreve a
Araxá-Frutal. E nós sabemos que se
refere apenas à pavimentação e
asfaltamento.
O SR. NELSON MACULAN: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – O discurso
proferido pelo Senador José Ermírio, há
pouco, evidencia exatamente a diferença
entre
os
transportes
rodoviários,
ferroviário e marítimo. Mas, uma vez o
que V. Exa. acaba de informar a esta
Casa, de certo modo, aumenta as
preocupações, porque, ao invés de se
procurar, no Brasil, como muito bem disse
o Senador José Ermírio, equipar a nossa
frota mercante com mais navios e
melhorar nosso sistema ferroviário, a
política atual destina verbas apenas para
que
se
façam,
se
construam,
se implementem as BRs em nosso
país. Houve preocupação do Ministério
da Viação de cortar certos trechos
ditos
antieconômicos,
visando
diminuir deficits em cruzeiros, mas,
na verdade, melhorando nossas estradas
de rodagem, estamos aumentando
nossos deficits em moeda forte, porque
são mais caminhões, combustíveis e
lubrificantes, enfim uma gama de pro-

dutos necessários ao transporte da
produção do norte ao sul e ao
intercâmbio
natural
das
nossas
necessidades nas diferentes regiões do
Brasil, fazendo com que o pêso do
transporte recaia sôbre os caminhões.
Haja vista que até madeira em bruto se
transporta hoje, no interior da Bahia e do
norte do Espírito Santo, para os mercados
consumidores do Estado de São Pauto.
Quer dizer, ao invés de essa mensagem
vir com o objetivo de fazer com que as
estradas tenham verba para serem
implantadas e incrementadas, acho que
nós deveríamos prosseguir naquele
grande caminho que aponta o Senador
José Ermírio no seu discurso: dar
recursos à nossa navegação e às nossas
ferrovias.
O SR. BEZERRRA NETO: – Não há
dúvida: o problema nacional, sob
qualquer aspecto, é incrementar, abrir
todos os meios de transporte e de tráfego.
No caso o Projeto nº 8, embora se
louvem seus objetivos – abertura de
recursos de 111 bilhões para aplicação
em rodovias, é de um laconismo
lamentável, por não dar ao Congresso
a especificação das obras cujos
recursos solicita. Cita apenas como
índice a BA, sem dizer quais os trechos
a serem atacados. De modo que não
permite, na nossa função parlamantar,
fazermos apreciação mais técnica ou
objetiva do projeto, usando da
prerrogativa de emendar e melhorar a
proposição. Foi por intermédio do
relator, o eminente Deputado Vasco
Filho, que fiquei sabendo que todo
recurso para a BR-262 se circunscreve
para aplicação no trecho Araxá-Frutal.
No
projeto
não
consta
essa
particularização.
Sr. Presidente, não é no plenário do
Congresso Nacional que poderemos
apreciar melhor o projeto, a iniciativa do
govêrno. Cabe-nos apenas, no prazo já
transcorrido da apresentação das emendas,
procurar defender aquilo que entendemos
mais oportuno do ponto de vista técnico
imediato, do ponto de vista de fomento das
atividades regionais. (Muito bem)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Zacharias de Assumpção.
José Feliciano – 2.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira de
Gama): – Não há mais orador inscrito.
(Pausa)
passa-se à:
ORDEM DO DIA
(Nogueira da Gama) – Os itens de ns. 1
a 10, constantes da Ordem do Dia, estão em
fase de votação. Não há número na sessão
de hoje. Estão presentes, apenas, 15 Srs.
Senadores. A votação fica adiada para a
práxima sessão.
São os seguintes os itens que ficam
a votação adiada para a próxima sessão:
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de
1966 – Votação em turno único do Projeto de
Decreto Legisaltivo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63
na Casa de origem) que autoriza o Tribunal
de Contas da União a registrar têrmo de
rescisão de contrato entre a Divisão de
Obras do Ministério da Agricultura e a CISA
S.A. – Engenharia e Comércio, tendo
Pareceres, favoráveis, sob números 460 e
461, de 1966, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Projeto de Decreto Legislativo nº
17, de 1966 – Votação, em turno
único
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 17, de 1962, originário
da Câmara dos Deputados (nº 130-A–
62 na Casa de origem), que determina
o registro do têrmo assinado em 13
de fevereiro de 1959, de unificação,
constituição, regularização e transfe-
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rência de aforamento dos terrenos da
marinha e acrescidos, situados na
Avenida Brigadeiro Trompowsky, cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
outorgados pela União Federal, ao
espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo
pareceres (numeros 726 e 726-A, de
1962, 512 e 513, de 1966) das
Comissões de Constituição e Justiça
favoráveis de Finanças, favorável, com
votos em separado do Senhor Senador
Domício Dondim e vencido do Sr.
Senador Adolfo Franco.
Requerimento nº 212, de 1966
Votação – em turno único, do
Requerimento nº 212, de 1966, pelo qual
o Senhor Senador Mello Braga solicita
autorização do Senado para participar da
Delegação do Brasil à Conferência da
Organização Internacional do Trabalho, a
reunir-se pròximamente em Genebra
(tendo parecer favorável da Comissão de
Relações Exteriores).
Projeto de Lei da Câmara nº 174, de
1964 – Votação, em turno único, do
projeto de Lei da Câmara número 174, de
1964 (número 859-B-63, na Casa de
origem), que dispõe sôbre concursos de
prognósticos esportivos e dá outras
providências, tendo pareceres (números
452 a 455, de 1966), das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência
do Conselho NacionaI de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável ao
têrmos do Substitutivo que apresenta:
– de Constituição e Justiça, e
Justiça, pela constitucianalidade do
projeto e do Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao
Sebstitutivo.
– Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
1966 – Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara numero 99, de
1966 de iniciativa do Presidente da
República, que estende a praças
licenciadas nas condições que especifica
o disposto no parágrafo único do artigo
20, da Lei número 3.765, de 4 de maio de
1960, tendo pareceres favoráveis, sob
números 564 e 565, das Comissões de
Projetos do Executivo e de Finanças.
Projeto de Lei da Câmara nº 107, de
1966 – Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 107, de
1966 (número 3.578-B-66 na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que estabelece isenção do
impôsto do Sêlo, para de atos em que
forem partes os órgãos definidos no
número IV, artigo 8º, da Lei número
4.380, de 21 de agôsto de 1964, e as
Caixas Econômicas em suas operações
imobiliárias, tendo parecer favorável, sob
número 543, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Projeto de Lei da Câmara nº 109,
de 1966 – Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 109,
de 1966 (número 3.600-B-66 na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 360.000.000 (trezentos e
sessenta milhões de cruzeiros), para
atender
a
despesas
com
a
desapropriação de terrenos onde foram
travadas as Batalhas dos Guararapes,
no Município de Jaboatão, Estado de
Pernambuco, tendo parecer favorável,
sob número 527, de 1966, da Comissão
de Finanças.
Projeto de Lei da Câmara nº 113 de
1966 – Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 113, de
1966 (número 3.601-B-66 na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que isenta do impôsto de
importação equipamento importado pela
Madequímica S. A. Indústria de Madeiras
Termo-Estabilizadas, com sede em Pôr-
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to Alegre, Rio Grande do Sul, tendo
parecer favorável, sob número 528,
de 1966, da Comissão de Finanças,
dependendo de pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto e a emenda e dá
Comissão de Finanças sôbre a
emenda.
Requerimento nº 36, de 1965 –
Votação,
em
turno
único,
do
Requerimento número 36, de 1966,
pelo qual o Senhor Senador José
Ermírio solicita ao Ministërio da
Guerra
informações
sôbre
as
despesas efetuadas com tropas do
Exército em diversas regiões do País
e no Exterior, tendo Pareceres
(números 445 e 446, de 1966), das
Comissões:
–
de
Relações
Exteriores,
declarando-se incompetente para opinar
sôbre o assunto; e
– de Segurança Nacional, pela
procedência do Requerimento.
Projeto de Lei da Câmara nº 77,
de 19.666 – Votação, em turno único,
do Projeto de Lei da Câmara número
77, de 1966, número 2.160-B-64, na
Casa de origem), que institui o "Dia
do
Motorista",
tendo
pareceres
favaráveis, sob números 507 e 508 de
1956:
– da Comissão de Educação e
Cultura; e
– da Comissão de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao item 11.
Discussão, em primeiro turno (5º
dia), do Projeto de Emenda à
Constituição número 4, de 1965
(número 19-B-64 na Casa de origem),
de
iniciativa
da
Câmara
dos
Deputados, que altera a redação do
artigo 199 da Constituição Federal,
suprimindo-lhe
parágrafo
único
(referente ao prazo para aplicação, no
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia, de 3% sôbre a renda
tributária da União), tendo parecer
favorável sob número 529, de 1966,
da Comissão Especial.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
um jornal noticiou que quando
falávamos, na sexta-feira, e aqui se
encontravam, apenas, cinco Srs.
Senadores. Creio que houve engano
do jornal havia quatro!... Por isso êsse
registro tão importante deve ser
retificado para que a verdade seja
proclamada em todos os quadrantes da
terra brasileira. Hoje, temos uns dez, o
que já é número assaz significativo,
quando o comum é que os Parlamentos
não funcionem, principalmente em
certas e determinadas épocas da
história de certas e determinados
povos.
Esta emenda constitucional é de
excepcional importância para a Região
Amazônica. Elimina um parágrafo, dos
muitos que já foram eliminados por outros
métodos, da Constituição da República, e
modifica um artigo, dando-lhe uma nova
redação.
O parágrafo que se pretende eliminar
está assim concebido:
"Os Estados e os Territórios daquela
região, bem como os respectivos
municípios, reservarão para o mesmo fim,
anualmente, 3% da sua renda tributária.
Os recursos de que trata êste
parágrafo serão aplicados por intermédio
do Govêrno Federal."
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E o artigo que se deseja modificar
assim está redigido:
"Na execução do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia a
União aplicará, durante pelo menos vinte
anos consecutivos, quantia não inferior a
3% da sua renda tributária."
A
Constituição
mutilada,
mas
vigente, tem cêrca de vinte anos – é de
setembro de 1946. Pergunta-se: durante
êsses vinte anos a União aplicou os 3%, a
que se refere a Constituição da
República, para o desenvolvimento
daquela
região
cobiçada
pelos
estrangeiros e que abarca uma área de
mais de cinco milhões de quilômetros
quadrados? Se dispendeu, anualmente,
durante vinte anos, os 3% da sua renda
tributária, em quanto importou o fruto do
trabalho
do
brasileiro,
para
o
desenvolvimento da Amazônia, nesses
vinte anos e o que foi feito, anualmente,
com
tão
vultosas
quantias?
No
aproveitamento da junta, industrializada
em fábricas construídas e ali em pleno
funcionamento? – Não me consta. Uma
das riquezas da Amazônia é transportada
para outras regiões do Brasil, creio até
que para o exterior, e com aquela
matéria-prima transformada para as
necessidades do mercado interno e até
para o mercado internacional.
As madeiras da Amazônia vêm sendo
aproveitadas e a própria celulose aplicada na
fabricação de papel, evitando-se essa
drenagem imensa da nossa economia para o
ti não me consta que fábricas
exterior? Também
tenham
sido
construídas
para
o
aproveitamento das madeiras que há, em
abundância, na Região Amazônica. Em
serrarias para o aproveitamento do mogno? O
mogno, madeira de primeira qualidade,
madeira de lei das e mais resistentes e das
mais belas, vai o sendo contrabandeada às
toneladas, o anualmente, com a conivência de
autoridades brasileiras. Agora mesmo a há
uma luta no Brasil para que se impeça a
continuação
dêsse
processo
de
contrabandeamento dessa madeira de lei, e
há quem afirme – e autoridades federais o
confirmam e o proclamam que as fôrças que
protegem o contrabando, não sòmente de
minérios atômicos, como de mogno, como de
pedras preciosas, como do ouro, são tão fortes
que vêm impedindo a conclusão dos inquéritos
para uma atitude positiva, clara e definitiva do
Govêrno dêste país no proteger as suas
riquezas, aquilo que lhe pertence.
Êsses 3% vêm sendo empregados
em construção de escolas técnicas, de
universidades, vêm sendo empregados
para erradicar o analfabetismo daqueIa
região? Vêm sendo aplicados para a
abertura de vias de comunicação, para
compra de embarcações que possam
levar
e
trazer
riquezas
daquela
poderosíssima região – em potencial
econômico, falo em síntese, para acabar,
em definitivo, com as endemias?
O parágrafo único do art. 199 não sei
como aqui se encontra ainda. É inócuo,
porque se não podemos informar, nós que
vamos votar a matéria, mesmo porque a
justificativa da emenda não analisa o
problema em profundidade, se não podemos
informar, repito, se a União está pagando à
Amazônia, entregando à Amazônia, para o
seu desenvolvimento, os 3% da renda
tributária a que se refere o art. 199 da
Constituição, muito menos estamos em
condições de informar se os Estados, os
Territórios e os Municípios daquela formosa
região vêm contribuindo para que, através do
Govêrno Federal, seja promovido o
desenvolvimento da Região Amazônica.
Dizia, há alguns anos passados,
um sábio alemão que por ali estivera;
que a Amazônia poderia abrigar,
fàcilmente, 400 milhões de indivíduos.
O Brasil sòmente agora, tem 80 milhões
de habitantes. Aportuguesando a pa-

lavra: Humboldt, que assim opinou sôbre
a Amazônia, hoje, se pudesse apreciá-la,
poderia continuar fazendo a sua
afirmação, defendendo sua tese, mas
estaria plenamente indignado contra a
depedração e o abandono da grande
região que muitos consideram como
futuro celeiro do mundo.
Quais os estudos que se fizeram sôbre
a Amazônia? Dizem que há países que não
o nosso que possuem, nos seus arquivos,
mapas completos da Amazônia, conhecem
mais as suas riquezas do que nós mesmos,
o seu potencial econômico, do que nós
mesmos. Os mapas aerofotogramétricos
foram tirados e nós, que discutimos certo
acôrdo que por aqui passou, sabemos que
êsses mapas estão nos cofres-fortes de
outra potência e nós só poderemos usá-los,
com a permissão da outra potência. Mas não
é por acaso que, vez ou outra, grupos
estrangeiros "descobrem" riquezas que
existem na Amazônia e as levam como
contrabando para o exterior. "Descobrem"
quer dizer: chegam onde a riqueza se
encontra. Temos lido que até campos de
pouso
foram
construídos
para
contrabandeamento das riquezas do
extremo-norte da nossa Pátria. Mas eu
confesso: durante muitos anos fui Deputado
Federal, poucos discursos ouvi de elementos
da Região Amazônica sôbre êsses assuntos
transcendentais e importantes. Só na época
da votação do Orçamento discutíamos,
motivávamos, inquiríamos, perguntávámos
sôbre o que se vinha fazendo quanto ao
emprêgo das verbas federais para o
desenvolvimento daquela região.
Aqui no Senado tenho ouvido mais
vozes discutindo o assunto.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
muito prazer.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V.
Exa. está abordando um problema de
transcendental importância para a política
econômica da Amazônia. As verbas
concedidas no Orçamento presente como
nos Orçamentos passados, realmente,
não têm sido pagas, o que e impede que
a
Amazônia
prossiga
no
seu
desenvolvimento. Para ver como há
desinterêsse, por parte do Govêrno
brasileiro, vou citar um fato: a região de
Itaituba é rica em jazidas de ouro. O
prefeito local entrevistou-se com o
Presidente da República a fim de solicitar
fôsse cessada a exploração das jazidas
que não visava a conveniência dos cofres
públicos e sim a dos aventureiros. E a
resposta e não veio, ninguém foi lá, nada
foi feito. Isto eu soube pelo próprio
Prefeito.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Pelo
aparte de V. Exa. confirma-se uma a
notícia publicada em certo vespertino: se
o ouro que há na Região Amazônica
estivesse convenientemente explorado, e
o já explorado não tivesse sido
contrabandeado para o exterior, todo
êsse ouro teria dado para o pagamento
de nossa dívida externa. Verdadeira
afirmativa? A verdade é a que V. Exa.,
num aparte tão sintético mas tão
significativo, registra fato que deveria
despertar não sòmente o Parlamento
brasileiro, mas a tôdas as nossas
autoridades civis e militares.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas não
podemos deixar de nos preocupar com
êsses problemas, a Amazônia é parte
integrante do Brasil, ali estão as nossas
grandes reservas, para lá se deslocarão
as populações brasileiras, num futuro não
muito distante, em busca de segurança.
Ousaria dizer que, se é verdade o que se
proclama, a grande potência que será o
Brasil será reconstruída sob as rique-
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zas e das riquezas que existem no seio
da terra amazônica.
Com grande prazer concedo, agora,
o aparte ao Senador José Ermírio.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª
citou muitos produtos da Amazônia, entre
os quais a borracha, por exemplo. O
Sudeste da Ásia pode produzi-la, hoje,
para vender a 18 centavos o quilo. Mas a
borracha
fabricada
pelo
processo
catalítico de Monte Catini, para fabricação
de butadiênio e borracha sintética, só se
pode vender a 24 centavos e nem dêsse
seu substitutivo devemos ter medo. A
bacia Amazônica é o lugar ideal para a
criação de algas, que talvez sejam uma
das fontes de combustível do futuro,
razão por que devemos olhar, com todo o
carinho, o seu desenvolvimento. Como V.
Ex.ª diz, a Região Amazônica, o Vale do
Tocantins, o Vale do Xingu, o Vale do
Tapajós e Roraima, talvez, sejam o
potencial aurífero mais elevado do
mundo, com os diamantes e outros
minerais, como a casseterita, que lá
estão. Era o que tinha a dizer a V. Ex.ª,
Senador Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA: – E' outro
aparte significativo.
V. Ex.ª é homem de pesquisa, que
se vem interessando, pelos anos afora,
pela solução dos mais prementes
problemas nacionais. Conhece bem,
através de informes por ter sido, inclusive,
Ministro-de-Estado
da
Pasta
da
Agricultura; por ser grande industrial, as
riquezas daquela vasta região, uma das
grandes seguranças do Brasil de amanhã.
Há poucos dias, o Governador do
Amazonas, que não é da nossa área,
creio que, em São Paulo, perante
estudantes universitários, se não me falha
a memória, mas foi em São Paulo, –
declarou, reafirmando suas revelações
pretéritas: "ameaças pesam sôbre o Brasil
no que tange à grande Região
Amazônica. Essa ameaça não terminou, a
cobiça de grandes grupos internacionais
permanece.
Veêm um território que êles julgam
totalmente abandonado, virgem, nas suas
riquezas específicas, à espera de quem
chegue primeiro para conquistá-lo, como
se a Amazônia não tivesse dono.
Senhor Presidente, esta emenda tem
grande
significação.
Elimina
um
parágrafo,
apêndice
desnecessário,
porque não me consta, nunca ouvi dos
Estados da Região Amazônica, dos
Territórios dos Municípios, que tivessem
cumprido o princípio constitucional
exarado no parágrafo único, do Art. 199,
que há pouco li.
Noutros tempos, noutras épocas,
haveria entusiasmo na análise dêste
problema, quanto ao número dos que por
êle se estariam interessando. Eu já tenho
dito que, para mim, tem importância
relativa o número. O que interessa,
substancialmente, é a consciência de
quem se preocupa com êsses problemas.
O registro é importante, mas não é tudo.
Talvez, se estivéssemos discutindo – o
que, por exemplo? a destituição do
Governador Adhemar de Barros, lá fora,
despertasse
mais
interêsse,
mais
curiosidade – lá fora – o Governador do
grande Estado bandeirante, do mais
poderoso econômicamente do Brasil, da
mais forte, econômica e financeiramente
falando, Unidade da Federação, um dos
maiores centros de cultura das três
Américas, é deposto, num é dia de
domingo, à tardinha ou à noite, sem
quaisquer conseqüências imediatas. E a
impressão que se tem é de que também
êste fato não abala, não abalou a
estrutura política do País.
Porque os historiadores irão os
políticos irão os sociólogos irão analisar,
dissecar esta questão e apresen-
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tar a respeito, seu pensamento,
possìvelmente noutras épocas.
E por que não houve comoção, –
pelo menos até agora não se sabe de que
tenha havido no Brasil inteiro – por que a
alma nacional não se comoveu? Que está
acontecendo neste País? País sem
líderes
autênticos,
descrença
generalizada do povo? Ceticismo que
quebra, abafa os sentimentos e impede o
entusiasmo, falta de conduta, de
orientação, de organização no grande
pais sem líderes, de compreensão dêles
do problema nacional? Será que só se
vêm preocupando com as questões de
nonada, insignificantes? Mas, de qualquer
maneira,
talvez
houvesse
maior
entusiasmo
na
propagação
do
pensamento se se tratasse de assunto
dessa natureza.
Damos o nosso apoio pleno à
emenda constitucional que se originou na
Câmara. A Amazônia vale mais que os
homens que passam: vale muito mais que
os mimetistas políticos de tôdas a época.
Vale mais do que todos êles juntos
porque é a Amazônia a segurança de um
povo que cresce cada vez mais e que
precisa ser alimentada, de ter fôrça para
enfrentar a ambição e a cobiça daqueles
povos que crescem demogràficamente e
que não têm mais espaço.
A História – e termino aqui –
ensinamos que os sumerianos, quando
se
apossaram
dos
vales
da
Mesopotâmia, o fizeram porque não
cabiam
no
espaço
onde
se
encontravam. Ensina-nos que os
egípcias projetaram-se em busca do
Crescente fértil porque, apertados
naquela pequenina área e crescendo
em número, não mais ali podiam viver
– buscavam espaço. Ensina-nos que
os persas, lá no leste do Golfo Pérsico,
unindo-se todos êles, todos aquêles
principados, procuraram um líder e
partiram, porque a população não
cabia naquele espaço, e foram
aproveitar-se da decadência dos
caldeus, que se apossaram da
Babilônia e da Mesopotâmia tôda,
foram até ao Egito, expandiram-se e
também perderam-se. Porque, se a
falta de espaço é um perigo, o excesso
também o é.
Os próprios gregos, com Alexandre,
realizaram a grande marcha em busca de
conquistas, de mais espaço. E o grande
Império também fragmentou-se.
Olham para o Brasil, olham para a
Amazônia, não é de hoje! E se há uma
palavra que podemos empregar muito
bem ao caso do Brasil, é esta: milagre!
Êste País é um milagre, por causa da sua
densidade demográfica!
O SR. RUY CARNEIRO: – Permiteme V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
prazer!
O SR. RUY CARNEIRO: – Estou
ouvindo atenciosamente o discurso de V.
Exa. sôbre a matéria da Ordem-do-Dia
em discussão. Chama V. Exa. a atenção
dos responsáveis pelo nosso País,
mostrando a situação da Região
Amazônica, citando até, com a sua
responsabilidade
de
Senador
da
República pelo Estado da Guanabara, o
levantamento fotogramétrico daquela
Região por elementos estrangeiros.
Ouvindo o discurso de V. Exa., recordome
de
que
o
Senador
Assis
Chateaubriand, quando nos honrava com
a sua companhia, integrante da Bancada
federal da Paraíba, no Senado, ainda no
Rio, muitas vêzes cuidou dêste assunto.
Já faz a algum tempo. Não tenho mais na
memória os detalhes, mas em síntese sua
preocupação era no sentido de que fôsse
a muito bem cuidada e desenvolvida
aquela região, para evitar a cobiça dos
vizinhos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
há, Senador Ruy Carneiro, ninguém
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de responsabilidade que não se
preocupe, que não se apaixone por êste
problema. Ainda há, porém, quem não
queira,
no
Brasil,
manter
uma
mentalidade
de
completa
despreocupação com aquilo que nos
pertence, com aquilo que herdamos e
pretendemos transferir aos nossos filhos.
Não nos preocupamos, dizem, esta é uma
nossa reserva que ninguém cobiça... Que
ingenuidade! Hitler comoveu o povo
alemão, àquele tempo, não com a
doutrina da superioridade da raça ariana,
germânica, mas com a doutrina do
"espaço vital". E jogou-se contra a
Ucrânica, tentando apossar-se daquele
celeiro que seria, segundo os teóricos do
nazismo,
a
reserva
que
daria
possibilidade de maior expansão para
aquêle grande povo. Está provado hoje, o
povo alemão, mais do que nunca, que
tem de ser situada a questão dos povos
no
campo
cultural,
pois
vive
pacíficamente,
em
nossos
dias,
construindo
indústrias
formidáveis,
expandindo-se, trocando mercadorias,
aumentando a sua cultura, aperfeiçoando
a sua técnica, constituindo-se um
exemplo de vivência democrática, mas
ainda aí está o fenômeno da superpopulação.
Há quem afirme que a divergência
entre a China Comunista e a União
Soviética não é de fundo ideológico. São
marxistas ambos os grupos que dirigem
os dois países; baseiam sua ideologia no
marxismo-leninismo. Mas, a China, que
duplicou a sua população nos últimos 40
anos, hoje com 700 milhões de
habitantes, dentro de quarenta anos, terá,
fatalmente, 1 bilhão e 400 milhões de
habitantes. Reivindica aquêle país da
União Soviética 3 milhões de metros
quadrados que, diz já lhe pertenceram,
pois haviam sido conquistados por
czares, em épocas remotas. Pretende
que êsses territórios voltem, para fazer
parte da Grande China, contra o que se
opõe a União Soviética, que também vê a
sua população crescendo, e sabe das
grandes reservas do solo, particularmente
do subsolo daquelas vastíssimas regiões.
Por trás de tudo isso está questão de
sobrevivência, de espaço, e as ideologias
são jogadas ás calendas, quando a
realidade surge. Por que não nos
preocupamos com os nossos territórios,
com
aproveitá-los,
com
fazê-los
desenvolvidos?
E, lá em cima, também há quem olhe
para nós, visando ao fortalecimento das
outras áreas, o que não é um pecado
nem uma transgressão.
Se outros povos têm o direito de se
preocupar com o seu futuro, nós também.
Que crime é êsse? E alguns consideram
crime a preocupação com o nosso futuro,
já que pouco nos preocupamos com o
nosso presente.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Concedo
o aparte, com prazer, e terminarei, Sr.
Presidente.
O SR. RUY CARNEIRO: – Como
nordestino, mas sobretudo, como brasileiro,
sempre tive preocupação profunda com a
Amazônia. Já declarei, aparteando salvo
engano, o Senador Cattete Pinheiro, um dos
representantes daquela região, que tôda vez
em que houver um movimento em benefício
da redenção da Amazônia, estarei solidário.
Recordo-me, neste instante, do discurso
memorável do Rio Negro pronunciado, em
1945, pelo Grande e saudoso Presidente
Getúlio Vargas. Ouvi do notável homem
público, quando o cumprimentava por aquêle
famoso discurso, a declaração de que iria
lutar para recuperar aquela região que
constituía
sua
grande
preocupação.
Infelizmente, não pôde levar a efeito tarefa
que, estou absolutamente certo, teria
realizado, se não no todo, pelo menos algo
teria feito pela Amazônia.

O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
fôsse V. Exa. nordestino Todo o Brasil
sabe que o nordestino vem dando o
seu esfôrço, grande contingente do
seu trabalho, da sua vida, para o
desenvolvimento da Amazônia. Ali
está o Acre, parte integrante do
território nacional Não fôsse o
nordestino do Ceará.! Contam-se aos
milhares
os
descendentes
de
nordestinos que habitam a Amazônia.
Grupos de conterrâneos nossos
descem, hoje, para Mato Grosso e
Goiás; para os vales úmidos do
Maranhão. No dia em que fôr detida a
mortalidade infantil, na proporção que
as estatísticas registram, para onde
irão os milhões de brasileiros? Para
outros Países?
Não; irão ocupar o grande vazio
nacional que é a Amazônia.
Getúlio, V. Exa. frisou muito bem,
teve essa grande preocupação.
Sr. Presidente, inspirou-se muito
bem o Deputado autor da emenda.
Não há voz discordante, creio que
nunca houve até hoje. Nesta Casa do
Congresso
Nacional
estão
os
representantes da Amazônia, que em
assuntos
desta
natureza
não
procuram distinguir a sua coloração
política, todas unânimes apoiam a
grande idéia.
Mas que seja cumprida a lei, que a
seja cumprido o estatuto maior e que
êsses bilhões de cruzeiros que a Nação
brasileira entrega, visando a sua
integração plena – não própriamente o
benefício da Amazônia como parte do
grande todo, mas a sua integração no
conjunto nacional –
sejam
bem
empregados, bem utilizados e que um dia
cheguem
aqui
representantes
da
Amazônia, nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional; e apresentem um
relatório no qual se diga que todo êsse da
esfôrço da Nação brasileira não foi em
vão.
Tudo isto que representa trabalho,
suor,
esfôrço,
desprendimento,
patriotismo serviu para a grandeza da
Pátria comum, como suporte para que,
através
do
desenvolvimento,
se
impedissem as veleidades, os ideais de
conquista dos povos expansionistas.
Não a Amazônia para o Brasil – a
Amazônia já é o Brasil. Que seja
preservada através dessas atitudes
concretas,
consubstanciadas
em
emendas como a que acabamos de
analisar. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Continua a discussão.
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo
Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tem a seguinte redação a
Emenda Constitucional em exame nesta
Casa:
"O Congresso Nacional decreta:
Suprima-se o parágrafo único do art. 199,
passando o mesmo artigo a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 199 – Na execução do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia a
União aplicará em caráter permanente,
quantia não inferior a 3% de sua renda
tributária."
Sr.
Presidente,
uma
série
imensurável
e
inavaliável
de
consequências decorre da singeleza
dessa emenda. O texto, atualmente
vigente, determina o prazo mínimo de
vinte anos para aplicação do quantitativo
reservado pela constituição à valorização
da Amazônia. Decorridos os vinte anos, a
qualquer momento, por medida de
economia, como se costuma dizer hoje
em dia, o Executivo poderá sustar a
aplicação dos recursos na recuperação
e do grande vale. Então, cairíamos
outra vez naquele marasmo, naquele
abandono, naquele descaso completo
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do Govêrno federal em que vivemos até o
advento da Constituição de 1946.
Disse Euclides da Cunha que o clima
da Amazônia é um clima caluniado. Em
verdade, Sr. Presidente, quem conhece o
interior amazônico, sabe que o clima da
Amazônia é um dos mais favoráveis à
vida humana sôbre a superfície da terra.
Basta um dado comparativo. Examinemos
os locais do globo terrestre onde surgiram
as grandes civilizações: foi sempre às
margens de um grande rio. O nobre
Senador Aurélio Viana, há poucos
instantes, daquela tribuna, apontou as
populações da Mesopotâmia e o Nilo.
Pois bem Sr. Presidente, Srs.
Senadores as grandes civilizações
surgiram e se desenvolveram em tôrno
dos grandes rios. Além das civilizações
da Mesopotâmia a do Egito, temos quase
tôda, a Europa, em tôrno do Volga, Sena
e Tibre, aqui mesmo no Brasil, do Tietê e
do São Francisco. A Amazônia, portanto,
é o grande reservatório de uma futura
civilização.
Dizia eu, repetindo Euclides da
Cunha, o clima da Amazônia é um clima
caluniado. E o nobre Senador Aurélio.
Viana apontou que no Brasil, segundo a
previsão de Humboldt, só a Amazônia
poderá abrigar quatrocentos milhões de
habitantes; o Brasil atualmente possui
apenas oitenta milhões que estão
concentrados numa faixa litorânea do Sul.
Ainda não penetraram sequer o interior do
Sul do Brasil. E isto ocorre porque as
condições climáticas do Sul são
aparentemente mais favoráveis do que as
do Norte. E tôdas as migrações que para
cá se fazem são de povos que têm seu
tronco na velha Europa, habituados aos
climas frios. Êsses imigrantes procuram
regiões semelhantes as suas para se
localizarem.
Se examinarmos esta área em que
vivemos, em que está encravada Brasília,
verificaremos que é ainda um deserto. As
populações são rarefeitas, não há
densidade populacional. E aqui as
condições climáticas são – segundo os
preconceitos clássicos de clima – mais
favoráveis do que as do Norte. Se assim
ocorre, que podemos esperar de uma
região, como a Amazônia, em que o
homem é sainda, segundo Euclides da
Cunha, um intruso?
O homem amazônico é, sobretudo,
um aventureiro; um teimoso; é um
destemido. Enquanto investe contra a
natureza, a floresta o constringe. E a falta
da saneamento que domina tôda a vasta
região aterroriza o homem e o afasta da
luta, muitas vêzes fazendo-o tombar aos
milhares, como foi o célebre caso da
batalha da borracha, na última Grande
Guerra.
O clima da Amazônia não é,
realmente, êsse espantalho. Falta,
entretanto, am serviço completo de
saneamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia
eu que as condições sociais e climáticas
do Sul – sociais, sim, climáticas apenas
aparentemente – são mais favoráveis do
que as do Norte. Por isso, é natural que
os povos, habituadas a um padrão de
higiene, de saneamento que não
alcançamos ainda, procurem a região Sul.
Daí êsse adensamento populacional que
aí se verifica. E cada vez mais o Norte se
vai rarefazendo, quanto à população.
Quando, entretanto, já não houver
regiões desérticas como as de Mato
Grosso ou Goiás, Oeste do Paraná, de
São Paulo e mesmo de Minás Gerais,
então a migração, provocada pelo
excesso de habitantes em determinados
países, há de recorrer não só ao Interior
do Brasil, mas, sobretudo, ao Norte e à
planície amazônica, onde está o maior rio
do mundo que será, indubitávelmente,
abrigo de civilização.
Verificamos, na India, por exemplo,
poluição das águas. A água potável
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é, hoje um problema em todo o mundo.
Em alguns países aproveitam-se as
águas dos esgotos, não só para fins
industriais como até para fins culinários.
Temos a maior bacia hidrográfica naquela
região. Temos condições portanto, para
que a maior população do globo aí se
desenvolva sem as dificuldades, sem as
contingências tremendas de terem de
beber águas pluviais, águas de esgoto,
águas servidas como ocorre atualmente
na
India,
onde
as
águas
são
completamente putrefatas.
Quando as condições sociais
melhorarem o Norte, e quando o excesso
populacional do sul impelir essa massa
humana, então, sim, a Amazônia estará
produzindo não em dôbro, em triplo, mas
em quantidade inumerável incalculável
para recompensar o Brasil por todo êsse
gasto que vem sendo feito através da
aplicação do art. 199 da Constituição.
Mas até lá, Sr. presidente, até que
alcancemos nível populacional de tal
sorte que essa população seja impelida
para o Norte, temos de preservar o nosso
domínio sôbre a região amazônica.
Se a abandonarmos, se o Brasil não
fizer um pequeno sacrifício que se impõe
no presente, inevitàvelmente dentro de
poucos decênios, de mais 30, 40 ou 50
anos, estará chorando irremediàvelmente
a perda da metade de seu território, que
tanto representa a bacia amazônica.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se
pouco se faz na Amazônia, se poucas
Indústrias lá se desenvolvem, por certo
não hão de querer culpar o homem
amazônico por essas deficiências. São as
próprias condições sociais e econômicas
que nos reduzem a capacidade produtiva.
Esta Emenda tem uma finalidade: a
busca da unidade social, econômica e
históricas do Brasil e tende, objetiva
impedir a cisão, o desaparecimento da
Amazônia como terra brasileira, para
passar a integrar, possívelmente, a
soberania de outro pais.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite
V. Exa. um aparte? (Assentimento) – O
assunto que V. Exa. aborda é de tal
magnitude, que uma sessão sómente não
bastaria para enumerar todos êsses fatos
ocorridos com relação ao desprêzo da
Amazônia. Há uns anos passados, cometeuse contra essa região o maior crime
arrancando-se os trilhos da Estrada-de-Ferro
de Bragança, que era modesta, pobre, mas
que vinha servindo à região. Hoje, vemos a
farinha de mandioca, alimento mais acessível
ao brasileiro, custando seiscentos cruzeiros o
quilo na Região Amazônica. E tudo devido ao
abandono daquela estrada de ferro que
fornecia meio de transporte a tôda a Região
Amazônica, não so o Estado do Pará como
aos demais Estados que a integram. A bacia
amazônica tem grandes riquezas e sôbre ela o
Brasil tem enorme responsabilidade.
O SR. EDMUNDO LEVI: – De
acôrdo, nobre Senador Lobão da Silveira,
a Amazônia é um assunto tão vasto, que
já me ocorreu a idéia de fazer uma série
de conferências perante o Senado a
propósito
de
vários
aspectos
completamente desconhecidos pelos
homens do Sul do Brasil e, portanto, do
próprio Senado.
O SR. RUY CARNEIRO: – E deve
fazer!
O SR. EDMUNDO LEVI: – Mas os
trabalhos que tenho tido, as canseiras e
as dificuldades que encontro aqui, neste
isolamento, para planejar tal estudo, por
falta de livros e de certos documentos,
impediram-me, até agora, de cansar a
paciência de meus ilustres companheiros
com assunto, embora tão belo, mas que
não teria brilho, pela falta de inteligência
dêste representante, se acaso me
aventurasse a trata-lo nesta Casa.
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Srs.
Senadores,
a
Emenda
Constitucional
nº
4,
ora
em
discussão, elimina as palavras "pelo
menos
durante
vinte
anos"
e
estabelece que essa aplicação seja
permanente e venha com isso a
prever êsse período de que precisa o
Brasil para saturar o Sul e impor que
as suas populações se transfiram
para o Norte e lá se vão desenvolver
e, por conseguinte, desenvolver a
própria região.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o assunto é por demais vasto, disse o
nobre Senador Lobão da Silveira, e
não quero mais tomar o tempo dêste
Plenário, onde tão carinhosamente
um grupo de brasileiros presta
atenção às minhas palavras, que
brotam do fundo do coração de um
homem que nasceu em plena selva
amazônica.
A Emenda Constitucional, salvaguardando a permanência da aplicação
dêsse fundo em benefício da Valorização
Econômica da Amazônia, não serve
apenas à Amazônia mas a todo o
território nacional, porque impõe ao Brasil
a obrigação de velar principalmente por
aquela Região, no sentido de que ela
permaneça, ad aeternum, dentro da
soberania brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
agradecendo as manifestações aqui
feitas, sobretudo do meu Líder, o nobre
Senador Aurélio Viana, a propósito desta
Emenda, não quero deixar de expressar
meus louvores ao ilustre caboclo
amazonense, o Deputado José Esteves,
que, homem do interior que é, tão bem
sentiu o drama que representaria a
extinção, a qualquer momento, dessa
obrigação que a Constituição impôs ao
Govêrno brasileiro.
A Emenda ConstitucionaI é, portanto,
acima de amazonense, amazônica, é
sobretudo brasileira, nacional. (Muito
bem!) (Muito bem.) (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Continua a discussão. (Pausa.)
Mais nenhum Senhor Senador
pedindo a palavra, dou a discussão como
encerrada.
Está encerrada a discussão do
projeto
em
seu
5º
dia
e,
conseqüentemente, encerrada em seu
primeiro turno.
A votação realizar-se-á, no dia 15 do
corrente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao item 12:
Discussão, em turno único, da
redação
final,
oferecida
pela
Comissão de Redação em seu
Parecer nº 555, de 1966, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 7, de 1966,
nº
169-A-59,
na
Câmara
dos
Deputados), que aprova o ato do
Tribunal de Contas que recusou
registro ao contrato celebrado entre a
União e a "Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada",
para a instalação de uma estação de
ondas médias, na cidade de Erexim,
Rio Grande do Sul.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei
se a discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem
requerimentos para que a redação
final seja submetida a votos, é a
mesma se dada como definitivamente
aprovada,
da
independente
de
votação, nos termos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à promulgação.

E' a
aprovada:

seguinte
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PARECER Nº 555, DE 1966

PARECER Nº 563, DE 1966

Da Comissão de Redação

Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Decreto,
Legislativo nº 7, de 1966 (nº 169-A 59, na
Casa de origem).

Redação final do projeto de Lei da
Câmara nº 323, de 1965 (nº 3.792-B-62,
na Casa de origem).

Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
7, de 1966 (nº 169-A-59, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a têrmo de
contrato celebrado em 31 de maio de
1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade
"Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada".
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.

Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara número
323, de 1965 (nº 3.792-B-62, na Casa de
origem), que inclui a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás
de Aquino, de Uberada, na categoria dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno Federal.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966 – Bezerra Neto, Presidente –
Antônio Carlos, Relator – Filinto Müller.

ANEXO AO PARECER Nº 555-66

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 323, de 1965 (nº 3.792-B-62,
na Casa de origem), que inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Uberaba, na
categoria
dos
estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal.

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 7, de 1966 (nº 169-A-59, na
Casa de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição Federal, e eu,
Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo de
contrato celebrado, em 31 de maio de
1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade
"Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' mantido o ato, de 2 de
julho de 1957, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao têrmo de
contrato celebrado, em 31 de maio de
1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade
"Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada", destinado à instalação, na
cidade de Erechim, Estado do Rio Grande
do Sul, de uma estação radiodifusora de
ondas médias.
Art. 2º Este Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao item 1º:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 563, de
1966, do Projeto de Lei da Câmara nº
323, de 1965 (nº 3.792-B-62 na Casa de
origem), que inclui a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás
de Aquino, de Uberaba, na categoria dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.

ANEXO AO PARECER Nº 563-66

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida a inclusão, nos
termos do art. 17 da Lei nº 1.254, de 4 de
dezembro de 1950, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás
de Aquino, de Uberaba, Estado de Minas
Gerais,
na
categoria
e
dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno Federal, a que se refere o art. 16
da mesma Lei, com a redação que lhe foi
dada pela Lei nº 3.641, de 10 de outubro
de
1959,
correspondendo-lhe
a
subvenção de Cr$ 6.500.000 (seis
milhões e quinhentos mil cruzeiros).
Art. 2º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 6.500.000 (seis milhões e quinheitos
mil cruzeiros), para ocorrer ao pagamento
da subvenção ordinária prevista nesta Lei,
no corrente exercício.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item 14:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 558, de
1966, da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 88, de 1966, nº
3.462-B-66, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal Regional do Trabalho da 1º
Região – o crédito suplementar de Cr$
15.456.000, destinado a atender a
despesas com o pagamento de saláriofamília a que fazem jus os juízes e
funcionários do referido Tribunal, durante
o corrente exercício.
Em discussão, a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
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O projeto volta à Câmara dos
Deputados.
Para
acompanhar
a
estudo das emendas do Senado naquela
Casa
do
Congresso
Nacional,
é
designado o nobre Senador Gay da
Fonseca, relator da matéria na Comissão
de Finanças.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 558, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 88,
de 1966 (nº 3.462-B-66, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 88, de 1966
(número 3.462-B-66, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho
–
Tribunal
Regional
do
Trabalho da 1ª Região o crédito
suplementar
de
Cr$
16.456.000,
destinado a atender a despesas com o
pagamento de salário-família a que
fazem jus os juízes e funcionárias do
referido Tribunal, durante o corrente
exercício.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Antônio
Carlos, Relator – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER, Nº 558-66
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1966 (nº
3.462-B-66, na Casa de origem), que autoriza
o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário
– Justiça do Trabalho – Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região –, o crédito
suplementar de Cr$ 16.456.000, destinado a
atender a despesas com o pagamento de
salário-família a que fazem jus os juízes e
funcionários do referido Tribunal, durante o
corrente exercício.
EMENDA Nº 1
(Corresponde às Emendas ns. 1 e 2 – CF)
Ao projeto
I – Onde se lê:
"...suplementar...";
–
Leia-se:
"...especial..."
II – Onde se lê:
"...o corrente exercício.": – Leia-se: "...o
exercício de 1965."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item 15:
Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 568; de 1966)
do Projeto de Leis da Câmara nº 96 de
1966 (nº 3.556-B-66, na Casa de origem),
que altera o Quadro de Pessoal do
Tribunal Maritimo.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavas, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.

E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 568, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 96, de 1998 (nº 3.566-B-66, na
Casa de origem).
Relator: Sr. José Feliciano
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara número 96, de
1966 (nº 3.556-B-66, na Casa de origem),
que altera o Quadro de Pessoal do Tribunal
Marítimo.
Sala das Sessões, em 2 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – José
Feliciano, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 568-66
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 96, de 1966 (nº 3.556-B-66, na
Casa de origem), que altera o Quadro de
pessoal do Tribunal Marítimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. São criados, no Quadro do
Pessoal – Parte Permanente – do Tribunal
Marítimo, os seguintes cargos em Comissão:
1 (um) – Direção Superior – DiretorGeral da Secretaria – símbolo 2-C;
4 (quatro) – Direção Intermediária –
Diretor de Divisão – símbolo 5-C.
§ 1º Os cargos ora criados, respeitado o
direito aos atuais ocupantes, terão seu
preenchimento condicionado à supressão, no
Quadro
Suplementlar,
dos
de
igual
denominação.
§ 2º Aos atuais ocupantes dos cargos
de Diretor-Geral da Secretaria e de Diretor de
Divisão do Quadro do Pessoal – Parte
Suplementar – é assegurada a percepção
dos mesmos vencimentos atribuídos aos
símbolos dos cargos em Comissão referidos
neste artigo, respectivamente.
Art. 2º O provimento dos cargos criados
nesta Lei obedecerá o disposto no art. 6º da
Lei nº 2.674, de 8 de dezembro de 1955.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item 16:
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 556, de 1966, do Projeto
de Resolução número 20, de 1966, que
suspende a execução da Lei número 4, de 11
de fevereiro de 1960, do Estado do Paraná,
declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadares deseja
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada independente de
votação, nos têrmos do artigo 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
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E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 556, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
nº 20, de 1966.
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 20, de 1966, que
suspende a execução da Lei nº 4, de 11 de
fevereiro de 1960, do Estado do Paraná.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto; Presidente – Filinto
Müller, Relator – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 556-66
Redação final do Projeto de Resolução
nº 20, de 1966.
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal, e eu,
Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1966

Suspende a execução da Lei nº 4, de 11
de fevereiro de 1960, de Estado do Paraná.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º E' suspensa, por inconstitucionalidade,
nos têrmos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, de 21 de outubro de 1964, na
Representação nº 503, e tendo em vista a
superveniência da Emenda Constitucional nº 18,
de 1965, a vigência da Lei nº 4, de 11 de fevereiro
de 1960, do Estado do Paraná.
Art. 2º. Esta Resolução entrara em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama).
Item 17:
Discussão, em turno único, da redação final,
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 557, de 1966, do Projeto de Resolução
número 27, de 1966, que suspende a execução do
artigo 46 da Lei nº 2.177, ilegível de dezembro de
1961, do Estado Maranhão, por oposição do artigo
124, I, da Constituição Federal.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a votos, é
a mesma dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 316A, do Regmento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 557, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
nº 27, de 1966.
Relator: Sr. Antônio Carlos:
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 27, de 1966, que
suspende a execução do art. 46 da Lei nº
2.177, de 26 de dezembro de 1961, do
Estado do Maranhão.
Sala das Sessões, em 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Antônio
Carlos, Relator – Filinto Müller.
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................, Presidende, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1966

Suspende a execução da art. 46 da Lei
nº 2.177, de 26 de dezembro de 1961, do
Estado do Maranhão.
O Senado Federal resolve:
Art.
1º
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 25 de outubro de 1965, na
Representação nº 599, a execução do art. 46
da Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de 1961,
do Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 18:
Discussão em turno único, da
Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 567, de
1966) do Projeto de Lei da Câmara nº
82, de 1966 (nº 3.492-B-62, na Casa de
origem), que estabelece normas gerais
para a instituição e execução de
Campanhas de Saúde Pública exercidas
ou promovidas pelo Ministério da Saúde,
e dá outras providências.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 567, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1966 (nº 3.492-B, de 1966,
na Casa de origem).
Relator: Sr. José Feliciano
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 1966
(nº 3.492-B, de 1966, na Casa de origem),
que estabelece normas gerais para a
instituição e execução de Campanhas de
Saúde Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde, e dá outras
providências.
Sala das Sersões em 2 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – José
Feliciano, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 567/66

Redação final do Projeto de Resolução nº 27,
de 1966

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1966 (nº 3.492-B, de
1966 na Casa de origem), que
estabelece normas gerais para a
instituição e execução de Campanhas de
Saúde Pública exercidas ou promovidas
pelo Ministério da Saúde, e dá outras
providências.

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 61 da
Constituição Federal, e eu, .................

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As Campanhas de Saúde
Pública, exercidas ou promovidas pe-

ANEXO AO PARECER Nº 557/66
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lo Ministério da Saúde, serão
instituídas, em cada caso, por ato do
Presidente da República, após a
aprovação de seus Planos pelo
Ministro de Estado.
Art. 2º A instituição e o
desenvolvimento de Campanhas de
Saúde Pública, na forma desta Lei,
atenderão, sempre, à necessidade de
se intensificar e coordenar, em todo o
território nacional ou em regiões
definidas, as atividades públicas e
particulares de prevenção e combate,
inclusive tratamento e recuperação,
relativamente a doenças que, por sua
natureza, constituam problema de
interêsse coletivo e exijam, para seu
atendimento, providências especiais.
Art. 3º Além do órgão do
Ministério da Saúde cujas atribuições
regimentais correspondam ao objeto
da cooperação prevista no artigo
anterior, participarão, facultativamente,
das Campanhas de Saúde Pública.
mediante convênio, acôrdo e atos
semelhantes, órgãos e entidades
públicas e particulares, nacionais,
internacionais e estrangeiras, que
tenham
finalidade
direta
ou
indiretamente relacionada com seu
objetivo.
Parágrafo
único.
A
Superintendência da Campanha será
exercida pelo dirigente do órgão do
Ministério da Saúde dela participante,
ou por técnico de reconhecida
competência, por êle indicado e
designado pelo Ministro de Estado da
Saúde.
Art. 4º A Campanha será custeada
pelos seguintes recursos:
a) dotações orçamentárias e
créditos adicionais especificamente a
ela consignados;
b) importâncias que, à conta de
dotações orçamentárias ou créditos
adicionais
próprios,
lhe
forem
destinados por órgãos públicos
federais;
c) contribuições, de qualquer
natureza, de órgãos e entidades
públicas ou particulares, nacionais,
estrangeiras ou internacionais;
d) contribuições, de qualquer
natureza, inclusive legados e doações,
sem cláussula onerosa, efetuadas por
pessoas
físicas
nacionais
ou
estrangeiras;
e) produto de donativos populares
angariados
mediante
prévia
autorização do Ministério da Saúde;
f) juros de depósitos bancários e
rendas eventuais.
Art. 5º Os recursos de que trata, o
artigo anterior serão concentrados no
Banco do Brasil S.A., em conta
especial, com o título da Campanha, à
disposição de seu Superintendente,
que os movimentará de acôrdo com os
programas aprovados, anualmente,
pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Depositados os
recursos provenientes do Tesouro
Nacional na conta especial a que se
refere êste artigo, considerar-se-á
realizada,
naquele
exercício,
a
despesa correspondente.
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Art. 6º No prazo de 60 (sessenta)
dias após o término de cada
semestre do exercício financeiro,
o Superintendente da Campanha
comprovará,
por
intermédio
do
Ministério da Saúde, ao Tribunal de
Contas a aplicação dos recursos
provenientes dos créditos orçamentários
e adicionais da União, bem como as
importâncias a ela destinadas por
órgãos públicos federais (alínea b do
art. 4º).
§ 1º Constitui instrumento hábil,
para a prestação de contas do órgão
público federal perante o Tribunal de
Contas,
o
comprovante
da
transferência
de
recursos
à
Campanha.
§ 2º O Superintendente da
Campanha submeterá à aprovação do
Ministro de Estado, no mesmo prazo
previsto neste artigo, circunstanciado
relatório sôbre o recebimento e
aplicação
dos
recursos
não
provenientes, direta ou indiretamente,
do Tesouro Nacional.
Art. 7º Os serviços da Campanha,
de acôrdo com planos aprovados
serão executados por:
a) funcionários do Ministério da
Saúde, mediante prévia autorização do
Ministro de Estado e sem prejuízo da
sua lotação nos órgãos do Ministério;
b) servidores de órgãos e
entidades
federais,
estaduais
e
municipais participantes da Campanha,
sem prejuízo de sua vinculação a êsses
órgãos e entidades;
c) pessoal admitido à conta dos
recursos próprios da Campanha e
regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho.
§ 1º Para o desempenho das
atividades técnicas especializadas,
comprovadamente
essenciais
ao
desenvolvimento da Campanha, o
Superintendente
poderá
admitir
especialistas verificados, prèviamente,
os
títulos
comprobatórios
da
habilitação técnica e especializada dos
candidatos.
§
2º
A
admissão
de
pessoal, inclusive especialistas, nas
Campanhas
de Saúde
Pública,
será feita pelas Superintendências,
mediante contratos individuais de
trabalho, de prazo indeterminado, com
prévia aprovação do Ministro de
Estado da Saúde.
§ 3º O empregado admitido nas
Campanhas perceberá salário mensal
em importância igual à do vencimentobase estabelecido para o nível inicial
da classe ou série de classes a que
correspondam, no serviço Civil do
Poder Executivo da União, atribuições
idênticas ou similares às inerentes ao
seu emprêgo.
§ 4º O salário mensal do
empregado admitido para execução de
atividade
de
natureza
técnica
especializada, não prevista entre as
atribuições de qualquer classe ou série
de classes e da Administração Pública
Federal será fixado, mediante proposta
da Superintendência, aprovada pelo
Ministro de Estado da Saúde, de acôrdo
com as condições regionais do
mercado de trabalho e considerada a
especialidade técnica, não podendo ser

reajustado senão quando e na mesma
proporção em que for alterado saláriomínimo da região ou sub-região.
§ 5º Ressalvado o previsto na
alínea a dêste artigo, a participação
nos trabalhos das Campanhas de
Saúde Pública não importa vínculo
empregatício com a União Federal.
Art. 8º Ao pessoal admitido na forma
da alínea e do artigo anterior dentro da
disponibilidade de recursos próprios de
cada Campanha, poderão ser atribuídas
por sua Superintendência:
a) diárias para indenização de
despesas com alimentação e pousada
quando em serviço fora das respectivas
sedes no valor unitário de 1/30 (um trinta
avos) do salário mensal;
b) gratificação idêntica, observada;
as mesmas condições e calculada sôbre
os respectivos salários, à prevista no
inciso V do art. 145 da Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952 respeitado o disposto
no art. 14 da Lei nº 4.863, de 29 de
novembro de 1965.
Parágrafo único. As importâncias
correspondentes
às
gratificações
diárias de que trata este artigo em
nenhuma hipótese serão incorporadas
ao salário do empregado.
Art. 9º A prestação de serviços de
natureza eventual necessários ao
desenvolvimento das Campanhas sem
constituir relação de emprêgo, será
retribuída mediante recibo à conta dos
recursos próprios de cada uma delas.
Art. 10. As despesas cem a execução
de serviços ou obras e com a aquisição de
materiais e equipamentos necessários ao
desenvolvimento das campanhas serão
realizadas pela Superintendência mediante
concorrência administrativa ou coleta de
preço, salvo quando seja ordenada pelo
Presidente da República ou pelo Ministro
de Estado da Saúde a realização de
concorrência pública.
Art. 11. O Superintendente de cada
Campanha perceberá, à conta dos
recursos
dela,
gratificação
única
correspondente à diferença entre o
vencimento-base do cargo efetivo ou em
comissão, de que fôr ocupante no Serviço
Público Federal e o valor do símbolo 1-C,
sem prejuízo das demais vantagens a que
faça jus, inclusive pelo exercício em regime
de tempo integral.
Parágrafo único. O Superintendente
da Campanha poderá optar pelo critério
estabelecido neste artigo ou pela
percepção do vencimento e demais
vantagens do seu cargo efetivo ou em
comissão no Serviço Público Federal
acrescidos
de
gratificação
fixa
correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) do valor do símbolo 1-C.
Art. 12. Mediante prévia aprovação do
Ministro de Estado da Saúde o
Superintendente da Campanha obedecido
o disposto em seus programas designará
os assesôres técnicos e administrativos e
coordenadores regionais atribuindo-lhes à
emita dos referidos recursos gratificação
correspondente à diferença entre a
vencimento ou salário e o valor de símbolo
da função gratificada 1-E.
Parágrafo único. O assessor
coordenador regional poderá optar pelo
critério estabelecido neste artigo ou pela
perceção do vencimento ou salário e
demais vantagens de seu cargo efetivo
no Serviço Público ou do seu
emprêgo na Campanha acrescidos de
gratificação fixa correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor símbolo 1-F.
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Art. 13. O Superintendente de
cada Campanha poderá atribuir
funções de supervisão e de inspeção a
seu pessoal, fixando-lhe, de acôrdo
com tabelas aprovadas pelo Ministro
da Saúde, junto a seus programas
anuais, à conta dos referidos recursos,
gratificação correspondente a 20%
(vinte por cento) do vencimento ou
salário.
Art. 14. Nos impedimentos eventuais,
férias ou ausência da sede por até 30
(trinta) dias o Superintendente da
Campanha será substituído por funcionário
técnico designado em Portaria pelo
Ministro de Estado da Saúde.
Art. 15. O Superintendente da
Campanha poderá delegar atribuições,
inclusive para admissão de pessoal. a
coordenadores regionais ou, mediante
prévia autorização do Ministro de
Estado da Saúde, a funcionários
públicos federais nela em exercício ou,
ainda, a dirigentes de órgãos estaduais
ou municipais dela participantes.
Art. 16. Para efeito de imunidade
tributária, os serviços das Campanhas
de Saúde Pública são considerados
públicos federais.
Art. 17. Nenhum impôsto, taxa,
emolumentos ou contribuição fiscal ou
cambial de qualquer natureza gravará
a
importação
de
materiais
e
equipamentos
destinados
às
Campanhas de Saúde Pública de que
trata esta Lei.
Art. 18. Para os efeitos da
legislação trabalhista, a Campanha
instituída na forma desta Lei gozará de
personalidade própria, competindo ao
Superintendente sua representação
Juízo.
Art. 19. A Campanha de Saúde
Pública se extinguirá:
a) pela execução integral de seu
Plano;
b) por ato do Presidente da
República.
§ 1º O material e o equipamento
disponível da Campanha extinta serão
distribuídos
segundo
o
critério
aprovado pelo Ministro de Estado da
Saúde.
§ 2º Os bens obtidos através de
convênios, doações ou acordos com
órgãos e entidades estrangeiras ou
internacionais terão a destinação
prevista nesses atos, do mesmo modo
que sua aplicação é alienação durante
o desenvolvimento das Campanhas.
Art. 20. Extinta a Campanha, serão
rescindidos, de acôrdo com a legislação
trabalhista, os contratos de trabalho dos
empregados por ela admitidos.
Art. 21. O saldo dos recursos
financeiros da Campanha verificado
quando de sua extinção e após o
pagamento
das
indenizações
decorrentes da aplicação do artigo
anterior, será recolhido ao Tesouro
Nacional.
Art. 22. As disposições desta
Lei aplicam-se subsidiàriamente às
Campanhas do Ministério da Saúde
instituídas
por
leis
anteriores,
excetuadas as disposições dos artigos
3º, 4º e 20, cuja aplicação será geral e
obrigatória para tôdas as Campanhas
de Saúde Pública de que sejam
executores ou participantes órgãos
dêsse Ministério.
Art. 23. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da

Não há orador inscrito. (Pausa)
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte:

Gama): – Está esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 1966
(TÊRÇA-FEIRA)
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 1904
Votação em turno único, de Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A63 na Casa de origem) que autoriza o Tribunal de Contas da União a registrar têrmo
de rescisão de contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da Agricultura e a CISA
S.A. – Engenharia e Comércio, tendo Pareceres favoráveis, sob números 460 e 461,
de 1965, das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966
Votação, em turno único do projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 1962,
originário da Câmara dos deputados (nº 130-A-62 na Casa de origem) que determina o
registro do têrmo assinado em 13 de fevereiro de 1959, de unificação, constituição,
regularização e transferência de aforamento dos terrenos de marinha e acrescidos,
situados na Avenida Brigadeiro Trompowsky, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, outorgados pela União Federal, ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira,
tendo Pareceres (números 726 e 726-A. de 1962, 512 e 513, de 1966) das Comissões
de Constituição e Justiça favorável e de Finanças, favorável, com votos em separado
do Senhor Senador Domício Gondim e vencido do Sr. Senador Adolfo Franco.
3
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Votação, em turno único, de Requerimento nº 212, de 1966, pelo, qual o Senhor
Senador Mello Braga solicita autorização do Senado para participar da Delegação do
Brasil A Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a reunir-se
proximamente em Genebra (tendo pareces favorável de Comissão de Relações
Exteriores).
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE 1964
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara numero 174, de 1964
(número 859-E-63, na Casa de origem), que dispõe sobre concursos de prognósticos
esportivos e dá outras providências, tendo Pareceres (números 452 a 455, de 1966),
das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável nos termos do Substitutivo que apresenta
– de Constituição e Justiça, e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.
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República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura,
o crédito especial de Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), para
atender a despesas cem a desapropriação de terrenos onde foram travadas as Batalhas
dos Guararapes, no Município de Jaboatão. Estado de Pernambuco, tendo Parecer
favorável, sob número 527, de 1966, da Comissão de Finanças.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 113, de 1966
(numero 3.601-B-86 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
isenta do impôsto de importação equipamento importado pela Madeiras química S.A.
Indústria de Madeiras Termo-Estabilizadas, com sede em Pôrto Alegre, Rio Grande do
Sul, tendo Parecer favorável, sob número 328, de 1966, da Comissão de Finanças,
dependendo de pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto e a emenda e da Comissão de Finanças sôbre a emenda.
9
REQUERIMENTO Nº 36, DE 1966
Votação, em turno único, do Requerimento número 36, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador José Ermírio solicita ao Ministério da Guerra Informações sôbre as
despesas efetuadas com tropas do Exército em diversas regiões do País e no Exterior,
tendo Pareceres (números 445 e 446, de 1966), das Comissões:
– de Relações Exteriores, declarando-se incompetente para opinar sôbre o
assunto; e
– de Segurança Nacional, pela procedência do Requerimento.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara número 77 de 1966,
número 2.160-B-64 na Casa de origem, que institui o "Dia do Motorista", tendo
Pareceres favoráveis, sob número 507 e 508, de 1966.
– da Comissão de Educação e Cultura e
– da Comissão de Legislação Social.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966, nº
3.613-B-66, na Casa de origem, de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
dispõe sôbre a produção e importação de fertilizantes, tendo Pareceres sob ns. 569 e
570, de 1966 – da Comissão de Projetos do Executivo, favorável, oferecendo emenda
nº 1-CPE; – da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e à emenda nº 1-CPE, e
oferecendo a de nº 2-CF.
12
PARECER Nº 287, DE 1966
Discussão, em turno único, de Parecer nº 287, de 1966, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o ofício CFP-DE-CG nº 2.594, de 21-10-65, do Sr Diretor-Executivo da Comissão
de Financiamento da Produção encaminhando Relatório da Viagem, referente à inspeção,
coordenação e implantação da política nacional de preços mínimos nas regiões Norte, Nordeste
e Leste do País (parecer pelo arquivamento)
13

5

PARECER Nº 265, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 1996

(Da Comissão de Constituição e Justiça)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 99, de 1966 de
iniciativa do Presidente da Republica, que estende a praças licenciadas nas condições
que específica o disposto no parágrafo único do artigo 20, da Lei número 3.765, de 4
de maio de 1960, tendo Pareceres favoráveis, sob números 564 e 565, das Comissões
de Projetos do Executivo e da Finanças.

Discussão, em turno único, do Parecer nº 255, de 1966, da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 1963, que altera a redação do art. 870
do Código de Processo Civil Parecer no sentido de ser sobrestado o curso da matéria até
que seja apreciada, em tempo próprio, a reforma do Código de Processo Civil)

6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, D.E 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara numero 107, de 1966
(numero 3.578-B-66 na casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece isenção do impôsto do Sêlo, para os atos em que forem partes os órgãos
definidos no número IV, artigo 8º, da Lei número 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e as
Caixas Econômicas em suas operações imobiliárias, tendo Parecer favorável, sob
número 543, de 1965, na Comissão de Finanças.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 109, de
1966 (número 3.600-B-66 na Casa de origem) de iniciativa do Presidente da

14
PARECER Nº 408, DE 1966
Discussão, em turno único, do Parecer nº 408, de 1966, da Comissão de Agricultura, sôbre
o oficio nº 109 de 13-4-66, com o qual o Presidente da Câmara Municipal de Londrina, Estado
do Paraná, encaminha Requerimento do Vereador Sadao Masako, relacionado com o êxodo
em massa de cafeicultores brasileiros para o Paraguai (parecer pela audiência do Instituto
Brasileiro do Café e do Govêrno do Estado do Paraná).
PARECER Nº 321, DE 1966 DA COMISSÃO DE ECONOMIA
Discussão, em turno único, do Parecer nº 321, de 1966, da Comissão de
Economia, sôbre o Oficio nº 2, de 1966, de 30 de março de 1966, do Presidente do
Conselho Monetário Nacional, encaminhando o Relatório sôbre a situação monetária e
creditícia do País no ano de 1965 (Parecer belo arquivamento).
Está encerrada a sessão
(Levanta-se a sessão às 14 horas)
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OFICIAL AUXILIAR DA ATA – PL – 4
CARGO SENADO SERV. PÚBLICO
BENÊ NUNES
1.994
1.994
326.
ROSA MARIA DE BARROS CARVALHO
1.984
1.984
–
WALTER ORLANDO BARBOSA LEITE
1.982
1.982
428
PAULO GOYANO DE FARIA
1.479
1.635
1.472
FRANCISCO STIVALLET FINAMOR
1.479
1.479
3.009
ALMOXARIFE – PL – 3
JOSÉ ROBERTO DO AMARAL FURLAN
463.
1.577
–
AJUDANTE DE ALMOXARIFE – PL-7
JAIME TEIXEIRA NETTO
3.788
3.788
3.871
ROBERTO DIACÓPOLUS
1.953
1.953
2.011
JAIRO BRASILIANO DA COSTA
1.950
1.950
–
LENINE BARROS PINTO
411
411
–
TITO MONDIN
411
411
–
SUPERVISOR DE SERVIÇO GRÁFICO – PL. – 1
WILSON MENEZES PEDROSA
719
3.866
750
CONTROLADOR GRÁFICO – PL – 6
MANOEL DE ANDRADE MOURA
719
3.435
5.290
MATHEUS THEÓFILO TOURINHO
719
719
364
CARLOS AUGUSTO SENTES
719
719
327
SEBASTIÃO ERNANE BARBOSA
719
719.
–
DÉCIO BRAGA DE CARVALHO
686
4.162
356
SEBASTIÃO MAIA DE ALMEIDA635
635
–
PESQUISADOR – PL – 6
SARA RAMOS DE FIGUEIREDO
719
1.746
–
HUMBERTO HAYDT DE SOUZA MELLO
719
719
3.484
LEDA MARIA CARDOSO NAUD
719
719
2 501
JESSÊ DE AZEVEDO BARQUERO
719
719
774
ROGÉRIO COSTA RODRIGUES
719
719
–
NORMA IZABEL RIBEIRO MARTINS
719
719
–
ESTOQUISTA – PL – 8
ETELMINO PEDROSA
119.
3.121
–
REDATOR DE RADIODIFUSÃO – PL – 4
ARTHUR LEVY SIQUEIRA SCHUTTE
719
3.157
SERGIO LUIZ ALAGEMOVITZ
719
2.040
2.124
EVANDRO FONSÊCA PARANAGUÁ
719
1.556
1.346
JOSÉ ARISTIDES DE MORAES PILHO
16
1.555
477
AFONSO LUCCI
16
16
–
HAIG BAGDASSARIAN
15
15
–
SUPERINTENDENTE DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – PL – 3
HERALDO DE ABREM COUTINHO
169
719
–
OPERADOR E ELETRICISTA DA USINA GERADORA – PL – 7
DURVILLE DE BARROS.SILVA
148
731
–
AUXILIAR DE SUPERVISOR DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – PL – 9
SCYLIAS DE CARVALHO GÓES
719
1.697
–
NOTICIARISTA DE RADIODIFUSÃO – PL – 8
JAYME CORRÊA DE SÁ
719 6.861
–
ABOUKIR SARRES
719
719
–
ANTÔNIO AUGUSTO GENTIL CABRAL.
557 2.040
–
MARIA DO AMPARO MEDEIROS PARENTE
410
410
–
LOCUTOR DE RADIODIFUSÃO – PL – 10
FRANCISCO DAS CHAGAS POMPEU FORTUNA
719
2.019
–
LEONEL AMARO DE MEDEIROS
631
2.037
1.521
ANTÔNIO BORGES DA COSTA FILHO
382
382
–
OPERADOR DE RADIODIFUSÃO – PL – 11
GESNER BATISTA DUTRA
719
2.932
–
LUIZ DO NASCIMENTO
719
719
4.157
LÚCIO PARCA
719.
719
–
ADMINISTRADOR DO EDIFÍCIO – PL – 3
JOAQUIM DOS SANTOS
441
7.285
1.405
AJUDANTE DE ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIO – PL – 6
ORLANDO OLIVERA
445
2.998
–
CHEFE DA PORTARIA – PL – 3
JOÃO AURELIANO FILHO
445
7.285
1.308
CONSERVADOR DE DOCUMENTOS – PL – 6
PAULO WEGUELIN DELPECH
5.315
5.347
366
AJUDANTE DE CONSERVADOR DE DOCUMENTOS – PL – 7
GERALDO GAMA DE AZEVEDO
19
297
–
ENFERMEIRO – PL – 7
DALVA BASTOS LOPES
2.005
2.005
–
LÍDIA DAS DORES MATTA
1.449
1.449
7.149
ATENDENTE DE ENFERMAGEM – PL – 9
MANOEL OLIVEIRA CAVALCANTE
127
731
–
CLARINDO VIEIRA DA SILVA
127
731
–
ATENDENTE – PL – 12
ISAAC BARROSO DE PINHO
127
731
365
CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES – PL – 6
JOSÉ CELESTINO PESSOA
3.925 7.0854.104
SUBCHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES – PL – 7
CYRO VIEIRA XAVIER
19
3.123
310
AJUDANTE DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES – PL – 7
DEUSDEDIT MIRANDA
396
1.548
4.057
ELETRICISTA – PL – 7
PAULO DE CARVALHO GOÉS
2.024
2.819
357
PROPÉRCIO XAVIER DA SILVA
1.985
7.188
425
OLAVO DE SOUZA RIBEIRO
1.973
1.973
–
GETÚLIO DA GAMA VOLNEI 242
391
–
ELETRICISTA AUXILIAR – PL – 9
JAIR COELHO BAYMA
1.928
1.928
–

TOTAL
2.320
1.984
2.410
3.107
4.488

SECRETARIO DO SENADO FEDERAL
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DO
SENADO FEDERAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1965.
NOME
CARGO SENADO SERV. PÚBLICO
ISOLADOS
DIRETOR-GERAL - PL
EVANDRO MENDES VIANNA
2.074 12.040
1.410
SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA – PL
ISAAC BROWN
7.267
7.267
7.287
VICE-DIRETORA-GERAL.ADMINISTRATIVA – PL – 0
NINON BORGES SEAL
1.625 11.038
–
VICE-DIPETORA-GERAL LEGISLATIVO – PL.0
CLARICE SOBRAL RIBEIRO GONÇALVES
470 11.038
–
DIRETOR – PL –1
GLÓRIA FERNANDINA QUINTELA
4.273
7.280
1.610
ÁUREA DE BARROS RÊGO
3.490
7.285
1.312
RUBENS PINTO DUARTE
2.058 10.460
246
MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
1.619
7.285
750
LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO
1.619
6.838
531
IVAN PONTE E SOUZA PALMEIRA
1.546
7.093
2.445
HERCULANO RUY VAZ CARNEIRO
1.135
5.632
3.963
EDITH BALASSINI
903
7.156
2.325
FRANCISCO RODRIGUES SOARES PEREIRA
397 10.113
1.047
AROLDO MOREIRA
323 10 606
–
TAQUÍGRAFO REVISOR – PL-2
IRENE STELLA HOMEM DA COSTA
1.618
6.295
–
BEATRIZ BRANDÃO BRIGIDO
1.607
6.284
283
DALVA RIBEIRO VIANNA
1.596
5.363
–
MARIA THEREZA FERNANDES DE ANDRADE
1.594
6.232
1.156
CELINA FERREIRA FRANCO
1.319
5.315
–
ADOLPHO PEREZ
519
1.247
1.520
MAURÍCIO PEREIRA VASQUEZ
514
814
5.645
BEATRIZ CORREIA DE MELLO
393
2.083
3.804
ASSESSOR LEGISLATIVO – PL – 2
LUCIANO DE FIGUEIREDO MESQUITA
5.632
5.632
4.239
JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA MARTINS
5.624
5.632
4.645
PAULO AUGUSTO NUNES DE FIGUEIREDO
3.987
5.632
4.465
LUIZ CARLOS VIEIRA DÁ FONSECA
3.972
5.504
267
PEDRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO
3.210
3.210
3.329
CLEONE DE PAULA VELASCO
2.928
2.928
3.753
PAULO GOMES BRAGA
2.209
2.209
9.699
ANSELMO NOGUEIRA MACIEIRA
2.207
2.207
6.320
FRANCISCO SOARES ARRUDA
1.776
7.129
510
JOSÉ PINTO CARNEIRO LACERDA
1.653
1.653
2.359
JOSÉ FÁBIO DE ANDRADE MENDES
1.622
1.622
2.558
ASSESSOR LEGISLATIVO – PL – 2
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA
1.532
1.532
2.842
JOAQUIM DOS SANTOS FILHO (Interino)
1.010
1.010
–
REDATOR DE ANAIS E DOCUMENTOS PARLAMENTARES – PL – 2
ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA
6.823
7.154
1.109
PHILADELPHO SEAL
5.626
5.626
3.753
JOSÉ BENEÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO
5.617
5.630
–
NERIONE NUNES CARDOSO
5.573
5.625
222
MAURO CUNHA CAMPOS DE MORAES E CASTRO 5.570
5.595
1.723
MURILO MARROQUIM DE SOUZA
4.806
4.838
681
FERNANDO JORGE DA ROCHA
4.209
4.231
824
ELZA FREITAS PORTAL E SILVA
2.971
5.405
–
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE
2.136
2.847
–
ARY LEONARDO VIANA
2.136
2.214
–
JOSÉ BUENO CARNEIRO NOVAES
2.136
2.214
–
LUIZ FERRANDO DE SÁ MENDES VIANNA
2.131
2.209
–
LEYLA CASTELLO BRANCO RANGEL
2.127
2.205
2.512
RUTH DE SOUZA CASTRO
2.119
3.369
2.492
IVONE RÊGO DE MIRANDA
2.118
5.530
183
ALOÍSIO BARROSA DE SOUZA
2.060
2.060
3.290
APOLÔNIO JORGE DE FARIA SALLES FILHO
1.956
2.341
1.198
ROBERTO VELLOSO
1.607
1.607
2.310
AMPHRÍSIO LESSA RIBEIRO
1.561
1.561
1.282
RUBENS DO PRADO LEITE (Interino)
719
719
–
RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA (Interino)
19
2.064
4.576
PAULO DE TARSO BONAVIDES GOUVÊA DE BARROS (Int.)
19
19
–
NEREU SILVA ROLIM (Interino)
17
17
–
MÉDICO – PL-3
EVILÁSIO SERVULO MARTINS VELOSO
4.051
4.051
1.984
LUCIANO VIEIRA
2.005
2.005
1.351
JOSÉ FARANI
148
148
2.304
JUAREZ ABDULMASSIB
145
145
–
DENTISTA PL – 4
AURISAN RAMOS CAIADO
1.464 1.464.
4.594
PSICOTÉCNICO – PL – 3
MARIA ANTONIETTA FONSECA PARANAGUÁ
336
336
6.251
OFICIAL ARQUIVOLOGISTA – PL – 3
MARIA JUDITH RODRIGUES
1.479 2.700
6 386
OFICIAL ARQUIVOLOGISTA – PL – 4
MANOEL JOSÉ DE SOUZA
1.479 1.479
185
MARCOS VIEIRA
1.472 1.472
–
VILSON MENDONÇA HENRIQUES
1.382 1.382
2.945
OFICIAL DA ATA – PL-3
MÁRIO MARQUES DA COSTA
3.985 5.500 4.4 14
EDSON FERREIRA AFONSO
1.396 6.215
–

TOTAL
13.450
14.554
11.038
11.038
8.890
8.597
10.706
8.035
7.369
9.538
9.595
9.481
1.160
10.606
6.295
6.567
5.363
7.388
5.315
2.767
6.459
5.887
9.871
10.277
10.097
5.771
6.539
6.681
11.908
8.527
7.639
4.012
4.180
4.374
1.010
6.263
9.379
5.630
5.847
7.318
5.519
5.055
5.405
2.847
2.214
2.214
2.209
4.717
5.861
5.713
5.350
3.539
3.917
3.843
719
6.640
19
17
6.035
3.356
2.452
145
6.058
6.587
11 086
1.664
1.472
4.327
9.914
6.215

1.577
7.659
3.964
1.950
411
411
1.616
8.725
1.083
1.046
719
4.518
635
1.746
4.199
3.221
1.493
719
719
3.121
3.157
4.164
2.902
2.032
16
15
719
731
1.697
6.861
719
2.040
410
2.019
3.558
382
2.912
4.876
719
8.690
2.998
8.593
5.713
297
2.005
6.598
731
731
1.096
11.189
3.433
5.605
3.176
7.613
1.973
391
1.928

Têrça-feira 7
INSPETOR DE SEGURANÇA – PL – 8
ANTÔNIO PINTO FANAIA
WILSON PEÇANHA
NILSON SIMÕES DA LUZ
GUARDA DE SEGURANÇA – PL – 2
MANOEL ELIAS SOBRINHO
JUVENAL FREITAS PIMENTEL
DILERMANDO LOUZADA
PEDRO FELIX DA COSTA LACERDA
ALOÍSIO MENEZES EVARISTO
AMÂNCIO LIMA
IRTON SIQUEIRA MACHADO
ISIDORO PEREIRA DA SILVA BARRETO
PEDRO FERREIRA VERAS
LUIZ MOTTA DA COSTA
JOÃO CORREIA FILHO
ROBERTO DAS NEVES
ERNESTO DA SILVA
JOAQUIM PIO RAMOS
BENEDITO DE ARRUDA MAGALHÃES
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
JOFRE DIAS
CARLOS DE OLIVEIRA SALLES FILHO
WALTER LUCIO FONSECA
RUBENS RIBEIRO
GILSON GOMES FEITOSA
MOACIR MEDEIROS COSTA
ADELINO DE ALMEIDA FONTES
SEVERINO ESTEVÃO RAMALHO
JOSÉ ARGEMIRO BATISTA
ANTENOR FERREIRA GOMES
ANTÔNIO CARDOSO
PRESBI ELPÍDIO DE MEDEIROS
JACY RIBEIRO DE CARVALHO
PAULO SÉRGIO FERREIRA
DEÓCLITO BARRETO VINHAS
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CARGO SENADO SERV. PÚBLICO
2.088
2.088
8.627
2.088
2.088
7.549
19
1.989
1.523
2.088
2.088
2.084
2.063
2.048
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.004
1.996
1.985
1.976
1.974
1.955
1.944
1.625
1.619
1.486
1.377
1.244
411
411
409
408
19

2.088
2.088
2.084
2.063
2.048
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.005
2.004
1.996
1.985
1.976
1.974
1.955
1.944
1.625
1.619
1.486
2.934
1.244
731
731
409
408
731

7.326
6.535
4.642
5.162
1.706
8.993
2.868
2.652
2.400
8.157
1.560
316
313
111
–
1.312
–
4.910
–
367
1.327
–
11.512
–
296
6.546
–
–
–
–
–

OSMAR ARRUDA
19
2.005
VALENTIM FERREIRA DA COSTA
17
3.022
GIVON SIQUEIRA MACHADO
17
1.707
MANOEL BEZERRA FERREIRA
17
396
RUBENS MARTINS FERREIRA
17
17
JOSÉ PAULO RIBEIRO GUALANO
17
17
RADIO TÉCNICO – PL – 9
CLAUDIONOR DE ARAÚJO BARROS
2.050
3.108
RADIO TÉCNICO AUXILIAR – PL 10
CLÓVIS CORRA PACHECO
410
731
CHEFE DE MARCENARIA – PL – 6
JOSÉ GOMES
19
1.478
MARCENEIRO – PL – 11
BELMIRO FERNANDES
1.324
1.324
AUXILIAR DE LIMPEZA – PL – 11
ODÉLIO ALVES
2.021
2.021
ANTÓNIO AUGUSTO DE ANDRADE
2.016
2.016
ALEIXO RAMIREZ GONZALEZ
2.014
2.014
SEVERINO JORGE TRINDADE E SILVA
1.988
1.988
ACRÍSIO FERREIRA
1.977
1.977
FRANCISCO DA CRUZ
1.921
1.921
LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA
1.919
1.919
MANOEL EDUARDO E SILVA
1.916
1.916
JOSÉ MARTINS DE MORAES
1.906
1.906
RAYMUNDO BARROS DA SILVA
1.878
1.878
NIRON SIQUEIRA DA SILVA
1.831
1.831
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA
1.780
1.780
ANTENOR ROCHA PINTO
1.762
1.762
BALDUINO JOSÉ TEIXEIRA
1.519
1.519
UEBE CORDEIRO
1.070
1.070
ALIATAR PINTO DE ANDRADE
901
901
AROLDO LACERDA GUIMARÃES
900
900
G I L B E RT O CHA V ES ZE L AI A
407
407
JO Ã O CA RL OS GO ME S
393
393
CL Á UDI O B A RBOS A LE IT E
334
334
LAVADOR DE AUTOMÓVEL – PL – 13
MÁRIO GRANADO DA SILVA
4.356
5.825
MANOEL BATISTA DA SILVA
3.867
3.867
ERNANI ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
2.120
3.107
MECÂNICO – PL – 7
FERNANDO ALFREDO CARNEIRO PEREIRA
1.814
1.814
AUXILIAR DE MECÂNICO – PL – 9
EDUARDO CHODON
1.925 1.925
GERONYMO AFONSO DE AZEVEDO
396
731
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 3
NOME
DE CARREIRA
CLASSE CARREIRA SENADO
JULIETA RIBEIRO DOS SANTOS
3.943
8.032
10.950
ROMILDA DUARTE
1.603
7.156
7.156
ISNARD SARERS DE ALBUQUERQUE MELLO
1.589
3.996
7.156
EURICO CORRÊA DE SÁ
495
3.986
7.285
ELZA LOUREIRA GALLOTTI
457
5.812
6.669

6.121
175
2.900
–
–
–

OFICIAL DE TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO – PL – 8

1.004
–
–
–
3.250
347
–
3.995
–
371
6.760
–
–
5.730
3.775
356
–
–
–
1.040
–
–
–
–
243
–
–
1.272
–
–

TOTAL
10.715
9.637
3.512
9.414
8.623
6.726
7.225
3.754
10.998
4.873
4.657
4.405
4.162
3.565
2.321
2.318
2.116
2.004
3.308
1.985
6.886
1.974
2.322
3.271
1.625
13.131
1.486
3.230
7.790
731
411
409
408
731

OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 5
JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA FILHO
NAIR CARDOSO
CLÁUDIA ADDA PASSERINI
GILDA LEAL COSTA
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 4
ELZA JOSÉ MUNIZ DE MELLO
LEOPOLDINA FERREIRA NEVES
MARIETA JACY DE CHERMONT
ETELLA MENDONÇA DA CUNHA
AMÉLIA DE FIGUEIREDO DE MELO VIANNA
ELZA FLÔRES DA SILVA
EULÁLIA ILEGÍVEL DE SÁ
DIVA GALLOTTI
MARILIA TÁVORA
ODENEGUS GONÇALVES LEITE
ARMANDINA JOSÉ VARGAS
NEUZA RITA PERÁCIO MONTEIRO
ROSA BAPTISTA DE MIRANDA
LÉA JOSÉ DA SILVA
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 5
LUZIA JEANNE MARIE LISBOA ROBICHEZ
GEORGEIA KUNTZ
ILY RODRIGUES ALVES
DEOLINDA MARIA PEIXOTO BRAGA
MARIA CHERUBINA COSTA
CLÁUDIOIDEBURQUECARNEIROLEALNETTO
EURICO JACY AULER
ALMERINDA VIANNA BAKER
ERCÍLIA CRUZ DA FONSECA
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES
JOÃO BAPTISTA CASTEJON BRANCO
JORGE DE OLIVEIRA NINES
MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA
ECLA DA CUNHA BRÉA
ARACY O’RELLY DE SOUZA
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO
LYGIA ABREU ALGEMOVITS
DURVAL SAMPAIO FILHO
CÉLIA THEREZA ASSUMPÇÃO
RAIMUNDAPOMPEUDESOBOYAMAGALHÃES

10.126
3.197
5.607
396
17 OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 6
17 LÊDA FIALHO DINIZ MARTINS
SEBASTIÃO VEIGA
4.112 RUY RIBEIRO CARDOSO
LIS HENRIQUES FERNANDES
731 DYRNO JURANDIR PIRES FERREIRA
MARY FARIA ALBUQUERQUE
1.478 MANOEL VERÍSSIMO RAMOS
MARIA DO CARMO BRANDÃO CARDOSO
1.324 ANTONIO DE ARAÚJO COSTA
NECY GOMES
5.271 JOÃO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
2.363 VERA DE ALVARENGA MAFRA
2.014 HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA
5.983 SYLVIO PINTO DE CARVALHO
1.977 HÉLIO CARVALHO DA SILVA
2.292 MARIA TAVARES SOBRAL
8.679 ANTONIO FURTADO REZENDE
1.916 ROSA ANGÉLICA BERGER VARGAS CARNIDE
1.906 LUIZ CARLOS LEMOS DE ABREU
7.608 ELGA JACERFELD DE BARROS
5.606 ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS
2.136 ARTHUR BOTELHO CASADO LIMA
1.762 CARMELITA DE SOUZA
MARIA DE LOURDES BOTELHO ALVES
1.519
JORGE PAIVA DO NASCIMENTO
1.070
LÉA AUGUSTA DA SILVEIRA L. R. CASTRO
1.941
GILBERTO FERNANDES ALVES
9 0 0 JOSÉ VALDO CAMPELO
4 0 7 ODISSÉIA NERY DE MEDEIROS
3 9 3 ZORMELINA RIBEIRO ALVES
3 3 4 SARAH ABRAHÃO
YARA SILVA DE MEDEIROS
6.068 ALEXANDRE DUMAS PARAGUASSU
3.867 ZULEIKA DE CASTRO MONTEIRO
3.107 MARIA IGNÊS BROWN
MARIA HELENA BUENO BRANDÃO
3.086 ALEXANDRE PFAENDES
SEBASTIÃO RUY ROLLO MACIEL
1.925 TALITA MONDIN LEIVAS
731 GERARDO LIMA DE AGUIAR
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 6

SERV.PÚBLICO
2.266
675
896
2.164
1.094

TOTAL
13.216
7.831
8.052
9.449
7.763

THEREZA CREUSA DE GÓES M. NEGREIROS
GLORY SOARES DOS SANTOS M. FERREIRA
RONALDO FERREIRA DIAS
MOEMA FERNANDES TÁVORA
MARIA THEREZA MOTTA IGREJAS LOPES
BEATRIZ BROWN COSTA
MARIA CLARA COELHO B. DAS NEVES

Junho de 1966
CLASSE CARREIRA SENADO SERV. PUB.
427
5.650
6.697
–
406
4.168
7.285
930
146
6.232
7.052
–
120
3.976
7.285 1.989

1519
TOTAL
6.697
6.125
7.052
9.274

4.122
2.287
1.655
1.655
1.603
1.589
1.589
495
457
427
406
406
146
120

7.124
3.949
5.635
5.614
3.987
5.638
5.638
5.565
5.727
5.478
5.666
5.524
5.637
5.637

7.124
47
7.285 1.966
6.689
–
7.285
953
7.144
–
6.697 1.020
6.697
–
6.313 1.969
6.352
998
5.478
306
6.697
–
5.524
–
6.381 2.161
6.301
–

7.171
9.251
6.669
8.238
7.144
7.717
6.697
8.285
7.350
5.784
6.697
5.524
8.542
6.301

1.655
1.655
1.655
1.655
1.655
1.655
1.655
1.603
1.89
1.532
1.132
653
524
457
427
406
406
365
146
120

5.637
5.637
5.616
5.605
5.406
4.005
3.987
5.401
9.805
5.462
5.626
5.505
2.271
5.512
1.655
5.508
2.136
5.479
4.968
5.452

6.304
6.301
6.301
6.280
5.406
5.464
5.405
5.836
6.149
5.462
6.301
5.505
3.385
5.512
2.238
5.508
3.487
5.479
4.988
5.463

1.660
–
–
–
5.693
172
313
2.147
–
–
743
438
1.218
770
1.818
–
–
835
–
1.767

7.964
6.301
6.301
6.280
11.099
5.363
5.718
7.983
6.149
5.462
7.044
5.943
4.603
6.282
4.056
5.508
3.478
6.314
4.988
7.230

5.351
5.342
5.339
5.156
4.979
4.853
4.644
2.388
2.193
2.179
2.107
2.106
2.106
1.836
1.677
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.655
1.653
1.650
1.636
1.612
1.602
1.589
1.570
1.528

5.351
5.342
5.339
5.156
4.979
4.853
4.644
2.388
2.193
2.179
2.107
2.016
2.106
1.836
1.677
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.656
1.655
1.653
1.650
1.636
1.612
1.602
1.589
1.570
1.528

5.369
5.376
5.348
5.869
5.662
4.853
6.586
3.488
3.377
3.377
3.210
3.215
3.207
3.212
2.764
3.217
3.215
2.764
2.763
2.760
2.733
2.622
2.523
2.134
2.092
2.092
2.092
2.092
2.092
2.091
2.041
2.091
2.089
3.209
1.636
1.612
1.602
1.949
1.629
1.528

–
2.536
3.263
–
948
437
3.888
3.251
2.965
1.604
988
4.408
1.839
676
4.532
–
6.6.70
1.439
2.536
717
677
593
3.615
4.516
5.508
2.795
1.882
1.014
–
1.655
2.967
5.946
2.174
1.476
977
–
–
372
–
538

5.369
7.912
8.611
5.869
6.610
5.290
10.474
6.739
6.342
4.981
4.198
7.295
5.046
3.888
7.296
3.217
9.885
4.203
5.299
3.477
3.410
3.215
6.138
6.650
7.600
4.887
3.974
3.106
2.092
3.746
5.008
8.037
4.263
4.685
2.613
1.612
1.602
2.321
1.629
2.066

1.507
1.487
1.426
1.109
1.108
1.106
720

1.507
1.487
1.426
1.109
1.108
1.106
720

1.507
–
1.487
186
1.426 1.936
1.109
–
2.152
–
1.106
–
1.985 2.025

1.507
1.673
3.362
1.109
2.152
1.106
4.010

1520 Têrça-feira 7
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 8
CLÁUDIO JÚLIO DE FREITAS CARNEIRO
ROMEU ARRUDA
GUILHERME GRACINDO SOARES PALMEIRA
ARY FELICIANO DE ARAÚJO
ANTÔNIO CORRÊA PACHECO
HELENA RUTH LARANJAL FARIA MIGOLOY
ANTÓNIO FERIX ORRO
MAXIMIANO VIANNA
BRANCA BORGES GÓES BAKAS
IZAURA LÚCIO DE SOUZA
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 1
VICENTE DE OLIVEIRA LARA MENDES
MARIA REGINA COELHO TEIXEIRA
JOSÉ NEY PASSOS DANTAS
SUZY CUNHA E CRUZ
HELENA BROWN HADJINIVOLAOU
WILLIAN LIMA MACHADO NEWTON
GENOVEVA AURES FERREIRA DIAS
ALEXANDRE MARQUES DE ALBUQUERQUE MOURA
LAURITA FANALA DE BARROS
EVANDRO MESQUITA
NÉLIO DOLHER DA SILVA
HUGO RODRIGUES DE FIGUEIREDO
SILVIA MINAZI MANTOVANI PEIXOTO
ARLETE BELOTA TAPAJÓS
FERNANDO SILVA DE PALMA LIMA
EDUARDO LEÃO MARQUES
EDINA BORGES DE OLIVEIRA
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 8
ISABEL MAGALHÃES EVANGELISTA
ARTEMIRA SAMPAIO GABTELLAZ
EDUARDO RUI BARBOSA
CID SEBASTIÃO FRANGA BORGES
THEREZINHA DUARTE
DIVA GALCONI DE CARVALHO
LUIZ RENATO VIEIRA DA FONSECA
JOSE CARLOS PORTO DE MENDONÇA CLARK
JACY DE BRITO FREIRE
MARCELO ZANGONI
FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO
LELIA PINTO FERRAZ
IRACEMA DA COSTA E SILVA DE CASTRO
RUBEM PATU TREZEZA
MARIA DE LOURDES PENA FONSECA
DINAH MARTINS PERÁCIO
AYRTON JOSE ABRITTA
ALPHEU CORDEIRO DOS SANTOS
VICTOR REZENDE DE CASTRO CALADO
DALMAR GERALDO LACREDA GUIMARÃES
LEA DE ARAÚJO VIRA
CELSO LUIZ RAMOS DE MEDEIROS
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES
MARIA DE LOURDES VEIOS
VILSON TAUFIX CHARLES
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 2
MARÍLIA BRÍCIO DOLHER DA SILVA
WILSON ROBERTO DE NOVAES G. CAMPOS
PAULO IRINEU PORTES
PAULO RUBENS PINHEIRO GUIMARÃES
ARNALDO GOMES
LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA
HELENA DE MOURA LARA ILEGÍVEL
JOSÉ LUCENA DANTAS
IVAN D’ APREMONT LIMA
CELSO SALES
OCTACIANO DA COSTA NOGUEIRA FILHO
JOSÉ CARLOS VIDAL
MAURÍCIO NERY LEITE GUIMARÃES
NEIDE THEREZINHA DA LUZ
MARIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA
FRANCISCO DE ASSIS NEVES
MIGUEL TEIXEIRA SOARES FILHO
EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
SÁNDOR PERFEITO
IONE RAMOS DE FIGUEIREDO
GERALDO SOBRAL ROCHA
EMANUEL NOVAES
AFONSO JOSÉ COELHO CÉSAR
VÂNIA MENDONÇA DE FIGUEIREDO
REGINA PELOSI SILVA
ITU PERY DE LAURO PARLA
MARIZA CARVALHO LEITE GUIMARÃES
SÉRGIO DE OTERO RIBEIRO
RUBEM SOARES BRANQUINHO
ROGÉRIO FREITAS PORTAL E SILVA
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 10
MARIA DELITH CALAS PEREIRA

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
CLASSE CARREIRA SENADO SERV. PUB.
720
720
1.980
–
654
654
1.630
352
457
457
2.060
–
427
427
5.495 1.114
406
406
2.003 6.081
406
406
1.552
513
365
365
2.005 6.051
146
146
1.632
–
120
120
1.638
159
44
44
2.347 4.007

TOTAL
1000
1.983
2.060
6.609
10.086
2.067
6.056
1.632
1.799
6.424

731
731
731
731
727
723
717
639
689
632
493
456
421
406
365
146
44

2.040
2.040
1.994
1.622
1.580
1.950
1.582
5.060
1.979
1.552
2.041
1.989
2.032
1.646
1.622
2.046
1.621

2.040
2.040
1.994
1.622
1.580
1.950
1.582
2.060
1.979
1.562
2.041
1.989
2.032
1.646
1.622
2.040
1.621

273
–
1.114
1.151
1.674
–
349
2.060
–
519
1.894
–
–
7.363
1.519
1.558
2.406

2.313
2.040
1.110
4.773
1.258
1.950
1.933
1.692
1.979
2.079
3.939
1.989
2.032
9.209
3.590
3.590
4.026

731
731
731
731
731
731
731
731
731
731
730
726
649
689
624
607
495
456
454
406
406
365
146
120
44

2.040
1.991
1.986
1.636
1.634
1.632
1.623
1.630
1.587
1.464
1.845
1.616
1.607
1.604
1.636
1.782
1.554
1.628
1.587
1.628
1.598
1.618
1.368
1.609
465

2.040
1.991
1.986
1.636
1.634
1.638
1.683
1.610
1.587
1.464
1.845
1.616
1.607
1.604
1.636
1.782
1.554
1.628
1.587
1.622
1.592
1.629
1.368
1.609
1.976

–
–
1.212
–
–
1.705
143
–
1.581
294
1.643
2.579
6.330
1.326
–
924
709
6.017
1.526
472
–
–
–
1.636
1.673

2.040
1.991
7.203
1.636
1.634
1.337
1.765
1.610
1.448
1.765
3.486
4.195
8.137
1.938
1.634
2.706
2.263
9.645
3.113
2.093
1.592
1.618
1.368
2.245
4.649

731
733
723
490
396
396
396
396
396
396
394
396
396
398
396
396
393
396
396
396
369
366
381
379
359
359
280
146
120
44

1.609
1.570
1.624
1.546
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
369
1.057
381
379
399
359
280
396
396
396

1.609
1.570
1.624
1.546
732
731
396
396
398
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
369
1.057
381
379
379
359
280
396
396
396

–
–
–
354
–
–
3.195
2.390
2.149
1.145
1.459
810
441
441
–
–
–
–
–
–
–
–
1.437
–
–
–
1.784
340
–
–

1.609
1.570
1.624
1.904
731
731
3.591
2.720
2.549
2.141
1.851
1.206
837
837
396
396
396
396
396
396
369
1.057
1.868
379
379
359
2.063
796
396
396

396

396

396

–

396

AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 9
MÁRIO NELSON DUARTE
VICENTE DE PAULA DE SOUZA LOPES
FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE L. NETTO
MAURO MOTTA BURLAMAQUI
CARLOS DO CARMO MOREIRA
NEY MADEIRA
JANE ROMUALDO SILVA
FRANCISCO JOSÉ NOLETO NETTO
FERNANDO FONSECA
LOURIVAL GOMES DE CARVALHO LEITE NETTO
FRANCISCO JOSE FERNANDES
GERALDO CAZTAFO FILHO
DANIEL REIS DE SOUZA
ROBERTO SALERNO
BEATRIZ BRANDÃO GUERRA
LUIZ DE SOUZA LEÃO
PAULO MACHADO ALVID
MARIA LUIZA SOARES CASTRO
MARILDA BORGES CAMARGO
FRANCISCO MARINHO BANSTRA DE M. JÚNIOR
PAULO JORGE CALDAS PEREIRA
CLÁUDIO CARLOS ILEGÍVEL COSTA
ATALINA LUIZ DA MOTTA TEIXEIRA
AURELIANO PINTO DE ILEGÍVEL
MARCOS VINTODES SOULART SOULAGA
EDSON SARQUES PRODENTE
EVANDRO DE ALMEIDA MAURO
FRANCISCO SAMPAIO DE CARVALHO
FRANCISCO ANTONIO BAPTISTA CAMPOS
RAIMUNDO MARIZ NETO
WALDEMAR RIBEIRO DO VALE FILHO
WALTER FARIA
NISIO ILEGÍVEL TOSTO RIBEIRO
NERMRO FRANCO DOS SANTOS
JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS
TAQUÍGRAFO DE DEBATES – PL – 3
MARTHA DOS SANTOS CRISTO DE CASTRO
JORGE MANOEL AZEVEDO
JOSÉ EDVALDO PETROTO
MARIA D’APARECIDA JORDÃO
EDILA MACEDO RIBEIRO
CLÉA MARINA CUNHA DE MENEZES
GELDA LYRA DO NASCIMENTO
CARLOS TORRES PEREIRA
DALKIR SILVEIRA DE ALMEIDA
SARAH GORESTEIS
EDSON TEODORO DOS SANTOS
LIZETE DE ALMEIDA CASTRO
TAQUIGRAFO DE DEBATES – PL – 4
ALAS VIGGIANO
MARIA LUCIA LOPES BARBOSA
ABIMAR DE OLIVEIRA FREITAS
ILEGÍVEL DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO NOGUEIRA
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL – 3
ADÉLIA LEITE COELHO
MARIA TITÃ BAPTISTA DUTRA
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL – 4
ELSITA LORLAY COSTRO CAMPOS DE SÁS
PEROLA CARDOSO RAULIDO
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL – 4
MARIAELISA NOGUEIRA LOBO
MYRLAN GUNJÃO MELLO
PORTEIRO – PL – 6
FELIPE GOMES
AJUDANTE DE PORTEIRO – PL – 7
NEWTON CLEANTO DE CAMPOS
ALOIDES DE OLIVEIRA
ELPÍDIO VIANNA
ANTONIO DA COSTA FERNANDO
FRANCISCO LOPES ÁREAS
MURILO ILEGÍVEL
CARLOS BRAGA
JOSÉ MANOEL GOMES
MÁRIO MARTINS NETO
ALCEBÍADES PEREIRA
ORLANDO AYRES
ALTAMIRO CRUZ
GERALDO GOMES
JOAQUIM LUIZ DA ROCHA
ANTONIO LUIZ DA ROCHA
AUXILIAR DE PORTARIA – PL – 6
MÁRIO MENDES DA SILVA
HERNES PEÇANHA GOMES
MERCÍLIO DE SOUZA
MANOEL JOSE DOS SANTOS
ARNALDO GOUVÊA CASTELO BRANCO

Junho de

1966

CLASSE CARREIRA SENADO SERV. PUBLICO.
TOTAL
396
396
396
–
396
396
396
396 3.238
3.634
396
396
396
–
396
396
396
396
–
396
396
396
396 2.679
3.075
396
396
396
–
396
396
396
396
–
396
396
396
396
–
396
396
396
396 1.581
1.979
396
396
396
–
396
396
396
396 2.209
3.609
396
396
396
–
396
396
396
393
–
396
396
396
396
–
396
396
396
396
–
396
396
396
396 5.612
7.007
396
396
396
–
396
396
396
396
–
396
396
396
393
–
394
396
396
396
396
396
396
396
396
–
396
396
396
396 6.949
7.356
395
395
395
–
395
394
394
394
–
394
393
393
393
–
393
390
390
390
–
390
389
389
389
–
389
389
389
389
–
389
382
382
382
–
382
380
380
380
–
380
378
378
378
–
378
292
292
292
–
292
254
254
254
–
254
213
213
213 1.730
1.952
101
101
101
–
101
1.525
1.615
1.600
1.273
1.158
1.158
1.158
1.154
1.126
689
429
323

6.301
2.334
5.213
4.988
2.143
2.095
2.038
2.384
3.997
1.606
946
684

6.301
2.334
6.637
6.231
2.143
2.098
2.038
2.384
3.997
1.604
946
684

3.077
3.627
–
–
–
–
4.013
3.608
1.091
–
4.510
3.628

9.378
5.961
6.637
6.231
2.143
2.093
4.097
3.990
5.068
1.606
5.456
4.512

946
946
941
938
843

946
946
941
938
843

946
946
941
938
843

1.791
1.608
1.208
2.008
2.007

2.737
2.634
2.141
1.940
2.850

4.132
1.529

5.572
1.529

5.574
5.948

682
–

6.196
9.948

1.625
1.501

1.25
1.501

3.215
1.84

–
3.194

3.215
7.056

1.579
1.467

1.579
1.467

1.579
1.467

0150
1.398

1.579
5.089

448

448

2.707

–

2.707

4.239
1.773
1.398
3.015
2.798
2.026
1.564
1.551
533
457
429
428
427
411
406

4239
4.239
4.239
4.239
4.239
4237
4.239
4.239
4.239
4.445
4.237
4.237
4.237
4.239
4.239

7.128
7.274
6.845
7.151
7.275
7.144
7.548
7.152
7.229
6.475
6.256
7.207
7.268
6.623
6.821

2.399
453
6.358
306
405
–
1.237
–
1.039
–
442
–
–
334
–

9.487
7.727
11.197
7.457
7.680
7.144
8.785
7.152
4.326
6.473
6.698
7.207
7.262
6.959
6.821

1.219
2.696
2.601
2.420
2.146

4.239
4.239
4.234
4.238
4.239

7.276
6.760
7.071
7.261
6.631

–
501
617
2.400
1.116

7.270
7.263
7.683
9.661
7.947

Têrça-feira 7
AUXILIAR DE PORTARIA – PL – 8
JOSÉ JURANDIR DE VASCONCELOS
FELIPE BARCCD
JOSÉ HONORATO DOS SANTOS
LÁZARO DE FREITAS
MANOEL RIBEIRO MARTINS
PAULO DE ARAÚJO SILVA
JORGE PINTO DE ALVARENGA
JORGE ANTUNES
ARLINDO GOMES DA SILVA
RAUL DE OLIVEIRA COELHO
CLÁUDIO DOS SANTOS
FERNANDO COELHO
ARISTÓTELES PEREIRA MADRUGA
FRANCISCO CLYMPIO GOMES
PAULO COSTA DE OLIVEIRA
ARMINDO HENRIQUE
WALDEMAR GOMES TINOCO
PEDRO CIDRAL MANSUR
ANTONIO CADDINO DA SILVA
JOSÉ COUTINHO DE ARAÚJO
VERGÍLIO JOSÉ DA SILVA
AUXILIAR DE PORTARIA – PL – 9
SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA
OSCAR LUIZ AZEVEDO
VICTOR LOBO
MANOEL ISIDORO PEREIRA
BENEDITO AFONSO DE ARAÚJO
RENATO MEDEIROS
JOÃO BATISTA DA COSTA
GEORGINA AVELINO DA COSTA
JOSÉ MIGUEL DA SILVA
IRAÇU FRANCISCO LUIZ DA ROCHA
WILSON PEREIRA DE CARVALHO
SYLVIO JOSÉ DA SILVA
PEDRO LEÃO GONNELLA
UBALDO GONÇALVES
JOSÉ BULHÕES DA COSTA
JOSÉ SOARES CAVALCANTE
WALTER BRAGA
HUGO CARVALHO VIEIRA
JORGE MIGUEL DA CONCEIÇÃO
AMPHRÍSIO SANTOS
HÉLIO BITTENCOURT GONZAGA
LÁZARO FERREGHETTI
FLORIANO LACERDA
RANULFO CHAVES FILHO
URACY DE OLIVEIRA
PEDRO MARTINS DE SOUZA
SEBASTIÃO AMARO DA SILVA
JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS FILHO
ANTONIO GOMES DA ROCHA
JOSÉ NILO FILHO
AUXILIAR DE PORTARIA – PL – 10
JOSÉ WASHINGTON CHAVES
JOSÉ MOISES MAIA
JORGE FONTOURA MACEDO
VIRGÍLIO LEITE PORTO
FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO
BRENO BRAZ DE FARIA
GERALDINO ALVES PORTO
JOSÉ GOUVÊA
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
OSWALDO JOSÉ DA SILVA
ADILSON VIEIRA DE CASTRO
OLÍVIO JACINTO DOS SANTOS
ELBE CORDEIRO
ANIBAL LOURDES DE OLIVEIRA
ALTAMIRO ALBERTO TAVARES
CELSO FERREIRA DOS SANTOS
GUILHERME SALGUEIRO DE OLIVEIRA
BERTINO LASCOSK E SILVA
MOISES JÚLIO PEREIRA
FRANCISCO OLIVEIRA FILHO
JOÃO SOARES DA COSTA
AVELAR FONSECA DE SOUZA
ANTONIO JOSÉ DE LIMA
LUIZ LOURENÇO
JOÃO ZEFERINO ALVES
CARLITO FERREIRA DA COSTA
ALTAIR VARGAS
NENTON MAIA RODRIGUES
PAULO COSTA DE OLIVEIRA FILHO
HILTON DO AMARAL
SERAFIM DOS SANTOS ALVES
ANTONIO ALVES DE LIMA
AUXILIAR DE PORTARIA – PL – 10
LUIZ DE ARAÚJO LIMA
MANOEL CORRÊA FUZO
LUIZ VALDEVINO DE LIMA

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
CLASSE CARREIRA SENADO SERV. PÚBLICO. TOTAL MOTORISTA – PL 8
2.297
3.986
3.992
268
6.260 RUBENS DE CUNHA GOMES
2.016
4.239
6.978
1.383
6.361 JACOB SETTA
1.730
4.208
7.092
2.067
9.159 MANOEL DE ALMEIDA
1.730
4.208
7.092
2.546
6.365 JOÃO FRANCISCO DA SILVA
1.004
3.986
6.301
–
6.301 AFONSO DA SILVA SOARES
590
4.239
7.061
614
7.875 DIONÍSIO MOTA DA COSTA
563
2.028
2.265
–
2.265 JOSÉ CORRÊA FUZO
525
3.986
6.242
–
6.242 ANTONIO JOSÉ VIANNA
457
3.986
5.679
6.227
13.906 NILO GONÇALVES MARTINS
429
3.705
3.705
–
3.705 AURÉLIO BARBOSA DA SILVA
428
3.986
6.669
–
6.669 JOSÉ FLÁVIO MOTTA DA COSTA
416
3715
3.715
1.161
4.876 ORLANDO IRANY CECCONI BRANDALISE
406.
3.986
6.338
–
6.338 AMADEU PEREIRA DA CRUZ
403
4.213
6.207
–
6.207 JOSÉ RÓSEO FILHO
396
396
5.881
3.062
6.943 MOTORISTA – PL – 9
396
396
4.627
3.998
6.625 JOSÉ RIBEIRO LIMA
396
396
3.982
3.227
7.109 DARCY VIANNA
396
396
3.873
5.582
9.460 WILSON PALMIERI RODRIGUES
396
396
3.753
993
4.746 LUIZ BINA XAVIER
396
396
3.720
2.967
6.687 JOÃO COUTINHO DUARTE
311
3.819
6.032
1.739
7.771 ANTONIO AUGUSTO FELIZOLA
JOÃO ALVES DA SILVA
2.898
3.985
6.752
854
7.036 AIRTON TRAVASSOS DE MOURA
2.297
3.715
3.715
–
3.175 CELSO NUNES RIBEIRO
2.071
3.960
6.012
–
6.012 ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS
2.025
3.715
3.715
318
4.033 EXPEDITO BINA
2.020
2.243
5.124
–
5.124 JOEL PEREIRA
1.555
2.122
2.997
3.477
6.474 MÁRIO FERREIRA BARBOSA
1.387
3.288
3.288
369
3.657 MÁRIO ALVES DA SILVA
994
2.136
2.528
–
2.528 VALDIR ANTONIO PEREIRA
719
2.347
3.494
6.672
10.166 MANOEL FERNANDES COUTINHO
719
1.986
3.008
–
3.008 ERNESTO PASSANI
590
1.955
2.020
2.744
4.764 JOÃO MARTINS DE SOUZA
563
1.986
3.007
352
3.359 DJALMA PERÁCIO CABRAL
539
2.713
4.647
–
4.647 JUSTINO LIRA MENDES
525
1.986
2.601
2.463
5.064 ANTONIO AGILDO CAVALCANTE
525
1.930
1.930
300
1.230 MANOEL CARLOS DAMASCENO
457
1.971
2.614
524
3.131 ANTONIO CEOLIN
439
1.986
2.028
658
2.686 PEDRO DA SILVA BRITO
429
1.979
1.979
1.302
3.281 AGENOR GOMES CARDOSO
428
1.640
1.640
–
1.640 JOSÉ MACHADO LIMA
427
1.566
1.955
273
2.228 JORGE NEVES DOS SANTOS
411
1.982
2.269
758
3.027 JOSÉ ARY DE SOUZA
406
1.120
1.120
395
1.515 FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS
396
396
2.868
264
3.132 LEVI DE ASSIS DANTAS
396
396
2.736
304
3.067 MANOEL HONÓRIO DA SILVA
396
396
2.027
7.062
9.089 LIBÂNIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
396
396
2.026
–
2.026 ZACARIAS RODRIGUES BARBOSA
396
396
2.019
–
2.019 DELMIRO SALDANHA RAMALHO
396
396
2.010
3.358
5.368 JOSÉ DA SILVA
396
396
2.000
5.409
7.409 CARMELINO TÔSO
396
396
1.954
1.322
3.276 PRUDÊNCIO SERRA RODRIGUES
VERÍSSIMO TÔRRES DOS REIS
1.953
1.953
1.953
2.969
4.929 ADONIAS PEDRO DA COSTA
1.868
1.868
2.571
349
2.920 NELSON LIMA DÁVEL
1.632
1.832
1.832
333
2.165 MOTORISTA – PL – 10
1.553
1.553
1.553
396
1.949 DARCY MARTINS DA SILVA
1.529
1.529
1.993
2.029
4.022 DURVAL DOS SANTOS
1.479
1.479
1.479
3.347
4.826 RAIMUNDO LINDOSO RELFORT
974
974
974
1.097
2.071 JOSÉ SIPRIANO DA SILVA
937
937
3.017
454
3.471 ORESTES PEREIRA LOPES
396
396
3.007
507
3.514 JORGE PARREIRA DA SILVA
396
396
3.004
601
3.605 GERALDO LÚCIO QUEIROZ
396
396
2.987
–
2.987 JAYME DE RESENDE PACHECO
396
396
2.985
–
2.987 CRISPIM NUNES DE ALMEIDA
396
396
2.960
353
3.313 MESSIAS DE CAMPOS
396
396
2.730
273
3.003 ANTONIO JOSÉ DA ROCHA
396
396
2.719
–
2.719 MACEDÔNIO ALCÂNTARA
396
396
2.862
–
2.682 ALBERTO CORA FILHO
396
396
2.483
–
2.483 JOSÉ DE SOUZA MACHADO
396
396
2.261
273
2.534 SEBASTIÃO DUARTE GOMES
396
396
2.209
3.725
5.934 STÊNIO CORREIA LIMA
396
396
2.209
299
2.508 HILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
396
396
2.208
–
2.208 JOÃO ALVES FERREIRA
396
396
2.032
7.566
9.598 ODILON VICENTE ISAC
396
396
2.030
–
2.030 NEWTON DA SILVA MARQUES
396
396
2.027
–
2.027 JOÃO ELIAS DE ARAÚJO
396
396
2.027
–
2.027 MANOELITO NOVAIS DE OLIVEIRA
396
396
2.001
1.85
3.086 HUGO ANTONIO CREFALDI
396
396
1.997
592
2.569 JOÃO FERREIRA FILHO
396
396
1.970
822
2.792 PEDRO AURÉLIO G. PEREIRA CARDOSO
396
396
1.970
–
1970 WALTER DOS SANTOS SOARES
396
396
1.962
–
1.962 JOSÉ NÓBREGA
396
396
1.956
2.281
4.237
OTACÍLIO PINTO BARRETO
396
396
1.690
3.825
5.515
AVELAR JOSÉ ROBERTO
396
396
1.951
3.534
5.485
ORÁCIO RODRIGUES DA CUNHA
396
396
1.569
1.095
2.664
393
393
2.986
–
2.986 SILSON SATHLES

Junho de 1966

1521
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396
3.904
3.904
–
3.904
396
3.868
3.868
–
3.868
396
3.849
3.849
139
3.988
396
3.835
3.835
272
4.107
396
3.517
3.517
3.670
7.182
396
2.573
3.174
385
3.558
396
2.573
3.147
–
6.147
396
2.573
3.123
3.604
6.727
396
2.488
3.038
2.539
5.397
396
2.136
2.314
582
2.896
396
2.033
2.033
370
2.403
396
1.403
1.403
384
1.787
396
1.120
1.120
–
1.120
362
2.538
3.088
502
3.590
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
395
395
365
365
393
257
3
–

2.573
2.049
2.039
2.039
2.027
2.021
2.018
2.006
2.001
1.908
1.313
974
953
396
396
396
396
393
396
396
396
396
396
396
396
396
393
396
396
396
396
396
395
395
396
396
393
1.411
1.089
1.142

2.817
2.049
2.039
2.039
2.027
2.021
2.018
2.006
2.001
1.908
1.313
974
953
731
731
731
731
731
731
731
731
731
731
731
731
396
731
731
731
731
731
731
730
730
1.945
730
728
1.411
1.089
1.142

637
–
3.227
1.012
–
5.043
2.962
1.873
–
2.004
–
–
–
2.698
1.097
1.066
907
485
292
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.254
–
–
605
–
–

3.184
2.049
5.266
3.051
2.027
7.064
4.980
3.879
2.001
3.912
1.313
974
953
3.429
1.828
1.797
1.638
1.216
1.023
731
731
731
731
731
731
396
731
731
731
731
731
731
730
730
4.199
730
728
4.016
1.089
1.142

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
369
396
396
396
396
396
369

762
731
731
731
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396

4.331
543
–
543
7.731
4.233
3.330
2.659
2306
1.862
1.409
1.196
1.179
1458
289
259
197
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.093
1.274
731
1.274
8.127
4.629
1.726
3.055
2.702
2.258
1.805
1.592
1.575
854
685
655
593
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396

396

396

396

–

396

396

396

396

–

396

396

396

393

–

396

396

396

396

–

396

1522 Têrça-feira 7
MOTORISTA – PL – 10

JORGE ANTÔNIO GONÇALVES
ANTONIO AMÉRICO VIEIRA
MESSIAS DE SOUZA COSTA
ALFEU DE OLIVEIRA
ALTEMIR PEREIRA COUTINHO
MOZART BOAVENTURA JUNIOR
MÁRCIO JOSÉ ALVES BOMAFI
JOÃO BATISTA FAMILIAR
JAIR GONÇALVES MELO
OSVALDO CEZARINO DA ROSA
ORLANDO ANTÔNIO DOS SANTOS
ANTONIO SOARES
TENISSON CHAVES DOS SANTOS
SILMÁRIO RODRIGUES
VICENTE CRISTINO FILHO
JACY BARBOSA
CELDIR LACERDA
ROMEU PAULINO SALGADO
SALVADOR MARTINS DE SOUZA
JOSÉ PROCÓPIO DRUMOND
HEBER DE MACEDO GOUDINHO
LUIZ DA SILVA GUIMARÃES
WALTER PALMEIRI
LUIZ REZENDE
EURÍPIDES JOSÉ RAMOS
WILTON DIAS VIANNA
JOSÉ VICENTE DE MOURA
HENRIQUE ALBERTO DE LIMA
JOÃO BATISTA DA SILVA
HÉLCIO AZEVEDO
WALTER DA COSTA
DALTON JERÔNIMO FUZER
TELEFONISTA – PL – 11
IGRED ELIZABETH SAITAS
TELEFONISTA – PL – 12
CELINA MARIA DE SOUZA
VALDINEY DE OLIVEIRA
TELEFONISTA – PL – 13
EMÍLIA CAMPOS RIBEIRO

MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA ALENGAN

TELEFONISTA – PL – 14
ROSALINA SOARES DA COSTA JACKEL
MARIA FÉ E SILVA STIVAS
CÉLIA MARIA GALVÃO
AUXILIAR DE LIMPEZA, COM VENCIMENTOS
CORRESPONDENTES AO NÍVEL PL – 15
JANUÁRIO COLNAGO CAETANO FILHO
JOÃO PEREIRA DO AMORIM
JORGE NUNES PEREIRA
JUVENAL SILVA CARVALHO
JOSÉ LOURDES DE OLIVEIRA
JAYER VIEIRA
FLAVIANO SOARES DE ANDRADE
PEDRO EMÍDIO LEITE
ANTONIO CÉSAR FERRAZ
JOSÉ VIANNA DA SILVA
SINVAL PEREIRA DOS SANTOS
NIFNAF LOPES RIBEIRO
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
MOISES JOSÉ DA SILVA NETO
WALDINAR DE ARAÚJO OLIVEIRA
JOSÉ FLORÊNCIO CAVALCANTE
GUMERCINO RODRIGUES DA MOTA
JOSÉ WALDIR GOMES
SEBASTIÃO MATOS LAVIOLA
FLÁVIO DA COSTA
FRANK JOHN PHILLIPS
JOSÉ DA SILVA
JOAQUIM SERAFIM DE SOUZA
AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA
CLIDEMOR PEREIRA DA COSTA
ROBERTO PAZZAZTI
RUI ELPÍDIO DE MEDEIROS
JOÃO PINHEIRO BORGES
JOSE DOMINGUES NESI
JOSÉ PEREIRA NUNES
ALARTE DA CHUB
JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
DORIVAL DOMINGOS ARMANDO
JOSE FERREIRA LIMA
JOE LUIZ NOGUEIRA
JOÃO LUIZ NOGUEIRA
BRAZ QUEIROZ
SENARD DE MOURA SALDANHA
JOSÉ BENEDITO BRANDÃO
RANULPO FRAGA
JUPY DE OLIVEIRA PEREIRA
JOSÉ DIAS ROBÔ
RAFALITO DA ROCHA GUIDO
OGOBERTO PAIVA DO NASCIMENTO

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
CLASSE

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
388
385
381
380
374
370
396
359
355
353
349
331
330
324
316
312
309
304
300
298
289
243

CARREIRA SENADO SERV. PÚBLICO.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.669
6.491
–
–
–
–
–
2.194
5.438
–
–
–
–
–
–
–
–
3.442
694
7.890
–
390
3.582

TOTAL

1966
TOTAL

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
388
385
381
380
374
370
393
359
355
353
349
331
330
324
316
312
309
304
300
298
289
243

396
396
396
396
396
396
396
393
396
396
388
720
381
715
374
370
393
359
355
353
349
331
330
324
396
312
309
731
396
298
289
243

–

–

316

–

396
385

396
385

732
720

–
–

396
396

396
396

731
731

–
–

ORLANDO DE CASTRO
–
386
386
–
386
ROBERTO SARAIVA BARBOSA
–
387
387
–
387
FERNANDO URBANO
–
386
386
–
386
GERSON DE SOUZA LIMA
–
384
384
–
384
TOMAZ MARTINS VIEIRA
–
375
375
–
375
MARINO GRANADO DA SILVA
–
370
370
1.450
1.520
MÁRIO JAGER
–
344
344
3.674
4.018
OLIMPIO DEUS
–
344
344
–
344
AMARO CORREA DE OLIVEIRA
–
339
339
–
339
JOSUÉ RIBEIRO DA SILVA
–
338
338
–
338
ADAIL DE SOUSA
–
331
331
5.945
6.276
NILSON CARVALHO DE ARAÚJO
–
331
331
–
331
PEDRO ALEXANDRE DE DEUS
–
328
328
–
328
ADONIAS TAVARES DE SOUZA
–
327
327
360
4.692
RAIMUNDO MANOEL DEL ERRA
–
325
325
1.158
1.483
MARTINHO JOSÉ SOA SANTOS
–
325
325
–
325
ELIEZER SALES RIBEIRO
–
322
322
335
657
SALMOS LUSTOSA ELVAS
–
312
312
–
312
EDSON FERNANDES CAVALCANTE
–
309
309
–
309
MIGUEL GUERCIO FILHO
–
307
307
–
307
JAIME LUIZ COLARES
–
299
299
299
1.198
MAURO LOPES DE SÁ
–
299
299
–
299
ILSON DE FIGUEIREDO
–
298
298
–
298
RUY EMANOEL DE AZEVEDO POMPEU
–
298
298
–
298
LUIZ ANTONIO DA SILVA
–
295
295
–
295
AMÉRICO EUGENIO
–
291
291
–
291
JOSÉ MARIA DINIZ
–
285
285
–
285
AGENOR NOBRE FILHO
–
280
280
–
280
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
–
259
259
–
259
JOBSON DA SILVA
–
239
239
–
239
CARLOS AUGUSTO ALIMANDRO
–
227
227
–
227
EDMILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA
–
219
219
–
219
ANTONIO ERNESTO PINÇOVISO
–
215
726
–
726
316 JOÃO AIRTON DREYER
–
212
212
–
212
ORLANDO RODRIGUES LEME
–
200
200
–
200
732 PAULO FERREIRA LEITE
–
73
73
–
73
720
OBSERVAÇÃO: os interessados têm o prazo de cinco dias e contar da publicação desta
731 lista, para as reclamações e observações que pretendas formular, a bem de seus interêsses.
731
Serão administrativa da Diretoria do Pessoal, em 16 de maio de 1966.

399
387
358

399
387
355

730
387
355

–
–
–

730
387
355

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
395
395
394
394
394
394
394
394
394
393
393
392
392
392
391
391
390
389
389
389
388

731
731
731
731
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
395
395
394
394
394
394
394
394
394
393
393
392
392
392
391
391
390
389
389
389
388

305
–
–
–
1.978
200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
391
–
5.573
3.990
2.426
–
–

396
396
396
396
396
396
396
396
396
5.069
6.879
720
381
715
374
3370
2.557
5.793
355
353
349
331
330
324
396
312
3.750
1.429
8.286
298
679
3.825

Junho de
CLASSE CARREIRA SENADO SERV. PÚBLICO.

2.036
731
731
731
1975
666
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
395
395
394
394
394
394
394
394
394
393
393
392
392
392
391
391
5.693
4.347
2.426
389
388

____________________________
___________________
RUBEM SOARES BRANQUINHO
ROMEU ARRUDA
Auxiliar legislativo, PL – 9.
Chefe de Seção
_________________________________________________
VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIAS
LOTADOS NO QUADRO ANEXO DO SENADO FEDERAL
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1965
CARGO SENADO SERV. PÚBLICO
ISOLADOS
DIRETOR – PL – 1
MARIA TAVARES BARRETO COELHO
3.942 10.979
–
REDATOR DE ANAIS E DOCUMENTOS PARLAMENTARES – PL – 2
CAIO CÉSAR DE MENEZES PINHEIRO
5.632
5.632
–
JULIETA LAVARTINI
2.606
6.300
–
ASSESSOR LEGISLATIVO – PL – 2
JOSÉ ARTHUR ALVES DA CRUZ RIOS
3.037
3.037
485
THOMAZ POMPEU DE ACCIOLY BORGES
2.943
2.943
9.841
TAQUIGRAFO REVISOR – PL – 4
ELENA SIMAS
3.923
6.912
565
LAURA BANDEIRA ACCIOLY
3.777
6.697
2.350
THEREZINHA DE MELLO BORANY
3.497
6.303
1.367
VERA MOREIRA ERICSON
2.193
6.656
932
OFICIAL ARQUIVOLOGISTA – PL – 3
HELENA COLLIN
4.115
5.501
1.873
DE CARREIRA
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 3
DULCE BARBOSA DA CRUZ
5.600
8.073
10.820
437
ARÍETE DE MEDEIROS ALVIM
3.452
7.298
7.298 2.524
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 4
ARÍETE BRETÃS DE NASCIMENTO
2.235
5.614
7.285 1.879
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 5
ADALGISA VASGONCELLOS GONÇALVES LIMA 3.930
5.650
6.697 1.556
MARION AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE
3.930
5.624
7.285 2.900
CIRENE FREITAS FERREIRA
3.912
6.839
6.974 1.063
MARIA DE MARACAJÁ DALTRO
3.900
5.604
7.224 1.533
ERZILA LUIZA DE SOUZA MENDONÇA
3.531
6.116
6.498 2.852
BENEDITA PINTO ARRUDA
3.489
5.690
1.027
–
HELENA SALVO LAGOEIRO
2.271
5.650
6.308
–
NATHERCIA SILVA DE SÁ LEITÃO
2.178
5.650
6.685
–
OFICIAL LEGISLATIVO – PL – 6
LIA PEDERNEIRAS DE PARIA
5.650
5.650
6.697
–
BIBIANA DE PAULA MARSILAC
5.650
5.650
6.301 1.903
ALVA LÍRIO VERÍSSIMO PHEOPHILO
5.569
5.569
6.250
–
ELZA ALVES VASCONCELOS
5.519
5.519
5.519 4.866
MARIA LUCIA MULLER DE ALMEIDA
5.499
5.499
5.499
–
PEDRO DE CARVALHO MULLER
5.360
5.360
5.994
–
ADAHY BORBOREMA DE CASTRO
2.192
5.524
5.524
–

TOTAL
10.979

5.632
6.300
3.552

12.784

7.447
9.047
7.668
7.588
7.374
11.257

9.822
9.164
8.253

10.185

6.037
8.757
9.350
7.027
6.308
6.685
6.697
8.204
6.250

10.385

5.499
5.994
5.524
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CARMEM LUCIA DE HOLANDA G. VILENA
LIA DA CUNHA FORTUNA
ONILDA RODRIGUES DE MELLO SOUZA
ANA MARIA SOBRAL TEIXEIRA SOARES
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 7
ERNESTINA DE SOUZA MENDES
AUXILIAR LEGISLATIVO – PL – 5
DONASE XAVIER BEZERRA
TAQUIGRAFO DE DEBATES – PL – 3
JOAQUIM CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE
ACY FANAIA DE ARRUDA
ÁUREA CARNEIRO DA CUNHA
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL – 3
ELEONORA DUSE V. DE NORONHA LUZ
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL – 4
MIRIAN CORTES GREIG

CLASSE CARREIRA SENADO SERV. PÚBLICO. TOTAL
2.192
5.395
5.395
–
5.395
2.147
5.479
5.479
–
5.479
2.105
2.105
3.487
–
3.487
2.001
2.001
3.312
–
3.312
731

3.101

1.101

4.068

7.169

731

2.363

2.363

2.093

4.456

3.492
407
407

6.286
5.408
5.396

6.286
6.298
5.396

620
–
–

6.796
6.298
3.396

5.226

5.216

5.476

–

3.476

1.861

1.861

5.538

–

5.538

OBSERVAÇÃO: os interessados têm o prazo de cinco dias a contar da publicação desta lista,
para as reclamações e observações dos pretendam formular, a bem seus interêsses.
Seção Administrativo da Diretoria de Pessoal, em 16 desde de 1966.
____________________________
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar legislativo, PL – 9.

___________________
ROMEU ARRUDA
Chefe de Seção

_________________________________________________
VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
administrativa e financeira e Jurisdição na Capital
da República (artigo 1º da Lei).
A Secretária da Comissão de Inquérito,
Art. 2º O IPC terá sede na Capital da
designada pela Portaria número 8, de 14 de abril República e instalações no Edifício do Congresso
de 1966, do Excelentíssimo Senhor Primeiro Nacional, devendo as reuniões de seu Conselho
Secretário do Senado Federal, em cumprimento Deliberativo e da Assembléia-Geral realizar-se na
de ordem do Senhor Presidente e tendo em vista Câmara dos Deputados (artigo 24 da Lei).
o disposto no § 2º, do artigo 226, da Resolução
CAPÍTULO II
número 6-60 (Regulamento da Secretaria do
Senado), cita, pelo presente Edital o Senhor
Mário Jager, Auxiliar de Limpeza, para, no prazo
ADMINISTRAÇÃO DO IPC
de 30 (trinta) dias, a partir da publicação dêste
comparecer no 22º andar do Anexo do Senado
Art. 3º Compõem a administração do IPC:
sala 9, a fim de apresentar defesa escrita dentro
a) a Assembléia-Geral,
de 10 (dez) dias no Processo Administrativo a
b) o Conselho Deliberativo,
que responde, por abandono de cargo, sob pena
c) a Presidência.
de revelia.
Art. 4º Tôdas as funções do IPC serão
Brasília, 5 de maio de 1966. – ZuIeika de exercidas gratuitamente (artigo 13 da Lei).
Castro Monteiro, Secretária.
Parágrafo único. Para o desempenho
de suas finalidades, o Instituto de
EDITAL
Previdência dos Congressistas requisitará,
na forma do artigo 18 da Lei número 4.284,
A Secretária da Comissão de Inquérito, de 20 de novembro de 1963, aos
designada pela Portaria número 9, de 14 de abril Presidentes das Casas do Congresso
de 1966, do Excelentíssimo Senhor Primeiro Nacional, sem ônus para a instituição, os
Secretario do Senado Federal, em cumprimento funcionários de que necessitar e o material
de ordem do Senhor Presidente e tendo em vista de
expediente
indispensável
ao
seu
o disposto no § 2º, do artigo 226, da Resolução funcionamento, (artigo 18 da Lei).
número 6-60 (Regulamento da Secretaria do
Art. 5º O IPC não poderá admitir
Senado), cita, pelo presente Edital o Senhor Hélio funcionários a qualquer título (artigo 19 da Lei).
Chaves, Auxiliar de Secretaria Substituto, FT-5,
Parágrafo único. Não se inclui nesta
para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da proibição a remuneração de serviços eventuais
publicação dêste, comparecer no 22º andar do de caráter temporário, sob a forma "pro labore",
Anexo do Senado, sala 9, a fim de apresentar para a execução de serviços técnicos, desde que
defesa escrita dentro de 10 (dez) dias, no prèviamente
autorizada
pelo
Conselho
Processo Administrativo a que responde, por Deliberativo.
abandono de cargo, sob pena de revelia.
Art. 6º E permitida a reeleição do
Brasília, 5 de maio de 1966. – ZuIeika de Presidente e dos membros do Conselho
Castro Monteiro, Secretária.
Deliberativo.
EDITAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
REGULAMENTO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Instituto de Previdência dos
Congressistas (IPC), criado pela Lei número
4.284, de 20 de novembro de 1963, modificada
pela de número 4.937, de 16 de março de 1966,
é uma instituição de previdência com
personalidade
jurídica
própria,
autonomia

Seção I

Junho de 1966

Art. 8º A Assembléia-Geral fara
sua reunião ordinária, independentemente
de convocação, e com qualquer número
de presentes, no dia 30 de março de
cada ano, data em que elegerá o
Conselho
Deliberativo
de
Instituto e
tomará conhecimento do relatório do
Presidente.
Art. 9º A Assembléia-Geral reunir-seá, extraordinàriamente, por motivo grave e
urgente, sempre que convocada pelo
Presidente, pelo Conselho, ou por 1/3 (um
terço) dos associados que a compuserem
(artigo 26 da Lei).
Parágrafo
único.
As
convocações
extraordinárias serão feitas mediante aviso
publicado no Diário do Congresso Nacional
(Seções I e II) com pelo menos 5 (cinco) dias de
antecedência, em convocação única, e deliberará
pela maioria dos membros presentes, qualquer
que seja o seu número.
Seção II
Conselho Deliberativo
Art. 10. O Conselho Deliberativo compõe-se
de seis membros e seus suplentes, sendo dois
Senadores
e quatro Deputados,
eleitos
anualmente pela Assembléia de Contribuintes,
em 30 de março de cada ano (artigo 12 alínea "b"
e artigo 25 alínea "e" da Lei).
Art. 11. Ao Conselho Deliberativo compete
(artigo 15 da Lei):
a) resolver todos os assuntos de
importância do IPC;
b) fiscalizar a administração;
c) votar os orçamentos da instituição;
d) aprovar as prestações de contas, os
balancetes e os balanços do Instituto;
e) autorizar o Presidente a fazer operações
de crédito, adquirir e alienar bens;
f) examinar e julgar todos os processos de
admissão dos contribuintes e de pagamentos das
pensões;
g) julgar os recursos interpostos aos atos
do Presidente;
h) autorizar a aplicação em inversões
rentábeis, dos recursos disponíveis do Instituto
(artigo 21 da Lei).
i) julgar os casos omissos do presente
Regulamento, e interpretar a aplicação das Leis
4.284, de 20 de novembro de 1963 e 4.937, de
18 de março de 1966;
j) eleger o substituto que deva completar o
mandato do Presidente, em caso de morte,
renúncia, incompatibilidade ou inelegibilidade,
para o exercício do mandato popular (artigo 11 da
Lei número 4.937);
k) aprovar as aplicações do "Fundo
Assistencial" (artigo 15, parágrafo único da Lei
4.937).
l) dispôr sôbre os resultados das operações
de seguro, na forma do disposto no artigo 27 e
seus parágrafos.
Art. 12. O Conselho Deliberativo, que se
reunirá ordinàriamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinàriamente, tôda vez que
convocado pelo Presidente ou pelo têrço de
seus componentes, deliberará, sempre, pela
maioria, de seus membros.

Assembléia-Geral

Seção III

Art. 7º A Assembléia-geral compõe-se dos
associados do Instituto, em dia, com suas
contribuições, e tem por finalidade;
a) eleger os membros do Conselho
Deliberativo e seus suplentes;
b) tomar conhecimento do Relatório do
Presidente sôbre o movimento do ano anterior;
c) deliberar sôbre todos os assuntos
de
interêsse
do
Instituto,
não
compreendidos na competência privativa do
Presidente ou do Conselho Deliberativo.

Presidência
Art. 13. A Presidência será exercida por um
Presidente eleito anualmente no dia 27 de
novembro, por uma das Casas do Congresso,
Alternadamente, a começar pela Câmara dos
Deputados (artigo 12 da Lei).
Art. 14. Compete ao Presidente (artigo 14
da Lei):
a) executar todos os atos e negócios da
Instituição;

1523

b) presidir as Assembléias-Gerais e as
reuniões do Conselho Deliberativo, com voto de
desempate;
c) prestar contas da administração ao
Conselho Deliberativo e à Assembléia-Geral;
d) convocar, nos casos de renúncia ou
impedimento de qualquer Conselheiro, o
respectivo suplente;
e) requisitar aos Presidentes das duas
Câmaras, os funcionários necessários ao
funcionamento do Instituto;
f) representar o IPC em juízo e fora dêle;
g) determinar que se proceda, anualmente,
ao levantamento da situação financeira do
Instituto, através de cálculos atuariais por
técnicos de reconhecida competência (artigo 20
da Lei);
h) aplicar, devidamente autorizado pelo
Conselho Deliberativo, os recursos disponíveis da
instituição (artigo 21 da Lei);
i) visar os cheques, ordens de crédito ou de
pagamento emitidos pelo Tesoureiro, para
pagamento dos pensionistas e outros credores do
Instituto (artigo 13 da Lei 4.937).
Art. 15. Em caso de ausência ou
impedimento, o Presidente será substituído pelo
membro mais idoso do Conselho Deliberativo
(artigo 11 da Lei 4.937).
Seção IV
TESOURARIA
Art. 16. Os encargos da Tesouraria serão
exercidos por um Tesoureiro, escolhido pelo
Presidente, dentro os Congressistas, competindolhe:
a) escriturar e guardar os livros do IPC;
b) assinar, com o Presidente, os balanços
da instituição;
c) prestar informações sôbre a receita e a
despesa do Instituto;
d) proceder ao pagamento dos pensionistas
e dos credores em geral, através de cheques
ordens de crédito ou de pagamento, visados pelo
Presidente do Instituto (artigo 13 da Lei 4.397).
Parágrafo único. Fará parte integrante
da Tesouraria uma auditoria composta de
três membros, sócios do Instituto, aprovados
pelo Conselho Deliberativo e nomeados
pelo Presidente, com os fins de fiscalização
financeira.
CAPÍTULO III
GESTÕES FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Art. 17. O exercício social começa em 1º de
abril de cada ano e se encerra em 30 de março
do ano seguinte.
Seção I
RECEITA
Art. 18. A receita do IPC constituir-se-á das
contribuições e rendas seguintes (artigo 6º da
Lei):
a) contribuição dos associados facultativos
e obrigatórios no valor de 10% (dez por cento)
sôbre os subsídios fixos ou vencimentos-base,
descontada em fôlha, mensalmente;
b) contribuição da Câmara respectiva,
correspondente a 10% (dez por cento) sôbre a
parte fixa dos subsídios ou vencimentos,
mediante a inclusão de verba que deve constar,
anualmente, do Anexo Orçamentário do Poder
Legislativo;
c) contribuição dos pensionistas no valor de
7% (sete por cento) da pensão, descontada
mensalmente no ato do pagamento (artigo 4º da
Lei número 4.937);
d) saldo das diárias descontadas dos
Congressistas que faltarem às sessões, bem
como das faltas dos associados funcionários.
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e) juros e lucros auferidos pelo
Instituto, nas aplicações que realizar;
f) doações, legados, auxílios e
subvenções que lhe forem concedidas;
g) renda das aplicações dos recursos
disponíveis, realizados na forma do
disposto no artigo 21 da Lei 4.284, de 20
de novembro de 1963.
Parágrafo único. Se, por motivo
extraordinário ou de fôrça maior, o
Congresso Nacional e os Parlamentares
associados do IPC virem-se privados de
contribuir na forma prevista nas alíneas
"a", "b" e "d" dêste artigo, a União ficará
sub-rogada nas respectivas obrigações,
bem como no que respeita ao pagamento
dos benefícios constantes dos artigos 6º,
7º e 8º da Lei 4.284, de 20 de novembro
de 1963 (artigo 10 da Lei 4.937).
Art. 19. O recolhimento das
contribuições dos associados será
obrigatòriamente feito à conta especial
mantida pelo IPC no Banco do Brasil, na
Caixa Econômica Federal de Brasília ou
em outros estabelecimentos oficiais a
critério do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. Os saldos da
Tesouraria serão recolhidos diàriamente
aos estabelecimentos citados neste
artigo.
Art. 20. Os Presidentes da Câmara e
do Senado farão publicar no Diário do
Congresso Nacional (Seções I e II) até o
dia 5 de cada mês os balancetes mensais
e o balanço anual, assinados ambos pelo
Presidente e pelo Tesoureiro (artigo 7º,
parágrafo único, da Lei).
Seção II
Aplicações
Art. 21. O IPC, obedecidas as
normas que vierem a ser estabelecidas
pelo
Conselho
Deliberativo,
fica
autorizado a conceder empréstimos a
seus contribuintes, mediante consignação
em fôlha e garantias suplementares,
respeitado
o
limite
máximo
das
contribuições recolhidas (art. 14 da Lei nº
4.937).
Art. 22. Por si ou em convênio, o
Instituto poderá realizar e administrar
obras assistenciais, desde que lhe sejam
fornecidos
os
meios
e
recursos
necessários, destinados específicamente
a tais finalidades.
Parágrafo único. Com os novos
recursos constantes dêste artigo, o IPC
criará um "Fundo Assistencial" distinto e
separado do de Previdência, e aplicável
de acôrdo com a decisão do Conselho
Deliberativo (art. 15 e parágrafo único da
Lei nº 4.937).
Art. 23. A fim de assegurar o
pagamento das contribuições necessárias
para completar o prazo de carência, em
caso de invalidez ou morte do
contribuinte, no exercício de mandato ou
cargo, o IPC poderá instituir seguro
coletivo para seus associados
§1º O seguro coletivo a que se refere
o presente artigo poderá ser contratado
com instituições oficiais ou privadas de
seguro, ou ainda mantido pelo próprio
Instituto.
§ 2º Nesta última hipótese, se
destacará dos recursos do Fundo de
Previdência do Instituto importância igual
ao menor prêmio proposto pelas
instituições oficiais ou privadas que
operem em seguro, a qual responderá
pelos pagamentos que se fizerem
necessários à complementação da
carência dos contribuintes, nos têrmos do
art. 23.
§ 3º Os saldos verificados serão
incorporados ao próprio Fundo de
Previdência ou ao de Assistência
instituído pelo art. 15 da Lei nº 4.937
segundo decidir o Conselho Deliberativo.
Art. 24. Estão isentos de todos os
impostos e taxas, inclusive a de
previdência sôbre juros, os bens,
negócios, rendas, atos e serviços do IPC,
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nos têrmos do que estipula o art. 16 da
Lei nº 4.937, de 18 de março de 1966.
CAPÍTULO IV
ASSOCIADOS
Art. 25. São associados obrigatórios
do IPC:
a)
os
Congressistas
titulares
integrantes da legislatura que se iniciou
em 1963, e
b) todos os parlamentares que, no
futuro, forem eleitos para as duas Casas
do Congresso Nacional, em ambos os
casos independentemente de idade e de
exame de saúde (art. 2º da Lei).
Art. 26. São contribuintes facultativos do
Instituto de Previdência dos Congressistas:
a) os atuais funcionários das duas
Casas do Congresso Nacional, desde que
o requeiram no prazo de seis meses a
contar de 22 de março de 1966;
b) os futuros funcionários das duas
Casas do Congresso Nacional, desde que
o requeiram no prazo de seis meses a
partir da data da respectiva posse (art. 2º
da Lei nº 4.937);
c) os ex-Congressistas que o
requeiram no prazo de um ano a contar
de 22 de março de 1966, desde que
contem no mínimo 8 (oito) anos de
mandato federal (art. 1º da Lei nº 4.937).
§ 1º. Para que possam gozar dos
benefícios assegurados aos contribuintes
do IPC, os ex-Congressistas a que se
refere a alínea c) anterior deverão pagar 8
(oito) anos de carência de uma só vez, ou
em 8 (oito) prestação mensais, acrescidas
do juro permitido em lei, desde que não
exceda de 12% ao ano.
§ 2º O pagamento da carência
prevista no parágrafo anterior será feito
tomando-se por base o subsídio fixo dos
parlamentares na data em que fôr
deferido o requerimento pelo Conselho.
Art.
27.
A
requerimento
de
parlamentar ou ex-parlamentar, será
computado para os efeitos de previdência
e assistência o tempo em que o
Congressista exerceu mandato estadual
até o máximo de 8 (oito) anos.
§ 1º O direito concedido neste artigo
prescreverá no prazo de 6 (seis) meses a
partir de 22 de março de 1966, caso não
seja pleiteado pelo interessado.
§ 2º Na hipótese prevista neste
artigo deverá o interessado recolher as
contribuições devidas em 8 (oito)
prestações mensais, na base do subsídio
fixo do mandato legislativo federal,
vigente em 20 de novembro de 1963 (art.
1º, §§ 3º e 4º da Lei número 4.937).
CAPÍTULO V
CARÊNCIA E BENEFÍCIOS
Seção I
Carência
Art. 28. Terá direito aos benefícios
concedidos pelo Instituto, ressalvados os
casos expressamente previstos neste
Regulamento, o associado que tiver
completado pelo menos 8 (oito) anos de
contribuição (art. 4º da Lei).
Art. 29. O Congressista e o exCongressista só terão direito à pensão se
houverem cumprido, no mínimo, 8 (oito)
anos de mandato federal, ressalvado o
caso de invalidez causada por acidente
ou moléstia ocorridos no serviço.
Parágrafo único. O prazo de
exercício do mandato, exigido neste
artigo, não atinge os Congressistas da
atual Legislatura que já exerceram o
mandato até 22 de março de 1966, os
quais poderão solver o resto da carência,
na base do subsídio vigorante na data da
concessão do benefício (art. 1º, §§ 1º e 2º
da Lei nº 4.937).
Art. 30. Aos parlamentares que não
se reelegerem, ou não concorre-

rem ao pleito, e que não quiserem ou não
puderem pagar o resto da carência, é
facultado receber as suas contribuições
recolhidas, acrescidas de um abono
correspondente a tantos meses de
pensão quantos forem os anos de efetivo
exercício do mandato, ou fração dêle, na
base da pensão mínima (art. 3º da Lei nº
4.937).
Art. 31. Os contribuintes facultativos
que desistirem de pagar as respectivas
carências, ou cancelarem sua inscrição,
poderão
igualmente
receber
as
contribuições já feitas, sem acréscimos,
não podendo, no entanto, renová-la.
(artigo 3º, parágrafo único da Lei nº
4.937).
Art. 32. A pensão aos excongressistas é proporcional aos anos
de mandato, à razão de 1/30 (um
trinta avos) por ano, não podendo ser
inferior à quarta parte do subsídio
fixo, nem a êle superior. A pensão
atribuída aos ex-funcionários obedece
à mesma proporção, segundo os
vencimentos-base do pôsto ocupado
no fim da atividade, computado
apenas o tempo de serviço prestado
às duas Casas Legislativas, como
servidores
integrantes
de
seus
quadros, vedada a contagem de
tempo em dôbro e nunca poderá
exceder o valor do subsídio fixo dos
Congressistas.
Parágrafo único. Se a aposentadoria
do contribuinte facultativo ocorrer antes
do pagamento total da carência a que se
refere o artigo 28 dêste Regulamento, o
restante será pago na base do
vencimento líquido do padrão exercido na
atividade, em vigor na data da concessão
do benefício (artigo 5º, § 1º da Lei número
4.937).
Art. 33. No caso de afastamento
temporário do Congressista para o
exercício de outra função compatível com
o mandato, ou na hipótese de o
funcionário ficar à disposição, desde que
não seja possível o desconto em fôlha do
Congresso,
o
associado
pagará
integralmente a sua contribuição e a da
Câmara respectiva, enquando perdurar o
afastamento. (artigo 5º, § 2º da Lei nº
4.937).
Seção II
Benefícios
Art. 34. Aos associados do IPC e
seus dependentes são concedidos os
seguintes benefícios:
a) Aos associados:
I – Pensão proporcional, quando
findo o mandato ou em caso de
aposentadoria, desde que cumprida a
contribuição do período de carência a
que se refere o artigo 28 dêste
Regulamento:
II – Pensão integral, quando
invalidado por acidente em serviço, ou por
moléstia incurável ou contagiosa, seja
qual fôr o tempo de mandato ou exercício
no cargo.
b) Aos dependentes dos associados:
I – Pensão proporcional, em caso de
morte do associado;
II – Auxílio-funeral, correspondente a
um mês dos subsídios ou proventos do
contribuinte;
III – Seguro de vida, equivalente a 10
(dez) vêzes o maior salário-mínimo em
vigor.
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Parágrafo único. A pensão atribuída
aos ex-funcionários obedece a mesma
proporção, segundo os vencimentos-base
do posto ocupado no fim da atividade,
computado apenas o tempo de serviço
prestado as duas Casas Legislativas
como servidores integrantes de seus
quadros, vedada a contagem de tempo
em dôbro, não podendo ser superior ao
valor do subsídio fixo dos Congressistas.
(artigo 5º da Lei nº 4.937).
Subseção II
Pensão Integral aos Associados
Art. 36. Ao contribuinte invalidado
por acidente ocorrido quando se achava
em serviço, ou por moléstia incurável ou
contagiosa, que acarrete a aposentadoria
ou afastamento do exercício do mandato,
será
concedida
pensão
integral
correspondente, no caso de parlamentar,
ao valor do subsídio fixo, e no caso de
funcionário, ao vencimento-base com que
fôr aposentado, respeitado o máximo
previsto no artigo 35, parágrafo único
dêste Regulamento.
Parágrafo único. Ao Conselho
Deliberativo incumbe examinar e decidir
para cada caso, os requerimentos sôbre
acidentes ocorridos em serviço.
Art. 37. Em caso de morte do
associado, será concedida pensão
proporcional aos dependentes, nas
seguintes bases:
a) 50% ao cônjuge sobrevivente, do
que caberia ao contribuinte na época do
falecimento;
b) tantas parcelas de 10 % sôbre os
50% acima estabelecidos, quantos forem
os outros dependentes com direito a
pensão, até o máximo de cinco.
Alínea I. Na hipótese de mais de
cinco dependentes o total das parcelas
será dividido igualmente pelo número de
dependentes.
c)
Não
existindo
cônjuge
sobrevivente a pensão que lhe era devida
será atribuída aos filhos.
Art. 38. A pensão a que se refere o
artigo anterior será concedida na seguinte
ordem:
I – ao cônjuge sobrevivente e aos
filhos de qualquer condição.
II – a pessoa do sexo masculino,
menor ou incapaz, ou do sexo feminino,
menor, solteiro, desquitada, viuva ou
incapaz e que vivam sob a dependência
econômica do contribuinte.
Parágrafo 1º. No caso do item 2,
exigir-se-á declaração expressamente
deixada pelo contribuinte.
Parágrafo 2º. Os beneficiários
constantes do item 2 só poderão
concorrer se não houver os constantes do
item I.
Art. 39. As pensões concedidas até o
dia 22 de março de 1966 não gozarão do
acréscimo a que se refere o artigo 37
(artigo 7º da Lei nº 4.937).
Art. 40. A pensão devida aos
beneficiários do contribuinte falecido no
exercício de mandato ou cargo, qualquer
que seja o tempo de contribuição, é
equivalente a 50 % (cinquenta por cento)
do subsídio fixo, vencimento ou salário
em vigor, sem qualquer acréscimo
mesmo relativo a dependentes.

Subseção I

Subseção IV

Pensão Proporcional aos Associados

Beneficiário Especial

Art. 35. A pensão aos exCongressistas é proporcional aos anos de
mandato, à razão de 1/30 (um trinta avos
por ano, não podendo ser inferior à quarta
parte do subsídio fixo nem a êle superior,
vedada em qualquer hipótese a contagem
de tempo em dôbro.

art. 41. O contribuinte solteiro,
desquitado ou viúvo poderá destinar
metade da pensão à pessoa que
constituir beneficiário especial, distinta
das pessôas constantes dos itens I e II do
artigo 6º da Lei número 4.937).
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Subseção V

Subseção Vlll

Auxílio-Doença

Reajustamento de Pensão

Art. 42. O Conselho
Deliberativo
poderá
conceder
auxílio-doença
aos seus contribuintes e
aos seus dependentes
através
do
Fundo
Assistencial criado pelo art.
art. 15 e seu parágrafo da
Lei nº 4.937 de 18 de
marco de 1966.

Art. 45. A pensão a que
fazem jus os segurados ou
seus dependentes será
sempre atualizada pela
tabela de subsídios ou
vencimentos em vigor para
os
parlamentares
ou
funcionários em atividade,
inclusive
quanto
aos
benefícios
dos
contribuintes falecidos.
Parágrafo único. O
reajustamento a que se
refere êste artigo será feito,
sempre, automàticamente.
tôda a vez em que ocorrer
alteração de subsídios,
vencimentos ou proventos,
sendo que na última
hipótese
será
sempre
proporcional à alteração
nestes verificada.

Subseção VI
Auxílio-Funeral
Art. 43. Em caso de
morte do contribuinte, ou
pensionista contribuinte, o
IPC concederá o auxíliofuneral correspondente a
1 (um) mês de subsídiofixo, vencimento-base ou
proventos líquidos do
vencimento-base, pago à
pessoa
que
houver
custeado as despesas
com o funeral, desde que
qualquer
entidade,
pública não haja custeado
tais despesas ou dado
idêntico auxílio (artigo
8º
da
Lei
número
(4.9371).
Subseção VII
Seguro de Vida
Art. 44. Por morte do
contribuinte ou pensionista,
o IPC pagará o seguro de
vida equivalente a dez
vêzes o maior saláriomínimo em vigor no país
(artigo 6º da Lei número
4.937).
Parágrafo único. O
seguro de vida será pago
ao beneficiário indicado
pelo contribuinte e, na falta
dessa
indicação,
proporcionalmente a todos
os herdeiros constantes do
item um do artigo 38 e não
existindo
êstes
aos
beneficiários do item 2 do
mesmo artigo.

Subseção IX
Reversão de pensão

derá
o
direito
ao
recebimento da pensão,
durante o exercício do
mandato ou cargo.
Art.
49.
Findo
o
exercício do mandato ou
cargo a que se refere o
artigo anterior, far-se-á o
reajustamento da pensão,
na razão do tempo em que
haja
o
beneficiário
integrado o Congresso
Nacional ou exercido cargo
compatível com o mandato
legislativo federal.
Art.
50.
Salvo
incapacidade, todos os
beneficiários do IPC, de
qualquer
categoria
perderão o direito à
pensão
ao
atingir
a
maioridade
e
as
beneficiárias
pelo
casamento,
ressalvado,
quanto às últimas, o caso
de viuvez ou de desquite,
hipótese
em
que
readquirem
o
direito
perdido.

CAPÍTULO VI
Art. 46. Não haverá
reversão de pensão a não DISPOSIÇÕES GERAIS E
ser entre os beneficiários
TRANSITÓRIAS
desta e, ainda assim,
quando
expressamente
Seção I
declarado
pelo
contribuinte.
Disposições Gerais
Subseção X
Perda e Suspensão dos
Benefícios
Art. 47. Perderá o
direito
à
pensão
o
beneficiário condenado por
crime de natureza dolosa,
do qual tenha resultado a
morte do contribuinte.
Art. 48. Sempre que o
beneficiário se investir em
mandato legislativo ou
cargo
eletivo
político
remunerado, bem como
encargos
de
Ministro,
mesmo nos casos de
promoção
na
carreira
diplomática, Presidente de
Autarquia e de Sociedade
de Economia Mista, per-

Art. 51. Considera-se
Parlamentar, para o efeito
de filiação do IPC, e para o
de percepção de benefícios,
o suplente em exercício que
pagar
as
quotas
correspondentes ao prazo
de carência estipulado neste
Regulamento e de acôrdo
com o art. 1º e seus
parágrafos 1º e 2º da Lei nº
4.937.
Art. 52. A partir da
vigência da Lei nº 4.937 o
suplente não será admitido
como
contribuinte
do
Instituto, de acôrdo com o
art. 1º e parágrafos 1º e 2º
da referida Lei.
Art. 53. No caso de
afastamento
temporário
do Congressista ou fun-
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cionário do Congresso
para o exercício de outra
função compatível com o
mandato ou cargo, não
podendo haver o desconto
em fôlha do Congresso, o
associado
pagará
Integralmente
a
sua
contribuição
e
a
da
Câmara a que pertencer,
correspondente ao tempo
de afastamento.
Parágrafo único. Aplicase a disposição dêste
artigo aos afastamentos
temporários para outros
fins.
Art. 54. No caso de
recesso ou impedimento
do Congresso ou de
qualquer outro ato que
impeça a realização de
eleições do Presidente e
do Conselho Deliberativo,
ficam
automàticamente
prorrogados
os
seus
mandatos até que seja
possível a realização das
respectivas eleições.
Art. 55. Na hipótese
prevista no caput do art. 10
da Lei nº 4.937 o
Presidente do IPC e seu
Conselho
Deliberativo
reclamarão do Chefe do
Executivo o cumprimento
do referido artigo.
Parágrafo
único.
Enquanto
o
Poder
Executivo
não
der
cumprimento ao disposto
neste artigo, o Instituto, de
acôrdo
com
suas
disponibilidades
pagará,
por
adiantamento,
os
benefícios previstos em
Lei.
Art.
56.
Êste
Regulamento entrará em
vigor na data de sua
publicação,
revogadas
as
disposições
em
contrário.
Brasília, em
de
maio de 1966. – Arruda
Câmara, Presidente –
Ary Pitombo – José
Passos Pôrto – Campos
Vergal – Cattete Pinheiro
– Guido Mondin – Aniz
Badra.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
(9 MEMBROS)

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giubert

COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attíllio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

COMPOSIÇÃO

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valadares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

ARENA
TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas.

MDB
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativa, PL-6
Reuniões: 4as-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornharsen
ARENA

(9 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valadares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiros
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TlTULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feIras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(8 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões:Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(6 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

COMPOSIÇÃO

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

(7 MEMBROS)

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aarâo Steinbruch
Pessoa de Queiros

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I.C.Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Oscar Passos
Silvestre Pericles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas.

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretário: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.

FOLHA EM BRANCO

PREÇO DESTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 75

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Dias 7 e 8 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.),
que dispõe sôbre a produção açucareira, a receita do Instituto do
Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá outras providências.

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

Em 8 de junho de 1966, às 21 horas e 20 minutos.
O presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º,
da Constituição e do art 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa
ORDEM DO DIA
a sessão conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo às 21
horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, para
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao
a apreciação, sem prejuízo da matéria para ela já programada, Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.), que dispõe sôbre a produção
dos seguintes vetos presidenciais:
açucareira, a receita do instituto do Açúcar e do Álcool e sua
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº aplicação e da duras providências.
90-66 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960,
que autoriza a doação de imóvel à Prefeitura Municipal de
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº
Cédula Matéria a que se refere
71-66 no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas
a ceder parte da área do terreno integrante do seu Patrimônio.
1
Art. 68 e seus parágrafos
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
2
Art. 69.
3
Art. 74.
AURO MOURA ANDRADE
4
Art. 77.
Presidente do Congresso Nacional
SESSÃO CONJUNTA
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º,
da Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca
Em 14 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
as duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta
a realizar-se no 21 de junho do ano em curso às 21 horas, no
ORDEM DO DIA
Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem do veto
presidencial ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962, na Câmara e
Vetos presidenciais (totais):
nº 18, de 1963, no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e
1º – ao Projeto de Lei nº 2.766-B/65 na Câmara e nº 307/65
Julgamento na 2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas no Senado, que dispõe sôbre as irradiações em idioma
Comarcas que especifica.
estrangeiro;
Senado Federal, 6 de junho de 1966.
2º – ao Projeto de Lei nº 3.561-B/66 na Câmara e nº 90/66 no
Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
AURO MOURA ANDRADE
autoriza a doação de móvel à Prefeitura Municipal de Corumbá,
Presidente do Congresso Nacional
no Estado de Mato Grosso;
3º – ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71/66 no
Designação de sessão conjunta para apreciação de veto
Senado que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder
presidencial
parte da área do terreno integrante do seu patrimônio.

Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.),
que altera a redação dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175
e acrescenta um parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº 7.661, de
25 de junho de 1945 (Lei de Falências) e dá outras providências;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na
Câmara e nº 307-65 no Senado, que dispõe sôbre irradiações em
idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na
Câmara e nº 90-60 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de
abril de 1960, que autoriza a doação de imóvel a Prefeitura
Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na
Câmara e nº 71-66 no Senado, que autoriza e Conselho Nacional
de Pesquisas a ceder parte da área do terreno integrante do seu
patrimônio.

Cédula

veto

1
2
3

1º
2º
3º

Matéria a que re refere
Totalidade do projeto
Totalidade do projeto
Totalidade do projeto
SESSÃO CONJUNTA

Em 15 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Discussão em turno único, do Projeto de Lei nº 8, de 1966
(C.N), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
97.500.000.000, em favor do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias constantes do
Programa de Construção, Pavimentação e Restauração
Rodoviária.
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SENADO FEDERAL
ATA DA 70ª SESSÃO, EM 7 DE JUNHO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena.
Oscar Passos.
Edmundo Levi.
Eugênio Barros.
Ruy Carneiro.
Emílio de Moraes.
Silvestre Péricles.
Heribaldo Vieira.
José Leite.
Josaphat Marinho.
Eurico Rezende.
Aurélio Vianna.
Nogueira da Gama.
José Feliciano.
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Gay da Fonseca – (17)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 17 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O
Sr.
Segundo-Secretário
procede à leitura da ata da sessão
anterior,
que é aprovada sem
debates.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há expediente para
leitura.
Sôbre a mesa requerimento de
informações que vai ser lido pelo Senhor
1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 214, DE 1966
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal:
O Senador signatário requer se
digne Vossa Excelência de requisitar as
seguintes informações:
1. Por quê a NOVACAP, antes da
Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de
1964, vendia os seus imóveis
residenciais aos seus servidores e
depois da vigência da aludida lei não
mais o faz, em desacôrdo com a
norma legal?
2. Qual o plano da NOVACAP
relativamente aos seus apartamentos
das Sqs 103, 315 e 408 e casas de
Sobradinho, Taguatinga e Gama?
Administra-las diretamente ou vendêlos aos seus ocupantes, tendo em vista
que êstes já têm direito à compra, para
que
estabeleçam
os
respectivos
condomínios
e
associações
particulares de administração das
quadras?
3. Por quê a Prefeitura de
Brasília ainda não cumpriu o disposto
na Lei nº 4.380, na parte em que
manda alienar os imóveis residenciais
aos ocupantes à época da edição da
aludida lei?
Sala das Sessões, 7 de junho de
1986. – Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
– Vai
à publicação
o
Requerimento de Informações que acaba
de ser lido e, em seguida, será
despachado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da
Gama):
–
Sôbre
a
mesa
comunicação que será lida pelo Senhor
1º Secretário.

EXPEDIENTE

É lida a seguinte:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal:
Comunico a V. Ex.ª, para os devidos
fins, que ausentar-me-ei do país, em
viagem às Repúblicas do Prata.
Em 7 de junho de 1966. – Aarão
Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicação que acaba de
ser lida vai à publicação. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa projeto de lei que
será lido pelo Senhor 1º Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 24, DE 1966
Determina prazo ao Conselho Monetário
Nacional nos casos de autorização para
emissão dependendo de exame do Poder
Legislativo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º No caso de necessidades
urgente e imprevistas referidas no artigo
4º, I, in fine, da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, o Conselho Monetário
Nacional solicitará ao Presidente da
República, no prazo dos dez (10) dias
seguintes à autorização para a emissão
dos meios de pagamento, seja enviada
mensagem ao Congresso Nacional para
os fins da homologação prevista na
mencionada lei.
Art. 2º Recusada a homologação, será
sustada, se ainda possível, a execução das
operações resultantes da emissão.
Art.
3º
Sem
prejuízo
das
providências previstas no artigo anterior,
negada a homologação à emissão
extraordinária,
as
autoridades
responsáveis serão processadas como
incursas nas penalidades da Lei nº 1.079,
de 10 de abril de 1950.
Art. 4º A responsabilidade penal e
administrativa será promovida dentro do
prazo de noventa (90) dias a contar da
recusa da homologação pelo Congresso
Nacional, aplicando-se o preceito para os
demais casos previstos no § 5º do artigo
4º da referida Lei nº 4.595.
Art. 5º Não será homologada a
emissão em que o Conselho Monetário
Nacional tenha deixado de cumprir o prazo
de que trata o artigo 1º da presente lei.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor, na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificativa
1. A Lei nº 4.595, de 31.12.1964, que
dispõe sôbre a Política e as Instituições
Monetárias Bancárias e Creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências, estabelece no imenso artigo
4º, com 31 incisos e 7 parágrafos, o
seguinte, ou seja, seu inciso I: "Autorizar
as emissões de papel-moeda (vetado), as
quais ficarão na prévida previdência de
autorização
legislativa,
quando
se
destinarem ao financiamento direto, pelo
Banco Central da Republica do Brasil, das
operações de crédito com o Tesouro
Nacional, nos têrmos do artigo 19 desta
Lei.
O Conselho Monetário Nacional pode,
ainda, autorizar o Banco Central da
República do Brasil a emitir, anualmente, até
o limite de 10% (dez por cento) dos meios de
pagamentos existentes a 31 de dezembro do
ano anterior, para atender às exigências
das atividades produtivas e da circulação

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre.......................
Ano................................

Cr$
Cr$

50,00
96,00

Exterior
Ano................................

Semestre.......................
Ano................................

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Cr$

108,00

Exterior
Cr$

136,00

Ano................................

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
da riqueza do País, devendo, porém,
solicitar autorização do Poder Legislativo,
mediante Mensagem do Presidente da
República, para as emissões que,
justificadamente, se tornaram necessárias
além daquele limite.
Quando necessidades urgentes e
imprevistas para o financiamento
dessas atividades o determinarem,
pode o Conselho Monetário Nacional
autorizar as emissões que se fizerem
indispensáveis,
solicitando
imediatamente, através de Mensagem
do
Presidente
da
República,
homologação do Poder Legislativo para
as emissões assim realizadas;
2. Ao mesmo tempo que freia a
autorização do Conselho ao Banco
Central, nos casos de emissão de papelmoeda para atender às exigências das
atividades produtivas e da circulação da
riqueza do País, até o limite de dez por
cento (10%) dos meios de pagamentos
existentes a 31 de dezembro do ano
anterior, dispensa aquêle limite quando
necessidade urgentes e imprevistas
para
o
financiamento
daquelas
atividades se fizerem presentes. Aí pode
autorizar o Banco a emitir, ficando o
Conselho obrigado a imediatamente,
através de mensagem do Poder
Executivo, solicitar homologação do
Poder
Legislativo.
Recusada
a
homologação, os responsáveis estarão
sujeitos as sanções da lei número 1.019,
de 1950 (art. 4º, § 5º que se refere a
nosso ver erradamente à inexistente lei
nº 1.059).
3. O presente projeto de lei
objetiva normas para regular a matéria,
que data venia, figura sem contrôle
consequente na lei. E' necessário dar
prazo certo a que o Conselho deva
solicitar
a
mensagem
para
homologação pelo Legislativo, pois o
estatuto alude a tem de fazê-lo
imediatamente,
têrmo
sujeito
a
entendimento vário na interpretação.

O projeto estipula o prazo e valoriza
êste indicando sanção correspondente à
inobservância.
Sala das Sessões, 7 de junho de
1966, – Senador Vicente Bezerra Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE
1964
Que dispõe sôbre a Política, as
Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências.
Art. 4º Compete privativamente ao
Conselho Monetário Nacional.
I – Autorizar as emissões de papelmoeda (vetado), as quais ficarão na
prévida dependência de autorização
legislativa, quando se destinarem ao
financiamento direto, pelo Banco Central
da República do Brasil, das operações de
crédito com o Tesouro Nacional, nos
têrmos do artigo 49 desta lei.
O Conselho Monetário Nacional
pode, ainda, autorizar o Banco Central da
República do Brasil a emitir, anualmente,
até o limite de 10% (dez por cento) dos
meios de pagamentos existentes a 31 de
dezembro do ano anterior, para atender
às exigência das atividades produtivas e
da circulação da riqueza do País,
devendo, porém, solicitar autorização do
Poder Legislativo, mediante Mensagem
do Presidente da República, para as
emissões que, justificadamente, se
tornarem necessárias além daquele limite.
Quando necessidades urgentes e
imprevistas para o financiamento dessas
atividades o determinarem, pode o
Conselho Monetário Nacional autorizar as
emissões que se fizerem indispensáveis,
solicitando imediatamente, através de
Mensagem do Presidente da República,
homologação do Poder Legislativo para
as emissões assim realizadas;
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§ 5º Nas hipóteses do art. 4º,
inciso I, e do § 6º, do art. 49, desta
Lei, se o Congresso Nacional negar
homologação
à
emissão
extraordinária
efetuada,
as
autoridades responsáveis serão
responsabilidades nos têrmos da
Lei nº 1.059, de 10 de abril de
1960.
À Comissão de Constituição e
Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O projeto de lei que
acaba de ser lido vai à publicação e,
em seguida, às Comissões de
Constituição
e
Justiça
e
de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Terminou ontem o prazo
para recebimento de emendas,
perante a Mesa, do Projeto de
Resolução nº 29-66, de autoria do Sr.
Senador Jefferson de Aguiar, que
altera a alínea "b" do art. 341 do
Regimento Interno.
Nenhuma
emenda
lhe
foi
oferecida.
O projeto irá às Comissões de
Constituição e Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador Edmundo Levi, primeiro
orador inscrito.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ainda ontem

encerrávamos, nesta Casa, a discussão
de emenda que visa a alterar o Artigo
199 da Constituição da República.
Tal dispositivo enquadra medida,
aparentemente simples – a aplicação de
determinados percentuais da renda
tributaria da União em favor do
desenvolvimento da Região Amazônica.
Entretanto, é êle de transcendental
importância. Significa que a República,
canalizando para aquela área pequena
percentagem dos recursos, não se
descura dos seus valores para com as
populações que habitam o imenso vale.
Mas os recursos decorrentes do dispositivo
constitucional devem, sobretudo, constituir
fundo das realizações oficiais e de auxílio
para os empreendimentos particulares que
ali se queiram desenvolver. É preciso
entretanto,
que
paralelamente
às
providencias contidas no dispositivo
constitucional outras a fim de possibilitar ao
homem amazônico condições de vida
autônoma, estimulando as suas atividades
de tal sorte que êle não pareça apenas um
pedinte diante dos governantes.
Vêm
a
propósito
êstes
comentários, Sr. Presidente, em
decorrência de um artigo que me
chegou as mãos, publicado no jornal
"Alto Madeira", que se edita na cidade
de Pôrto Velho, capital do Território de
Rondônia.
Como se sabe, aquela é uma das
regiões lidimamente amazônicas que
mais sofre as agruras da distância e,
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sobretudo, as conseqüências do sistema
de economia predatório que ali predomina.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
homem amazônico tem como ilegível
principal da sua economia, ilegível
sistema de vida, a extração da borracha
Não se diga que a borracha extrativa
é um sistema econômico superado. Não,
Sr. Presidente! A região Amazônica, se
bem tratada, se bem cuidada, se bem
explorada, pudera suprir o mercado
nacional de borracha suficiente para as
solicitações da sua indústria. Entretanto,
os governantes entendem que tal
responsabilidade deve recair pura e
simplesmente sobre os ombros do
particular. Entendem os administradores
que o extrativismo amazônico deve ser
carga exclusiva do empresário particular.
Concordo, Sr. Presidente, que se
forneçam a êsse empreendedor os
recursos, os demais e o amparo
necessários para que ele possa realmente
desempenhar as suas atribuições, os seus
deveres para com a pátria e desenvolver a
sua
atividade.
Entretanto,
Senhor
Presidente, esses recursos, esse meios e
êsse amparo não surgem e não são dados
ao homem amazônico.
Em começos de 1964 a borracha
obteve o último aumento de preço. Daí até
agora, estranhamente, permanece estável
a sua cotação no mercado nacional,
enquanto todos os outros produtos,
sobretudo os gêneros de primeira
necessidade, subiram numa desproano 1964

Produto
Farinha
Arroz
Feijão
Açúcar
Café
Sal
Óleo
Tabaco
Cartucho
Gasolina

porção que não tem nem comparação.
Vou ler, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o comentário do jornal "Alto
Madeira", que sintetiza o que ilegível,
no momento, naquela parte da região
amazônica, o Território de Rondônia, e
que é o drama de tôda a Amazônia.
(Lendo)
"Sos Guajará-Mirim – 1 K de
Borracha não compra 1 K de farinha
Gêneros 273 vêzes mais caros do que
a borracha.
É calamitosa a situação em Guajará
Mirim,
em
de
decorrência
do
descompasso enorme entre o preço dos
produtos elásticos e os dos gêneros, uma
vez que as atividades dêsse importante
centro ilegível estão em função direta da
indústria extrativa da borracha, cujo preço
manteve-se estacionário em contraste
com
o
aumento
incontido
das
mercadorias.
Dos
seringueiros,
comerciários povo em geral, ouve-se só
SOS. Enquanto a descoberta de minérios
ainda é apenas otimismo de alguns, um
esfôrço de sobrevivências nunca feito se
desenvolve.
Prêços:
O termômetro econômico acusa
altas sem precedentes nos gêneros
mais necessários. Tomando-se por
base
êsses
produtos
e
seus
respectivos preços em 1964 e em
1966, observa-se um aumento de
273%, conforme o quadro:

ano 1966

Unidade

Preço

índice

Preço

saco 60 Kg
"
" "
"
" "
"
" "
"
" "
30
caixa 36 latas
arroba
Cunhete
lata 18 litros

8.400
11.800
17.000
18.000
1.240
3.000
29.000
17.000
75.000
1.140

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

23.000
18.000
28.000
30.000
16.200
6.500
65.000
65.000
300.000
5.100

Índice
276
153
164
166
1.307
210
224
362
400
447

Aumento
176%
63%
64%
56%
1.207%
110%
124%
128%
300%
337%

Deste quadro conclui-se:
1964
100
100

Índice anual de preço dos produtos
Índice anual de preço de borracha
Borracha – preço em 1964: o
mesmo de 1966; borracha fina, tipo
"acre", o melhor; por conseguinte,
1.173 cruzeiros o quilo.
E prossegue o Jornal:
Inflação agrava
Os
saltos
inflacionários
concorreram para o agravamento da
situação da economia da borracha. Os
seringalistas de Guajará Mirim, assim
como os aviadores, compradores de
borracha, comerciantes, etc., ficaram
com suas possibilidades muito mais
reduzidas. Os financiamentos que já
eram
de
capacidade
aquisitiva
reduzida, tornaram-se mais reduzidos
diante da realidade inflacionária de 1/4.
Área Rural
As conseqüências da crise atingem
o seu clímax na área rural, notadamente
nos seringais. Enquanto na cidade o
salário-mínimo é de Cr$ 61.000 a renda
do seringueiro não atinge vergonhosos
Cr$ 30.000, tomando-se para esta

afirmativa um seringueiro que produza
700 kg de borracha fina por ano. Estas
conclusões por si explicam o ambiente
desolador existente na zona rural e o
êxodo nos seringais. Onde 1 kg de
borracha não paga mais 1 kg de
farinha!
Agravantes
Uma série de outros fatôres
concorrem para agravar mais a
situação da praça de Guajará Mirim
como: restrições de crédito por parte
dos
Bancos,
com
lamentáveis
impedimentos
aos
aviadores;
pagamento de juros altos sôbre
financiamentos irrisórios e parcelados;
pagamento de juros s/borracha mesmo
após a sua entrega ao BCA, enquanto
não se cumpre um processamento
burocrático retrógrado das "Contas de
Venda"; impedimentos sucessivos ao
comércio com a cidade boliviana
fronteiriça; não existência de uma
rodovia
que
possibilite
a
incrementação de novas atividades
mercantis e industriais.

Eis, Srs. Senadores, o tópico do
jornal "Alto Madeira", que ainda se
alonga sôbre o assunto, mas cuja
parte principal é a que acabei de ler.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Fazenda
uma exposição devidamente amparada
por dados irrespondíveis e que falam
mais alto do que qualquer outro fator
para mostrar o que é a Amazônia para o
Brasil, V. Exa. atenta para fatos
seguidos de números. Pois bem, há uns
cinco anos produziam-se, naquela
região, 10 milhões de toneladas de
malva por ano, produção suficiente para
as necessidades do país, havendo,
ainda, um saldo exportável de dois
milhões de toneladas. Muito lutamos a
fim de conseguir incluir, na nossa pauta
de exportação, êsse saldo produzido.
Infelizmente não conseguimos despertar
o interêsse do Govêrno Federal, pois
encontramos, por tôda parte, obstáculos
terríveis, inclusive por parte do comércio
do sul do Brasil. Êsses são os dados
que, modestamente quis incorporar
ao discurso de V. Exa. que, com tan-

1965
373
100

ta justiça, faz a defesa da Amazônia
esquecida.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Agradeço o aparte do nobre Senador
Lobão da Silveira, que trás mais dados
para reforçar a argumentação que
pretendemos, desenvolver.
Aquêle jornal também acusa,
como um dos responsáveis pelo
desastre da economia amazônia, o
Banco de Crédito do Amazonas.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –
Permite V. Exa. mais um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois
não.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –
Deve haver alguma culpabilidade do
Banco de Crédito da Amazônia,
mas, a meu ver, o mais culpado é o
Govêrno Federal, que recebeu o
acervo da emprêsa Ford, no término
do contrato, uma vez que aos seus
sucessores não mais interessava o
comércio da borracha, passaram a
produzir
sòmente
automóveis.
Deixaram duas vilas importantes:
Belterra e Fordlândia. Em Belterra,
presenciei
mulheres
saindo
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às 6 horas para regressar ao meio-dia,
no insano trabalho da extração do
látex. Percebiam 100, 150 e 200
cruzeiros por litro de látex ali
produzido. Saíram os americanos da
região e entregaram o que já era
nosso, por contrato. Hoje, encontramse em completo desleixo, abandonadas
duas
pequenas
cidades
que
concorriam
grandemente
para
o
progresso da Amazônia.
As seringueiras deixaram de ser
cortadas. Existem, lá, dois milhões e meio
de árvores em condições de corte,
quando o Brasil tanto carece do precioso
produto. Há um propósito, segundo
dizem, de importar borracha, ou mesmo
que já se importa clandestinamente para
suprir as necessidades da indústria
brasileira.
O SR. EDMUNDO LEVI: – A culpa,
realmente, não é só do Banco. E
pretendo explicar, no decorrer destas
palavras, em que consiste a sua culpa.
O fator de maior importância, no
momento, para o êxodo que se verifica
em todo o interior da Amazônia, talvez
seja a disparidade entre o preço da
borracha que o caboclo produz e os
gêneros de que necessitam para
produzi-la.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Com
prazer.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Ao
chegar ao Plenário, pareceu-me que
V. Exa. se referia ao Banco de
Crédito da Amazônia e à questão da
elevação do prêço da borracha. Não é
assim?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Eu
estava
discorrendo
sôbre
as
dificuldades do homem da Amazônia,
sôbre os fatôres que concorrem para
essas dificuldades. E um dêsses
fatôres, num certo aspecto, é o próprio
Banco de Crédito da Amazônia,
conforme explicarei no decorrer do
meu discurso.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V.
Exa. nada disse a respeito do prêço
da borracha, sendo um dos fatores
para a sua elevação a política do
Banco?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Nada
disse a respeito do preço, estável desde
1964.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Pondero a V. Exa. que não conheço
bem o Presidente do Banco de
Crédito da Amazônia. Muitas vêzes
afinei com V. Exa. no que diz respeito
à política seguida pela Banco. Mas é
evidente a necessidade de elevação
do prêço da borracha, uma vez que
tudo, neste País, aumenta sem que se
consiga evitá-lo. A êsse respeito,
tenho conhecimento e V. Exa.
também deva ter, de que o Banco
dirigiu
apêlo
às
autoridades
competentes demonstrando o prejuízo
que tem com o preço da borracha
estável, desde 1964. Provou até que,
deflacionada a moeda – êsse trabalho
é do Banco – o preço atual é menor
do que em 1947 e 1948. O Banco que
realmente, não vem dando à região o
amparo devido. Entretanto, quer me
parecer que fêz o que podia.
Lamentàvel
é
que
os
órgãos
governamentais não dêem guarida
aos apelos do Banco, que vem
provando que o preço atual não
corresponde às necessidades. Se
nada conseguiu, é porque acima dêle
existem escalões superiores.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre
Senador José Guiomard, V. Exa. sabe
que não faço oposição sistemática.
Investi contra a direção do Banto de
Crédito da Amazônia desde 1963 ao
ingressar no Senado em 1963. Não
pretendo, neste instante, obscurecer a
verdade.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Recebi o trabalho a que V. Exa. se
refere. Estou de pleno acôrdo com o que
expõe a direção do Banco. Não é
pròpriamente sôbre o preço, porque não
compete ao Banco fixá-lo, mas à
Comissão Executiva de Defesa da
Borracha. Mas não é por isto que
envolvo o Banco como um dos
responsáveis pelo desastre da borracha
no momento atual.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Exa.,
então, remonta ao passado.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Explicarei. Ateirei a culpa contra a direção
do banco quando realmente ela era
totalmente responsável pelo que lá se
passava.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Recordo-me. Naquela ocasião V. Exa.
tinha tôda a razão.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Agora
vou dizer no que consiste o êrro, a
influência do Banco sôbre o desastre
que ocorre na economia amazônica. É a
má política, a má orientação dos
negócios.
Pelo que soube agora em
Manaus, uma burocracia emperrada
dominando totalmente os negócios do
Banco.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – No
ponto de vista de V. Exa., o Banco
continua como dantes.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Continua emperrado, amarrado, porque
o administram como se fôsse mera
repartição pública, destinada a entravar
e não de ajudar no progresso da
região.
Vou dizer a V. Exa. no que
consiste o problema. Estive em
Manaus, como dizia há pouco, e
encontrei inúmeros comerciantes. Um
dêles esteve comigo; tem mais de 60
toneladas de borracha entregues ao
banco e tem um financiamento que
precisa saldar pois vence agora,
deveria ser coberto pela quantidade
de borracha entregue. Pois bem,
como o Banco está em inventário até
agora não decidiu cortar e classificar
a borracha. Sòmente no fim de junho
é que essa operação será feita prazo
em que esperam terminar o inventário
da agência do Banco em Manaus.
Veja V. Exa. que o aspecto
burocrático prejudica as atividades do
Banco. E êste comerciante, que é um
aviador do interior, precisando levar
as suas mercadorias aos seus
aviados,
não
se
encontra
em
condições de fazê-lo porque o Banco
não lhe faz o financiamento a que tem
direito, nem faz a avaliação da
borracha entregue, a fim de dar baixa
no seu débito.
Fica
o
comerciante,
portanto,
apertado pelo Banco e apertado pelos
seus aviados.
Há outros aspectos, o Banco
encarrega determinados funcionários de
exercer
atividade
fiscalizadora,
de
inspeção, com o objetivo apenas de
humilhar, ofender os comerciantes.
Encontrei em Manaus, inúmeras,
queixas: determinado inspetor do
Banco investe contra um comerciante
que chega à porta do Banco dirigindo
um carro; acha que um cidadão que
possui um carro não poderia recorrer
ao Banco. Veja V. Exa. a Mentalidade
do pessoal do Banco a sua falta de
orientação!
O Banco não está financiando
convenientemente
seringalistas
e
aviadores. Sabe V. Exa. muito bem
que a Amazônia resistiu, através dos
tempos, com o auxílio dessa entidade
– o aviador – que não tem nada a ver
com o aviador que conhecemos no
Sul. E' a organização que expede,
que avia, que fornece mantimentos ao
interior:
tem
suas
embarcações
próprias,
tem
suas
atividades
próprias. Essa instituição o Banco

está
extinguindo,
não
lhe
dá
financiamento.
Soube de um caso agora envolvendo
uma das maiores organizações do
Amazonas, uma das mais tradicionais
firmas aviadoras do Amazonas.
Não pôde saldar todos os seus
compromissos, pela redução da produção
do ano passado, mas conseguiu
financiamento – que não corresponde ao
vulto de seus negócios – de 350 milhões.
Como devia, no ano passado, 200 milhões,
o Banco concedeu-lhe o financiamento,
sob a condição de fazer o encontro, dando
logo baixa nos 200 milhões, entregando-lhe
apenas o restante de 150 milhões. Ora,
sabe V. Exa. que 150 milhões é o
financiamento de um seringal médio do
Acre, da região que o Senador tão
nobremente representa nesta Casa. Esta a
política do Banco – estrangular o aviador
que tem prestado serviços a Amazônia.
Antes de existir o Banco já existia o
aviador, que, atualmente, funciona como
órgão auxiliar do Banco, porque faz uma
espécie de resseguro das grandes cargas
que pesam sôbre êste.
Além disto, nobre Senador, sabe V.
Exa. das deficiências da navegação na
Região. O SNAPP, está minguando os
seus serviços dia a dia. Os seus navios não
percorrem todos os rios da Amazônia; as
viagens são irregulares, sem data marcada,
com o preço do transporte mais elevado
que o dos particulares.
São os regatões que de Manaus vão
aos lugares mais distantes levar as
mercadorias para atender ao homem do
Interior e conduzir a borracha, os couros e
as pelas e outros produtos da lavra do
homem que vive no Interior. Pois é esta
entidade que o Banco está pretendendo
destruir.
Ouvi
de
determinados
funcionários do Banco que o problema do
transporte estaria totalmente resolvido na
Amazônia com a Brasília-Acre.
Ora, vejam V. Exas., parece que tais
homens desconhecem totalmente a
paisagem regional; não compreendem
que a Brasília-Acre não resolverá o
problema do transporte, a não ser até a
área de Rio Branco; e o Norte do Acre? e
o Oeste do Amazonas? e o Javari? e o
Juruá? e o Purus? e o Madeira? e o Rio
Negro? Como poderão ser atendidas tais
regiões?
E' a mentalidade burocrática de
homens apegados a uma Carteira, a
despachar papéis desconhecendo a
realidade do seringal amazônico.
Daí, Sr. Senador, porque eu disse, no
início, que um dos fatôres de perturbação
do trabalho da Região Amazônica,
atualmente, é o seu Banco. A mentalidade
dominante é incompatível com a suas
atividades, as quais é preciso dinamizar.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Exa.
teve ocasião de se referir à dificuldades
de financiamento, que é crônica. Para
remover essa dificuldade, sabe V. Exa.
que há pouco tempo o Banco teve
liberadas algumas dezenas de bilhões de
cruzeiros, porque colocou borracha De
maneira
que
seria
o
caso
de
perguntarmos: onde estaria êste dinheiro?
Êste dinheiro devia estar nas operações
do Banco, com financiamentos. Mas, pelo
que V. Exa. acaba de dizer, não houve
melhoria de financiamentos com a
compra dos estoques de borracha.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre
Senador, li, há coisa de um mês ou dois,
um decreto do Sr. Presidente da República
que pretendia resolver êsse problema. O
Banco não teria mais a sobrecarga de
estocamento da borracha. Seria obrigação
da própria União. Se êsse decreto foi para
valer, como se diz na gíria, já não devia
mais arcar o Banco com dificuldade de
financiamento. Mas V. Exa. tocou num
ponto interessante: onde estará o dinheiro
do Banco? Vou dizer: aqui mesmo há uma
construção inútil, inacabada, que vem do
passado e a que uma administração
inteligente, menos aferrada à buro-
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cracia e menos temerosa, já teria dado
um destino. Trata-se de um edifício que o
Banco vem construindo em Brasília, que
já custa mais de dois bilhões de cruzeiros.
Por que não constrói a sede em Belém –
que funciona em um pardieiro – por que
não constrói, antes, uma sede adequada
para sua matriz e edifícios para instalação
das suas agências no interior do Pará, do
Amazonas e do Acre, ao invés de
construir essa sede luxuosíssima, tôda
revestida de mármore, talvez a mais
luxuosa de Brasília?
Com êsse dinheiro – quase três
bilhões de cruzeiros – poderia dar
condições às agências como também
condições de residência a seus
funcionários, nas cidades do interior. Por
que a direção do Banco não resolve
êsses problemas? Por que não entra em
processo de venda dêsse edifício enorme,
belíssimo, luxuosíssimo? Por que êsse
capital
vultosíssimo
acumulado
inutilmente, paralisado? Por que? Por que
a Diretoria do Banco tem tanto medo de
responsabilidade?
A direção do Banco, atual, prima
pelo temor à responsabilidade, parece se
enfeixar
num
ouriço,
apavorada,
desconhecendo
aquela
frase
de
Roosevelt: "Só não erram aquêles que
nada fazem". Por não quererem ser nada
produzem. Mas estão errando pela
omissão...
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Estão
prosseguindo nos erros do passado.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Estão
conservando os erros passados e
incidindo em outros, porque não querem
libertar-se dêsses erros, como o da sede
do Banco de Crédito da Amazônia; não
souberam corrigir os erros das célebres
cooperativas que pretenderam impingir ao
caboclo amazônico. Inclusive lá no Acre
até hoje não há notícia de solução para
êsse problema.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Não
tinham dinheiro para financiar nem o
produto principal da região e queriam de
meter em mil e outras coisas.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Exato. O
que é preciso, no momento, é uma
política agressiva. O Banco não pode ficar
parado, tem de ser um banco na sua
verdadeira expressão comercial, ter
direção agressiva que imponha os seus
estudos e não fique apenas constando do
papel, como o apêlo que V. Exa. recebeu
e eu também, mas fazer valer, reclamar
dos altos podêres da República a
execução daquêle Plano.
V. Exa. sabe do desastre que causou
a notícia do desaparecimento do banco.
Alardeou-se o desaparecimento não só
do monopólio como da própria instituição
creditícia, e isso criou desestímulo
porque, apesar dos pesares, o Banco
representa para o caboclo, para o
produtor, para aquêle que não tem
capital, um marco de esperança, de
garantia. Se o Banco desaparecesse, o
produtor não saberia como agir com o
fruto do seu trabalho, a quem seria
entregue, que preço lhe dariam. Iria ficar,
sem alternativa, sujeito ao especulador
que já aguçava as garras e os dentes
para sugar o sangue e comer a carne do
pobre seringueiro da Amazônia. Então
veio o desânimo, a produção caiu 40%, e
os aviadores e seringalistas não puderam
saldar os compromissos o ano passado.
O Banco, em vez de comprender-lhes o
drama, também está concorrendo para
estrangular, ao contrário de ajudar, dar
mão-forte ao produtor, está asfixiando
cada vez mais.
Daí por que acho que todos nós da
Amazônia, no momento em que vemos
um jornal como êste, que representa uma
região da Amazônia – a Rondônia e que
traz um SOS daquela população, todos
nós que representamos a Amazônia,
independente de côr partidária ou de
limitações regionais, devemos gritar
se reclamando dos Podares da Repú-
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blica que veja com sinceridade o
problema amazônico.
Não
é
apenas
prometendo,
através de discursos, uma nova
estratégia para a Amazônia. A
estratégia que a Amazônia espera é a
econômica,
a
estratégia
do
saneamento, a estratégia do respeito à
pessoa humana, é a estratégia do
estímulo, a estratégia do amparo, e
estratégia da liberdade. Essa a
estratégia que a Amazônia espera dos
podêres da República. Todos aqui
devemos realmente, em voz unissona,
reclamar e apoiar essa estratégia.
Pode o Presidente da República
executar o plano de redenção da
Amazônia. Não fique em promessas,
promessas velhas que se tornaram
célebres com o celebérrimo "Discurso
do Rio Amazonas". Não é com isso que
resolverá os seus problemas o nosso
caboclo.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Exa. um aparte? (Assentimento) – V.
Exa. está, neste momento, abordando um
tema delicado e folgo com a sinceridade
com que o faz. O Discurso do Rio
Amazonas, apesar de inócuo, ou de meio
inócuo, o seu autor devia ser muito
estimado, sobretudo por V. Exa. que é um
homem que tanto gosta da Amazônia.
Mas V. Exa. antes de ser um partidário,
como acaba de dizer, é um homem
objetivo e sincero na defesa da
Amazônia. Por isso V. Exa. diz muito bem
que não devemos cair em mais um
discurso vazio sôbre a Amazônia. Quer
dizer que V. Exa. acha – com algumas
razões bem ponderáveis – que depois do
primeiro discurso sôbre o Rio Amazonas
nada mais houve, ou melhor, o discurso
não produziu efeito algum. Não sei se
interpretei bem o pensamento de V. Exa.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Êsses
discursos são sòmente peças literárias.
De maneira que tudo aquilo que
importa em menosprêzo à Amazônia para
mim é insulto. Eu não medirei as
conseqüências. Partam de onde partirem
as mentiras, os engodos, eu os
combaterei, sejam poderosos os fracos,
sejam Deuses ou demônios os seus
proferidores.
Não deve estranhar V. Exa., quando
eu me refiro ao discurso sôbre o Rio
Amazonas,
proferido
pelo
grande
Presidente Getúlio Vargas, como sendo
uma peça literária, como também o foi o
discurso do atual Presidente da
República.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Mas
êsse ainda não teve tempo de produzir
efeito.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Quando
chegará êsse tempo? Alguns diriam: O
curto espaço de dois anos é insuficiente
para realizar alguma coisa. Não, Sr.
Senador. Para quem tem tudo planejado,
sobretudo para quem vem com uma
estratégia preparada.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Aí,
Vossa Excelência se engana!
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sabemos
que essa Revolução não foi improvisada.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Creio
que a Revolução chegou ao Poder sem
programa.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Agora, V.
Exa. disse uma verdade. É Revolução de
cambulhada; não tinha plano nem
objetivo, era uma enxurrada, um
movimento, mais nada! Visava apenas ao
Poder!
E por isso não há nada na
Amazônia, até agora, a não ser
perseguição, a não ser violência!
Apresentei,
aqui,
um
projeto,
estabelecendo as normas para execução
do Art. 199 da Constituição. Até hoje
"dorme" na Câmara dos Deputados. Já
pedi a um ilustre amigo meu, da Bancada
do Amazonas, que soltasse êsse projeto,
pois talvez dê solução aos problemas da
Região. Mas continua dormindo.
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V. Exas. sabem que sou filho do
interior do Amazonas, sofro o drama
do meu patrício e conterrâneo, do
caboclo que vive no interior, comido
pelos carapanãs, desassistido e
ameaçado
pelas
mais
variadas
doenças.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Onde
está o projeto de V. Exa.?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Na
Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Já foi
aprovado no Senado.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Já pedi
a um Deputado pela Amazônia que faça
a fineza de conseguir se solte êsse
projeto; que seja aprovado para sanção
ou veto, mas é a manifestação do
esfôrço do Congresso pelo progresso da
Amazônia.
Sr. Presidente, alonguei-me mais
do que pretendia, mas êste discurso foi
mais um bate-papo amigável aqui com
o nobre Senador José Guiomard, que
trouxe sua colaboração a esta
reclamação.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – É
sempre muito grato para mim aprender
com V. Exa. sôbre as coisas da
Amazônia.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Eu não
sei nada para ensinar. Apenas
transmito o que observo e sobretudo
neste instante sou o porta-voz dos
homens da Amazônia – de Rondônia
em particular, através dêste artigo do
"Alto Madeira".
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Vossa
Excelência está com a boa causa.
Portanto, devo
dizer que Vossa
Excelência neste momento representa
todos nós da Amazônia.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Transmito
ao Senhor Presidente da República o
SOS de tôda a Amazônia que neste
momento ameaça naufragar, não sob o
pêso de água, mas da miséria, do
abandono e da incúria. (Muito bem; muito
bem).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO
(sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, o
problema da sucessão governamental
nos
Estados
está
a
merecer
comentário e crítica, dadas as
deformações
que
se
estão
reintroduzindo no mecanismo do
regime. Na formação política e
jurídica do país, a idéia, federativa
representou, desde o início, uma das
maiores aspirações da comunidade
nacional. Para não falar no Ato
Adicional, basta que se relembre o
"Manifesto Republicano de 1870", em
que foi assinalado que no Brasil,
antes ainda da idéia democrática,
encarregou-se
a
natureza
de
estabelecer o princípio federativo.
Daí por diante a luta foi
incessante. Com o advento da
República,
o
princípio
federativo
institucionalizou-se.
É certo que, sob a Constituição de
1891, o
regime
federativo
não
funcionou de modo adequado, quer por
falta de experiência, quer pelas das
figurações então implantadas. Entre
elas assinalou-se como das piores
práticas a chamada "política dos
Governadores", através da qual o
Presidente da República interferia nas
soluções
estaduais
para
fazer
prevalecer sempre o pensamento ou os
desejos do poder central. São notórios
– e dispensam maior saliência – os
males advindos dessa praxe, sob a I
República.
A partir de 30, com a vitória da
Revolução, lutou-se para restabelecer
o regime federativo, dando-lhe e
vigor e funcionamento disciplinado.
Pouco durou o regime de 34, dada a

superveniência do golpe de Estado de 37.
De 1937 a 1945, como se sabe, não
se aplicou o princípio federativo, pois que
os
Estados
permaneceram
sob
intervenção permanente.
A elaboração da Constituição de 46
propiciou o restabelecimento do regime
federativo, que passou, então, a exercitarse dentro de moldes compatíveis com um
país em evolução política, econômica e
cultural. Vale salientar mesmo que, nos
primeiros instantes de aplicação do regime
de 1946, hora houve em que a política
regional – por singular coincidência a
política regional de São Paulo – pretendeu
conduzir o Presidente Eurico Dutra a
decretar intervenção naquele Estado para
afastar do poder o que havia sido pelo povo
eleito governador, precisamente o Sr.
Adhemar de Barros. Resistiu o Presidente.
E dizem os seus íntimos que quando lhe
solicitavam mais veementemente a
solução, êle tomava de um pequeno livro e
lhes exibia perguntando: – "A solução é
concordante com êste livrinho?" Êsse
livrinho, Sr. Presidente, era a Constituição
da República, que o General Eurico Dutra
como titular do poder civil, respeitou,
recusando a intervenção abusiva no
Estado de São Paulo. E, assim, o regime
se
vinha
praticando,
sem
o
restabelecimento das normas condenáveis
que vigorarem primeira fase da República.
Os
múltiplos
incidentes
que
perturbaram a vida do país, de 1946 a
1964, não haviam determinado a
subversão do sistema federativo pela
violação da autonomia dos Estados.
Havia erros, havia desvios, mas, na
medida possível, aperfeiçoava-se a
prática do regime, exatamente pela
experiência de seus princípios.
Vitorioso o movimento militar de
1964, pràticamente os Estados perderam
sua autonomia. Desde as horas imediatas
à vitória, os Estados passaram a viver sob
regime de intervenção. Os Governadores
já não são titulares de podêres
autônomos que exercitam nos limites das
Constituições locais. Governadores foram
despejados do poder, por determinado de
autoridades militares, com a consagração
do govêrno que se instituiu em nome do
pronunciamento militar vitorioso, e a partir
daí não houve mais como se restaurar a
plenitude do sistema federativo, de sorte
que os Estados sentissem reimplantado o
regime de autodeterminação.
O sistema constitucional vigora não
nos limites das Constituições, mas
secundo o arbítrio do Poder Federal.
Para fixar o problema mais não é
preciso do que acompanhar-se, e
acompanhar-se com tristeza, o que se
está apurando no problema da sucessão
governamental dos Estados.
Fêz-se uma revolução em 1930, que,
entre outros objetivos, tinha a finalidade
de implantar no País a segurança do
sistema federativo, de modo que os
Estados exercessem os seus podêres
sem violação da garantia da segurança
nacional, mas dentro dos moldes préestabelecidos na constituição Federal e
nas Constituições locais, no modêlo
universal segundo o qual, nas federações,
os Estados são autônomos:
Agora retrocedemos pelo menos 30
anos! Já não há, em rigor, federação.
Condenavam-se os Presidentes da
República de 1891 porque interferiam na
escolha do seu sucessor e na escolha
dos candidatos a Governadores. Agora, o
fenômeno é de gravidade incomparável.
O Presidente da República não interfere
apenas, escolhe os candidatos a
governadores!
E' deprimente para a nossa
cultura política e jurídica o que
diàriamente publicam os jornais. E'
humilhante para os chefes da política
regional o ambiente implantado pelo
regime de exceção, a partir de 1964,
segundo o qual não há Estado, do
maior ao menor, do menos ao mais
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desenvolvido, que tenha autonomia para
deliberar sôbre a escolha de seus
governantes.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Como
sempre, ouço com muito respeito os
pronunciamentos de V. Exa. No entanto,
como sempre, não posso concordar com
todos os conceitos que o nobre Senador
emite.
Concordo com V. Exa. em que se
tem buscado firmar a federação neste
País, mas também sou dos que entendem
que a federação tem sido uma ficção
jurídica. Infelizmente, mesmo à luz da
Constituição de 1946, os Estados têm
autonomia
no
têxto
constitucional,
contudo, de fato, vivem à mercê do
Govêrno central. A par das observações
que gostaria de fazer, no que tange à
análise da federação brasileira, declararia
que V. Exa. está sendo injusto com
relação ao Govêrno da República. No ano
passado, êste País assistiu a eleições de
governadores de dez Estados da
Federação, eleitos pelo voto direto, e
entre os quais saíram vitoriosos
candidatos do Partido que se coloca em
oposição ao Govêrno da República.
Êsses cidadãos, que tiveram o apoio e o
sufrágio popular, viram sua eleição
reconhecida e sua posse garantida pelo
Presidente da República. Não cuidou Sua
Excelência, no momento, de perguntar se
o eleito, se o escolhido se opunha, ou
não, à política governamental, se opunha
ou não ao movimento revolucionário de
1964, mas sim que tinha merecido o
sufrágio popular. Em dez Estados da
Federação, Estados de expressões
dentro da Federação foram eleitos
candidatos oriundos de Partidos que não
aquêles apoiados pelo Sr. Presidente da
República e tiveram seus mandatos
reconhecidos
e
as suas posses
garantidas. Veja bem V. Exa. que comete
injustiça quando fala em pressão: pelo
contrário, se pressão pudesse ter havido
seria para que o Sr. Presidente da
República não se curvasse ante a
manifestação da vontade popular. A isto,
serenamente, o Sr. Presidente da
República não se submeteu, respeitou as
regras do jôgo e que então foram fixadas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, se não fôsse a consideração
que devo e todos devemos ao ilustre
Líder do Govêrno, em exercício, eu diria
que seu aparte é uma fantasia. O que se
verificou, em 1965, foi um ambiente de
terror. Para resumir e destruir a exposição
que S. Exa. acaba de fazer, basta que se
diga que não houve um só governador um
só, que, eleito, pudesse permanecer, na
oposição, já não digo vinculado ao
Partido que o elegeu, mas, pelo menos,
solidário com o sofrimento dos que o
elegerem.
A Nação inteira sabe que dois dêsses
governadores só puderam tomar posse
depois que manifesto ficou que se haviam
submetido às injunções e condições
impostas pelo Govêrno da República. A
História não há de ser contada ao sabor
das nossas conveniências, mas segundo
as conveniências da verdade, para que, no
futuro, a Nação distinga entre os que lhe
respeitaram os princípios institucionais e os
que, proclamando simuladamente que os
respeitavam, na verdade destruíram e os
destroem.
Prova disto, Sr. Presidente é que
ainda depois daqueles acontecimentos,
como em alguns Estados o eleitorado
independente não se submete aos critérios
impostos pelo poder central, em 1966, nos
outros Estados não podem ter eleições
diretas! Depois, mesmo lhes sendo imposta
eleição indireta, o Presidente da República
não se julga satisfeito com a usurpação dos
direitos do povo. Ainda Ihe impõe o
Govêrno que quer.
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O SR. AURÉLIO VIANNA: – V. Exa.
me permite? (Assentimento do orador)
Não fosse realmente o aparte do Senador
Gay da Fonseca e eu não estaria
interrompendo a oração de V. Exa. V.
Exa. não se proclama a favor de
candidatos nem condena candidaturas. V.
Exa. analisa o processo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Exato.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – E' o
processo democrático brasileiro, que para
nós foi alterado completa e totalmente.
Mas não tem razão o Senador Gay da
Fonseca. E os fatos o contradizem. Há
um caso, por exemplo, em que um
postulante, dito revolucionário legítimo,
dita uma entrevista, fato do conhecimento
de todo o povo brasileiro, na qual declara
que a máquina, acionada pela pressão do
poder e lubrificada com os proventos do
suborno, captou os fracos de tôdo o
gênero e esmagou os fortes. "Minha
candidatura – diz êle – foi esmagada pelo
peso das influências do poder." E' uma
questão interna, da área do Senador Gay
da Fonseca, mas que responde por S.
Exa.
Nós
não
estamos
muito
preocupados com as questões que
surgem lá, com os Saturnos devorando os
próprios filhos e todos se entredevorando.
Não é "nosso objetivo pròpriamente
defender ou proteger aquêles que se
julgam desprotegidos da outra área. Eu
estou entendendo bem o objetivo de V.
Exa., nobre Senador Josaphat Marinho,
analista fino que, com sabedoria política,
analisa – enquanto pode analisar – a
problemática nacional, em face dos
postulados democráticos que, inclusive,
nos interessam profundamente. Acredito
mesmo que o Senador Gay da Fonseca
dentro dêle mesmo na sua consciência de
homem livre, pensa assim como nós
pensamos. Como político e democrata
também pensa mas como Líder do
Govêrno é obrigado a defender certas
posições, a que nós lamentamos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exa. tem razão nas ponderações que ora
faz, inclusive na observação final quanto
á tranqüilidade do aparte do nobre
Senador Gay da Fonseca. E' que S. Exa.
de todos os representantes da ARENA,
nesta Casa, é o único que tem a
serenidade de informar a respeito, sem
constrangimento, porque o Rio Grande do
Sul é o Estado da federação onde o
Presidente da República ainda não
interferiu a fim de impor o seu candidato.
Não precisa fazê-lo. Os dois que ora
disputam o govêrno do Estado são da
ARENA e a solução intermediária de
pacificação, que se anuncia, recairá no
nobre Senador Daniel Krieger. Por
enquanto são dois candidatos, ambos da
ARENA, e o Presidente da República não
há portanto que se preocupar com o Rio
Grande do Sul. Mas em todos os outros
Estados, interfere diretamente, digo
melhor, pessoalmente.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Exa. uma parte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Um
instante, nobre Senador.
Tenho aqui em mãos, devidamente
colecionadas, as notícias dos jornais
sôbre fatos que se vão desdobrando, na
sucessão governamental dos Estados. A
começar pela notícia de que o Presidente
da República interferiria na solução
governamental dos Estados o que
sobrevém é um tecido de fatos, através
dos quais se vê que, em nenhum Estado,
os chefes da política regional têm
liberdade de promover ou de encaminhar
a
solução
tranqüila
dos
novos
Governadores.
Os jornais publicam:
"Sergipe em ebulição – A vez
do
Espírito
Santo
–
Piauí
na
Pauta – Divergências nas suces-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
sões dos Estados – Em Pernambuco, o
General Murici pleiteia a anulação da
sondagem – Impasse adia a solução
pernambucana.
Desdobra-se o fenômeno, com a
gravidade já conhecida, no Estado de São
Paulo.
Tem o aparte o nobre Senador José
Guiomard.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Nobre
Senador, V. Exa. sabe quanto o
admiro ao defender certos pontos de
vista. Assim, espero que V. Exa. acredite
na sinceridade de no testemunho que
vem de longe. Com relação aos
Governadores
de
Estados
que
serão nomeados, lá, no nosso Acre, um
Estado como outro qualquer, criado
pelo
Congresso
Nacional,
por
conseguinte Estado tão bom quanto outro
qualquer, nós não sentimos o fato a
que V. Exa. se referiu. Posso dizer-lhe
com tôda sinceridade, que até agora,
não houve pressão de espécie alguma
nem contra o MDB nem contra a
ARENA.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
nobre Senador José Guiomard, traindose, não obstante a sua inteligência, usou
a expressão adequada: os Governadores
deverão ser nomeados. Tem razão S.
Exa. Na verdade, o que vai ocorrer é a
nomeação de Governadores, através das
Assembléias estaduais, pela imposição
do Poder Central. Se no Estado do Acre o
fenômeno não se desenhou com as
características que descrevi, é porque o
Govêrno Central – ao que me parece –
ainda não tem maioria na Assembléia
Legislativa daquele Estado.
O SR. OSCAR PASSOS: – Peço
permissão a V. Exa. para esclarecer êsse
caso. Era exatamente isso que queria
frizar. Para poder nomear, tranqüilamente
o Governador do Acre, já foi pedida a
cassação
de
mandatos
de
dois
Deputados do MDB para que a ARENA
fique com a maioria na Assembléia
Legislativa.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me o nobre orador um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Veja-se que, para abrir a discussão
do problema, no Estado do Acre o
Govêrno Federal começa a adotar como,
ainda há pouco o salientou a nobre
Senador Oscar Passos as medidas
preliminares adequadas: a cassação de
mandatos de adversários, para obter
pequena maioria.
Dou o aparte, agora a V. Exa. nobre
Senador Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA: – Acho
interessante que à sua arguta apreciação,
nobre Senador, tenha escapado o
seguinte pormenor: é que a interferência
do Presidente da República, no
equacionamento
das
sucessões
governamentais, nos Estados, nunca
estêve ausente: sempre presente em
todos os momentos da vida pública
brasileira. Dada a fôrça e a influência do
Presidente da República em todos os
Estados da Federarão o Chefe do
Govêrno sempre se fêz presente.
Inclusive na escolha do seu próprio
sucessor. Através de tôda a História do
Brasil. vamos encontrar o mesmo
fenômeno: a figura do Presidente da
República. Outro dado do qual gostaria
que V. Exa, se recordasse é o seguinte:
estamos vivendo, ainda dentro do clima
da Revolução de 1964: ela ainda esta em
processo. Conseqüentemente, V. Exa.
não pode analisar duas realidades
distintas como iguais: são distintas
realidades que se distinguem que não se
identificam pelos momentos que estamos
vivendo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sr. Presidente, o nobre Líder do Govêrno
diz
que
são
duas
realidades
distintas, pretendendo fixar a situação
de agora com relação à passada.
Eu lhe diria que são duas realidades

iguais, com a mesma prática errônea
e condenável. Neste ponto, a revolução,
ou o que se chama a revolução de
1964, invoca os vícios do passado,
por ela condenados, para neles
incidir,
pretendendo
proclamar
ao
país
e
ao
mundo
que
está
restaurando a pureza das instituições
livres.
Nem há essa desigualdade de
situação. Êsse argumento é falso,
releve-me o nobre Senador, pois não me
refiro à sua palavra, mas ao fato que
pretende configurar. E' o próprio Govêrno
que tem insistido em declarar que
restabeleceu no país a ordem, a
disciplina, a segurança do funcionamento
dos podêres. E' o govêrno que
reiteradamente, declara que restituiu a
tranqüilidade à população do país. Foi o
próprio Presidente da República quem,
antes e depois das eleições estaduais de
1965, fêz o elogio do voto direto e
assinalou a perfeita regularidade com que
êle se exercitou.
De 1965 a 1966 só houve um
outro golpe, que foi o do Ato Institucional
nº 2. Não houve levante armado,
não houve insurreição popular não
houve rebeldia do Congresso. Qual é,
então, a situação excepcional que há no
País para que não possamos usufruir
os direitos e as franquias dos povos
livres? Não, Sr. Presidente, o que há é
semelhança de procedimento o que se
verifica é que o governo instituído em 64
repete aquelas práticas a que se referiu o
nobre Senador Gay da Fonseca, práticas
que tem servido de motivo, aos próprios
dominadores, para o combate das
situações passadas.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. EURICO REZENDE: –
V. Excelência não ignora, porque
não adota a mesma opinião de certos
japonêses de São Paulo, que ainda
não acreditam que o Japão perdeu a
guerra, que nós estamos em pleno
processo revolucionário, que começou em
31 de março de 1964 e que tem o seu
término fixado, designado para 15 de
março de 1967. Então, vê V. Exa., por se
tratar
de
processo
revolucionário,
que está vigindo naquelas áreas em
que há necessidade de vigir: não
é estranhável que o Govêrno realize
uma administração, digamos assim,
revolucionária.
O SR. JOSAPHAT MARINHO:
Arbitrária, diria V. Exa. melhor.
O SR. EURICO REZENDE: – Ora, a
sucessão nos Estados é de interêsse
fundamental para a segurança dessa
administração
revolucionária.
V.
Excelência não o ignora. Eu darei razão a
V. Exa. se essas práticas extrapolarem a
15 de marco de 1967, mas até Ia a
impaciência de V. Exa. e dos seus
valorosos e renitentes correligionários não
desviará o Govêrno do seu roteiro, que o
de consolidar a ordem pública e criar
condições realmente válidas à plenitude
do regime democrático.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sr. Presidente, entre o Govêrno e
seis defensores a distância que há tem a
profundidade do abismo. Enquanto
seus advogados nesta Casa invocam
situações excepcionais o Govêrno ainda
na nota que hoje foi expedida na tentativa
de explicar a intervenção feita no Estado
de São Paulo – e intervenção é a
expressão adequada – diz o objetivo da
revolução é garantir eleições legítimas e
limpas.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Risum
teneatis?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Tem razão V. Exa.
O
SR.
EURICO
REZENDE:
–
Legítimas
e
limpas,
expressão
da
verdade.
O
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nobre Senador Arthur Virgílio não estará
de acôrdo com V. Exa., pois afirmou que,
enquanto Ademar permanecesse no
govêrno, não haveria eleições limpas em
São Paulo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
Govêrno, no entanto, não procedeu de
acôrdo com esse critério, não assegurou,
essa correção moral. No desdobramento
da sucessão paulista, logo no início das
negociações, afastou-se, do quadro o
nobre
Senador
Moura
Andrade,
Presidente desta Casa, arguindo o
seguinte:
"Verifico, porém, a inutilidade de tal
esfôrço..."
Isto é, do esfôrço que desenvolvia
para uma solução correta.
"Verifico, porém, a inutilidade de tal
esfôrço, uma vez que a processo eleitoral
está se desenvolvendo em têrmos que
em nada favorecem a formação
adequada do problema sucessório.
Ocorre pois em São Paulo, no meu
entender, a desalentadora carência de
perspectiva em face da grave conjuntura
nacional."
É um ilustre pró-homem da ARENA
que assim se manifesta. Outro candidato,
o Sr. Sílvio Fernandes Lopes, de São
Paulo igualmente, condenava o processo
ali instituído, pois classificou a decisão do
gabinete executiva do Partido
"antidemocrática, por ter alterado,
em meio à jornada, os princípios
estabelecidos para a disputa para
o
Govêrno do Estado."
Mas não foi só. Também o Senhor
Laudo
Natel,
agora
Governador,
substituindo, inesperadamente, o Sr.
Ademar de Barros, teve oportunidade de
observar que o problema sucessória,
embora subordinado pela conjuntura ao
sistema de eleições indiretas,
"não prescinde da audiência das
vozes que legitimam os mandatos
eletivos."
Na verdade, entretanto, quem tinha
razão era o Deputado Arnaldo Cerdeira,
quando anunciava, segundo noticiário da
imprensa:
"O Presidente – isto é – Presidente
da República – já escolheu o candidato
da ARENA."
E os fatos o confirmaram, pois que
apesar das divergências manifestadas e
embora se tratasse de um Estado do
desenvolvimento e da cultura política de
São Paulo, não foi possível até êste
instante marchar para a solução normal
dentro do entendimento das fôrças
políticas locais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Enquanto o escutava com o maior
encantamento, admirando não só a
profundeza dos argumentos, como a
bravura do orador que os expõe, sou
chamado no debate, eu que atualmente
homem desalentado, desencantado e
quase retirado, pelo meu prezado colega
e amigo, Senador Eurico Rezende, que,
não podendo responder a V. Exa., não
podendo destruir o que V. Exa. lhe
afirma, procura apresentar-me como
discordante dos têrmos do seu brilhante
discurso.
Em primeiro lugar, não há qualquer
discordância
entre
o
que
eu
haja proferido, aqui, sôbre o Sr. Adhemar
de Barroso o que V. Exa. está dizendo.
Discordância houve sim, quando eu
aqui criticava o Sr. Adhemar de Barros
pelo seu comportamento no Govêrno
de São Paulo, era êle defendido por
nobres Senadores da U.D.N. Os
Anais da Casa registram o fato, tanto
antes do movimento militar de abril
quanto depois do movimento, em
que mantive os mesmos conceitos que
sempre formulei a respeito do exgovernador paulista. Entretanto aquê-
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les que hoje o incriminam e o acusam não
podem apresentar a mesma coerência de
atitude e de posição. Dada esta resposta
ao pregão do nobre Senador Eurico
Rezende, quero apenas ouvi-lo com
encantamento, como disse, e de público
prestar uma homenagem: V. Exa. é um
homem que fala com absoluta autoridade
neste plenário. Sua palavra não pode
sequer trazer a eiva da suspeição por um
estado de espírito de "revanche", de
lealdade, de solidariedade em relação ao
Govêrno deposto a 31 de março. Se
houve alguém solicitado para apoiar o
Governo naquela oportunidade, inclusive
insistentemente por mim, se houve um
político que o Partido Trabalhista
Brasileiro quis atrair para suas fileiras,
pois sabia que iria contar com homem de
estrutura moral e de cultura invulgar, esse
homem foi o Senador Josaphat Marinho.
Apesar de todos os oferecimentos que lhe
fizemos, apesar de todo assédio que
sofreu, recusou-se S. Exa. a aderir ao
Governo de então. Na hora em que êsse
Governo cai, quando S. Exa. tinha tudo
para ser o homem da situação, quando
seria recebido de braços abertos pela
atual situação, preferiu ficar na posição
em que sempre esteve, defendendo
princípios, defendendo a democracia,
defendendo a liberdade. Se eu ja o
admirava e, por isso, insistia para que
fôsse
meu
companheiro,
meu
correligionário
aquela
altura,
esta
admiração atingiu a um ponto tal que,
hoje, o considero uma das maiores
figuras
do
Senado
atual,
pelo
comportamento, pela conduta e peIa
bravura cívica.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, agradeço inicialmente, ao
nobre Senador Arthur Virgílio a bondade
de suas expressões que, quanto aos
fatos, evidentemente são verdadeiras.
São, todavia, excessivas no que se
referem a mim, pessoalmente. Resta-me
entretanto a tranqüilidade de dizer a S.
Exa. que, se não tivemos oportunidade de
participar juntos do Govêrno, temos a
tranqüilidade de defender princípios
comuns, todos tendentes à garantia da
ordem democrática, da segurança e do
desenvolvimento econômico livre e
independente do País. Somos ambos,
como tantos outros, partidários de um
regime progressista e livre no País.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) – V. Exa. tem conhecimento
perfeito de como tôda esta Casa admiralhe as atitudes, mesmo que tenhamos de
divergir de algumas delas. Mas, voltando
ao assunto, Vossa Exa. há de admitir que
um Presidente da República é um chefe
político. Nestas condições, a intervenção
do
Presidente
Castello
Branco,
respeitadas certas regras, que não
preciso enunciar, é uma intervenção que
se justifica politicamente falando.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sim, Sr. Presidente, afirmo como o nobre
Senador José Guiomard, agradecendolhe as palavras iniciais. Sim, Sr.
Presidente, o Presidente da República é
também um Chefe Político.
Permita-me, porém, que lhe dê a
perfeita configuração do político investido
na Chefia do Govêrno, através das
próprias palavras do Presidente Castello
Branco. Em dezembro de 1964 escreveu
S. Exa. estas palavras, que todos
desejaríamos a elas permanecesse fiel,
pois Chefe de Govêrno não se confunde
com Chefe de Partido.
"– Ao homem de govêrno – disse ele
–" cabe a responsabilidade de agir
politicamente, sem contudo, transformarse num mero partidário. Procura orientar
a opinião pública sem jamais a ela se
substituir, pois, se não a pode ignorar, a
elas não se deve escravisar. E é
justamente isto que o distingue daquêles
que, apenas preocupados com os
objetivos eleitorais, abandonam os
permanentes objetivos nacionais por
causa de interêsses momentâneos."
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Continua o Presidente:
"É mister ter sensibilidade política,
sem,
no
entanto,
entregar-se
à
irresponsabilidade política, pois, na
confusão dessas duas atitudes está a raiz
de todos os nossos males."
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V.
Excelência demonstra que está com o
arquivo em dia, mas aí estão as regras a
que me referi.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Estas são as regras. Precisam não ser
apenas as regras escritas, mas regras
praticadas pelo exemplo. E' o exemplo, é
a prática das regras que estamos neste
instante, não a pedir, mas a reclamar do
Presidente da República. São essas
regras que não estão sendo obedecidas,
são essas regras, por êle proclamadas, a
que não está sendo submetida sua
conduta. Tanto não, que da simples
discussão regional, no caso de São
Paulo, o Govêrno exorbitou para um ato
de violência e de intervenção.
Falo com a isenção de quem nunca
sequer cumprimentou o ex-Governador
Adhemar de Barros.
Não era seu inimigo. Apenas nunca
tive oportunidade de conhecê-lo de perto.
Creio, mesmo, que na vida pública os
nossos passos só foram paralelos
quando, em 1945, ambos apoiamos a
candidatura do Brigadeiro Eduardo
Gomes à Presidência da República. Fora
daí, estávamos sempre, – se não em
campos opostos – em campos diferentes.
Não tenho, pois, por que manifestar aqui
qualquer sentimento de simpatia. Tenho,
porém, o dever de homem público, de
Senador da República, de manifestar a
repulsa de uma consciência democrática
ao ato de violência praticado contra a
autonomia do Estado de São Paulo.
O que está em jôgo não é a
personalidade do Sr. Ademar de Barros.
A outros cumpre defendê-la. Não faz mal,
entretanto, lembrar, para que a História
seja sempre bem fixada, que o
Governador de São Paulo, agora tangido
do poder e por tantos abandonado, foi um
dos líderes civis do movimento militar
vitorioso em março de 1964. E não foi a
contragosto dos chefes militares. Não foi
porque buscasse, na participação do
movimento, a impunidade para os atos de
que já era acusado. A nação inteira tinha
conhecimento dêsses fatos. Não obstante
isso, a revolução admitiu o governador
Adhemar de Barros como um de seus
chefes. E o Presidente Castello Branco,
ao comparecer em março de 1965 a Belo
Horizonte, em discurso que ali proferiu,
referiu-se se aos governadores dos
Estados que mais se destacaram no
movimento e frisou:
(Lê:)
"Também contra São Paulo haveria
de voltar-se o embuste da intimação,
método com o qual se esperava angariar
apoio para o sacrifício da democracia. A
ameaça, entretanto, serviu apenas para
que o seu Governador, fiel aos arraigados
sentimentos paulistas, constituísse, com
êstes, uma barreira que seria decisiva na
marcha dos acontecimentos".
Como se vê, era então o governador
um fiel intérprete dos nobres sentimentos
paulistas
e
como
intérprete
dos
sentimentos
paulistas
permaneceu,
enquanto não divergiu dos detentores do
poder central.
Recebeu-o em palácio o Presidente
da República. Influiu o Governador
na designação de Ministros. Enfim,
conviveu com o poder revolucionário
nas chamadas práticas punitivas da
corrupção e da subversão. Enquanto
se mostrou flexível, não foi nem corrupto
nem subversivo. Mas acontece que,
não sei por que motivo, talvez por

sentir o pêso da responsabilidade de
governador do grande Estado, o Senador
Ademar de Barros, de uns meses para cá,
insurgiu-se
contra
providências
e
determinações governamentais; pregou a
eleição
direta,
defendeu
o
restabelecimento de direitos cassados,
salientou a necessidade de dar-se
oportunidade, a quem foi violentado nas
suas prerrogativas, de fazer a defesa de
seus direitos de cidadão. Entrou, então,
em desgraça. Mas a revolução não
ignorava os fatos anteriores.
Ainda hoje, na nota expedida pela
Presidência da República, há um trecho,
Sr. Presidente, – e para fazer essa
citação peço um pouco a tolerância de V.
Ex.ª pois que termino em alguns minutos
– que precisa ser inscrito nos Anais desta
Casa para que o historiador, amanhã, o
examine nos seus devidos aspectos
morais.
Diz a nota do Gabinete da
Presidência da República:
"Como é notório, há muito que
ponderáveis
correntes
de
opinião
consideravam incompatíveis os objetivos
do movimento regenerador de março de
1964, com a presença, na vida pública, do
ex-governador de São Paulo. Entretanto,
atendendo à participação dêste na
Revolução, julgou o Govêrno não dever
aplicar qualquer sanção com fundamento
em fatos anteriores".
Quer dizer, Sr. Presidente, segundo
a moral política do Govêrno, quem,
embora acusado de fatos graves, da
Revolução haja participado, conquista o
"biIl" de imunidade, ou melhor, conquista
a impunidade. Quem contrário a ela
permanece, fica, então, sujeito – como o
ficaram centenas de brasileiros – a
expurgos, a cassação de mandatos, a
suspensão dos direitos políticos. São dois
critérios morais que o mesmo Govêrno
aplica para fatos da mesma natureza.
Então, quem participou da Revolução, fica
impune à apuração dos fatos anteriores:
quem contra ela permaneceu, fica
exposto não à apuração da verdade pela
Justiça mas à sanção sumária do próprio
Poder Executivo.
Onde está a moral, Sr. Presidente
dêsse comportamento? Isso é que
precisa ser registrado, para que o
historiador, oportunamente, faça as
distinções necessárias! Isso precisa ser
anotado, porque, na verdade, quando
agora o Govêrno invoca fatos novos, para
expedir do Govêrno o Senhor Adhemar
de Barros, o que faz é, em nome de
razões de moralidade, é pôr em prática
razões de conveniência política. Isso é o
que está no conhecimento de todos. As
razões de moralidade, neste instante, são
apenas o pára-vento ou o biombo das
razões de oportunidade política!
Pouco importa a mim – no ponto-devista político, é certo – qual o destino do
ex-governador de São Paulo. Já disse:
cabe a seus correligionários antigos, ou
aos atuais, da ARENA, a defesa, senão
de sua posição política, pelo menos de
suas prerrogativas de cidadão.
Mas êsses fatos precisavam ser
assinalados, como assinalo, – quase
concluindo, Sr. Presidente. Só se cuidou
da aplicação de medidas enérgicas
para combate ao que se chama
de restabelecimento da corrupção, depois
que os jornais insistiram na notícia de
que a candidatura Abreu Sodré estava
na iminência de ser derrotada pela
conciliação de outras fôrças paulistas.
Enquanto tal não se deu, não
houve levantamento de fatos, de
circunstâncias capazes de expelir do
poder o governador eleito pelo povo.
E tanto é assim que em outros Estados
irregularidades estão se verificando,
inclusive quanto a centenas ou milhares
de nomeações, e nenhum dêsses
governadores até aqui foi deposto,
ou sôbre seus atos, ao que se saiba, no-

Junho de 1966

1537

tóriamente, há apuração regular das
irregularidades.
(Soa a campainha)
Atendo,
Sr.
Presidente,
à
ponderação de V. Ex.ª de que devo
concluir.
Precisava assinalar ôstes fatos, fixar
estas circunstâncias, com, senão a
imparcialidade, a isenção de quem não
está defendendo a candidatura de quem
quer que seja, em qualquer Estado, no
momento. Precisamos por êsse modo
abrir caminho a que um dia se restaure a
normalidade das instituições republicanas
e federativas do Brasil.
Não obstante os vícios, os desvios,
as anomalias que se estão verificando,
não devemos perder as esperanças.
Machado de Assis escreveu, em "lálá Garcia", que "alguma coisa escapa
sempre ao naufrágio das ilusões".
Homens públicos, temos que confiar
em que alguma coisa há de escapar ao
naufrágio dos dias presentes. Quando
nada mais reste, o povo há de reagir por
meios legítimos. Um dia o povo reagirá,
Sr. Presidente! (Muito bem! Muito bem!
Palmas prolongadas. O orador é
vivamente cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Gay da Fonseca, na qualidade de Líder
da ARENA.
O SR. GAY DA FONSECA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, não quis mais interferir
no pronunciamento do Sr. Senador
Josaphat Marinho, como homenagem a
S. Ex.ª e mais, para que esta Casa
sentisse o clima de liberdade em que
vivemos, liberdade que é marcada pela
divergência, divergência que é salutar,
que é válida, que é legitima e que é
peculiar ao próprio regime democrático.
Não possuo nem a vibração de S.
Ex.ª, nem as qualidades intelectuais que
S. Ex.ª possui. No entanto, reivindico
tanto quanto S. Ex.ª o mesmo amor a
esta Pátria, a mesma fidelidade à
democracia, o mesmo culto ao Direito e à
verdade.
Não nosso, pois, Sr. Presidente,
ouvir sem contestar – ou melhor, não diria
que é contestação às afirmações que S.
Ex.ª faz, mas sim que me coloco sob
outro ângulo de visualização para
examinar o problema brasileiro e a
realidade nacional.
Admito, concedo e, mais do que isso,
entendo válida e legítima a posição de
quem se filiou à Oposição, mas nem por
isso acho menos válida, menos legítima a
posição daqueles que defendem e
resguardam o Govêrno.
Enquanto S. Ex.ª analisava a
realidade da Federação
brasileira,
eu comigo mesmo, o aplaudia e
concordava com os conceitos que S. Ex.ª
emitia. No entanto, no momento em
que S. Ex.ª passou a focalizar a atitude e
a
ação
do
Govêrno
Castello
Branco, comecei a discordar de S. Ex.ª –
discordar
porque
me
colocava
noutro ângulo, discordar porque visualizo
de outra forma, sem que com isso deixe
de respeitar a posição de S. Ex.ª:
coloco-me na posição de quem vê a
realidade brasileira dentro da Revolução
de 1964, afirmando o direito desta
Revolução de se impor, de sobreviver, de
se resguardar e ser fiel a seus
postulados.
Sua Excelência trouxe um manancial
de depoimentos, e eu estou desprovido
de tudo, Sr. Presidente, inclusive da
facilidade oratória de S. Ex.ª.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Se
V. Ex.ª quiser, eu lhe empresto a pasta
que tenho aqui... (Riso.)
O SR. GAY DA FONSECA: – Não
me seria útil porque, para manuseá-la,
precisaria, como V. Ex.ª, de tempo e,
mais do que isto, da malícia de V. Ex.ª.
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No entanto, Sr. Presidente, eu
gostaria de destacar um ponto: o
revolucionário de 64 que foi Castello
Branco, não foi desfigurado pelo
Presidente da República. O Sr. Castello
Branco, revolucionário de 64, não pode
desfigurar o Presidente da República de
64 e até os dias de hoje. S. Ex.ª,
democrata autêntico e sincero, não pode
desfigurar o revolucionário legítimo. Tem
que se manter fiel aos princípios da
Revolução, tem que se manter fiel aos
homens que fizeram a Revolução.
A Revolução foi feita por alguma
coisa e para alguma coisa; tem uma meta
e um objetivo e êsse objetivo deve ser
alcançado, tem que ser alcançado e será
alcançado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois
não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Quando
nós
fixamos
essas
circunstâncias,
fazê-mo-lo
até
em
homenagem ao Presidente da República
porque, eleito pelo Congresso e não
elevado ao poder diretamente pela
revolução, fêz questão de declarar, no
seu discurso de assunção, que o
Presidente seria um servo da lei.
O SR. GAY DA FONSECA: – Servo
da lei e revolucionário autêntico. Fiel à lei
e à Revolução. Revolução é fonte de lei,
como V. Ex.ª sabe.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas, se êle se proclama um servo da lei,
só pode servir à revolução na medida em
que ela não importe numa contratação da
legalidade.
O SR. GAY DA FONSECA: – Nunca
a Revolução é contra fação da legalidade,
porque fonte geradora de direito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A
revolução é fonte de legalidade, quando
cria nova ordem jurídica, ...
O SR. GAY DA FONSECA: – E foi o
que ocorreu no Brasil.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...quando modifica a ordem jurídica,
política, social ou econômica; mas não é
fonte de legalidade o ato revolucionário
que se resume apenas à prática da
violência.
O SR. GAY DA FONSECA: – Isso
no entendimento de V. Ex.ª, que respeito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, meu nobre colega: êsse é
entendimento universal da doutrina.
O SR. GAY DA FONSECA: – O
entendimento da doutrina é que, inclusive,
a revolução traz no seu bojo o poder
constituinte.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permita V. Ex.ª que, modestamente, lhe
diga que êste é assunto sôbre o qual
estimo sempre discutir. Escrevi uma tese
de concurso para a Faculdade de Direito
versando exatamente essa matéria:
Direito de revolução. De maneira que
posso adiantar a V. Ex.ª, com relativa
segurança, que a revolução é fonte de
direito quando cria normas jurídicas, não
quando transforma o Direito em
instrumento de violência.
O SR. GAY DA FONSECA: – A
diferença está na maneira como
encaramos o problema. Entendo que a
Revolução criou novas normas jurídicas e
constitucionais que se incorporam à
Constituição de 1946. Vou ao ponto de
dizer que temos a Constituição de 1964, e
não a de 1946, em vigência.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Exatamente, concordo com V. Ex.ª, o que
em vigor é a Constituição de 1946, com
as modificações decorrentes dos atos
institucionais. Se V. Ex.ª
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quiser, diga: a ordem jurídica resultante
do Movimento de 1964. Concordo. O que
estamos pedindo é apenas que o
Govêrno permaneça fiel a essa ordem
jurídica, que êle instituiu ou que criou,
com a participação do Congresso.
O SR. GAY DA FONSECA: – E o
Govêrno permanece.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não!
O SR. GAY DA FONSECA: – Diria
mais a V. Ex.ª que a Constituição de 1946
desapareceu com o primeiro Ato
Institucional da Revolução de 1964, que
fêz prevalecer o texto de 1946. Diria que
esta passou a ser a Constituição de 1964.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exa. tenha cuidado na expressão, porque
poderia estar cometendo aquilo que a
terminologia revolucionária chama de
"interpretação
semântica".
O
ato
institucional começa por declarar: "Ficam
mantidas a Constituição Federal, as
emendas e as Constituições dos Estados
e suas emendas, com as modificações
decorrentes dêste Ato".
O SR. GAY DA FONSECA: – No
meu entendimento, poder-se-ia dizer que
o Ato Institucional nº 1 aproveitou o texto
da Constituição de 1946 e fêz a de 1964.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ª está editando um nôvo ato
institucional.
O SR. GAY DA FONSECA: – Êsse o
entendimento de V. Ex.ª. Confesso que
não me sinto com podêres para tal, e sou
apenas um intérprete da lei e da
Constituição.
Faço esta análise sem a menor
preocupação política, mas sim com
preocupação jurídica. Porque entendo
que, no Ato Institucional nº 1, os chefes
militares editaram o ato institucional
mantiveram a Constituição de 1946;
aditaram novos dispositivos. Isso eu digo
à luz de uma análise fria do Direito
Constitucional Brasileiro.
Mas, deixando a latere o problema
de ordem jurídica, o problema de ordem
constitucional, volto ao problema político
pròpriamente dito. Dizia que a atuação do
Presidente da República não desfigurou o
revolucionário. Não tenho em mãos o
depoimento de S. Ex.ª, onde vamos
encontrar as afirmações da fidelidade do
Presidente à Revolução de março de
1964, à revolução dentro da lei, à
revolução e aos ideais que a inspiraram.
E em nenhum momento S. Ex.ª transigiu
com os ideais que tem buscado atingir.
Um dos ideais revolucionários de
1964 é o restabelecimento pleno da
democracia no Brasil, não a ficção
democrática como muitas vêzes tivemos.
Afirmei em apartes, nesta Casa, e em
pronunciamentos,
que
antes
do
movimento de 1964 nós tinhamos
titularidade de direito e não tínhamos
exercício do direito. Hoje, é verdade, não
temos a titularidade mas marchamos para
a plenitude do regime democrático, ou
seja, a titularidade com o exercício do
direito.
Citou-se aqui a intervenção do
Presidente da República. Trouxe aqui a
palavra do Presidente da República nos
problemas sucessórios estaduais. Em
nenhum momento o Sr. Presidente da
República, como chefe revolucionário,
negou que deixaria de participar do
problema sucessório estadual para
resguardar os princípios ideais da
revolução que são, nada mais nada
menos, que o estabelecimento de uma
nova ordem democrática, mais legítima,
mais autêntica, neste País.
Quanto ao Estado de São Paulo,
questão que S. Ex.ª o Senador Josaphat
Marinho levantou neste plenário, quero
declarar que discordo de S. Ex.ª. O
Presidente da República, com a soma de
podêres que detém, decorrentes da
Constituição e dos atos

institucionais, poderia muito bem ter
intervindo em São Paulo.
Não entro, Sr. Presidente, na
discussão da figura do ex-governador.
Não fui seu correligionário. Nunca fui
inimigo de ninguém, nem de S. Ex.ª. Não
me interessa o problema da figura do
governador. Interessa me a análise do
Govêrno de São Paulo. Que houve? O
Senhor Presidente da República tinha
dois caminhos a escolher, dois caminhos
que conduziriam à mesma meta. Qual
Sua Excelência escolheu? Não a
intervenção em São Paulo, não quis usar
do recurso da Constituição para intervir
no Estado de São Paulo. Resguardou a
autonomia do Estado, como homenagem
ao seu povo e à sua gente. Optou por
outro recurso, que o ato institucional lhe
conferia: atingiu o homem que julgava – e
julga – no momento, prejudicial à vida de
São Paulo, ao seu desenvolvimento e à
sua afirmação perante a federação e a
dignidade das tradições paulistas. Não
houve intervenção...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – ...em
São Paulo. Não houve o recurso do art. 7º
da Constituição. Houve, sim, o recurso ao
Ato Institucional numa demonstração
clara, precisa e inequívoca do aprêço e
do respeito do Presidente da República
às instituições, à ordem jurídica
constitucional estabelecida. Usou Sua
Excelência do recurso do ato institucional
para afastar um homem que, no seu
entendimento, de acôrdo com dados que
possuía, não se enquadrava à realidade
paulista, nem se sintonizava com o sentir,
com a maneira de ser, com a maneira de
se conduzir do povo daquele grande
Estado.
Ouço V. Ex.ª.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Para ser fiel às instituições, o que o
Govêrno devia ter feito era invocar o art.
7º da Constituição, meu nobre Colega. Se
o objetivo não fôsse imediatista, como foi,
de subverter o encaminhamento da
solução governamental. A solução legal
estava no impeachment, esta é que era a
solução normal. Mas quando V. Ex.ª fala
na fidelidade do Govêrno em defesa da
Revolução eu me volto sempre,
constantemente, para o regime de
comunhão universal em que vivem, hoje,
o Govêrno Federal e os Governadores
dos Estados de Minas Gerais e da
Guanabara.
O SR. GAY DA FONSECA: – Acolho
o malicioso aparte de V. Ex.ª mas devo
declarar que o Sr. Presidente da
República, ao fazer opção, resguardou
São Paulo, não quis envolver o Estado e
o povo de São Paulo em problemas de
ordem pessoal com o cidadão que
governou São Paulo. E mais, se o Sr.
Presidente da República adotou tal
medida foi única e exclusivamente para
evitar que se desfigurasse o problema
sucessório em São Paulo. Foi para evitar
que pressões estranhas interviessem na
sucessão política, e para que fôsse
resguardada a liberdade de escolha dos
parlamentares paulistas no que tange ao
problema sucessório naquele Estado.
Procura-se torcer, modificar a posição do
Sr. Presidente da República; o que se
deseja, realmente é inverter a posição do
Presidente da República de guarda dos
eleitores, contra pressões sôbre os
eleitores.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Anote V. Ex.ª esta singular teoria que está
sustentando sôbre o funcionamento da
federação brasileira; as fôrças locais são
estranhas para influenciar na sucessão
governamental; São legítimas, entretanto,
as interferências do Sr. Presidente da
República. E' realmente uma federação
estranha esta que V. Ex.ª está
construindo, com sua inteligência...
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O SR. GAY DA FONSECA: – V. Ex.ª
acha estranha esta ilegível quando eu
acentuo que pressões estranhas ao
processo eleitoral, e não pressões
locais...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Quais foram essas pressões, então? As
únicas de que tenho conhecimento, até
agora, são as do poder central.
O SR. GAY DA FONSECA: – V.
Exa., que tão bem coleciona dados que
saem na imprensa deve ter, no seu
magnífico arquivo, os argumentos da
imprensa, sôbre a forma como o
Governador de São Paulo procurava
intervir nas eleições, com a compra de
votos. Não eram êsses os métodos que
um govêrno lisamente pode ou deve usar.
Que
usasse
sua
influência
de
persuassão, seu prestigio pessoal mas
nunca tais métodos ou processos, que
são estranhos ao processo eleitoral.
Contra êsses processos, contra êsses
métodos que a imprensa divulgou, e que
V. Ex.ª deve ter coletado, é que se
rebelou o Senhor Presidente da
República. E Sua Excelência age
coordenando e procurando auxiliar a
condução dos processos eleitorais dos
Estados. Não o faz com pressões, mas
com coordenação, com o desejo de
harmonização,
de
equilíbrio,
de
salvaguarda de valôres, e no uso de
podêres que a revolução de março lhe
outorgou.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Seria impossível a influência dessas
fôrças estranhas, pois a representação da
ARENA estava com a maioria na
Assembléia paulista.
Então V. Ex.ª admite um argumento
também muito estranho contra seus
próprios correligionários de São Paulo.
O SR. OSCAR PASSOS: – Permite
o nobre orador um aparte? (Assentimento
do orador) – Poderia V. Ex.ª afirmar se
essa compra de votos ficou positivada, no
caso de São Paulo? Se vamos
argumentar apenas com noticias dos
jornais, temos de concluir que alguns dos
deputados de São Paulo, que hoje
apóiam a ARENA, também foram
comprados por elementos do Govêrno
para deixar o Sr. Adhemar de Barros e
ingressar na ARENA. Mas, pergunto: e o
caso do Estado do Rio? O Governador
Paulo Tôrres está sendo acusado,
também, de estar comprando votos?
Parece-me que não.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Respondo ao nobre Senador Josaphat
Marinho com os mesmos elementos que
S. Ex.ª trouxe ao Plenário. Sua
Excelência nos trouxe recortes de
imprensa e com êsses mesmos
elementos, julgados válidos por S. Ex.ª, e
que respondo ao aparte.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite
Vossa
Excelência
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Nobre
Senador, pela primeira vez digo que
admiro a inteligência e a coragem de um
parlamentar. Admiro a sua. Creio que
estamos saindo um pouco da questão,
saindo do cerne para nos perdermos nas
folhagens que caem e ràpidamente se
destroem. Sempre combati, desde que
ingressei na política, a personalidade
política do Sr. Adhemar de Barros. E
nunca
tive
qualquer
motivo
de
arrependimento. Ora, a questão não é se
êle estava ou continuara praticando a
corrupção e que por isso deveria ter sido
afastado do poder pela fôrça, mas se
numa democracia êsse processo é válido,
o que importa em dizer é democrático. V.
Ex.ª defende, trocando-se as coisas no
miúdo, o direito da Fôrça e nós outros
defendemos a fôrça do Direito. O que
acontece é que alguns de nós outros
ainda estamos na ilusão de que vivemos
num país em que a fôrça do Direito é que
é válida. Dai êsse debate, que é
importante, mas um tanto ou quanto
acadêmico, porque as palavras não
mudam fatos, dizia o velho João
Mangabeira, e todos aceitam o princípio.
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Ora, se o Sr. Adhemar de Barros foi
corrupto, era corrupto durante as
articulações,
que
alguns
outros
denominam de conspiração, que deram
no movimento armado de abril. Se
continuou corrupto no Govêrno de São
Paulo, se havia uma segunda governanta
em São Paulo, segundo os jornais
publicam, que determinava a mudança de
secretários, mudanças de autoridades, se
o Sr. Adhemar de Barros nomeou com o
seu testamento político 13.600 indivíduos,
posso afirmar a V. Ex.ª que os autênticos
democratas
dêste
País
jamais
concordaram – e ainda hoje não podem
concordar com tais métodos.
O SR. OSCAR PASSOS: – Muito
bem!
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Não
tenha V. Ex.ª nem ninguém duvidas
quanto a isto. Mas se não concordamos
com tais métodos praticados pelo exGovernador de São Paulo, também não
concordamos com êsse método, se
praticado contra outros Governadores de
Estado por qualquer outra autoridade
legislativa, executiva ou judiciária. Creio
que ai estamos plenamente de acôrdo. A
questão é outra; o método do
afastamento do Sr. Adhemar de Barros ou
de outro qualquer Governador que esteja
na mira do movimento armado de abril, é
democrático? Se V. Ex.ª confessa: não,
não a democrático, acabou-se a
pendência. Porque o que nós estamos
defendendo é a aplicação dos princípios
constitucionais, da Constituição Federal –
do que lhe resta – e da Constituição de
cada Estado. É isto que vale. E é isto que
é válido e, aí, não nos encontramos. E se
agora mesmo V. Ex.ª viesse e dissesse: o
Governador Ildo Meneghetti não está
atendendo aos princípios da Revolução,
eu, que não defendo a tese do
afastamento do Senhor Adhemar de
Barros, por isso, também não defenderia
a tese do afastamento imediato do Sr. Ildo
Meneghetti. Responderia a V. Ex.ª, por
uma questão de coerência, que êle
deveria submeter-se aquelas regres que a
lei maior estabelece. Citei êsse exemplo
porque foi o único que me veio à memória
neste instante. Não pergunto a V. Exa.
mas se o Sr. Ildo Meneghetti fôsse
acusado de estar ferindo a Revolução –
embora não tivesse o direito de defesa –
e fôsse cassado, V. Ex.ª viria aplaudir o
ato do Poder Supremo? V. Ex.ª diria que
sim. Mas não vamos perguntar porque a
tese é que é válida. É essa a questão, Sr.
Senador Gay da Fonseca. A Revolução
está viva, como demonstra que está, e
muita gente brincava de pensar que não
estava, tem o arbítrio de proceder como
está procedendo, então vamos proclamar
que o estado é de transição; estamos
numa ditadura consentida, com o
Congresso Nacional funcionando, com a
imprensa opinando, publicando certos
fatos. Mas não estamos em plena
democracia, porque não há o direito de
livremente se escolher os dirigentes do
País, e esta é a marca do sistema. A
liberdade para escolha, e o processo
democrático para afastamento dos
corruptos, dos que transgridem e dos que
ferem os princípios constitucionais, éticos
e morais, na forma preconizada em lei. Aí,
estaríamos plenamente de acôrdo,
porque também desejamos a moralidade
e sabemos que há muitos corruptos por
aí, muitos e muitos corruptos por aí! Lá
em baixo está o General Riograndino
Kruel
dando
depoimentos
impressionantes sôbre o poder de
corrupção dos contrabandistas nacionais
e internacionais. Está cá em baixo! E nós
não podemos ser contra, seja, que
Govêrno fôr que procure, dentro da lei,
punir os corruptos, "os pais" da
corrupção. Estou dando êsse aparte um
tanto longo, e V. Ex.ª me desculpe,...
O SR. GAY DA FONSECA: – Vossa
Excelência não está sendo longo!
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
...apenas para situar bem a questão, pois
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não, queremos, de modo algum, que se
pense, lá fora, que os argumentos de V.
Ex.ª são para responder a argumentos
nossos
como
se
estivéssemos
defendendo a corrupção e os corruptos
do Brasil! Isto não!
O SR. GAY DA FONSECA: – Devo
declarar, primeiramente, que o aparte de
V. Ex.ª não é longo demais: é claro e
preciso.
Jamais,
em
qualquer
oportunidade, alguém faria a injustiça de
julgar que V. Ex.ª, ao manifestar o seu
pensamento, estaria defendendo a
imoralidade. Ninguém jamais cometeria
tal injustiça, muito menos eu. Mas V. Exa.
fêz uma assertiva da qual discordo. Disse
o nobre Senador que Vossas Excelências
defendem a fôrça do direito e eu o direito
da fôrça. Não! Eu defendo também a
fôrça do direito. Entretanto, reconheço
como fonte do direito a própria
revolução que, num momento dado, foi
necessário implantar, para a salva-guarda
das leis e das instituições, com
erros talvez, com injustiças muitas, – não
o nego; pelo contrário, o reconhecemos –
mas em função de um ideal, de
um
objetivo,
qual
seja
o
do
restabelecimento da própria dignidade da
Pátria, então ofendida. Também não
nego – e seria faltar com a verdade se o
fizesse – que os instrumentos de que
dispõe a revolução não são aquêles que
se
encontram
na
normalidade
democrática. Não! São instrumentos
legítimos, válidos em clima revolucionário
como o atual, realmente, momentos de
exceção. V. Ex.ª pode obter de mim,
sempre,
definições,
mas
sempre
consentâneas com a verdade. Não diria a
V. Ex.ª – e mentiria a mim mesmo se o
afirmasse – que estamos vivendo na
plenitude do regime democrático. Não
estamos.
Estamos
vivendo
numa
transição
democrática,
perseguindo,
realmente, a liberdade plena e total e a
democracia realmente efetiva. É o que se
está perseguindo: é o que a revolução
objetiva. V. Ex.ª tem de mim êste
depoimento sincero, leal e franco: a
revolução procura atingir seus objetivos,
usando exatamente dos instrumentos
necessários a tal fim. De acôrdo com o
momento e a oportunidade, a revolução
usa os instrumentos de que dispõe e que
obteve, como fonte de direito e
instrumentos legais, através da própria
revolução. Assim, o Presidente da
República, neste momento, é fiel à
revolução e aos seus princípios.
Volto a declarar a V. Ex.ª, Senhor
Senador, que não analiso a figura do Sr.
Adhemar de Barros. Não quero analisá-lo
por um motivo: porque sempre fui seu
adversário político e não é êste, portanto,
o momento ou a oportunidade para que
eu analise a personalidade de um
adversário político que cai.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Muito
bem.
O SR. GAY DA FONSECA: – É
neste momento que respeito o homem
embora discorde do político; é nesta
oportunidade que aplaudo o Govêrno, em
primeiro lugar, porque foi fiel a si mesmo,
foi fiel ao Brasil e foi fiel à revolução.
(Muito bem! Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
José Guiomard.
Vivaldo Lima.
Arthur Virgílio.
Zacharias de Assumpção.
Lobão da Silveira.
Manoel Vilaça.
Rui Palmeira.
Antônio Carlos (8).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa requerimento,
anunciado na sessão do dia 3, que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.

E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 215, DE 1966
Nos têrmos do art. 212, alínea g, do
Regimento Interno e de acôrdo com as
tradições da Casa, requeiro não se realize
sessão do Senado em 9 do corrente, por
se tratar de dia santificado, da mais alta
significação
para
os
sentimentos
religiosos do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 7 de junho de
1966. – Gilberto Marinho. – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Assim, por se tratar de dia
santificado, na próxima quinta-feira, dia 9
do corrente, não haverá sessão no
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está terminado o período
destinado ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Presentes 25 Srs. Senadores.
Não há quorum, portanto, para as
votações.
As 10 primeiras matérias da Ordem
do Dia estão em fase de votação. Ficam,
portanto, transferidas para a próxima
sessão.
São as seguintes as matérias cujas
votações são adiadas:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 2,
de 1966 (nº 93-A-63, na Casa de origem)
que autoriza o Tribunal de Contas da
União a registrar têrmo de rescisão de
contrato entre a Divisão de Obras do
Ministério da Agricultura e a CISA S.A. –
Engenharia e Comércio, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 460 e 461, de
1966, das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
– Projeto de Decreto Legislativo nº
17, de 1962, originário da Câmara dos
Deputados (nº 130-A-62, na Casa de
origem) que determina o registro do têrmo
assinado em 13 de fevereiro de 1959, de
unificação, constituição, regularização e
transferência de aforamento dos terrenos
de marinha e acrescidos, situados na
Avenida Brigadeiro Trompawsky, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, outorgados pela União
Federal, ao espólio de Joaquim Vieira
Ferreira, tendo Pareceres (números 726 e
726-A, de 1962, 512 e 513, de 1966), das
Comissões de Constituição e Justiça,
favorável e de Finanças, favorável com
votos em separado do Senhor Senador
Domício Gondim e vencido o Sr. Senador
Adolfo Franco.
– Requerimento nº 212, de 1966,
pelo qual o Senhor Senador Mello Braga
solicita autorização do Senado para
participar da Delegação do Brasil à
Conferência da Organização Internacional
do Trabalho, a reunir-se pròximamente
em Genebra (tendo parecer favorável da
Comissão de Relações Exteriores).
– Projeto de Lei da Câmara nº 174,
de 1964 (nº 859-B-63, na Casa de
origem), que dispõe sôbre concursos de
prognósticos esportivos e dá outras
providências, tendo Pareceres (ns. 452 e
455, de 1966), das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência
do Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
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2º pronunciamento: favorável nos
têrmos do Substitutivo que apresenta.
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao
Substitutivo.
Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
1966, de iniciativa do Presidente da
República, que estende a praças
licenciadas nas condições que especifica
o disposto no parágrafo único do artigo 20
da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960,
tendo Pareceres favoráveis, sob números
564 e 565, das Comissões de Projeto do
Executivo e de Finanças.
– Projeto de Lei da Câmara nº 107,
de 1966 (ns. 3.578-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que estabelece isenção do
impôsto do Sêlo, para os atos em que
forem partes os órgãos definidos no nº IV,
art. 8º, da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto
de 1964, e as Caixas Econômicas em
suas operações imobiliárias, tendo
Parecer favorável, sob nº 543, de 1966,
na Comissão de Finanças.
– Projeto de Lei da Câmara nº 199,
de 1966 (nº 3.600-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a desapropriação de
terrenos onde foram travadas as Batalhas
dos Guararapes, no Município de
Jaboatão, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob nº 527, de 1966,
da Comissão de Finanças.
– Projeto de Lei da Câmara nº 113,
de 1966 (nº 3.601-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que isenta do impôsto de
importação equipamento importado pela
Madequímica S.A. Indústria de Madeiras
Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul, tendo Parecer
favorável, sob número 528, de 1966, da
Comissão de Finanças, dependendo de
pronunciamento
da
Comissão
de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto e a
emenda e da Comissão de Finanças
sôbre a emenda.
– Requerimento nº 36, de 1966, pelo
qual o Senhor Senador José Ermírio
solicita
ao
Ministério
da
Guerra
informações
sôbre
as
despesas
efetuadas com tropas do Exército, em
diversas regiões do País e no Exterior,
tendo Pareceres (ns. 445 e 446, de 1966),
das Comissões:
–
de
Relações
Exteriores,
declarando-se incompetente para opinar
sôbre o assunto; e
– de Segurança Nacional, pela
procedência do Requerimento.
– Projeto de Lei da Câmara nº 77, de
1966, nº 2.160-B-64, na Casa de origem,
que institui o "Dia do Motorista", tendo
Pareceres favoráveis, sob números 507 e
508, de 1966.
– da Comissão de Educação e
Cultura e
– da Comissão de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao item 11.
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Item 11:

"Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara, nº 111, de 1966, nº 3.613B-66, na Casa de origem, de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que dispõe sôbre a
produção e importação de fertilizantes, tendo
Pareceres sob ns. 569 e 570, de 1966 – da
Comissão de Projetos do Executivo,
favorável, oferecendo emenda nº 1-CPE; –
da Comissão de Finanças, favorável ao
projeto e à emenda nº 1-CPE, e oferecendo a
de nº 2-CF."
Sôbre a mesa emendas que vão ser
lidas pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte
parágrafo:
Ficam uniformizadas em 40% (quarenta
por cento) as alíquotas tarifarias – ad valorem
– dos inseticidas fertilizantes e suas matérias
primas que tiverem similar nacional.
Justificativa
A alíquota ad valorem constitui o
fundamento do dispositivo tarifário protetor da
produção nacional, oferecendo uma margem
de
segurança
duntra
as
pressões
alienígenas, contrabalançando, dentro de
certos limites, as possibilidades de influência,
de processos deflacionários de países
exportadores – desvalorização de sua moeda
–, ou subsídios à exportação.
A uniformização das aliquotas é medida
que se impõe para permitir que nessa face
inicial do desenvolvimento do parque
industrial de fertilizantes sejam estabelecidas
medidas equânimes,
oferecendo uma
garantia
mínima
aos
produtores,
indispensável à programação de seus
investimentos.
Há ainda, a favor desta proposição o
critério
de
permanente
atualização
assegurando,
automàticamente,
aos
pioneiros de cada tipo de inseticida
fertilizante e (ou) suas matérias primas, a
certeza de proteção, independente da espera
de providências acessórias.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1966 –
Manoel Villaça.
EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde couber:
Art. Não poderão incidir, em nenhuma
hipótese, direta ou indiretamente, sôbre
inseticidas, fertilizantes e suas matérias primas,
de produção nacional, taxas, impostos e
acessórios superiores aos cobrados dos
similares importados.
Justificativa
A emenda em foco visa disciplinar uma
variada forma de taxação ou incidência de
impostos desarticulada com as disposições
de convênios ou tratados, firmados com
países amigos.
Não visamos anular as letras tais
disposições internacionais, mesmo naqueles
textos em que os nossos representantes
demonstraram-se sem a argúcia suficiente
para vitoriarem sôbre pontos de vistas que
não eram de todo interessante para o nosso
País. Mas o que não podemos admitir é que
sejam vigorantes aqui, disposições legais –
leis, decretos, instruções ou simples portarias
– que ponham os produtos nacionais em
condições de inferioridade competitiva em
relação aos similares importados.
Evitemos os favoritismos que são
funções inflacionárias, mas nada justifica a
inexistência, no mínimo, de uma identidade
de tratamento entre similares nacional e
importado. Assim capatazias à taxas
diferentes; insalubridade apenas para
similares nacionais, descarga mecanizada
apenas ou preferentemente para produtos
importados, devem ser disciplinados, evi-
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tando-nos a ampliação de complexos até
hoje
justificáveis.
Somos
um
País
independente e compete-nos combater todo
e qualquer resquício de colonialismo.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1966.
– Manoel Villaça.
EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde couber:
Art. Ficam alterados os incisos I e II,
do art. 8º da Lei nº 3.381, de 24 de abril
de 1958, que passarão a ter a seguinte
redação:
I – entrada no porto nacional em
comércio com o exterior e saída de pôrto
nacional, no comércio de cabotagem, fluvial e
lacustre;
II – saída de pôrto nacional no comércio
com o exterior.
Parágrafo único. Sendo insuficiente o
crédito especial, referido no art. 3º, desta lei,
o ônus de complemento necessário ao
pagamento dos subsídios em atraso na data
da publicação desta lei, correrá por conta do
aumento de arrecadação estabelecida neste
artigo.
Justificativa
Parece inacreditável existir ainda
neste País, no 145º ano de sua
Independência, um dispositivo colonialista
como é estabelecido no art. 8º, da Lei nº
3.381-58.
A taxa ali mencionada, estabelece uma
discriminação absurda entre o produto
importado e o similar nacional, em detrimento
dêste. Para que se tenha uma idéia do quanto
inadiável é a correção desta distorção basta
que se informe, para estarrecimento geral e a
aja incidente sôbre o produto nacional é
trezentos por cento maior que a exigida do
similar importado – ilegível sôbre o frete
líquido de cabotagem e apenas 5% sôbre o
frete líquido de longo curso, e isso além do
frete de cabotagem ser muito mais ilegível, por
tonelada milha, que o internacional.
Trata-se de uma medida de indiscutível
eqüidade, carecendo de maiores explicações
o nivelamento dos porcentuais sôbre
produtos similares. E não há a arguir
qualquer desejo de favoritismo para os
nacionais, se bem que êle se justificasse.
Por outro lado, estimou o Poder
Executivo
um
montante
de
Cr$
4.000.000.000 como suficiente para o
pagamento dos subsídios correspondentes
ao ano de 1965. Mas na data de publicarão
desta lei, já ilegível transcorrido um semestre
de 1966 e conseqüentemente, os subsídios
em atraso terão atingido níveis superiores
aos previstos na Mensagem, tornando- se
insuficiente o crédito especial aberto.
Ora, com o nivelamento da taxa de
renovação da marinha mercante, proposta
neste artigo, estabelecendo, repetimos, uma
eqüidade, restará ao Govêrno uma receita
que permitirá desenvolver os seus planos de
atendimento à marinha mercante. Dessa
arrecadação, entretanto, deverá uma parcela
única, face à extinção de subsídios com a
publicação desta lei – deverá ser destinado
ao pagamento os débitos do próprio Govêrno
para com a indústria de fertilizantes e
inseticidas, já tão desgastada pelas demoras
em receber um constituinte legal de sua
receita.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1966.
– Manoel Villaça.
EMENDA Nº 6
Acrescente-se onde couber:
Art. Para o desconto de títulos
resultantes de operações de compra e venda
de
inseticidas,
fertilizantes
e
suas
matérias-primas, nas quais o produtor seja
também o vendedor, não devem as
aplicações, dos estabelecimentos bancários
oficiais, ser limitadas as dotações normais
de cada agência, mas consideradas
extra limite cadastral dos coobrigados,
ressalvada ao banco a apreciação da legi-

timidade de cada operação e a idoneidade
dos componentes.
Parágrafo
único.
Para
os
estabelecimentos bancários particulares, as
referidas operações serão consideradas pelo
Banco
Central
da
República
como
prioritárias,
merecendo
o
tratamento
outorgado aos financiamentos agrícolas em
geral.
Justificativa
A carência de financiamento necessário
e oportuno às atividades agropecuarias é um
dos pontos de estrangulamento no incentivo
a essas atividades, reduzindo, em valor
porcentualmente evidente, as possibilidades
de uma maior produção nos meios rurais.
Para atender a uma parcela das
necessidades dos produtores rurais e face a
incapacidade dêsses produtores de saldar os
seus compromissos a vista ou a curto prazo,
tem assumido a indústria de materiais do
interesse da agropecuária, como é o caso
daquelas
que
produzem
inseticidas,
fertilizantes e suas matérias-primas, o papel
de substituto de entidades financiadoras,
num desejo de acionar o progresso dos
campos e de manter, também, em ocupação
remunerada uma parcela elevada da
população nacional – os operários. Mas
sòmente os industriais sabem o que tem sido
a luta para manter os seus parques
operacionais em atividade, investindo à vista,
no atendimento aos compromissos com
energia elétrica, combustíveis, reagentes e
sobretudo com mão de obra, quantias
elevadas, sem quaisquer benefícios de
financiamento oficial, e se vendo compelidos
a vender seus produtos a prazo longo,
porque os seus clientes – os agricultores –
sòmente após as colheitas tem capacidade
de pagamento.
O que se deseja, com a emenda
proposta, é tornar os descontos de duplicatas
– titulo da mais alta garantia – compatível
com as atividades agrícolas e industriais,
possibilitando a mercantilização de produtos
de interêsse da agricultura a níveis mais
razoáveis para os consumidores, pois se
libertarão as indústrias e os agricultores dos
insuportáveis ágios das únicas entidades que
atendem a descontos fora dos prazos
comerciais.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1966.
– Manoel Villaça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão o projeto com as
emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para
a discussão, dou-a como encerrada. (Pausa.)
O projeto sai da Ordem do Dia, para
pronunciamento
das
Comissões
de
Constituição e Justiça sôbre o projeto e as
emendas, e de Projetos do Executivo e de
Finanças sôbre as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 12:
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 287, de 1966, da Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre o ofício CFPDE-CG número 2.594, de 21.10.65, do
Senhor Diretor-Executivo da Comissão de
Financiamento da Produção encaminhando
Relatório da Viagem, referente à inspeção,
coordenação e implantarão da política
nacional de preços mínimos nas regiões
Norte, Nordeste e Leste do País (parecer
pelo arquivamento).
Em discussão o parecer.
O SR. BEZERRA NETO: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.): – Tem a palavra, para discussão, o
nobre Senador Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO (para
discussão. Não do foi revisto pelo
orador.): – Sr. Presidente, pelo que ouvi do
Presidente da Comissão de Agricultura, a
matéria constante do Parecer nº 287 devia
ser divulgada, para conhecimento dos
Senhores Senadores, de vez que se trata de
importante
relatório,
do
qual
teve
conhecimento sòmente a Comissão de
Constituição e Justiça, quando, na verdade o
documento abrange matéria referente à
política nacional dos preços mínimos. Neste
mesmo relatório circunstanciadamente são
apreciadas as explicações da nova
providência nas regiões Norte, Nordeste e
Leste do País.
O parecer é simplesmente pelo
arquivamento e, na ausência do Presidente
da Comissão de Agricultura, creio estar
autorizado a dizer que era intenção de S. Ex.ª
pedir a retirada da matéria da pauta, dando
divulgação maior ao teor dos documentos a
cada um dos Srs. Senadores.
A proposta é pela retirada da Ordem do
Dia para estas providências, contra pressões
sôbre os eleitores.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A sugestão do nobre Senador
Bezerra Neto tem tôda procedência. Ao que
parece, não é necessário a retirada do
projeto da sua tramitação, pois que a Mesa
está disposta a atender à solicitação de S.
Ex.ª., providenciando a distribuição dos
impressos referentes ao relatório entre os
Srs. Senadores:
Para êste fim, irá solicitar que o órgão
competente remeta exemplares dêsse
relatório, que já se acha impresso, a fim de
que faça ampla distribuição.
Deste modo, poderá ser encerrada,
hoje, a discussão e, no ensejo da votação da
matéria, pois que não é possível ocorrer na
sessão de hoje dada a falta de quorum, já o
relatório estará distribuído.
O SR. BEZERRA NETO: – Peço a
palavra, pela ordem, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra pela ordem o Sr.
Senador Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO (pela ordem –
sem revisão do orador): – Sr. Presidente,
em vez de aguardar a apreciação do item 15
da Ordem do Dia, quero aproveitar êste
ensejo para observar à Mesa que se trata
também de matéria de muita importância.
Pela primeira vez – e so poderia ser pela
primeira vez, porque a Lei é de dezembro de
1964, – se dá a aplicação do disposto no § 6º
do art. 41 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, que trata da política e instituições
monetárias, bancárias e creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências.
Diz o § 6º referido:
"O Conselho Monetário Nacional
encaminhará ao Congresso Nacional, até 31
de março de cada ano, relatório da evolução
da situação monetária e creditícia do País no
ano
anterior,
na
qual
descreverá,
minudentemente, as providências adotadas
para
cumprimento
dos
objetivos
estabelecidos
nesta
lei,
justificando
destacadamente os montantes das emissões
de papel-moeda que tenham sido feitas para
atendimento das atividades produtivas".
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O Conselho Monetário Nacional
enviou, para êsse fim, ao Senado, de
acôrdo com esta lei, os relatórios sôbre o
movimento
econômico-financeiro
e
creditício no ano de 1965.
Por isso, Sr. Presidente, seria
conveniente que, antes de chegar à
apreciação da matéria, êste documento
tivesse também divulgação entre os Srs.
Senadores.
E’ primeira vez que ocorre fato de tal
ordem, que destaca a importância que
aquêle órgão financeiro do país dá ao
Senado da República, e o parecer da
Comissão de Economia para êste
importante documento é pelo simples
arquivamento. Entendo que cada um dos
Srs. Senadores deve conhecer o teor
desta peça. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Continua em discussão o
parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer
uso da palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada para a
próxima sessão por falta de quorum na
de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Item 13:

ofício nº 109, de 13.4.66, com o qual o
Presidente da Câmara Municipal de
Londrina, Estado do Paraná, encaminha
Requerimento do Vereador Sadao
Masajo, relacionado com o êxodo em
massa da cafeeicultores brasileiros para o
Paraguai (parecer pela audiência do
Instituto Brasileiro do Café e do Govêrno
do Estado do Paraná).
Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada para a próxima
sessão por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 15:
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 321, de 1966, da Comissão de
Economia, sôbre o Ofício nº 2, de 1966,
de 30 de março de 1966 do Presidente do
Conselho
Monetário
Nacional,
encaminhando o Relatório sôbre a
situação monetária e creditícia do País no
ano de 1965 (Parecer pelo arquivamento).
O nobre Senador Bezerra Neto
sugeriu, a respeito desta matéria, que se
faça a distribuição do relatório do
Presidente do Conselho Monetário
Nacional.
A Mesa adotará as providências
necessárias para que os exemplares
respectivos sejam fornecidos entre os
Srs. Senadores.
Em discussão o Parecer. (Pausa)
Nenhum Sr. Senador desejando usar
a palavra, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada para a próxima
sessão por falta de quorum.
Está esgotada a matéria da ordem
do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa)
Lembro aos Srs. Senadores que
hoje, às 21 horas e 30 minutos, as duas
Casas do Congresso Nacional se
reunirão, em sessão conjunta, para
conhecer de Veto Presidencial.
Nada mais havendo que tratar,
encerro a presente sessão, designando
para a próxima a seguinte:

Discussão, em turno único, do
Parecer nº 255, de 1966, da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 120, de 1963, que
altera a redação do art. 870 do Código de
Processo Civil (Parecer no sentido de ser
sobrestado o curso da matéria até que
seja apreciada, em tempo próprio, a
reforma do Código de Processo Civil).
Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer
uso da palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada para a
próxima sessão por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):
Item 14:
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 408, de 1966, da
Comissão de Agricultura, sôbre o

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 8 DE JUNHO DE 1966
(QUARTA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965
Votação, em segundo turno, do Projeto de Emenda à Constituição número 1, de 1965, de
iniciativa do Sr. Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art. 153 da Constituição
Federal (aproveitamento dos recursos minerais e energia hidráulica), tendo:
Pareceres sob ns. 34 e 530, de 1966
– da Comissão Especial: 1º pronunciamento: – favorável ao projeto.
2º pronunciamento: – favorável à emenda.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 1966
Votação em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63 na
Casa de origem) que autoriza o Tribunal de Contas da União a registrar têrmo de rescisão de
contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da Agricultura e a CISA S.A. – Engenharia e
Comércio, tendo Pareceres favoráveis, sob números 460 e 461, de 1966, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966
Votação, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 1962, originário da
Câmara dos Deputados (nº 130-A-62 na Casa de origem) que determina o registro do
têrmo assinado em 13 de fevereiro de 1959, de unificação, constituição, regularização e
transferência de aforamento dos terrenos de marinha e acrescidos, situados na Avenida Briga-
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deiro Trompowsky na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, outorgados
pela União Federal, ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo Pareceres (números
726 e 726-A, de 1962, 512 e 513, de 1966) das Comissões de Constituição e Justiça
favorável e de Finanças, favorável, com votos em separado do Sr. Senador Domício
Gondim e vencido do Sr. Senador Adolfo Franco.
4
REQUERIMENTO Nº 212, DE 1966
Votação em turno único, do Requerimento nº 212, de 1966, pelo qual o Senhor
Senador Mello Braga solicita autorização do Senado para participar da Delegação do
Brasil a Conferência da Organização Internacional do Trabalho a reunir-se
proximamente em Genebra (tendo parecer favorável da Comissão de Relações
Exteriores).
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE 1964
Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara número 174, de 1964
(número 859-B-63, na Casa de origem), que dispõe sôbre concursos de prognósticos
esportivos e dá outras, providências, tendo Pareceres (números 452 a 455, de 1966),
das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável nos têrmos do Substitutivo que apresenta.
– de Constituição e Justiça, e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 99, de 1966 de
iniciativa do Presidente da Republica, que estende a praças licenciadas nas condições
que especifica o disposto no parágrafo único do artigo 20, da Lei número 3.765, de 4
de maio de 1960, tendo Pareceres favoráveis, sob números 564 e 565, das Comissões
de Projetos do Executivo e de Finanças.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 107, de 1966
(número 3.576-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece isenção do impôsto do Sêlo, para os atos em que forem partes os órgãos
definidos no número IV, artigo 8º, da Lei número 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e as
Caixas Econômicas em suas operações imobiliárias, tendo Parecer favorável, sob
número 543, de 1966, da Comissão de Finanças.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 109, de 1966
(número 3.600-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Republica, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões de cruzeiros), para atender
a despesas com a desapropriação de terrenos onde foram travadas as Batalhas dos
Guararapes, no Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, tendo Parecer
favorável, sob número 527, de 1966, da Comissão de Finanças.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara número 113, de 1966
(número 3.601-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
isenta do impôsto de importação equipamento importado pela Madequímica S.A.
Indústria de Madeiras Termo-Estabilizadas com sede em Pôrto Alegre, Rio Grande do
Sul, tendo Parecer favorável, sob número 528, de 1966, da Comissão de Finanças,
dependendo de pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
Projeto e a emenda e dá Comissão de Finanças sôbre a emenda.
10
REQUERIMENTO Nº 36, DE 1966
Votação em turno único, do Requerimento número 36, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador José Ermírio solicita ao Ministério da Guerra informações sôbre
as despesas efetuadas com tropas do Exército em diversas regiões do País e no
Exterior, tendo Pareceres (números 445 e 446, de 1966), das Comissões:
– de Relações Exteriores, declarando-se incompetente para opinar sôbre o
assunto; e
– de Segurança Nacional, pela procedência do Requerimento.
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11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 77, DE 1966

Votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara número 77 de 1966, número
2.160-B-64, na Casa de origem, que institui o “Dia do Motorista”, tendo Pareceres favoráveis,
sob números 507 e 508, de 1966.
– da Comissão de Educação e Cultura e
– da Comissão de Legislação Social.
12
PARECER Nº 287, DE 1966
Votação em turno único, do Parecer nº 287, de 1966, da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o ofício CFP-DE-CG nº 2.594, de 21-10-65, do Sr. Diretor-Executivo da
Comissão de Financiamento da Produção, encaminhando Relatório da Viagem referente à
inspeção, coordenação e implantação da política nacional de preços mínimos nas regiões
Norte, Nordeste e Leste do País (parecer pelo arquivamento).
13
PARECER Nº 255, DE 1966
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Votação, em turno único, do Parecer nº 255 de 1966 da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 1963, que altera a redação do art. 870 do
Código de Processo Civil (Parecer no sentido de ser sobrestado o curso da matéria até que
seja apreciada, em tempo próprio, a reforma do Código de Processo Civil).
14
PARECER Nº 408, DE 1968
Votação, em turno único, do Parecer nº 408, de 1966, da Comissão Agricultura, sôbre o
ofício nº 109 de 13-4-66, com o qual o Presidente da Câmara Municipal de Londrina, Estado
do Paraná, encaminha Requerimento do Vereador Sadao Masako, relacionado com o êxodo
em massa de cafeeicultores brasileiros para o Paraguai (parecer pela audiência do Instituto
Brasileiro do Café e do Govêrno do Estado do Paraná).
15
PARECER Nº 321, DE 1966 DA COMISSÃO DE ECONOMIA
Votação, em turno único, do Parecer nº 321 de 1966, da Comissão de Economia, sôbre
o Ofício nº 2, de 1966, de 30 de março de 1966, do Presidente do Conselho Monetário
Nacional, encaminhando o Relatório sôbre a situação monetária e creditícia do País no ano
de 1965 (Parecer pelo arquivamento).
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966 (n. 3.613-B-66 na
Casa de origem) de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sôbre a produção e
importação de fertilizantes, tendo:
Pareceres (sob ns. 569 e 570, de 1966), das ilegível
– de Projetos do Executivo, favorável, com a emenda que oferece, sob nº 1-CPE;
– de Finanças, favorável ao projeto e à emenda 1-CPE e oferecendo a de nº 2-CF;
e dependendo de pronunciamento:
– da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o projeto e as emendas;
– das Comissões de Projeto do Executivo e de Finanças sôbre as emendas de Plenário.
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS
14ª REUNIÃO, REALIZADA EM 1 DE
JUNHO DE 1966
Às dezesseis horas do dia 1 de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Irineu
Bornhausen, presentes os Senhores
Senadores Lobão da Silveira, Manoel
Villaça, Bezerra Neto, José Ermírio,
Edmundo Levi, Attílio Fontana, Eugênio
Barros, Aurélio Vianna e Antônio Carlos,
reune-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Victorino Freire, Sigefredo
Pacheco, Wilson Gonçalves, Adolpho
Franco, José Leite, Domício Gondim,
Lopes da Costa, Argemiro de Figueiredo,
João Abrahão, Oscar Passos e Pessôa
de Queiroz.
É dispensada a leitura da ata da
reunião
anterior,
e,
em
seguida,
aprovada.

São relatados os seguintes projetos
constantes da pauta:
Pelo Senador Lobão da Silveira
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 134, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 15.000.000,
destinado ao pagamento de aluguéis
atrasados de prédios ocupados por Exatorias
Federais instaladas no Estado de Minas
Gerais;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 126, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário –
Supremo Tribunal Federal – o crédito
especial de Cr$ 790.000, destinado à
aquisição de máquinas de escrever;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 120, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
das
Relações
Exteriores,
o
crédito
especial de Cr$ 800.000.000, destinado
a
regularizar
os
pagamentos
de

salários e de contas pendentes, relativos ao
exercício de 1962, da Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana; e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 133, de 1966, que autoriza a abertura de
créditos especiais, no montante de Cr$
597.000.000, destinados ao Estado-Maior
das Fôrças Armadas, ao Superior Tribunal
Militar e ao Supremo Tribunal Federal.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão, com restrições do Senhor
Senador Aurélio Vianna, quanto ao Projeto
de Lei nº 133, de 1966, da Câmara.
Pelo Senador Antônio Carlos:
favorável, com emendas de números 1CF a 4-CF, ao Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 1966, que regula, o inciso II e os §§
1º e 2º do Art. 7º da Emenda Constitucional
nº 18, relativos à cobrança do impôsto de
exportação e sua aplicação.
Com restrições do Senhor Senador
Aurélio Vianna, é o parecer aprovado pela
Comissão.
Pelo Senador Manoel Villaça:
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 129, de 1966, que concede por 6 (seis)
anos, isenção dos impostos de importação e
consumo sôbre a importação de material
destinado à indústria aeronáutica;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 128, de 1966, que isenta por 5 (cinco)
anos, das taxas de despacho aduaneiro,
melhoramentos dos portos, armazenagem e
renovação
da
Marinha
Mercante,
equipamentos
hospitalares,
cirúrgicos,
odontológicos e farmacêuticos importados
pela SUSEME;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 108, de 1966, que reajusta o valor das
pensões pagas pelo Tesouro Nacional aos
herdeiros de contribuintes do Montepio Civil
e, em caráter extensivo, das pensões
deixadas por contribuintes dos extintos
Montepio dos Operários e Serventes dos
Arsenais de Marinha e Caixa de Pensões dos
Operários da Casa da Moeda, e daquêles
dos funcionários da União, contribuintes
obrigatórios do IAPFESP e dá outras
providências;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 132, de 1966, que modifica o § 3º do art.
66, da Lei nº 4.863, de 29 de novembro de
1965, que “reajusta os vencimentos dos
servidores civis e militares, altera as
alíquotas dos impostos de renda, importação,
consumo e Sêlo e da cota da previdência
social, unifica contribuições baseadas nas
fôlhas de salários, e dá outras providências.”
Os pareceres são aprovados pela
Comissão, tendo o Senhor Senador Aurélio
Vianna, assinado com restrições quanto o
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1966.
Pelo Senador Eugênio Barros:
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 43, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a permutar, com o Govêrno do
Estado do Rio Grande do Sul, terreno de
propriedade da União e dá outras
providências;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 121, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Indústria
de Comércio, o crédito especial de Cr$
50.000.000, destinado a auxiliar a realização
da 1ª Festa Nacional de Calçados e Feiras
Agroindustriais, em Nova Hamburgo – Rio
Grande do Sul;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 130, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 30.684.172,
destinado ao pagamento das cotas federais
dos impostos de consumo e renda, relativos
ao exercício de 1963, devidas aos
municípios de Ouro Branco, Jaramantaí,
Branquinha e Carneiros, no Estado de
Alagoas.
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Pelo Senador Aurélio Vianna:
favorável, com emenda, ao Projeto de
Lei da Câmara nº 111, de 1966, que dispõe
sôbre a produção e importação de
fertilizantes, bem como à emenda da
Comissão de Projetos do Executivo.
A Comissão aprova o parecer com voto
vencido do Senhor Senador Attílio Fontana
quanto à emenda da Comissão de Projetos
do Executivo.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
ATA DA 6ª REUNIÃO, REALIZADA EM 17
DE MAIO DE 1966
Aos dezessete dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis, às
vinte e uma horas e trinta minutos, na Sala
das Comissões, reúne-se a Comissão de
Legislação Social, sob a presidência do Sr.
Senador Vivaldo Lima, Presidente, presentes
os Srs. Senadores Attílio Fontana, Eugênio
Barros, Edmundo Levi, Ruy Carneiro e
Zacarias de Assumpção.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Aarão Steinbruch, José Cândido,
Eurico Rezende e Heribaldo Vieira.
Ao constatar a existência de número
regimental o Sr. Presidente declara iniciada a
reunião e manda o Secretário proceder a
leitura da ata. Esta, uma vez lida, é
submetida à discussão, posta em votação e,
a seguir, dada como aprovada.
O Sr. Senador Zacarias de Assumpção
emite parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara, nº 77, de 1966, que institui o “Dia do
Motorista”. O referido parecer é, aprovado
após ser submetido à discussão e a votos.
Em seguida, o Sr. Presidente, em
cumprimento ao disposto nos parágrafos
terceiro do artigo oitenta e um e único do
artigo oitenta e dois do Regimento Interno
passa a Presidência ao Sr. Senador Attílio
Fontana e, na qualidade de relator, profere
parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara, nº 76, de 1966, que “Inclui a
Associação dos Servidores do Departamento
Federal de Segurança Pública entre as
entidades consignatárias de que trata o art.
5º da Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950,
que dispõe sôbre a consignação em fôlha de
pagamento”. O referido parecer é submetido
à discussão e a votos e, a seguir, aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião. Para constar, eu, Claudio I. C. Leal
Neto, Secretário, lavrei a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXTERIOR
11ª REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE MAIO
DE 1966
Às dezesseis horas do dia trinta e um
de maio de mil novecentos e sessenta e seis,
sob a presidência do Senhor Senador
Jefferson de Aguiar, Presidente, Antônio
Carlos, José Ermírio, Bezerra Neto e Ruy
Carneiro, reúne-se a Comissão dos Projetos
do Executivo.
Deixam de comparecer com causa
justificada os Senhores Senadores Wilson
Gonçalves, Gay da Fonseca, Eurico
Rezende, José Guiomard e Lino de Mattos.
É dispensada a leitura da ata anterior
e em seguida aprovada.
Inicialmente, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
José Ermírio, que emite os seguintes
pareceres:
– pela aprovação com emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1966,
que concede, por seis anos, isen-
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destinado à indústria aeronáutica;
– pela aprovação ao Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 1966, regula o inciso II e
os §§ 1º e 2º da Emenda Constitucional nº
18, relativos à cobrança do impôsto de
exportação e sua aplicação.
– pela aprovação, com emenda ao
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966,
que dispõe sôbre a produção e importação
de fertilizantes.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, são aprovados.
Prosseguindo, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Bezerra Neto,
que emite os seguintes pareceres:
– pela aprovação o Projeto de Lei da
Câmara nº 108, de 1966, que reajusta o valor
das pensões pagas pelo Tesouro Nacional
aos herdeiros de contribuintes do Montepio
Civil, e em caráter extensivo, das pensões
deixadas por contribuintes dos extintos
Montepios dos Operários e Serventes dos
Arsenais de Marinha e Caixa de Pensões dos
Operários da Casa da Moeda, e daquelas
dos funcionários da União, contribuintes
obrigatórios do I.A.P.F.E.S.P., e dá outras
providências;
– pela aprovação ao Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 1966, que altera o Quadro
do Pessoal – Parte Permanente da
Universidade do Paraná, e dá outras
providências;
– pela aprovação ao Projeto de Lei da
Câmara nº 114, de 1966, que extingue no
Ministério da Saúde, o Serviço Federal de
Bioestatística do Departamento Nacional da
Saúde e o Serviço de Estatística do
Departamento Nacional da Criança e dá
outras providências.
Nada mais havendo que tratar encerrase a reunião, lavrando eu, José Soares de
Oliveira Filho, Secretário, a presente ata, que
uma vez aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
ATA DA 17ª REUNIÃO, REALIZADA AOS
12 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
1966
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezoito horas do dia doze do mês de
maio do ano de mil novecentos e sessenta e
seis, reúne-se, extraordináriamente, a
Comissão de Redação sob a Presidência
eventual do Senhor Senador Bezerra Neto,
presentes os Senhores Senadores Antônio
Carlos e Edmundo Levi.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, Dylton Costa e Menezes
Pimentel.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o
Senhor Senador Antônio Carlos, apresenta a
redação do vencido, para turno suplementar,
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 238, de 1965 (nº 2.259-B-60,
na Casa de origem), que institui o nôvo
Código Nacional de Trânsito.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 18ª REUNIÃO, REALIZADA AOS
13 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
1966
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezesseis horas do dia treze do mês
de maio do ano de mil novecentos e sessenta
e seis, reúne-se, extraordinàriamente a
Comissão de Redação sob a Presidência
eventual do Senhor Senador Bezerra Neto,
presentes os Senhores Senadores Edmundo
Levi e Menezes Pimentel.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, Antônio Carlos e Dylton
Costa.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova os pareceres em
que o Senhor Senador Edmundo Levi
apresenta as seguintes redações:
a) redação, para turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 1966 (número 3.525-66, na
Casa de origem), que dispõe sôbre o Código
Sanitário de Distrito Federal;
b) redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 157, de 1965
(nº 1.315-B-63, na Casa de origem), que dá
nova redação aos parágrafos 1º e 2º do art.
9º da Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962;
c) redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1966
(nº 2.649-C-61, na Casa de origem), que cria
uma Junta de Conciliação e Julgamento em
Santo André, Estado de São Paulo, e dá
outras providências;
d) redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1966
(nº 3.455-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Ensino Especializado de Saúde
Pública, e dá outras providências.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma ver aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 19ª REUNIÃO, REALIZADA AOS
17 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
1966
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezessete horas e cinqüenta minutos
do dia dezessete do mês de maio do ano de
mil novecentos e sessenta e seis, reúne-se,
extraordinàriamente,
a
Comissão
de
Redação sob a Presidência do Senhor
Senador Eurico Rezende, presentes os
Senhores
Senadores
Bezerra
Neto,
Edmundo Levi e Menezes Pimentel.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, e Antônio Carlos.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o
Senhor Senador Bezerra Neto, apresenta a
redação final do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1965
(número 2.259-B-60, na Casa de origem),
que institui o Código Nacional de Trânsito.
Retira-se o Senhor Senador Eurico
Rezende, assumindo a Presidência o
Senhor Senador Bezerra Neto.
Aprova-se, ainda, o parecer em que
o Senhor Senador Edmundo Levi
apresenta a redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 62, de 1966 (número
3.504-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que cria, na Universidade Federal de
Minas
Gerais,
a
Escola
de
Biblioteconomia,
e
dá
outras
providências.
Nada mais havendo que tratar, dáse por encerrada a reunião, lavrando eu,
Sarah Abrahão, Secretária, a presente
ata, que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
ATA DA 20ª REUNIÃO, REALIZADA AOS
18 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
1966
Às dezesseis horas do dia dezoito do
mês de maio do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, reúne-se a Comissão de
Redação sob a Presidência do Senhor
Senador Eurico Rezende, presentes os
Senhores Senadores Bezerra Neto e
Edmundo Levi.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino
de Mattos, Presidente, Antônio Carlos e
Dylton Costa.
E’ lida e aprovada a ata da reunião.
A Comissão aprova os pareceres
em o que o Senhor Senador Bezerra
Neto apresenta as seguintes redações:
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a) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1966 (nº 4.016-B, de 1962,
na Casa de origem), que dá nova redação ao
artigo 1º da Lei número 3.931, de 3 de agôsto
de 1961, que concede isenção de direitos de
importação
e
outros
tributos
para
mercadorias
doadas
à
Confederação
Evangélica do Brasil;
b) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 41, de 1966 (número 4.042-B-62,
na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para
atender a despesas decorrentes da viagem
do Presidente da República aos Estados
Unidos da América e ao México;
c) redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 92,
de 1964 (nº 3.000-B-61, na Casa de origem),
que reconhece a profissão de Sociólogo, e dá
outras providências;
d) redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1964
(nº 4.769-B-62, na Casa de origem), que
promove ao pôsto imediato o militar que, em
pleno serviço ativo, vier a falecer em
conseqüência de ferimentos recebidos em
campanha ou na manutenção da ordem
pública, ou em virtude de acidente em
serviço;
e) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 1963 (nº 3.819-B de 1962,
na Casa de origem), que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, e dá outras
providências;
f) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 29, de 1966 (nº 3.307-A, de 1965,
na Casa de origem), que dá nova
denominação aos cargos de Auxiliar de
Portaria do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

lário-mínimo de menores e dá outras
providências.
Aprova-se, ainda, o parecer em que o
Senhor Senador Bezerra Neto apresenta a
redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1966 (nº
3.512-B-66, na Casa de origem), que
modifica dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal Marítimo, e dá outras providências.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretário, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO, REALIZADA
AOS 25 DIAS DO MÊS DE MAIO DO

ATA DA 23ª REUNIÃO, REALIZADA AOS
27 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE
1966

ANO DE 1966

À dezesseis horas do dia vinte e
cinco do mês de maio do ano de mil
novecentos e sessenta e seis, reúne-se
a Comissão de Redação sob a
Presidência do Senhor Senador Lino de
Mattos,
presentes
os
Senhores
Senadores
Eurico
Rezende,
VicePresidente e Bezerra Neto.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores
Antônio Carlos e Dylton Costa.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova os pareceres
em que o Senhor Senador Eurico
Rezende
apresenta
as
seguintes
redações:
a) redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 86,
de 1966 (nº 3.469-B-66, na Casa de
origem), que retifica, sem ônus, a Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965, que
estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de
1966;
b) redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número
231, de 1965 (nº 1.473-B-63, na Casa de
origem), que aplica às telefonistas o
disposto no art. 227 e seus parágrafos
da Consolidação das Leis do Trabalho;
c) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965 (número 1.642B-64, na Casa de origem), que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em
sentença concessiva de mandado de
segurança, a servidor público civil;
d) redação final da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 321, de 1965 (nº 1.022-B-63, na Casa
de origem), que dispõe sôbre o sa-

ATA DA 22ª REUNIÃO, REALIZADA AOS 26
DIAS DO MÊS DE MAIO
DO ANO DE 1966
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezesseis horas do dia vinte e seis
do mês de maio do ano de mil novecentos e
sessenta
e
seis,
reúne-se,
extraordinàriamente,
a
Comissão
de
Redação sob a Presidência do Senhor
Senador Eurico Rezende, presentes os
Senhores Senadores Bezerra Neto e
Edmundo Levi.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, Antônio Costa e Dylton
Costa.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o
Senhor Senador Bezerra Neto apresenta a
redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1966 (nº
3.500-C, de 1966, na Casa de origem), que
introduz
modificações
na
legislação
pertinente ao Plano Nacional de Habitação.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezesseis horas do dia vinte e sete do
mês de maio do ano de mil novecentos e sessenta
e seis, reúne-se, extraordinàriamente, a Comissão
de Redação sob a Presidência do Senhor Senador
Eurico Rezende, presentes os Senhores
Senadores Bezerra Neto e Edmundo Levi.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de Mattos,
Presidente, Antônio Carlos e Dylton Costa.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que o
Senhor Senador Bezerra Neto apresenta as
seguintes redações:
a) redação final das emendas do Senado, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 1966 (nº
3.580-B-66, na Casa de origem), que cria o Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações, e dá
outras providências;
b) redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 269, de 1965 (nº
1.560-B-65, na Casa de origem), que cria o
“Prêmio Nacional Adriano da Costa Ramalho”, e dá
outras providências.
Nada mais havendo que tratar, dá-se por
encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah Abrahão,
Secretária, a presente ata, que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
ATA DA 24ª REUNIÃO REALIZADA AOS 31
DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 1966
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezesseis horas do dia trinta e um do
mês de maio do ano de mil novecentos e sessenta
e seis, reune-se, extraordinàriamente, a Comissão
de Redação sob a Presidência eventual do Senhor
Senador Bezerra Neto, presentes os Senhores
Senadores Filinto Müller e Antônio Carlos.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores
Lino de Mattos, Presidente, Eurico
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Rezende, Vice-Presidente, e Dyltor Costa.
E’ lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova os pareceres em
que o Senhor Senador Filinto Müller
apresenta as seguintes redações:
a) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 1966 (número 2.560-B66, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Superior Tribunal Militar – o
crédito especial de Cr$ 90.000.000
(noventa milhões de cruzeiros), para
aquisição de nove viaturas destinadas
aos seus serviços;
b) redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
95, de 1966 (nº 3.358-B-66, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cr$ 1.500.000.000
(um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo;
c) redação final do Projeto de
Resolução nº 20, de 1966, que suspende
a execução da Lei nº 4, de 11 de fevereiro
de 1960, do Estado do Paraná.
d) redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 7, de 1966
(número 169-A-59, na Casa de
origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de
registro
a
têrmo
de
contrato
celebrado, em 31 de maio de 1957,
entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a
Sociedade
“Emissoras
Reunidas
Rádio Cultura Limitada”;
e) redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 100, de 1966 (nº 3.563-B-66, na
Casa de origem), que altera, sem
aumento de despesa, distribuição de
dotações consignadas na Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965;
f) redação final do Projeto de Lei
da Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B

de 1966, na Casa de origem), que altera o
Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal
Federal,
e
dá
outras
providências.
Aprova-se, ainda, os pareceres em
que o Senhor Senador Antônio Carlos
apresenta as seguintes redações:
a) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 323, de 1965 (número 3.792B-62, na Casa de origem), que inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Uberaba, na
categoria
dos
estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal;
b) redação final do Projeto de
Resolução nº 27, de 1966, que suspende
a execução do art. 46 da Lei número
2.177, de 26 de dezembro de 1961, do
Estado do Maranhão;
c) redação final da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
88, de 1966 (nº 3.462-B-66, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho
1ª Região – crédito suplementar de Cr$
16.456.000 destinado a atender a
despesas com o pagamento de saláriofamília a que fazem jús os juízes e
funcionários do referido Tribunal, durante
o corrente exercício.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu,
Sarah Abrahão, Secretária, a presente
ata, que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
ATA DA 25ª REUNIÃO REALIZADA
AOS 2 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO
ANO DE 1966
Às dezesseis horas do dia dois do mês
de junho do ano de mil novecentos e sessenta
e seis, reune-se, extraordinàriamente, a
Comissão de Redação sob a Presidência
eventual do Senhor Senador Bezerra Neto,
presentes os Senhores Senadores Edmundo
Levi e José Feliciano.
Deixam de comparecer, por mo-
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tivo justificado, os Senhores Senadores
Lino de Mattos, Presidente Eurico
Rezende, Vice-Presidente, Antônio Carlos
e Dylton Costa.
E’ lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova os pareceres em
que o Senhor Senador José Feliciano
apresenta as seguintes redações:
a) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 96, de 1966 (número 3.556-B66, na Casa de origem), que altera o
Quadro de Pessoal do Tribunal Marítimo;

b) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1966 (número 3.492-B66, na Casa de origem), que estabelece
normas gerais para a instituição e
execução de Campanhas de Saúde
Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde, e dá outras
providências.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu,
Sarah Abrahão, Secretária, a presente
ata, que, uma vez aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 35, DE 3 DE JUNHO DE 1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar o Oficial
Legislativo, PL-6, Gilberto Fernandes Alves
para substituir José Pinto Carneiro Lacerda
Assessor Legislativo PL-2, na Comissão de
Sindicância instaurada pela Portaria nº 30, de
26.5.66.
Secretaria do Senado Federal, em 3 de
junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 36, DE 3 DE JUNHO DE 1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar o Oficial
Legislativo, PL-6, Gilberto Fernandes
Alves para substituir José Pinto Carneiro
Lacerda, Assessor Legislativo, PL-2, na
Comissão de Sindicância instaurada pela
Portaria nº 31, de 31.5.66.
Secretaria do Senado Federal, em 3
de junho de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 37, DE 6 DE JUNHO DE
1966
O Diretor Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar o Ofi-

cial
Legislativo,
PL-6,
Gilberto
Fernandes Alves para substituir José
Pinto Carneiro Lacerda, Assessor
Legislativo, PL-2, na Comissão de
Sindicância instaurada pela Portaria
número 32, de 31 de maio de 1966.
Secretaria do Senado Federal,
em 6 de junho de 1966. – Evandro
Mendes Vianna, Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 38, DE 6 DE JUNHO
DE 1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições,
resolve
designar
Francisco José Noleto Neto, Auxiliar
Legislativo, PL-10, para ter exercício
na Diretoria do Arquivo.
Secretaria do Senado Federal,
em 6 de junho de 1966. – Evandro
Mendes Vianna, Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 39, DE 6 DE JUNHO
DE 1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Afonso
José
Coelho
Cesar,
Auxiliar
Legislativo, PL-9, para ter exercício
na Diretoria das Comissões.
Secretaria do Senado Federal,
em 6 de junho de 1966. – Evandro
Mendes, Diretor Geral.

ATOS DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral da Secretaria do Senado Federal, no uso de suas atribuições, deferiu os seguintes requerimentos:
De Salário-Família, na forma do artigo 160, item 35, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.

SERVIDOR

DP-672-66

Eduardo Jorge Caldas Pereira ...............................................................

DP-666-66

Dalmar Geraldo Lacerda Guimarães ......................................................

DP-644-66
DP-654-66

Ernesto da Silva ....................................................................................
Libânio Teixeira de Albuquerque ............................................................

DP-649-66

Cid Sebastião da França Brugger ...........................................................

DP-648-66

João Rocha Dias .....................................................................................

DP-643-66

Necy Gomes ...........................................................................................

DP-655-66

Renato Medeiros .....................................................................................

Dependente (s) – Grau de
Parentesco

Cargo

Início

Auxiliar
Legislativo
PL-9
Auxiliar
Legislativo
PL-8
Guarda de Segurança – PL-9
Motorista – PL-9

–

Alexandre – Filho

abril de 1966

–

Adalva – Filha

maio de 1966
abril de 1966
março de 1966

Auxiliar
Legislativo
PL-8
Serviço de Administração – FT-8

–

Valéria – Filha
Ivone
Oliveira
de
Albuquerque – Espôsa
Patrícia – Filha
Jaime – Filho

Oficial
PL-6
Auxiliar
PL-9.

–

Ana Cecília – Filha

novembro de
1961
março de 1996

–

Mário Jorge – Filho

abril de 1966

Legislativo
de

Portaria

março de 1966

De Averbação de Tempo de Serviço, na formado artigo 160, item 9, da Resolução n° 6, de 1966
Nº Req.

SERVIDOR

DP-671-66

Haig Bagbdassarian ………………………………………………………....

Cargo
Red.de Radiodif. – PL-4

Repartição – Total
de Dias
Exército – 321 dias

Observações
Para todos os
efeitos legais.
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De Licenças, na forma do artigo 160, itens 18 e 37, e artigo 270, nº I, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.

SERVIDOR

Cargo

DP-652-66

Victor Lobo ...................................................................................................

DP-664-66

Ruy Elpídio de Medeiros ..............................................................................

Auxiliar
de
Portaria
PL-9
Auxiliar de Limpeza

DP-667-66

José Edmilson Saraiva ................................................................................

Serv. de Administração – FT-8

–

Período – Total de
Dias.

Observações

28-4 a 9-5 de 1966 – 12 dias

Tratamento de saúde

12-5 a 27-5 de 1966 – 16
dias
4-5 a 14-5 de 1966 – 11 dias

Tratamento de saúde

Assunto

Observações

Tratamento de saúde

Diversos, na forma do artigo 160, item 9, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.

SERVIDOR

Cargo

DP-626-66

Aldo Braga Cavalcanti ..................................................................................

Aux. Sec. Subst. – FT-5

Férias – exerc. 1964

DP-687-66

Heraldo de Abreu Coutinho ..........................................................................

Sup. Equi. Elet. – PL-3

Férias – exerc. 1964

DP-653-66

Pedro Ferreira Veras ....................................................................................

Guarda de Segurança – PL-9

Férias – exerc. 1965

DP-647-66

Oswaldo Cesarino Rosa ...............................................................................

Motorista – PL-10

Férias – exerc. 1965

DP-673-66
DP-660-66
DP-662-66

José Agnaldo Leopoldo Nunes .....................................................................
Francisco da Cruz ........................................................................................
Roberto Salerno ...........................................................................................

Aux. Sec. Subst. – FT-5
Aux. de Limpeza – PL-11
Aux. Leg. – PL-10

Anotação de diplomas
2ª via cart. func.
Abono de faltas

DP-586-66
DP-S/N/66

Ronaldo Ferreira Dias ..................................................................................
Durvile de Barros Silva ................................................................................

Of. Leg. – PL-6
Op. Eletricista – PL-7

Abono de faltas
Abono de faltas

De 23-5 a 21-6 de
1966
De 15-5 a 13-6 de
1966
De 11-5 a 9-0 de
1966
Indeferido por falta
de amparo legal
Dia 12-5 – Motivos
escolares
Dias 13, 22, 25, 27 e
29 de maio – motivos
escolares
Indeferido

Diretoria do Pessoal, em 3 de junho de 1966. – Maria do Carmo Rondon Ribeiro Saraiva, Diretora do Pessoal. – Publique-se,em 6 de junho de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
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COMISSÃO DE ECONOMIA

Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Vice-Presidente: Arthur Virgílio

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção

Attílio Fontana
Júlio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermirio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

MDB
Àrgemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Senador Menezes Pimentel

(11 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Padre Catazans

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente Senador Wilson Gonçalves
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Ney da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Catazans
Gay ela Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josapnat Marinho

Arthur Virgula
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas

MDB

COMISSÃO DE FINANÇAS

Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo. ilegível
Reuniões: 4ªs. feiras, às 16 horas.

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Pericles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrça-feiras às 16 horas.

ARENA
TITULARES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpno Franco
José Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attilio Fontana
Jose Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões. Quartas-feiras às10 noras.
PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Pericles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 76

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1968

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão conjunta a
realizar-se no dia 14 de junho próximo às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da
Câmara dos Deputados, para a apreciação, sem prejuízo da matéria para ela já
programada, dos seguintes vetos presidenciais:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e
nº 90-66 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
autoriza a doação de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato
Grosso;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.750-B-61 na Câmara e nº 71-66 no
Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área ao
terreno integrante do seu Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no dia
21 de junho do ano em curso às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem do veto presidencial ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962,
na Câmara e nº 18, de 1963, no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas Comarcas que
especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal
Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a
redação dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um parágrafo ao
art. 173 do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de Falências e da outras
providências;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na
Câmara e nº 307-65 no Senado, que dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara
e nº 90-66 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
autoriza a doação de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato
Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº
71-66 no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da
área do terreno integrante do seu patrimônio.
SESSÃO CONJUNTA
Em 14 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (totais):
1º – ao Projete de Lei nº 2.766-B/65 na Câmara e nº 307/65 no Senado que
dispõe sôbre as irradiações em idioma estrangeiro:

2º – ao Projeto de Lei nº 3.561-B/66 na Câmara e nº 90/66 no Senado, que
altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1980, que autoriza a doação de imóvel à
prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
3º – ao Projeto de Lei nº 2.756-B/61 na Câmara e nº 71/66 no Senado que
autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da area do terreno
integrante do seu patrimônio.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3

Veto
1º
2º
3º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
SESSÃO CONJUNTA
Em 15 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 8, de 1966 (C.N.), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Publicas, o
crédito especial de Cr$ 97.500.000.000, em favor do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias constantes do Programa de Construção,
Pavimentação e Restauração Rodoviária.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º
da Constituição Federal e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 21, DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a termo de
contrato celebrado, em 31 de dezembro de 1957, entre o Govêrno da República dos
Estados Unidos do Brasil e a Sociedade "Emissoras Reunida, Rádio Cultura Limitada"
Art. 1º E mantido o ato, de 2 de julho de 1957, do Tribunal de Contas,
denegatório do registro ao têrmo do Contrato celebrado, em 31 de maio de 1957, entre
o Governo da República dos Estados Unidos do Brasil e a Sociedade "Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada", destinado à instalação na cidade de Erechim,
Estado do Rio Grande do Sul, de uma estação radio difusora de ondas médias.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 8 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente no exercício da Presidência
COMISSÃO MISTA
lncumbida de apreciar o Veto Parcial do
Sr. Presidente da República ao PL nº 366 (CN), que "altera disposições do
decreto-lei 7.661, de 21 de junho de 1945
(Lei de Falências)".
PRIMEIRA
REUNIÃO,
DE
INSTALAÇÃO, REALIZADA NO DIA 3 DE
JUNHO DE 1966.
Às dezesseis horas do dia três
de junho de mil novecentos e sessenta

e seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal, presentes os Senhors Senadores
Antônio Carlos, Attilio Fontana e Bezerra
Neto e os Senhores Deputados Daniel
Faraco, Alde Sampaio e Roberto Saturnino,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de
apreciar o veto parcial do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 3, de 1966
(C.N.), que "altera disposições do decretolei número 7.661, de 21 de junho de 1945
(Lei de Falências)".
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Em
obediência
ao
preceito
regimental, assume a Presidência o
Senhor Deputado Daniel Faraco que,
declarando instalada a Comissão Mista,
determina seja procedida a eleição para
os cargos de Presidente e VicePresidente, respectivamente, através de
escrutínio
secreto
por
cédulas
uninominais, previsto no art. 32 do
Regimento Comum, convidando o Senhor
Senador
Antônio
Carlos
para
desempenhar as funções de Escrutinador.
Encerrada a votação, apura-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Antônio Carlos .... 5 votos
Deputado Daniel Faraco .... 1 voto;
Para Vice-Presidente:
Deputado Daniel Faraco .... 5 votos
Senador AttíIio Fontana .... 1 voto.
O Sr. Presidente, após agradecer a
seus pares a sua eleição. designa o
Senhor Senador Bezerra Neto Relator da
matéria precípua da Comissão Mista.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando, eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA
NO DIA 6 DE JUNHO DE 1966
Às quatorze horas do dia seis de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor
Senador Antônio Carlos, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Attilio
Fontana e Bezerra Neto e os Senhores
Deputados Daniel Faraco. Alde Sampaio
e Roberto Saturno, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de apreciar o Veto
Parcial do Sr. Presidente de República ao
Projeto de Lei nº 3, de 1966 (C.N.), que
"altera disposições do decreto-lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de
Falência)".
Iniciando os trabalhos, o Sr.
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Bezerra Neto que, na qualidade
de
Relator,
tece
considerações
consubstanciados
em
Relatório,
circunstanciando a origem e tramitação
da matéria nas duas Casas do Congresso
Nacional, bem como as razões em que se
fundamentou o Senhor Presidente da
República para, no uso de suas
atribuições constitucionais, apor seu Veto
ao processado em tela.
Em discussão, não havendo quem
mais deseje fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente determina seja assinado o
Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mario
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 38, de 1966
Da Comissão Mista, incumbida de
relatar o veto do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 3, de 1966
(C.N.), que altera a reda- 172. caput, e
175, e acrescenta um parágrafo ao artigo
173 do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de
junho de 1945, e dá outras providências
(Lei de Falência).
Relator: Sr. Bezerra Neto
O Senhor Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe conferem
os artigos 70, § 1º e 87, II, da Constituição
Federal, ao mencionar o Projeto de Lei do
Congresso Nacional nº 3, de 1966, que
altera a redação dos artigos 156, § 1º,
item II, 172, caput, e 175, e acrescenta
um parágrafo ao artigo 173 do Decreto-lei
nº 7.661, de 25 de junho de 1945, e dá
outras providências (Lei de Falências)
vetou-o parcialmente.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES
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Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre........................... Cr$
Ano.................................... Cr$
Exterior
Ano.................................... Cr$

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior

50,00 Semestre..............................
96,00 Ano.......................................

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior
136,00 Ano....................................... Cr$

108,00

– Excetuadas as para e exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
eu vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
OBJETIVOS E JUSTIFICAÇAO DO
Dilata-se, por meio dessa norma, o
PROJETO
campo de incidência da correção
monetária, a que a política legislativa vem
Originária do Poder Executivo, a submetendo, nos limites aconselhados
proposição
foi
encaminhada
ao pela conjuntura econômico-financeira,
Congresso pela Mensagem nº 3, de numerosas relações jurídicas de caráter
1966 (C.N.). Seus objetivos, segundo o
patrimonial. Não se fasta, pois, tal
texto da Mensagem Presidencial, eram
preceito, em substância, da diretriz geral,
alterar "diversos dispositivos da Lei de
Falência, a fim de sanar inconvenientes que informa nos casos já consagrados em
que a sua aplicação vem ocasionando, no lei, a aplicação dêsse princípio de justiça.
tocante às concordatas, com prejuízos Introduz êle, contudo, nas hipóteses que
como
determinante
da
para os credores e para a Fazenda enumera,
atualização das obrigações pecuniárias,
Pública."
elemento nôvo, visto que imprime à
DISPOSIÇÃO VETADA E RAZÕES DO
correção monetária feição punitiva.
VETO
Enquanto, nas regras legais em
vigor, se torna em conta, para a
Incide o veto sôbre o artigo 32 e seu reavaliação
das
obrigações,
parágrafo único, que considere contrários simplesmente o decurso do tempo, no
ao interésse público.
artigo terceiro do projeto se estabelece a
Razões:
monetária,
quando
o
Visava o Projeto submetido à correção
elevada deliberação do Congresso retardamento na execução da obrigação
Nacional corrigir as distorções que se tenha resultado de vício consistente em
estavam verificando com o requerimento dôlo, fraude, violência ou simulação. Não
de
concordatas
preventivas,
cuja ocorrerá, pois, a correção monetária
finalidade era prejudicar os credores e a meramente pelo inadimplemento da
Fazenda Pública. Êsse objetivo será obrigação no prazo que houver sido
mas
sómente
se
o
inteiramente
atingido
com
a estatuído,
transformação do projeto em lei, retardamento da sua execução resultar de
independente do dispositivo vetado, elemento subjetivo, ou seja, de vício de
merecendo ser ressaltado que a vontade.
A deformação que isso acarretaria
modificação
feita
pelo
Congresso
Nacional na redação do artigo 156 do ao instituto, tal como até aqui se acha
Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de configurado, recomendaria, por si só, um
1945, aperfeiçoando a que constava do mais acurado exame da questão.
Não se impugna, por conseguinte, de
projeto
apresentado
pelo
Poder
Executivo, tornou desnecessária a modo radical, o propósito que animou a
formulação do preceito vetado. Exige êle,
correção monetária dos débitos.
Prescreve o dispositivo ora vetado, todavia, regulação mais apropriada que,
de
afeiçoá-lo
às
diretrizes
que, nos procedimentos judiciais de além
qualquer espécie, quando o Juiz apurar dominantes em nosso direito positivo, lhe
melhores
condições
de
que o devedor agiu com dólo, fraude, confira
violência ou simulação, para protelar aplicabilidade.
Sob
êste
último
aspecto,
ou evitar o pagamento dos seus
débitos, êstes serão atualizados em principalmente, é que o artigo terceiro
função das variações do poder aquisitivo merece mais forte objeção. A regra nele
lançada está concebida, em verdade,
da moeda.

com indeterminação tal que acarretaria na
sua
execução
dificuldades
talvez
invencíveis. Basta dizer-se que não
esclarece nem mesmo o tempo inicial da
correção, se datada em que o débito se
tornou exigível ou em que se verificou,
para retardar ou obstar o cumprimento da
obrigação, o ato doloso, fraudulento ou
praticado com violência ou simulação.
Além disso, o próprio alcance da
disposição não é bem definido, de modo
que poderia dar lugar a que se
procurasse estendê-la a relações jurídicas
sôbre a quais não deve incidir.
Diante disso, seria mais conveniente
que a matéria a que se refere o artigo
terceiro viesse a constituir objeto de
projeto à parte. A adoção dêsse alvitre em
nada prejudicará a convenção em lei do
restante do projeto, uma vez que o
preceito ora vetado, pela generalidade
com que está concebido, transcende o
campo das disposições que o mesmo
projeto. em tema de concordatas, se
propõe introduzir, sendo assim, dêle
perfeitamente separável.
ORIGEM DA DISPOSIÇÃO VETADA
O artigo 3º e seu parágrafo único, na
forma sob a qual figuram no texto do projeto
aprovado pelo Congresso, tiveram origem na
Subemenda nº 2, de autoria do deputado
Herbert Levy, relator da matéria na
Comissão Mista integrada por Parlamentares
das duas Casas do Congresso, Incumbida
do exame do projeto.
CONCLUSÃO
O veto presidencial foi apósto em
tempo útil.
Está, assim, o Congresso habilitado
a se pronunciar sôbre o mesmo, na forma
estabelecida pela Constituição Federal.
Sala das Comissões, em 6 de junho
de 7966. – Antonio Carlos, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Attilio Fontana. –
Daniel Faraco. – Alde Sampaio. – Roberto
Saturnino.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da República ao PLC
307-65 (nº 2.766-B-65, na Câmara), que
"dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro".
1ª REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 6 DE DE JUNHO
DE 1966
Às dezesseis horas do dia seis de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal,
presentes
os
Senhores
Senadores Gay da Fonseca, Guido
Mondín e Ruy Carneiro e os Senhores
Deputados Celso Murta, Oceano Carteal
e Laerte Vieira, reune-se a Comissão
Mista incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da República ao Projeto
de Lei da Câmara nº 307, de 1965 (PLC
2.766-B-65, na Casa da origem) que
"dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro".
Em obediência ao preceito regimental,
assume a presidência o Senhor Deputado
Laerte Vieira que, daclarando instalada a
Comissão Mista, determina seja procedida a
eleição para os cargos de Presidente e VicePresidente,
respectivamente,
através
escrutínio secreto por cédulas unino-minais,
previsto no art. 32 do Regimento Comum,
convidando
para
colaborar
como
escrutinador o Senhor Deputado Oceano
Carleal.
Concluída a votação, apura-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Ruy Carneiro -- 5 votos
Senador ilegível Morin – 1 voto;
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Para Vice-Presidente:
Senador Guido Mondin – 5 votos
Deputado Celso Murta – 1 voto.
O Sr. Presidente, após agradecer a
seus pares a sua eleição, designa o
Senhor Senador Gay da Fonseca,
Relator da matéria precípua da Comissão
Mista.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mario
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 7 DE
JUNHO DE 1966
Às quatorze horas do dia sete de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor
Senador Ruy Carneiro, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Gay
da Fonseca e Guido Mondin e os
Senhores Deputados Celso Murta,
Oceano Carleal e Laerte Vieira, reune-se
a Comissão Mista incumpida de apreciar
o Veto Total do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
307, de 1966 (PLC 2.766-B-65, na Casa
de Origem) que "dispõe sôbre irradiações
em idioma estrangeiro".
Iniciando os trabalhos, o Sr.
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Gay da Fonseca, que, na
qualidade de Relator, tece considerações
consubstanciadas
em
Relatório
circunstanciando a origem e tramitação
em que se fundamentou o Sr. Presidente
da República para, no uso de suas
atribuições constitucionais, apor seu Veto
ao processado em tela.
Em discussão, não havendo quem
mais deseje fazer uso da palavra, o
Senhor
Presidente
determina
seja
assinado o Relatório.
E, nada anais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mario
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ato
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 39, DE 1966
Da Comissão Mista incumbida
de relatar o veto total ao Projeto de
Lei da Câmara nº 307, de 1965 (número
2.766-B-65,
na
Câmara),
que
dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
Pela Mensagem nº 280, de 20
de maio do ano em curso, o Sr.
Presidente da República comunicou que,
usando das atribuições que lhe são
conferidas pelas artigos 70, § 1º e 87, II,
da Constituição Federal, negou sanção do
Projeto de Lei da Câmara nº 2.766-B-65
(no Senado nº 307-66) que dispõe sôbre
irradiações em idioma estrangeiro, por
considerá-lo contrário ao interêsse
pública.
ORIGEM DO PROJETO
O projeto de iniciativa do Deputado
Norberto Schmidt, alterando o artigo 75
do Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, dispunha, origináriamente, que
sòmente poderiam realizar programas
falados em idioma estrangeiro os
interessados
que,
prèviamente
submetessem tais programas á ilegível
do Ministério das Relações Exteriores.
Estabelecia, ainda o projeto primitivo, que
o CONTEL para efeito de fiscalização,
sòmente
autorizaria
a
irradiação
desses programas depois de aprovados
pelo Ministério das Relações Exteriores.
O projeto exclui dessas exigências "as
aulas sôbre línguas estrangeiras, as
palestras e entrevistas ocasionais.
estas, sempre que possível, seguidas
da respectiva tradução bem como as
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programações
com
finalidade
de
exclusiva propaganda comercial."
Justificando essas medidas, seu
autor declara que o art. 75 do citado
Decreto
52.795-63
limita
injustificadamente
a
faculdade
de
realização dos programas em idioma
estrangeiro ás estações que operam em
onda curta, a isto porque "cêrca de 80%
dos
descendentes
estrangeiros
(principalmente japoneses, italianos e
alemães) foram radicar-se no interior dos
municípios do nosso "hinterland", onde,
via-de-regra, as transmissões em idioma
estrangeiro e de interêsse da região são
feitas em horas prèviamente programadas
e isto, invariàvelmente, em ondas médias,
as únicas geralmente utilizadas pelas
estações radiofônicas do interior."
TRAMITAÇÃO DO PROJETO
Na Câmara dos Deputados, a
Comissão de Constituição e Justiça
aprovou o substitutivo do Relator da
matéria, Deputado Laerte Vieira que,
substancialmente, pouco alterou a
proposição primitiva.
O substitutivo, que veio a constituir o
texto definitivo aprovado pelo Congresso,
retirou a parte referente à propaganda
comercial
em
língua
estrangeira
constante do § 3º, visto que "induziria à
compra de determinado produto, não
pelas
condições
intrinsecas
que
oferecesse, mas pela simpatia que
gerasse nos brasileiros naturalizados ou
descendentes de estrangeiros", não
parecendo uma forma adequada de
concorrência.
A Comissão de Educação e Cultura,
ao aprovar o substitutivo, declarou que a
iniciativa encerra o louvável interêsse de
resguardar o público ouvinte de
contrafacções que, sob o disfarce de
idiomas estranhos, poderiam resultar em
influências pouco benéficas à formação
do nosso povo, contendo, assim, o
projeto, inegável sentido educacional.
A
Comissão
de
Transportes,
Comunicações
e
Obras
Públicas
manifestou-se,
igualmente,
pela
aprovação do Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
No Senado Federal, a Comissão de
Educação
e
Cultura
opinou
favoravelmente ao Projeto, reconhecendo
que êle "encerra medidas de alto alcance
cultural, "que melhor atendem à realidade
brasileira,"
A
Comissão
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, "do ponto
de vista da política nacional de
comunicações, nada encontrou que se
pudesse opor às providências do projeto",
motivo pelo qual opinou por sua aprovação.
O VETO E SUAS RAZÕES
O Sr. Presidente da República, vetando
o projeto, por considerá-lo contrário ao
interêsse nacional, afirmou que o
regulamento que disciplina a radiodifusão,
"ao proibir transmissões em línguas
estrangeiras nas emissoras locais, não teve
outro objetivo senão evitar a eternização de
quistos raciais e culturais na comunidade
brasileira, visando à unidade nacional, à qual
interessa, essencialmente, a unidade,
difusão e aprimoramento da língua
portuguêsa."
CONCLUSÃO
O veto presidencial foi apôsto dentro
do prazo fixado na Constituição Federal,
cabendo ao Congresso deliberar sôbre a
matéria.
Os elementos aqui fornecidos aos
Senhores Congressistas parecem nos
suficientes para esclarecê-los, a tim de
que possam bem ajuizar sôbre o ato
presidencial.
Sala das Comissões, em 7 de junho de
1966. – Ruy Carneiro, Presidente. – Gay
Fonseca. Relator – Guido Mondin. – Celso
Murta – Oceano Carleal – Laerte Vieira.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da República ao PLC
90-66 (nº 3.561-B-66, na Câmara), que
"altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de
1960, que autoriza a doação de imovel à
Prefeitura Municipal de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso".
1ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 6 DE
JUNHO DE 1966
As dezoito horas do dia dois de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal,
presentes
os
Senhores
Senadores Lopes da Costa, Manoel
Villaça e Bezerra Neto e os Senhores
Deputados Celso Amaral, Vasco Filho e
Chagas Rodrigues, reúna-se a Comissão
Mista incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da Republica ao Projeto
de Lei da Câmara nº 90, de 1936 (PLC
3.561-B-66, na Casa de origem), que
"altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de
1960, que autoriza a doação de imóvel a
Prefeitura Municipal de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso".
Em
obediência
ao
preceito
regimental, assume a Presidência o
Senhor Senador Lopes da Costa, que,
após declarar instalada a Comissão
Mista, determina seja procedida a eleição
para os cargos de Presidente e VicePresidente, respectivamente, através
escrutínio
secreto
por
cédulas
uninominais, previsto no art. 32 do
Regimento Comum, convidando para as
funções de escrutinador o Senhor
Deputado Celso Amaral.
Concluída a votação, apura-se o
seguinte resultado:
PARA PRESIDENTE:
Deputado Vasco Filho...........
Senador Lopes da Costa......

5 votos
1 voto;

PARA VICE-PRESIDENTE:
Senador Lopes da Costa......
Senador Manoel Villaça........

5 votos
1 voto.

O
Senhor
Presidente,
apos
agradecer a seus pares a sua eleição,
designa para Relator o Senhor Senador
Bezerra Neto.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretario, a presente ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 7 DE
JUNHO DE 1965
Às dezesseis horas do dia sete de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor
Deputado Vasco Filho, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Lopes
da Costa, Manoel Viliaça e Bezerra Neto
e os Senhores Deputados Celso Amaral e
Chagas Rodrigues, reune-se a Comissão
Mista incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da República ao Projeto
de Lei da Câmara nº 90, de 1966 (PLC
3.561-B-66, na Casa de origem), que
"altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de
1960, que autoriza a doação de Imóvel à
Prefeitura Municipal de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso".
lniciando os trabalhos, o Sr. Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
Bezerra Neto que, na qualidade de Relator,
tece considerações consubstanciadas em
Relatório, circunstanciado a origem e
tramitação da matéria nas duas Casas do
Congresso Nacional, bem como as razões
em que se baseou o Sr. Presidente da
República para, no uso de suas atribuições
constitucionais apôr seu Veto ao processado
em tela.
Em discussão, não havendo quem
mais deseje fazer uso da palavra, o
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Sr. Presidente determina seja assinado o
Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 40, DE 1966
Da Comissão Mista incumbida de
apreciar o veto presidencial do Projeto de
Lei da Câmara nº 90, de 19656 (nº 3.561B-65, na Câmara dos Deputados), que
altera a Lei nº 3 739, de 4 de abril de
1960, que autoriza a doação de imóvel a
Prefeitura Municipal de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O Senhor Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conferem
os artigos 70, § 1º e 87, II, da Constituição
Federal, vetou integralmente o Projeto
de Lei da Câmara nº 90, de 1966,
(nº
3.561-B-66,
na
Câmara
dos
Deputados).
TEMPESTIVIDADE DO VETO
Foi obedecido no caso presente o
decêndio prescrito na Constituição
Federal.
O PROJETO VETADO
O Projeto de Lei da Câmara nº 90,
de 1966, sôbre o qual incidiu o veto
presidencial, esta assim redigido;
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a doar à Prefeitura Municipal
de Corumba, no Estado de Mato Grosso,
o imóvel situado na Rua 13 de Junho,
naquela cidade, pertencente à União e
atualmente ocupado pelo 23º Distrito de
Portos e Vias Navegáveis.
Art. 2º A Prefeitura Municipal de
Corumbá obriga-se a instalar no imóvel
doado, dentro de 6 (seis) meses, a contar
da escritura de doação, a Câmara
Municipal e a Biblioteca Pública.
Art. 3º As despesas com a escritura
de doação que deverá ser outorgada
dentro de 4 (quatro) meses, a partir da
publicação desta Lei, ficarão a cargo da
Prefeitura donatária.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
A TRAMITAÇÃO
O projeto vetado teve a sua origem
na Mensagem nº 100, de 23 ele
março do corrente ano, com a qual o
Senhor
Presidente
da
República
submeteu ao exame do Congresso
Nacional projeto se lei revogando a Lei nº
3.739, de 4 de abril de 1960, que
autorizou a doação, á Prefeitura de
Corumbá, no Estado de Mato Grosso, do
prédio sito a rua 13 de Junho, naquela
cidade, para instalação da sua Câmara
Municipal.
Tramitando normalmente na Câmara
dos Deputados o projeto recebeu emenda
substitutiva que foi aprovada e remetida
ao Senado, sob a forma do presente
projeto de lei, que, aceito pelo Senado foi
à sanção presidencial.
AS RAZÕES DO VETO
Justificando o seu veto total ao
projeto, assim se expressou o Senhor
Presidente da República:
"A Lei nº 3.739, de 4 de abril de
1960, autorizava a doação do próprio
nacional ocupado pela Agência do
Departamento dos Correios e Telégrafos
em Corumbá, à Prefeitura Municipal
daquela cidade, com vistas à instalação
da Câmara Municipal.
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Quando da desocupação do imóvel
pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos, foi ali instalado o 22º Distrito
de Portos e Vias Navegáveis, órgão da
administração
federal
de
superior
importância para a navegação fluvial,
meio de transporte vital à economia
matogrossense.
Visando regularizar a situação
existente, o Poder Executivo enviou, à
consideração do Congresso Nacional, o
projeto que deu origem ao substitutivo ora
vetado.
Ao invés de ser revogada a Lei nº
3.739, para ser regularizada a situação do
imóvel em causa, foi ela alterada no
sentido de revigorar-se a autorização que
se pretendia cancelar".
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acreditamos
estarem os Senhores Congressistas
habilitados a bem ajuizar do veto total
aposto pelo senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
90, de 1966 (nº 3.561-B, de 1966, na
Câmara dos Deputados,
Sala das Comissões, 7 de junho de
1966. – Vasco Filho, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Lopes da Costa.
– Manoel Villaça. – Celso Amaral. –
Chagas Rodrigues.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto
Total do Sr. Presidente da República ao
PLC nº 71-66 (nº 2.756-B, de 1961, na
Câmara), que "autoriza o Conselho
Nacional de Pesquisas a ceder parte de
área do terreno integrante do seu
patrimônio".
1ª REUNIÃO DE INSTALAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 3 DE JUNHO DE
1966
Às quatorze horas do dia três de
junho, de mil novecentos e sessenta
e seis, na Sala das Comissões do
Senado Federal, presentes os Senhores
Senadores Adolpho Franco, Dilton Costa
e José Ermírio e os Senhores Deputados
Geraldo Freire, Arnaldo Nogueira e Athiê
Cury, reune-se a Comissão Mista
incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da República ao
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de
1966 (PLC nº 2.756-B-61, na Casa de
origem), que "autoriza o Conselho
Nacional de Pesquisas a ceder parte de
área do terreno integrante do seu
patrimônio".
Em obediência ao preceito regimental,
assume
a
Presidência
o
Senhor

Senador José Ermírio que, declarando
instalada a Comissão Mista, determina
seja procedida eleição para os cargos de
Presidente
e
Vice-Presidente,
respectivamente,
através
escrutínio
secreto por cédulas uninominais, previsto
no art. 32 e seu parágrafo único, do
Regimento Comum, convidando para
servir de escrutinador o Senhor Deputado
Arnaldo Nogueira.
Concluída a votação, apura-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Geraldo Freire ......
Senador Adolpho Franco.......

5 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Adolpho Franco.......
Senador Dilton Costa.............

5 votos
1 voto

O Sr. Presidente, após agradecer a
seus pares a sua eleição, designa o
Senhor José Ermírio para as funções de
Relator da matéria precípua da Comissão
Mista.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu Mário
Nelson Duarte, Secretário a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 3 DE
JUNHO DE 1966
Às dezoito horas do dia três de junho
de mil novecentos e sessenta e seis, na
Sala das Comissões do Senado Federal,
sob a Presidência do Senhor Deputado
Geraldo Freire, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Adolpho Franco,
Dilton Costa e José Ermírio e os
Senhores Deputados Arnaldo Nogueira e
Athiê Cury, reune-se a Comissão Mista
incumbida de apreciar o Veto Total do Sr.
Presidente da República ao Projeto de Lei
da Câmara nº 71, de 1966 (PLC 2.756-B,
de 1961, na Casa de origem), que
"autoriza o Conselho Nacional de
Pesquisas a ceder parte da área do
terreno integrante do seu patrimônio".
Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador José Ermírio que, na qualidade
de
Relator,
tece
considerações
consubstanciadas
em
Relatório,
circunstanciando a origem e tramitação
da matéria nas duas Casas do Congresso
Nacional, bem como as razões em que se
baseou o Sr. Presidente da República
para no uso de suas atribuições
constitucionais, apor seu Veto ao
processado em tela.
Em discussão, não havendo quem
mais deseje fazer uso da palavra, o
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Senhor
Presidente
determina
seja
assinado o Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 41, DE 1966
Da Comissão Mista encarregada de
apreciar o veto do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
71, de 1960 (nº 2.756-B, de 1961, na
Câmara), que autoriza o Conselho Nacional
de Pesquisas a ceder parte de área de
terreno integrante do seu patrimônio.
Relator: Sr. José Ermirio.
No uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 70, parágrafo 1º, e
80, II, da Constituição Federal, o Sr.
Presidente da República negou sanção,
por considerá-lo contrário ao lnterêsse
público, ao Projeto de Lei da Câmara nº
2.756-B-61, (no Senado nº 71-66), que
autoriza o Conselho Nacional de
Pesquisas a ceder parte da área de
terreno integrante de seu patrimônio.
O PROJETO
Art. 1º Fica o Conselho Nacional de
Pesquisas autorizado a ceder a União
Federal, para a construção de um Hospital
de Clínicas e o exercício de atividades de
ensino da Faculdade Fluminense de
Medicina, parte do terreno que houve por
doação do Estado do Rio de Janeiro, no
Morro de São João Batista, em Niterói.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
ORIGEM DO PROJETO
O projeto é originário de Mensagem
Presidencial, que se fêz acompanhar por
Exposição de Motivos do Presidente do
Conselho Nacional de Pesquisas.
TRAMITAÇÃO DO PROJETO
Na Câmara dos Deputados o projeto
foi aprovado nos têrmos do substitutivo
apresentado
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça. No Senado a
proposição mereceu o exame das
Comissões de Finanças e de Agricultura.
RAZÕES DO VETO
O Sr. Presidente da República negou
sanção ao projeto pelas seguintes razões:
"Quando
o
Poder
Executivo,
em 1961. encaminhou ao Congresso
,

Nacional o projeto de lei ora vetado, a
Faculdade Fluminense de Medicina
pretendia construir um hospital-escola no
local objeto de doação.
Cumpre ressaltar, outrossim, que o
regime de alienação dos bens do
Conselho Nacional de Pesquisas, à época
da apresentação do projeto em exame,
era regulado pela lei nº 1.310, de 15 de
janeiro de 1951, cujo artigo 15 dispunha:
"Art. 15. A aquisição de bens
patrimoniais, por parte do Conselho,
independe da aprovação do Govêrno
Federal, mas a alienação dêsses bens
sòmente poderá ser efetuada depois de
autorizada em lei".
Foi, portanto, para atender a êsse
dispositivo legal que o Conselho sugeriu o
encaminhamento da proposição em
causa. Mas, a Lei nº 4.533, de 8 de
dezembro de 1964, revogando o artigo
citado, dispõe que:
"Art. 23. A aquisição de bens
patrimoniais por parte do Conselho
Nacional de Pesquisas (CNPq) independe
de aprovarão do Govêrno Federal mas a
transferência ou alienação dêsses bens
sòmente poderá ser efetuada pelo
Presidente da República."
Por outro lado, posteriormente, por
solicitação de Universidade Federal do
Rio de Janeiro, o Conselho Nacional de
Pesquisas e o Ministério da Educação e
Cultura elaboraram planos no sentido de
construir na mesma área, um centro
tecnológico,
aproveitando-se
o
sincrociclotron e as instalações daquele
Conselho para uso dos pesquisadores da
Faculdade
Federal
de
Engenharia
daquela Universidade."
CONCLUSÃO
Foi observada pelo Chefe do Poder
Executivo o decêndio estabelecido no
artigo 70, parágrafo 1º, da Constituição
Federal.
Diante do exposto, está o Congresso
Nacional habilitado a dar o seu
pronunciamento sôbre o veto em questão
na forma estabelecida pela Constituição
Federal.
Sala das Comissões, 3 de junho de
1966. – Geraldo Freire. Presidente; José
Ermírio. Relator: Dilton Costa; Arnaldo
Nogueira; Athiê Cury; Adolpho Franco.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do artigo 64 da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência promulgo a seguinte:

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do artigo 64 da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1966

RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1966

Suspende a execução da Lei nº 4, de 11 de fevereiro de 1960, do Estado do
Paraná.

Suspende a execução do art. 46 da Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de 1961, do
Estado do Maranhão.

Art. 1º E' suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, de 21 de outubro de 1964, na Representação nº 503, e
tendo em vista a superveniência da Emenda Constitucional nº 18, de 1966, a vigência
da Lei nº 4, de 11 de fevereiro de 1960, do Estado do Paraná.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Senado Federal, em 3 de junho de 1966.

Art. 1º E' suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 25 de outubro de 1965, na
Representação nº 589, a execução do art. 46 da Lei nº 2.177, de 25 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta resolução entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Senado Federal, em 8 de junho de 1966.

CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente no exercício da Presidência

CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente no exercício da Presidência
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ATA DA 71ª SESSÃO, EM 8 DE JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NOGUEIRA DA GAMA E
BARROS CARVALHO
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes
os Senhores Senadores:
Adalberto Sena.
Edmundo Levi.
Arthur Virgílio.
Zacharias de Assumpçao.
Eugênio Barros.
Menezes Pimentel.
Manoel Villaça.
Ruy Carneiro.
Barros Carvalho.
José Ermírio.
Rui Palmeira.
Heribaldo Vieira.
Dylton Costa.
José Leite.
Josaphat Marinho.
Aurélio Vianna.

Benedicto Valladares.
Nogueira da Gama.
Bezerra Neto.
Adolpho Franco.
Antônio Carlos.
Attilio Fontana.
Gay da Fonseca (23).

9)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): – A
lista de presença acusa o comparecimento de 23 Srs.
Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Senhor segundo Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.
O Senhor Primeiro Secretário lê o seguinte:

Mistérios da Fazenda
1)
2)

EXPEDIENTE
OFíCIO

3)

Nº 1.171, de 7 do mês em curso, do Sr. Primeiro
Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando
ao Senado, para revisão, a seguinte proposição:

4)
5)

Projeto de Lei da Câmara Nº 135, de 1966
6)

(Nº 3.616-B-66, NA ORIGEM)
Autoriza a abertura de créditos especiais num montante de Cr$ 35.893.676.860
(trinta e cinco bilhões, oitocentos e noventa e três milhões seiscentos e setenta e seis
mil oitocentos e sessenta cruzeiros) à Presidência da República, diversos Ministérios,
Supremo Tribunal Federal e Justiça Eleitoral para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelos Ministérios e Órgãos a seguir
indicados, os créditos especiais no total de Cr$ 35.893.676.860 (trinta e cinco bilhões,
oitocentos e noventa e três milhões seiscentos e setenta c seis mil, oitocentos e
sessenta cruzeiros), assim discriminados:
1)

Presidência da República
Para regularização de despesas efetuadas além dos
credites, no exercido de 1962, com o extinto Conselho do
Desenvolvimento (MF 400.484-63)......................................

7)

8)

9)
10)

Cr$

2)

Ministério da Agricultura
1)
2)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Contribuição da União ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários na qualidade de empregadora,
correspondente aos débitos relativos ao não recolhimento
das parcelas destinadas ao SESC e ao SENAC (MA,
75.416-64)............................................................................
Para pagamento de diferenças de enquadramento de
servidores do Serviço Escolar, da Universidade Rural do
Brasil, e de nível universitário dos funcionários do instituto
de Ensino Superior da 1ª cadeira da Escola Nacional de
Veterinária Arlete Takalashi, relativas ao exercício de 1961
e 1962 (MA 37.514-64).........................................................
Para pagamento de gratificação pelo exercício de
magistério, no exercício de 1963, a que têm direito os
professores da Escola de Agronomia Eliseu Maciel, em
Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul (MA 36.55763)........................................................................................
Para pagamento a João Brito Filho cessionário dos direitos
de Francisco Façanha de Sá por serviços realizados para
a antiga dependência Núcleo Colonial de Macaé,
subordinado à Divisão de Terras e Colonização,
transformada em Instituto de Imigração e Colonização, e,
posteriormente, em Superintendência da Política Agrária,
cuja importância foi objeto de sentença judiciária e
corresponde a (MA 35.573-64):
a) serviços prestados................................... 107.000
b) caução depositada................................... 100.006
c) custas do processo..................................
1.129
Para pagamento à Rio Light S.A. Serviços de Eletricidade
por serviços que realizou no ramal alimentados
subterrâneo da subestação transformadora do Instituto de
Óleos (MA 67.648-64)...........................................................
Para regularização de adiantamento feito ao Ministerio da
Agricultura, no exercício de 1964, para atender a despesas
previstes no plano elaborado por êste Ministério em
cooperação cem os Ministérios da Viação e Obras
Publicas e da Saúde, destinado à aquisição e distribuição
gratuita, de sementes, mudas, adubos, equipamentos,
inseticidas, recuperação de estradas e pontes, e
fornecimento de medicamentos e assistência médica às
populações dos Estados da Bahia e de Minas Gerais
atingidas pelas inundações verificadas naquelas regiões
(MA 10.27.204-65)................................................................
Pela constituição dos recursos do Fundo Federal
Agropecuário, de acôrdo com os dispositivos legais da
alínea b do art.7º da Lei Delegada nº 11-62; item. II do art.
10 da Lei Delegada nº 10-62 e art. 15 da Lei Delegada nº
7-62 relativamente ao exercício de 1964 (MA 66.349-64)....
Para constituição de recursos do Fundo Federal
Agropecuário (FFAP), de. acôrdo com o art. 4º item VI da
Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962, corres-

Pana ocorrer ao pagamento de despesas proveniente dos serviços de
iluminação pública prestados pela Societe Anonyme du Gas do Rio de
Janeiro, em 1953, ao então Distrito Federal (MF 225.362-55).............................
Para entrega à Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS do produto dos impostos
de importação e de consumo mediantes sobre veículos automóveis, bem
como do imposto sobre a remessa de valores para o exterior, relativo aos
exercícios de 1953 e 1954 (MF 215.419-63)........................................................
Paia pagamento do débito contraído pela Casa da Moeda com a
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro, relativo a taxas, capatazias e
armazenamento de mercadorias importadas em 1964 (MF 191.641-64)............
Para a regularização de despesas realizadas em 1959 pela DRCT do Espírito
Santo com salários dos tarefeiros (F 335.103-60)...............................................
Para pagamento à Companhia Radio Internacional do Brasil, de contas
provenientes de serviços prestados ao Gabinete do Ministro da Fazenda,
durante o mês de janeiro de 1965 (ME 38.544-65)..............................................
Para a regularização de despesa referente ao Ministério da Aeronáutica –
Empresas Nacionais de Transportes Aéreos, dos juros contados pelo Banco
do Brasil S.A.ate o 1º semestre de 1964(MF 142.770-64)...................................
Para pagamento à Administração do Pôrto de Cabedelo, do Estado da
Paraíba, relativo ao impôsto adicional de 10% (dez por cento) sôbre a
importância dos direitos aduaneiros arrecadados pela Alfândega de João
Pessoa nos anos de 1948 e 1950. (MF 411.864-64)...........................................
Para complementação de recursos destinados ao pagamento dos servimos
eletro-mecânicos, prestados pela IBM do Brasil – Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda., em 1963 à Divisão elo Impôsto de Renda (MF 181.52963)........................................................................................................................
Para complementação de recursos destinados ao pagamento dos serviços
eletro-mecânicos prestados pela IBM do Brasil – Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda., em 1964, à Divisão do Impôsto de Renda (MF 214.611-6).........
Para pagamento da conta B-694, à Administração do Pôrto cio Rio de Janeiro,
de despesas referentes a taxas de capatazia e armazenagem, devidas pela
Casa da Moeda (MF 171.590-64)........................................................................
Ministério da Guerra

1)

24.000.000

Junho de 1966

pondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) da taxa de despacho aduaneiro
prevista no art. 66, § 1º, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957, arrecadada
em 1964, relativamente ao exercício de 1964 (MA 002-0240965)........................................................................................................................
Para constituição de recursos do Fundo Federal Agropecuário FFAP1,
conforme o disposto no item 1 do Art. 4º da Lei Delegada nº 8, de 11 de
outubro de 1962, na importância correspondente a diferença entre 3% (três
por cento) da renda tributária da União, arrecadada em 1964, e a dotação
atribuída ao Fundo Federal Agropecuário no Orçamento Geral da União,
relativo ao mesmo exercício (MA 002-02410-65).................................................

3)

Recursos destinados ao pagamento de indenizações devidas a trabalhadores
dispensados de obras na 4º Região Militar (Exposição de Motivos nº 006, de
27 de janeiro de 1965, encaminhada pelo Ministério da Guerra à Presidência
da República).......................................................................................................
Recursos destinados a despesas com a instalação e manutenção de
escritórios de Adidos Militares junto as embaixadas da Alemanha, Itália, Peru
e Colômbia Recursos destinados ao pagamento de taxas de limpeza
conservação e outras, devidas à Prefeitura Municipal de Curitiba.......................
Recursos destinados ao pagamento de taxas de limpeza, conservação e
outras, devidas à Prefeitura Municipal de Curitiba...............................................
Ministério da Justiça e Negócios Interiores

50.820

1)

2)

2.964.711

3)

1)

129.000

208.135

1. 288.980

1.000.000.000

2.256.342.000

4)

Para regularização do pagamento de despesas referentes aos trabalhos de
reformulação e atualização do direito positivo brasileiro, a cargo do Serviço de
Reforma de Códigos, da Comissão de Estudos Legislativos do MJNI (MJNI
9.824-65.).............................................................................................................
Para regularização dos pagamentos feitos pelo Departamento Federal de
Segurança Pública, de despesas relativas a Subconsignação 1.6.10 –
Serviços de caráter secreto ou reservado, durante o exercício de 1963 (MJNI
63.056-63)............................................................................................................
Para pagamento à Escola Agrícola Artur Bernardes, de despesas, assim
discriminadas, no exercício de 1964: Verba 1.0.00 – Custeio Consignação
1.6.00 – Encargos Diversos Subconsignação 1.6.13 – Serviços Educativos e
Culturais.
Manutenção de cursos técnicos especializados aos internos da Escola e
internação de menores em estabelecimentos especializados (MJNI 33.02264)........................................................................................................................
Para pagamento a Claudionor Corrêa, por serviços prestados na Escola João
Luiz Alves, no período de 1º de janeiro a 30 de junh9 da 1956 (MJNI 35.11059)........................................................................................................................

1551

137.742.751

27.515.896.091
30.914.622.488

5.606.896

93.388.750
2.966.173
114.790
57.999
920.170.267

242.671

50.107.000
14.864.000
4.792.678
1.092.241.224

11.942.182

25.760.000
2.276.172
39.980.354

20.400.000

10.000.000

1.556.000
19.500

1552
4)

5)
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Para pagamento, a Laurentino Silva, de aluguéis, relativos
ao período de janeiro a dezembro de 1957, e referentes ao
imóvel ocupado pela então Delegacia Regional do Serviço
de Assistência a Menores no Estado da Bahia (MJNI
100.712-62)..............................................................................
Para regularização de despesa efetuada com o pagamento
do pessoal do Território Federai de Roraima ( MJNI 416.01563)............................................................................................
Ministério das Relações Exteriores

1)

2)

3)

Para atender à regularização de despesas já realizadas com
o envio de delegações do Brasil, em 1962, ás reuniões
promovidas pelos organismos internacionais de que nosso
País participa (MF 410.518-62)...............................................
Para a regularização de despesa efetuada, no exercício de
1953, com a visita ao Brasil do Sr. General Manuel O. Odria,
Presidente da Republica do Peru e do Sr. Teodoro Alvarado
Guaiaicoa, Ministro das Relações Exteriores do Equador (MF
181.008-53).............................................................................
Para a regularização de despesas correspondentes a
diferença entre o valor dos recursos antecipados à conta do
Projeto de Lei 1.682-64 e os efetivamente autorizados,
referente a entrega à Administração do Estado Boliviano do
Trecho da Ferrovia Corumbá Santa Cruz de La Sierra,
situado em Território da Bobina (MF 415.394-64)...................
Ministério do Trabalho c Previdência Social

1)

1)

Para pagamento ao Instituam de Previdência e Assistência,
dos Servidores no Estaco (IPASE) a fim de atender aos
encargos de prestação de assistência médica e hospitalar
aos servidores publico, e seus beneficiários, nos termos de
Decreto-lei nº 8.450, de 26 de dezembro de 1945, relativo ao
deficit verificado no exercício de 1964 (ÀIMTPS 203.453-64)
Para atender ao pagamento de diferença complementar
entre Salários e Cargos de Confiança, Funções de Confiança
e Salario-fanulia e demais vantagens ao pessoal do Serviço
de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU),
relativo ao exercício de 1962, amparados pelo art. 16 de Lei
4.069 de 1962 (MTPS 182-649-62 e MF 183.124-522)...........
Ministério da Viação e libras Públicas

1)

2)

Para regularização de despesa pela Administração do Porto
do Rio de Janeiro pura atender a despesas decorrentes do
Decreto nº 51.570, de 19 de outubro de 1962, que alterou o
sistema de classificação de cargos daquela Autarquia
(Processo 299.719-62)...........................................................
Para a regularizarão de despesa efetuada nos têrmos do art.
48 do C.C.U. com a desapropriação de imóveis da Prefeitura
de Belo Horizonte (Minas Ciciais) necessários à construção
da ligação ferroviária Belo Horizonte-ltabira-Peçanha
(Processo 400.813-63).............................................................
Supremo Tribunal Federal

1)

Para pagamento das contas de fôrça e luz à Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP)
relativas aos exercidos de 1960 a 1964 (MF 403.664-65)......

54.000
19.143.236
20.772.736
51.172.736

PARECERES

30.030.000

3.000.000

10.247.271
43,247.271

1.977.909.500

904.502.736
2.832.412.236

560.000.000

278.690.500
838.690.500

6.973.008

Justiça Eleitoral
1)

1 – Tribunal Superior Eleitoral
Para pagamento de serviços telefônicos prestados no
exercício de 1964 (MF 413.468-65).........................................
Total Geral...............................................................................

337.043
35.893.676.860

Art. 2º Os créditos de que trata a presente Lei terão a vigência de dois exercícios e
serão registrados e distribuídos ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de Contas.
Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, em 7 de junho de 1956.
A Comissão de Finanças
A

renda ao Requerimento nº 101-66, do Sr.
Senador Lopes da Costa;
Aviso AV-GM-AP-65-66, de 31 de
maio do ano em curso – com referencia
ao Requerimento nº 132-66, do Sr.
Senador José Ermírio
Aviso AV-GM-AP-74-66, de 31 de
maio do ano em curvo – com referência
ao Requerimento nº 134-66, do Sr.
Senador Jose Ermírio.

OFICIO DO MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNALFEDERAL

RESPOSTAS
INFORMAÇÕES

PEDIDO

DE

Nº 9-66-P-MC, de 2 do mês em curso –
Encaminha cópia autenticado acôrdão proferido no
julgamento de Recurso Extraordinário nº 57.467,
No Estado de Minas Gerais, quando foi declarada
a inconstitucionalidade do § 3º, da alínea "c", do
item II, do artigo 104 da Constituição Estadual de
Minas Gerais.

I – Do Ministro da Fazenda:
Aviso nº BR-1, de 7 do mês em curso –
Com referencia ao Requerimento nº 161-66,
do Sr. Senador Gilberto Marinho;
II – Do Ministro da Indústria e do Comércio:
Artigo AY–GM-AP-63-66, de 31 de
maio do ano em curso – com refe-

Parecer nº 587, de 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 15, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a promover, através do
Ministério da Educação e Cultura, o
sepultamento dos restos mortais da
Princesa Isabel.
Relator:Sr. Gay da Fonseca.
Pelo presente projeto (art. 1º), é o
Poder Executivo autorizado a promover,
através do Ministério da Educação e
Cultura, o sepultamento dos restos
mortais da Princesa Isabel, eles vendo,
para tanto, o Titular daquela Secretaria
designar, no prazo de trinta dias, uma
comissão de três nomes.
No art. 2º a Proposição determina que as
despesas com o sepultamento dos restos
mortais da Princesa Isabel correrão a conta
dos recursos orçamentários constantes de Lei
nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965, sob a
seguinte rubrica.
4.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura
4.06.18 – Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
5.3 – Despertas de Custeio
3.1.4.0 – Encargos Diversos
13.00 – Outros Encargos
3) Para conclusão das obras do
mansoleu do Imperador Pedro II e da
Princesa Isabel na Catedral de Petrópolis
– Cr$ 20.000.000.
A proposição, que está brilhantemente
justificada por seu eminente Autor, e que
merece, pelos propósitos elevados e ilegível
que a inspiraram, os nossos sinceros
aplausos, não pode, contudo, em nosso
entender, prosseguir sua tramitação, e isto por
motivos inarredáveis.
Efetivamente, o artigo 67, § 1º, da
Constituição,
da
à
Câmara
dos
Deputados e ao Presidente da República
a exclusividade de iniciativa de leis sôbre
matéria financeira, de modo que não
poderia o Senado propor leis que tratam
de assunto orçamentário, de cunho
eminentemente financeiro.
Não há, é certo, aumento de despesas,
mas a Constituição, ao contrario dos Atos
Institucionais nº 1 e 2, não torna defeso ao
Congresso apenas providência legislativa que
importe aumento de despesa, e, sim, qualquer
ato que incida sôbre matéria financeira,
implique ou não em aumento de despesa. Ora
o artigo 2º da Proposição contém disposição
que afeta diretamente, a lei de meios,
caracterizando-se, assim, como matéria
financeira típica.
Afora disso, cabe observar que e
projeto da ao Presidente da República
uma autorizarão que êle já tem, para
fazer coisa para a qual o Govêrno já
dispõe, até, de dotação orçamentária.
Diante do exposto, somos pela rejeição
do projeto, por inconstitucional e redundante.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Milton Campos, Presidente. –
Gay da Fonseca, Relator. – Wilson
Gonçalves. – Bezerra Neto. – Menezes
Pimentel. – Benedito Valladares.

Junho de 1966
Pareceres ns. 588 e 589, de 1966
PARECER Nº 558, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 372, de 1965 (nº 715-D-63, na Casa de
Origem), que estabelece o numero de
estrêlas que devem figurar na Bandeira
Nacional.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
Determina o presente projeto (artigo
1º) que a Bandeira Nacional tera tantas
estrêlas quantos forem os Estados da
Federação, devendo o Presidente da
Republica (art. 2º), no prazo de trinta dias,
regulamentar
o
assunto,
inclusive
estabelecido de acôrdo com o critério
fixado no Decreto número 4, de 19 de
novembro de 1890, com as modificações
posteriores.
II – A Proposição inicial, de autoria
do Ilustre Deputado Jorge Kalume, visava
à incorporação de apenas uma estrêla à
Bandeira
Nacional,
representando
precisamente em função da criação do
referido Estado, que, até junho de 1962,
constituía apenas um Território Federal.
A Comissão de Constituição e
Justiça da outra Casa do Congresso
emendou o projeto original, tornando
genérico o principio da incorporação de
nova estrêla à Bandeira pátria, que se
deverá verificar, tôda vez que se criar um
nôvo Estado na Federação.
III – Vindo o projeto ao Senado foi
despachado à Comissão de Educação e
Cultura, que, examinando-lhe o mérito,
manifestou-se por sua aprovação.
Já em Ordem do Dia, recebeu
emenda, pelo que voltou às Comissões.
IV – A Emenda, oferecida pelo
eminente Senador José Ermírio de
Morais, manda incluir no projeto um artigo
assim redigido:
"A menor das cinco estrêlas,
denominada Epsilon, que figura na
constelação do Cruzeiro do Sul, inserta
na Bandeira Nacional, será localizada na
mesma situação, porém do lado direito".
Justificando-a, diz seu autor:
"Há, reconhecidamente, engano na
apresentação constante na Bandeira
Nacional, quando reproduz o Cruzeiro do
Sul, vez que a estrêla "Epsilon" está
localizada do lado esquerdo ao passo
que, na realidade, tal como se apresenta
nos céus brasileiro, o seu lugar é
precisamente, à direita.
Aliás, covêm assinalar que a
Bandeira da Austrália também possui a
constelação do Cruzeiro do Sul,
estampada, contudo, corretamente.
Neste ensêjo em que a legislação
relativa à Bandeira Nacional é examinada,
parece-nos extremamente oportuna a
retificação em causa".
V – Do ponto de vista constitucional
e jurídico, nenhuma objeção há a fazer,
ana espécie, pois é da competência da
União (Constituição, artigo 5º nº XV, letra
"q") legislar sôbre o uso de símbolos
nacionais, e, por outro lado, pode a
Bandeira Nacional ser modificada sempre
que se alterar o número dos Estados que
compõem
a
Federação,
conforme
preceitua A Emenda Constitucional
número 3 de 1961, no art. 7º.
VI – Ante o exposto, opinamo
favoràvelmente ao Projeto.
Sala das Comissões, 27 de abril de
1966. – Milton Campos, Presidente. –
Gay da Fonseca, Relator. – Adalto Sena.
– Josaphat Marinho. – Menezes Pimentel.
– Wilson Gonçalves. – Bezerra Neto.
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PARECER Nº 569 DE 1966
Da Comissão de Educação e Cultura
sôbre a emenda nº 1, ao Projeto de Lei da
Câmara ns 322, de 1966 (nú 715-D-63, na
Câmara), que estabelece o número de
estrélas que devem figurar na Bandeira
Nacional.
Relator: Sr. José Leite.
Por ter recebido, em plenário, emenda,
de autoria do eminente Senador José
Ermirio, volta à Comissão de Educação, para
apreciá-la, a proposição da Câmara que
estabelece o número de estréias na Bandeira
Nacional, de acôrdo com o número de
Estados que eompôem a Federação.
O projeto, que está fundamentado no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 3, de 8
de junho de 1961, como salientamos em
nosso parecer anterior, foi proposto em
virtude da elevação do antigo Território do
Acre à categoria de Estado-Membro da
Federação, ex vi da Lei nº 4.070, de 16 de
junho de 1962.
A emenda pretende alterar, colocando-a
do lado direito da constelação austral do
Cruzeiro do Sul, a estréla Epsilon integrante
daquêle grupo.
Justificando sua iniciativa, afirma o
ilustre Senador por Pernambuco ter havido
érro de inserção dessa estréIa no lado
esquerdo
da
referida
constelação,
discordando, assim, do trabalho projetado
pelo inolvidável cientista Décio Vilares e
posteriormente aprovado pelo Decreto nº 4,
de 19 de novembro de 1889, do Govêrno
Provisório.
"Na realidade, observou o autor da
emenda, tal como se apresenta nos céus
brasileiro, o seu lugar é, precisamente, à
direita".
Ainda em abono de sua iniciativa, declara o
nobre Senador José Ermírio "que a bandeira da
Austrália Também possui a constelação do
Cruzeiro do Sul, estampada, contudo,
corretamente", ou seja, do lado direito.
O eminente autor da emenda, data
venia, parece laborar em equívoco no qual,
acreditamos, deva ter incorrido, atento que
estêve, apenas, às reproduções diferentes da
citada estrela Epsilon, nas bandeiras
brasileira e australiana.
A situação dessa estréla, no lado
esquerdo, conforme se vê no nosso pavilhão,
está absolutamente correta, visto que se
ajusta ao sistema de projeção adotado pelo
grande astrônomo Luiz Cruls, em suas
famosas cartas celestes, e que foram
recentemente reeditadas pelo Serviço
Geográfico do Exército.
Ademais, não se poderá modificar a
posição da estréia Epsilon sem se alterar
todo o resto da composição astronômica da
bandeira nacional, já que serie necessário
passar a constelação austral do Escorpião
para o lado esquerdo da bandeira e inverter,
também, a posição das demais constelações
nela representadas.
Quanto à bandeira australiana cabe
declarar que a reprodução nela daquela
estréia em posição diferente da que é
estampada na nossa, também não procede,
visto que a sua situação, ali, está„ também,
inteiramente certa, uma vez que, nesse país,
foi adotado outro sistema de projeção em que
o Cruzeiro do Sul é visto de um ponto de
vista diferente do nosso.
Como se vê a emenda, está destinada
de qualquer fundamento cientifico, não
devendo, pois, merecer aprovação. A
Comissão de Educação, tendo em vista o
lapso datilográfico existente, no artigo
ilegível do projeto, referente à data
da expedição do decreto do Governo
Provisório, que foi no ano de 1889 e não
1890 torna a liberdade de solicitar a
atenção da douta Comissão de Redação

Diário do Congresso Nacional (SeçãoII)
de Leis para que seja prendida a necessária
correção,
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966 – Menezes Pimentel, Presidente. –
José Leite, Relator. – Gay da Fonseca. –
Mello Braga. – Edmundo Levi.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do expediente.
Sôbre a mesa, projeto de lei que vai ser
lido.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 25, DE
1966
Declara Monumento Artístico Nacional o
Teatro Amazonas, de Manaus, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica erigido em Monumento Artístico
Nacional o Teatro Amazonas, existente na Cidade
de Manaus, ¡Estado do Amazonas.
Art. 29 A União Federal, através do
órgão competente do Ministério da Educação
e Cultura, fica autorizada a firmar convênio
com o Estado do Amazonas com a finalidade
de assegurar a conservação e a preservação
da integridade do Teatro Amazonas –
Monumento Artístico Nacional.
Art. 3º Revogadas as disposições em
contrário, esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
O Teatro Amazonas, construído nos fins
do século passado, na cidade de Manaus,
Capital do Estado do Amazonas, não se
destaca apenas como monumento de
arquitetura
artística,
mundialmente
conhecido; mas, para o povo, representa
uma época, pereniza uma epopéia e se
realça como um símbolo. Época de luta por
um ideal de grandeza; epopéia do domínio do
Brasil sôbre a mais vasta extensão da Bacia
Amazônica; e com o losango e as côres da
bandeira pátria na sua cúpula, símbolo da
soberania nacional sôbre uma área que
abrange cêrca da metade de todo o território
brasileiro.
2. O Teatro Amazonas, rasgo de
audácia da gente amazônica, afirmação do
vigor mental e do alto sentimento artístico de
um povo, representa inestimável tesouro que
cumpre preservar, como imposição do
passado ao presente por exigência do futuro.
O projeto visa a conjugar esforços e
meios no sentido de possibilitar a proteção do
soberbo monumento artístico que é, na
verdade, o incomparável Teatro Amazonas.
Brasília, 8 de junho de 1966. –
Edmundo Levi.
As Comissões de Constituição e
Justiça, Educação e Cultura e de Finanças.
OFÍCIO
Brasília. 25 de maio de 1966.
OF.CSPC-SA Nº 90-66.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão
de Serviço Publico Civil, tendo em vista o
aprovado na reunião dêste órgão, realizada no
dia de hoje, venho, através do presente, solicitar
de Vossa Excelência a remessa do Projeto de
Lei da Câmara nº 102, de 1953, que "Cria Juntas
de Conciliação e Julgamento e dá outras
providências", por haver a Comissão aprovado
Requerimento do Relator da matéria, Senador
Mello Braga, dispensando a consulta ao Tribunal
Superior do Trabalho.
Valho-me da oportunidade para renovar
a Vossa Excelência os meus protestos de
alta estima e distinta considerarão. – Senador
Victorino Freire, Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No ofício que acaba de ser lido o
Presidente, em exercício, da Comissão de
Serviço Público Civil, solicita seja àquele
órgão novamente encaminhado o Projeto de
Lei da Câmara nº 102-65, que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento e dá outras
providências.
O projeto em aprêço estava em diligência,
constante de audiência do Tribunal Superior
do Trabalho, requerida pela mesma
Comissão em seu Parecer nº 1.235, de 1965.
O pronunciamento do Tribunal Superior do
Trabalho foi solicitado em oficio de 28 de
outubro do ano passado, reiterado em 4 de
março do corrente ano.
Não houve resposta.
A Presidência fará voltar à Comissão o
Projeto conforme solicitou.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
O primeiro é o nobre Senador Aurélio Vianna,
a quem dou a palavra.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, iremos
focalizar, em face do projeto sôbre
fertilizantes que tramita nesta Casa, um dos
assuntos da maior importância para os
destinos da nossa terra: é o problema do seu
aproveitamento racional, é o problema dos
fertilizantes e dos adubos.
(Lendo) Em 5 anos – de 1958 a 1961 –
a área cultivada cresceu, no Brasil, de 4.8
milhões de hectares.
Pelo último Recenseamento verifica-se
que a população do nosso País somava 71
milhões de habitantes. Hoje, a nossa
população é de 80 milhões, podendo atingir
facilmente os 95 milhões, em 1770.
A taxa de incremento da população
urbana mais elevada que a de crescimento
das populações rurais.
Em 1950 a participação da população
rural na população total do país foi de 64%.
Caiu, em 1960, para 55%.
Os braços que emigram dos campos
não são compensados pelas máquinas, cujos
preços vêm se tornando verdadeiramente
proibitivos.
Mesmo assim a área cultivada do país
aumentou, porém a produtividade das terras
não se apresentou com as mesmas
tendências, em virtude das tradicionais
queimadas, que continuam; da erosão, que
as tornam praticamente irrecuperáveis; dos
métodos rotineiros e ultrapassados; da falta
de segurança para o produtor rural e da
sistemática carência de fertilizantes.
Máquinas por si sós não resolvem o
problema rural brasileiro, senão por um
tempo bastante restrito, e algumas vôzes,
infelizmente com reflexos negativos, pela
exaustão que provoca no solo.
Sem as práticas modernas do
conservacionismo;
sem
fertilizantes
racionalmente empregados, continuaremos
derrubando
matas
e
capoeiras,
carbonizando-as periòdicamente, apenas
resolvendo um problema imediato, mas às
custas de sacrifícios, extremos das gerações
que nos hão de suceder.
O orgulho nacional, o ufanismo, não
devem nos levar a ignorância completa dos
nossos problemas.
Nos
países
técnicamente
mais
avançados e com classes dirigentes mais
responsáveis, a sua área cultivada pouco
aumenta, porém o grau de produtividade das
suas terras aumenta sempre.
O trato racional da terra só é possível
em tais países porque o elemento humano
recebe cuidados especiais.
Os governantes sabem que os
problemas da terra, que se confundem
com os do próprio homem, não podem
ser
equacionados,
muito
menos
resolvidos, através de frases milagrosas
sustentadas nela mais criminosa demagogia
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A maior parte das terras do Brasil é
pobre e carente de potássio, ou de nitrogênio
ou de fosfatos – ou dos três, isso sem aludir
aos elementos menores, também essencias.
E êsses fatores são tão necessário à
produção de alimentos essencialmente
vegetais,
como
também,
embora
indiretamente, aos de origem animal – carne,
leite, etc.
Fertilizante é vida. Vida das plantas,
vida dos animais, vida do homem.
Isso porque, as carências de elementos
fertilizantes
determinam
sintomas
morfológicos nos vegetais, com reflexos
nítidos até na espécie humana.
O nitrogênio determina o adequado
crescimento vegetal, compondo as moléculas
clorofilianas – cuja ação é imprescindível ao
homem – e as proteínas que funcionam como
fator plástico na composição dos tecidos
animais, determinando, a sua carência uma
redução no crescimento dos sêres jovens.
Sem o fósforo, as raízes das plantas
perdem o seu extraordinário poder de
penetração no soro, envolvendo-se e
resultando no nanismo do vegetal. Êste
elemento
preside
o
fenômeno
da
multiplicação celular e sem éleos vegetais
perdem a faculdade de produção de frutos é
sementes.
E os animais que se alimentam de
vegetais carentes de fósforos tornam-se
raquíticos e padecem de defeitos em sua
ossatura. Os reflexos na população humana
se revestem da forma de osteomalácia e
raquitismo, como formas visíveis, além da
influencia nos componentes do cérebro, e no
sistema nervoso em geral.
O potássio determina na sua ausência,
menores formações de hidratos de carbono –
açúcares, amidos, etc. e sua consequente
escassez nos órgãos vegetais de depôsito.
Assim, no milho, por exemplo, haverá
granação,
mas
os
grãos
não
se
desenvolverão
normalmente,
O
desenvolvimento dos caules e raízes que se
evidenciam por suas reservas em hidrato de
carbono, estão na dependência do potássio.
A carência dêste elemento determina a
redução das reservas energéticas de que
necessitam os animais e os homens para e
exercício de suas funções normais e
metabolismo corretos.
Assim, se o Estado de São Paulo vem
melhorando a sua produtividade agrícola e
também a dos seus rebanhos bovinos,
explica-se o fato pêlo emprêgo de
fertilizantes e pelo aproveitamento racional e
inteligente da terra.
Ali já se iniciou o grande e único
trabalha de transformação da mentalidade do
homem do campo, que já vem recebendo o
necessário auxilio para aumentar os seus
conhecimentos sôbre o emprêgo e a
vantagem da adubação, para aumentar o
poder fertilizante da terra.
Se o uso dos fertilizantes –
especialmente nitrogênio, potássio e fósforo
– não tem aumentado segundo as
urgentíssimas necessidades o país, isto se
deve a dois fatores negativos:
1) preços muito altos dos adubos;
2) desamparo à indústria nacional de
fertilizantes. Aliás essa indústria, no momento
se vê num dilema terrível: ou cerra as portas
ou se submete às pressões dos grupos
alienígenas, consorciando-se cem êles ou a
êles se rendendo totalmente pela cesso dos
seus titules de propriedade.
O consumo de fertilizantes no Brasil,
como já o asseguramos, vem crescendo,
mas não nas proporções desejadas.
Falam-nos os estatísticas em consumo
"aparente" de vez que não lhes foi possível
apurar a realidade em têrmos absolutos, e
citam os seguintes valores comparativos:
Fertilizantes nitrogenados: Em 1950,
consumimos 14.187 toneladas de N.
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das quais produzimos no Brasil apenas 751.
Em 1963, consumimos 62.061, mas a
produção brasileira foi de 13.452 e a
importação 48.609. Aludem ainda ao ano de
1957, quando o Brasil consumiu 23.558
tacadas de N, sendo aqui produzidas 1.191 e
importadas 27.364.
Pois bem, naquele mesmo ano – 1957 –
São Paulo consumiu só na lavoura cafeeira,
em
fertilizantes
nitrogenados,
8.964
toneladas de ilegível.
Repetimos: só na lavoura cafeeira,
restando para as demais lavouras de São
Paulo e para as culturas do resto do país
apenas 20.000 toneladas!!!
Em fertilizantes fosfatados o consumo
passou de 50.836 toneladas de P205 – em
1950 – para de 153.365 toneladas em 1963.
Em 1950 produzimos 5.999 toneladas e
importamos 44.837.
Em 1963 produzimos 44.955 toneladas
e importamos 108.430.
Quando analisado o consumo aparente
de fertilizantes potássicos, observa-se que:
Em 1950 foram importadas 23.623
toneladas de K2O e em 1963, 91.750. Dêsse
elemento fertilizante ainda nada produzimos.
Felizmente, entretanto, firma-se que
estamos bem próximos da nossa total
independência no que tange aos fertilizantes
potássicos.
Fomos informados que em CarmópolisSergipe, quando das perdas processadas
pela nossa Petrobrás, foram descobertas
enormes reservas de potássio, a uma
profundidade de 500 metros.
Mas, também fomos informados de que
grupos alienígenas estão interessados na
pronta reforma das nossas leis, no sentido de
que lhes sejam propiciadas tõdas as
facilidades à exploração dessas imensas
reservas.
Examinando um quadro esta estatístico
ficamos deveras impressionados: trata-se de
uma amostragem da "composição geográfica
do consumo de fertilizantes no Brasil – 135960"
A participação do Norte-Nordeste do
Brasil, áreas servidas pelos portos de Belém,
Natal, Fortaleza. Recife, Maceió e Salvador,
no consumo de fertilizantes nitrogenados,
fosfatados e potássicos foi de 9,6% em 1959
e 7,8% em 1963.
Na Região Centro servida pelos portos da
Guanabara e Angra dos Reis – essa participarão
foi de 3,1% em 1959, para 3.2%, em 1963.
Estou agradecendo, sensibilizado, a atenção,
particularmente dos Senhores Senadores do
Nordeste, do Norte e do Centro, porque essas
estatísticas são impressionantes e revelam um
fato: por que a produtividade no Nordeste é tão
baixa? E no Centro? E no Norte? Estamos sendo
vitimas de uma conjura que se realiza contra nós
mesmos, e hoje temos a oportunidade de votar
projeto – que aí se encontra – restabelecendo a
equidade que não existia e não existe...
O SR, JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V
Ex.ª um aparte?
O SR. AURELIO VIANA: – Com prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª está
fornecendo dados precisos a este Plenário.
Com relação a fosfatos os Estados de
Pernambuco, Paraíba. Minas Gerais e São
Paulo têm reservas imensas, suficientes para
exportar e ainda suprir. o Brasil. Com relação a
qualquer problema sôbre adubos potássicos, o
Estado de Pernambuco está em condições de
enfrentá-lo. Quanto a nitrogenados citarei um
País – como sempre o faço – o México, que
conta já com fábrica de amônia, produzindo
500 toneladas diárias, enquanto nós, até
agora, nada produzimos a não ser na Refinaria
Presidente Berrardes. Neste caso por que não
aproveitarmos tôdas as refinarias de petróleo e
as siderúrgicas fontes inestimáveis de amônia,
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de sulfato de amônia ou qualquer outro
derivado nitrogenado? A pergunta que se faz
é esta: quem está interessado em que tal
aconteça? Não somos nós; são aquêles que
querem exportar adubo para cá.
O SR. AURELIO VIANA: – V. Ex.ª está
coberto de razão. Chegou o momento crucial,
em que se deve falar sempre e sempre a
pura verdade. Chegou o momento crucial em
que se deve dizer ao povo brasileiro ao
Govêrno do Brasil, que há necessidade de
medidas heróicas para salvação do nosso
povo,
principalmente
dos
nossos
descendentes.
Quem está impedindo que construamos com as nossas próprias mãos o nosso
futuro um País que abrigue a todos nós e
áquelas gerações que nos hão de suceder. A
discriminação é feita, inclusive dentro do
próprio País e esta estatística que cito é a
amostragem do que afirmo.
(Retomando a leitura)
Na região Centro Sul – servida pelos
portos de Santos, Paranaguá e São
Francisco do Sul – a participação do
consumo foi de ordem de 63,4% em 1959,
par 71,2%, em 1963.
Finalmente na Região Sul servida fpelos
portos de Pôrto Alegre e Rio Grande essa
participação percentual foi de 23,9%, em
1959, para 178% em 1963.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Ex.ª um aprte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com grande
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O Rio Grande
do Sul tem condições par produzir adulbos
fosfotados e nitrogenados em larga escala.
Os nitrogenados sairão da refinaria
depetróleio e os fosfatados aproveitarão a
pirita de carvão de todos os Estados, que
hoje oxidam e infeccionam o ar de certas
regiões tornando-o irrespirável.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Temos
técnicos, temos meios de nos libertarmos da
importação de fertilizantes de acôrdo com a
citação sôbre reservas de petróleo felizmente
descobertas em Carmópolis. Estado de
Sergipe.
Mas, nobres Senadores, continuando:
"Lê:) Logo as regiões Sul e Centro Sul
absorveram 87,3% do
consumo
de
fertilizantes químicos em 1959 e 80% em
1963, enquanto tôdas as outras regiões do
País, 12,7% em 1959, e 18% em 1963.
Pelos dados dos Serviços de Estatística
e Produção, em 1961 deveríamos ter
empregado na área cultivada do nosso País,
nas 10 culturas principais, algodão, arroz,
batata inglêsa cacau, café cana-de-açúcar,
feijão mandioca, milho e trigo.
986.650t de N (nitrogênio)
1.180.800t de P2O5 (anidrído fosfórico;
961.150t de K2O (potassa).
Mas, naquele ano de 1961, pelos dados
da CACEX do Conselho de Desenvolvimento
do DNPM, da Petrobras do C. S. N., da
USIMINAS E SEEF, o Brasil consumiu
apenas:
Fertilizantes
nitrogenados:
55.000
toneladas de N;
fosfotados: 153.000 toneladas de P2º5:
Potássicos: 91.000 toneladas de K2º.
E isso em consumo agrícola aparente,
porque parte de certos produtos importados
foram empregados, como matéria-prima, na
indústria, como burla à lei de tarifas.
Comparando, fácil será demonstrar que
naquele ano, houve um deficit no consumo
de:
933.650 toneladas de N:
1.027.8000 toneladas de P2g
870.150 toneladas de K2O.
Mas se ao invés de estabelecermos
a mensuração desses deficit sem ba-

ses ideais, tomássemos como referência o
consumo aparente de fertilizantes em São
Pauto mencionados, em resposta a uma
consulta do Departamento Econômico do
BNDE, pelo professor E. Malavolta,
autoridade
conhecida
nos
meios
agronômicos do País, professor da Escola
Superior, de Agronomia Luiz de Queiroz da
Universidade de São Paulo, veríamos que
aquêle técnico estimou as necessidades
teóricas de fertilizantes, para a produção dos
principais alimentos de origem agrícola –
arroz, banana, batata inglêsa, cana-deaçúcar, feijão, laranja, mandioca e milho em:
1965 – nitrogenados: 496.500 toneladas
de N;
fosfatados: 452.500 toneladas de ,P205;
potássicos: 484.600 toneladas de K20 –
e mesmo assim notam-se as carências
quantitativas de consumo níveis ainda
excepcionais.
Urge, então solucionar o problema,
apoiando as disposições estabelecidas no
Projeto nº 111/66 e as emendas a êle
apresentadas neste Senado, por que com
estas providências se estará emancipando o
parque industrial de fertilizantes, até então
inibido pelo desrespeito aos investimentos
nacionais e proteção paradoxal ao comércio
importador.
Não se deseja o estabelecimento de
processos paternalistas; pelo contrário,
precisamos
extinguí-los
especialmente,
quando tais favores são contrários aos
interêsses legítimos nacionais .
E vejamos: nem sequer há a arguição
de necessária taxaçáo dos produtos
importados. Apenas se visa a salutar defesa
dos produtos nacionais permitindo que, com
correta disciplina apenas sejam adquiridas no
exterior as parcelas complementares.
Sou socialista democrático, como as todo
mundo sabe. Proclamei-o ontem proclamo-o
hoje e proclamá-lo-ei os amanhã, se minhas
convicções forem as mesmas como espero
sejam. Mas não elimino do processo
desenvolvimentista brasileiro e nacionalismo
nativista brasileiro preocupado sempre com o
progresso da nossa pátria. E na conjuntura atual,
a indústria brasileira, que é aquela que manipula
com capitais nacionais ou de empréstimos,
merece cuidadas especiais dos podêres
públicos. Parlamento e Executivo, para que
possam
produzir
o
necessário
ao
desenvolvimento do País e fortalecimento
orgânico, físico e mental do nosso povo, porque
chegará o momento em que a própria indústria
internacional, sediada fora do País não poderá
fazer face à demanda às nossas necessidades.
Se hoje o temos uma população de 85 milhões
de habitantes, aproximadamente, em 1970 –
segundo as estatísticas – teremos 95 a 100
milhões e. daqui a trinta anos, duplicaremos de
população. Se não estivermos preparados e
prevenidos. ai de nós, ai de nossos
descendentes ai da soberania nacional, ai do
próprio País!
(Lendo:)
Com essa providência, se efetivará a
necessária garantia de que precisam as indústrias
para programarem novos investimentos, a salvo
que ficarão das e pressões do comércio de simples
representação, que tão reduzidos reflexos
determina no mercado de mão-de-obra.
E não se poderá argüir ser essa uma
providência nociva aos nossos amigos de
outras terras, mesmo que prevaleçam os
complexos residuais de colonialismo, porque
servirá êsse dispositivo que regulamentará a
política nacional de fertilizantes.
(Interrompendo a leitura) – Não no
sentido colonizador, comungando conosco no
desejo do nosso desenvolvimento.
Não devemos, entretanto, continuar
assistindo
a
importação
indiscrimina-
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da de produtos que têm similar nacional e
muito menos beneficia-los com absoluta
isenção de impostos, quando tais partes,
apos um simples preparo, por mistura,
compõem produtos não isentos e que
entregues aos consumidores, a êles não
transferem as vantagens legais.
Além do mais, não podemos controlar
as oscilações de preços nos mercados
estrangeiros.
Vimos já exemplos de extrema
gravidade, ressaltando dentre êles o fato de o
sulfato de amônia, a granel, em 1964, pôsto
no pôrto de embarque – no estrangeiro – ter
custado, em algumas ocasiões, mais que o
mesmo produto, ensacado e pôsto no pôrto
de Santos em 1963.
Acrescente-se a isto o fato de o dólar,
entre fevereiro de 1964 e igual mês de 1966,
ter sofrida uma elevação de 360%, enquanto
os preços dos produtos industriais brasileiros
estavam sendo contidos pela CONEP.
Êsse tratamento assimétrico, que tem
quase sido uma norma em nosso país, se
evidencia também no dispositivo isençãosubsídio que agora se busca extinguir. Não
mais é possível admitir que os favores
concedidos a importação, distribuídos pelo
artigo 58 da Lei 3.244-57 continuem com a
sua concessão automática e indiscriminada,
enquanto os subsidies devidos aos
produtores nacionais, estatuídos no mesmo
artigo da Lei de Tarifas, sejam protelados por
mais de dezoito meses, especialmente agora
quando o Poder Executivo confessa não ter
meios de saldá-los sem o remédios do
crédito especial, processo anormal pois a
impontualidade dêsses pagamentos fôrça a
sua destruição na voracidade de ágios
bancários, para atender às obrigações que
deveriam ser coberta- pelos subsídios.
As emendas apresentadas, visam
complementar êste salutar instrumento legal,
que, tramitando agora, aqui, sòmente efetivos
benéficos propiciará.
Numa delas, procura-se estabelecer
uma equidade, remediando o absurdo da
cobrança de uma taxa de valor 300% maior
sôbre os produtos nacionais, em relação aos
similares importados. A sua justificativa seria
dispensável face a simples menção do fato.
O SR. GAY DA FONSECA: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não se pede
nem mesmo proteção para a indústria
nacional: pede-se justiça e equidade.
Com grande prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – Em
primeiro lugar, queria congratular-me pelo
discurso que V. Ex.ª vem fazendo, porque
essa é a linha de pensamento do Govêrno. A
exposição do Sr. Ministro da Fazenda, ao
encaminhar o projeto que V. Ex.ª examina e
debate, com tanta equidade, acentua
nitidamente o seguinte: se o projeto não for
aprovado, a nossa incipiente indústria de
fertilizantes morrerá, será sufocada. Assim,
congratulo-me com V. Ex.ª pois pelo seu alto
espírito público e patriotismo, féz com que
seu pronunciamento venha na linha de
pensamento do Govêrno Mais uma vez V.
Ex.ª. demonstra que coloca acima dos
interêsses partidários ou de grupo os
interêsses da pátria brasileira.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Desejamos,
em agradecendo o aparte de V. Ex.ª que,
como Líder do Governo nesta Casa, analise,
como ao certo já fez, as emendas que foram
apresentadas
tentando
aperfeiçoar
e
complementar o projeto. Então tôdas na linha
a que se propõe o Governo, alguns dos
pontos específicos do projeto que nos
chegou.
O aparte de V. Ex.ª nos coloca,
inclusive, naquela posição que vimos
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defendendo até hoje: tôda vez em que
estiverem em jogo os interêsses nacionais
nossa resposta é positiva, clara Não
confundimos governos quando estão em jogo
os interêsses da nação brasileira Se o projeto
é bom, apoiâmo-lo Donde veio? Não nos
importa Se o projeto é regular, tentaremos
modificá-lo, melhorando-o Donde veio?
Também não nos importa Se o projeto é
mau, é nocivo aos interêsses nacionais,
também a sua origem não nos interessa,
somos contra Esta a nossa posição Se
estamos na tribuna com êstes dados, que, é
claro, não sòmente vieram dos estudos
diretos que fizemos, como da assessoria
espontânea que nos chegou, é porque
desejamos não aprovar por aprovar; não
negar por negar, não modificar por modificar,
mas dar as razões por que o fazemos
(Lendo)
Igualmente por eqüidade, observa-mos
ser a tese defendida na segunda dessas
emendas onde o que se deseja, é que não se
continue a exaurir os parcos recursos
nacionais com taxas e impostos, superiores
aos cobrados aos seus concorrentes Não se
pensa, sequer em quaisquer vantagens, mas
tão-sòmente em eqüidade; evitando-se
cobranças de taxas de insalubridade sôbre
produtos nossos, idênticos aos considerados
salubres por provirem de outras terras As
capatazias também não devem, para os
nossos produtos, ser mais onerosas
A terceira emenda propiciará um
tratamento também equânime – aliquotas
tarifárias – para os produtos que existentes
ou a serem confeccionados dispense os
investidores nocionais da angústia que
representa a sua expectativa no deferimento
de proteção adequada
Defende-se também, a comercialização
dos fertilizantes, inseticidas e suas matérias
primas, juros compatíveis com o poder
aquisitivo dos produtores rurais e livrá-los dos
pagamentos de valôres extorsivos a que são
submetidos sob a justificativa da imposição
de altos ágios ocorrente aôbre as operações
a longo prazo
Sr
Presidente,
éste
quadro
é
significativo É o tratamento legal e
administrativo aos fertilizantes nacionais e
estrangeiros como se vem processando no
Brasil atual O benefício do financiamento à
importação ou à produção é dado pelo
câmbio financeiro até 120 a 180 dias pelo
Banco do Brasil e outros estabelecimentos de
crédito Assim, temos: para a indústria de
mineração ou para a indústria química de
produção nacional, nada Tarifa alfandegária:
para as firmas importadoras – isenção
Deixam de pagar no ato da importação
Isenção automática Para a produção
nacional: subsidio compensatôrior; atraso de
12 a 18 meses O Govêrno não dispõe de
meios específicos
Para os importadores para os
estrangeiros com 12 a 18 meses para o
nacional, confessa e Govêrno que não tem
meios de realizar e pagamento
Taxa aduaneira; para importação,
isenta; para a produção nacional não tem
compensação Para importação do material
necessário
depósito
compulsório
na
STJMOC, sabre aquisição de câmbio
Produtos de importação isenção absoluta,
Instrução 208 Industria Nacional produção
nacional não há, compensação
Encargos financeiros criados pelo item
IV, da Instrução 275 da SUMOC (Adicional
sôbre o valor do contrato de câmbio): Para
produto, Importados,
para
importação
isenção absoluta para produção nacional,
não há compensação
Frete
marítimo:
para
produção
estrangeira baixo em ralação tonelada milha
Iremos explicar êste fato daqui a instantes
Loide
Brasileira
altamente
subsidiado Para produção nacional muito
alto em relação ao frete internacio-
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nal, 3 a 4 vêzes maior, por tonelada-milha
(O Loide e a Costeira não estão
cumprindo isto É importante, é significativo e
deveria merecer a atenção dêste Govêrno O
Loide e a Costeira não cumprem as
determinações do CMM)
Fundo de Renovação da nossa Marinha
Mercante – 5% sôbre o frete líquido do material
importado, 15% sôbre o frete liquido do material
produzido no Brasil e transportado de uma para
outra região do nosso País; encarecendo, de tal
maneira a produção nacional que, fatalmente,
levará à falência – se providências enérgicas e
imediatas não
forem
tomadas
–
os
estabelecimentos industriais que manipulam com
capitais nacionais ou capitais de empréstimo Ou
então o que já vem acontecendo a galope, a
transferência da indústria nacional que dentro do
Brasil, passa a ser estrangeira, com a evasão de
divisas, com drenagem da nassa economia com a
dependência do Brasil, de qualquer modo, aos
capitais alienígenas
Trago aqui, Sr Presidente, estatísticas muito
interessantes e significativas sôbre o assunto: o tal
acôrdo sôbre fertilizantes – a que de relance já
fizemos referência – firmado entre o Brasil e os
Estados Unidos – Aliança para o Progresso (AID)
512 L 028, encontra-se, atualmente, em fase de
negociação
Que diz êle?
Dispõe que o Govêrno brasileiro recebe
o financiamento a principio por 40 anos para
comprar o fertilizante. Os importadores
brasileiros,
contudo,
recebem
o
financiamento de apenas 180 dias, tendo que
fechar o câmbio imediatamente com os
outros países, sem qualquer compensação.
Os preços dos fertilizantes adquiridos através
dêsse acôrdo são em média 15%, mais
elevados do que os de outras origens.
Citaremos o exemplo do sulfato de
amônia e do cloreto de potássio.
Então temos: sulfato de amônia AID –
Aliança para o Progresso 163 mil cruzeiros:
outras fontes, 145 mi cruzeiros Cloreto de
potássio, acôrdo com a AID 153 mil
cruzeiros: outras fontes 142 mil cruzeiros
Com uma cláusula obrigatória, de acôrdo
com a AID, que já se pretende renovar,
navios de bandeira americana devem ser
utilizados para essas mercadorias: tôda a
importação dêsses fertilizantes fruto de um
acôrdo que está sendo renovado pelo qual só
pode ser feito tôdo o transporte por navios de
bandeira norte-americana.
O acôrdo tem a vigência de 40 anos
Ocorre, porém que o frete nesses navios é
muito superior aos vigentes no mercado
internacional de fretes, razão pela qual os
importadores brasileiros reclamaram.
Novas gestões forem feitas pelo
Govêrno junto a Washington, e os
importadores
brasileiros
receberam
a
informação de que só teriam que pagar 50%
de diferença entre os fretes americanos e os,
prevalecentes no mercado.
Resolvido o problema? Não foi, pelo
seguinte: foi encontrada uma solução sui generis O
Govêrno brasileira pagará à Marinha Mercante
americana os outros 50% de diferença do frete
Está solucionado o problema de só podermos
transportar fertilizantes em navios de bandeira
americana! como os fretes são muito mais altos
que os cobrados por outras entidade;
internacionais a solução encontrada foi pagar 50%
o importador e 50% o Govêrno brasileiro!
E aí onde não nos encontremos
Senador Gay da Fonseca. Temos em mão
êstes dados mie clamam aos céus: tidas as
medidas
vêm
protegendo
o
capital
internacional Sufoca-se a industria nascente
no Brasil. Já se fala mesmo que um
internacional, repito está marchando...
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O SR PRESIDENTE (Barros
para adquirir as reservas de potássio que foram
encontradas em Sergipe. Da maneira como Carvalho): – Tem a palavra o nobre
Senador Antônio Carlos
vamos, nem aquêles que possuem moinhos de
ANTÔNIO CARLOS (lê o seguinte
trigo nacionais vão ter o privilégio de transferi-los discurso:) (revisto pelo orador): –
aos seus sucessoras dentro do Brasil Estão Senhor Presidente, Srs Senadores,
velhos e novos paises, Nações ricas e
devorando tudo – querem o Brasil uma colônia.
pobres da
empenham-se,
na busca de
Circular FICAM nº 31 – Importação com financiamento
IID 9 Açopar hoje,
o Progresso).
uma solução capaz para o problema da
Progresso)
habitação.
"A existência de similar nacional não é
Em janeiro de 1962, quando visitei a
condição especifica do acôrdo de Empréstimo da Europa, pude constatar a crise de moradias
naquele
Continente, onde as condições de
AID, sendo êsse aspecto habitualmente verificado
clima emprestem-lhe tonalidades trágicas. Os
pela CACEX, por ocasião do exame dos elementos cicerones que nos acompanharam no giro
palre cidades da Bratislava, Gotweldov, Bruno
relativo, à mercadoria a ser importadas "
"Sòmente serão financiáveis os fretes pagos e Praga, na Tchecoslováquia, davam ênfase
especial à mostra de conjuntos residenciais
a armadores norte-americanos e os seguros
recém-construídos ou em construção. Tenho
pagos em dólares a companhias sediadas em presente na lembrança que os diretores das
qualquer país constante no Código Geográfico fábricas que visitamos não omitiam as
935 da AID desde que autorizadas a funcionar em realizações no setor das habitações
construídas para seus operários e mesmo
qualquer parte dos Estados Unidos da América"
diretores O mesmo sentimos em Berlim
"As demais despesas inclusive frete e Oriental. De fato nos paises de Leste
seguro, quando não financiáveis, serão cobertas Europeu, sob regime comunista, a questão
pelo Banco do Brasil, uma vez que integraram o habitacional se constitui num desafio aos
governos e numa constante preocupação do
respectivo fechamento de câmbio"
povo.
E o importador teria que assinar uma
Em 1963, tivemos ocasião de conhecer
clausula que aqui se encontra, mas é dispensável os Estados Unidos da América do Norte Em
a sua leitura.
New York, não obstante as circunstâncias
excepcionais
de
todos
Sr, Presidente, desejo sinceramente que o econômicas
projeto que está em pauta seja aprovado com as conhecidas, as condições de habitabilidade
nos bairros nobres, especialmente onde se
emendas que a êle forem apresentadas.
concentram as populações porto-riquenhas e
Já estávamos chegando ou já estávamos negras, estão longe de atingir o nível
naquele ponto crítico depois do qual ninguém satisfatório.
O problema habitacional tem duas
sabe o que vai acontecer Muitos se preocupam
faces: é um problema econômico e é um,
com generais, almirantes, marechais. Estou muito
problema de civilização – usada e expressão
preocupado com outra marechal, que não usa no sentido de educação básica. E ambas as
espada nem fuzil e que se chama fome, faces o papel do Poder Público é, e cada dia
necessidade, habitação, instrução para o nosso mais vai ser de grande importância. O que
povo, adubos e fertilizantes para as terras do não exclui o papel do cidadão.
A propósito, recordo-me de relato que
Brasil.
me fêz o nobre Senador Sigefredo Pachedo.
O nosso homem não é preguiçoso – é Quando Sua Excelência visitou a Índia, foi-lhe
inculto. Sofre de carências, de subnutrição; é mostrado, como grande obra do govêrno, um,
subnutrido O vicio se estende pelo Brasil e, em conjunto residencial construído em área rural,
próxima à Capital do país. Observando as
princípio, é o desespêro que faz do homem um
unidades que lhe eram mostradas, estranhou
viciado E' a salda que êle encontra para o seu serem casas de adôbe, minúscula e sem
desespêro Até muitos que têm fortuna, quando quaisquer elementos, básicos de confôrto e
dêles toma conta o vicio, há uma questão muito higine. Esclareceram-lhe, então, que elas
representam um grande avonço: tinham
séria a ser resolvida, em sua alma
janelas e a cozinha era separada dos demais
Neste período de transição, de dificuldades, compartimentos, o que não ocorria antes por
quando a Nação, perplexa, observa a conduta motivos de superstição.
Neste discurso, desejo – face a criticas
dos homens, dos dirigentes, estejam no
Executivo, no Legislativo ou no Judiciário, é bom que no Parlamento e na Imprensa têm sido
feitas ao atual Govêrno, quanto à sua atuação
que analisemos, que estudemos as causas
nesse setor – expor, de modo sucinto, o que
principais do nosso subdesenvolvimento e as autoridades federais responsáveis vêm
apliquemos a terapêutica necessária para que o fazendo, em cumprimento às leis por nós
Brasil, fortalecido, – e só o é no povo – possa votadas.
Devo, todavia, antes aduzir que, no
marchar para as grandes conquistas do direito, da
Brasil, o problema habitacional tem
justiça e da liberdade
características próprias.
O projeto, como vêem – é bom que se diga
Com raras exceções, aqui não se
– não satisfaz plenamente; mas abre perspectivas mora mal ou pèssimamente por falta de
e caminho, pelo qual estamos andando, civilização. A maioria esmagadora de nossa
população sabe e quer morar bem.
procurando aperfeiçoá-lo através de emendas
A baixa produtividade nacional, a
apresentadas por elementos quer da ala inflação e a explosão demográfica são os
governista, quer da oposicionista as que li até grandes fatôres responsáveis pelo problema
em nosso país A par dêsses, é necessário
agora, tôdas dignas de aprovação
Sr Presidente, aqui termino, por desejar que referir às leis de congelamento sumário de
alugueis e outras que suprimiram o interêsse
o projeto que se vai votar, daqui a instantes, seja
das aplicações de capitais em imóveis com
aprovado, porém, com as emendas que lhe foram finalidade lucrativa Em resumo: a indústria de
apresentadas, porque estas, até mais s do que o construção de habitações, em valôres
próprio projeto, é que vêm atender às solicitações relativos, entrou em grave declínio nos últimos
do Brasil, das comunidades que lavram a terra e anos, trazendo como consequência, o
que querem fazê-Ia produzir para o bem comum, enorme "deficit" habitacional verificado no
Brasil.
para o bem de todos e felicidade e grandeza da
Os governos anteriores tentaram
pátria comum, da nessa pátria (Muito bem! Muito a execução de diversos programas.
bem! Palmas)
Tais iniciativas diluídas em diversos
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ógãos
de
atividades
paralelas
apresentaram baixíssimo rendimento.
Não comportando a recuperação
do capital aplicado em valor, por fôrça
da inflação, tais programas tomaram
características paternalistas. Urgia,
pois, corrigir tôdas as distorções de
maneira
uniforme,
visando
restabelecer
condições
que
permitissem o estímulo da iniciativa
privada, só ela capaz de recolocar a
industria
da
construção
de
habitações, em posição compatível
com
as
reais
possibilidades
econômico-fïnaceiras do País!
Evidentemente, essa reforma,
com tôdas as suas implicações de
ordem
econômico-finaceira,
como
social-administrativa, regulamentando
a estimulação as díversas classes de
órgãos
da
iniciativa
privada,
interessados no problema, criando
outras para colocá-las, a tôdas, em
consonância
com
a
realidade
nacional,
tornou
necessária
a
formulação
de
uma
política,
revigorando com os investimentos,
distribuindo os recursos disponíveis
nas diversas aplicações, e que
deixasse
bastante
evidente
a
prioridade, de consequência, em
piores condições de habitação. A
solução
encontrada
foi
o
refinanciamento
dos
empreendimentos da iniciativa privada
ou de órgãos públicos locais
Com praticidade, realismo e
modestia, o Governo do Presidente
Castelo Branco decidiu enfrentar o
problema
e,
após
profundo
e
minucioso trabalho do Sr. Ministro do
Planejamento,
encaminhou
ao
Congresso Nacional o Plano Nacional
de Habitação, em cujo corpo a criação
do BNH era proposta como a solução
mais valida para o sucesso do
referido plano.
Aí estão, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, as origens da Lei 4.380.
O principal objetivo do Plano
Nacional de Habitação é implantar uma
politica objetiva, realista, global e flexivel,
tendo em vista a extensão territorial do
País e a diversificação de rendas das
diferentes camadas sociais.
Visto, desde logo que a inflação –
apesar dos esforços do Govêrno no
sentido
de
sua
contenção
–
continuará a ser o obstáculo principal
à criação de condições financeiras
que
permitissem
uma
imediata
tomada de posição, face à crise e ao
problema, o Plano Nacional de
Habitação criou o chamado Sistema
Financeiro da habitação, com todos
os instrumentos para a captação de
poupanças e recursos adotados a
correção monetária em tôdas as suas
aplicações sem exceção tornando,
pela primeira vez, praticável o
financiamento a longo prazo.
O Banco Nacional da Habitação, no
cumprimento de suas finalidades, vem
regulamentando
e
orientando
os
diferentes órgãos integrantes do Sistema
tais como cooperativas, sociedades de
crédito imobiliário, fundações associações
de poupança e empréstimo etc., e
promovendo convênio com os podêres
públicos locais, através das COHABS –
Companhias de Habitação – que recebem
financiamentos de 100 por certo, e que
atendem às camadas de mais baixo
rendimentos familiar, isto é, as camadas
menos
favorecidas
financeiramente,
aquelas cuja renda familiar atinja dois
salários-mínimo. Tal assessoramento
técnico visa acelerar o incremento da
construção de habitações.
Relativamente
à
industria
de
materiais de construção civil o Banco
Nacional da Habitação volta suas
atenções para tal setor a fim de que
aprimorem suas técnicas e criem novos
processos, para que se reduza custo de
produção, e com isto se reduzam os
prazos de execução das unidades
residenciais
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Nos diversos campos de suas
atividades, e em especial no campos da
habitação luta o BNH com a carência de
dados estatísticos que lhe possam
oferecer uma visão exata do "deficit"
habitacional, da demanda da mão-deobra em disponibilidade, do volume de
produção de materiais de construção, da
viabilidade de pessoal técnico, das
capacidades aquisitiva e de poupança
das diversas camadas da população das
possibilidades de desenvolvimento das
industrias de habitação e correlatas, e de
toda uma gama de fatores que,
preponderamente
devem
ser
equacionadas no problema habitacional.
A solução encontrada para obtenção
dêstes dados foi a criação de Centro de
Pesquisas Habitacionais, criado em
convênio com a Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, onde, através
de computadores eletrônicos já instalados
serão processados os dados que
permitirão uma visão panorâmica do
problematica.
Com tudo isso, o esquema adotado
não levará a uma deflação da carência
habitacional, mais sim a um progressivo e
harmonioso
desenvolvimento
das
industrias de habitação, num rítimo que
será determinado como reflexo das
pesquisas técnicas, sócios econômicas,
financeiras e demográficas no campo
focado de forma a não criar fluxo
exagerado de construções, face á
disponibilidade nacionais e, portanto
insustentável, cuja futura retratação viria
onerar os programas exerquiveis com
uma infraestrutura super dimensionada, o
que vale dizer sendo o objetivo do plano a
solução global do problema habitacional
brasileiro será entretanto a sua meta a
cobertura temporal do "deficit" de
habitações. Estancado o "deficit" poderse-á chegar a uma solução final
evidentimente a longo prazo.
Diversas
são
as
entidades
responsáveis na formulação da política de
promoção, financiamento e construção de
habitações:
Assim citariamos:
Órgãos
integrados
no
estabelecimento da política Habitacional:
Órgãos Financeiros e Executivos e os
Órgãos de Colaboração Direta ou Indireta:
Além dos citados, o BNH dispõe de
agentes promotores, isto é, que
desempenham
ou
venham
a
desempenhar o papel de empresários no
Sistema, e ainda pelas instituições de
crédito.
A classificação das entidades poderse-ia assim fazer:
Órgão de Cúpula do Sistema:
Banco Nacional da Habitação.
Órgãos de Crédito do Sistema:
Caixas Econômicas Federais nos
Estados e;
Caixas Econômicas Estaduais.
Entidades Privadas com Finalidade
de Lucro:
As
Sociedades
de
Crédito
Imobiliário;
Entidades Privadas com Finalidade
de Lucro:
As Sociedades de Crédito Imobiliário:
Associações de Poupanças e
Empréstimos.
Agentes Promotores:
No âmbito estadual ou municipal,
as
Companhias
de
Habitação
(COHABs), e no campo privados
também sem finalidade de lucro, as
Cooperativas e Fundações.
O Sistema comporta, além dessas
entidades, outras não integrantes, que
vão ou poderão vir a desempenhar papel
fundamental no setor habitacional, que
são
os
empresários
privados,
incorporadores e construtores com
atribuições de agentes promotores, e os
bancos de deposito como entidade de
credito.
O BNH, para implantação do
Sistema
Financeiro
de
Habitação,
adaptando o que existe e criando outras
instituições e instrumentos equacionou o
problema em três etapas, que são:

A primeira delas é a utilização das
rêdes finaceiras existentes, como:
as 22 Caixas Econômicas Federais
nos Estados com 450 agências:
4 Caixas Econômicas Estaduais,
com cêrca de 1.000 agências;
250
Companhias
de
Credito
Financiamento e Investimento e
7.000 agências bancarias.
Numa segunda etapa, incentiva a
criação de novas rêdes financeiras, para,
finalmente incentivar a criação de Órgão
técnicos, subordinados ao Banco, e de
alta flexibilidade.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS: – Ouço
o nobre Senador.
O SR. RUY CARNEIRO: –
Acompanho o discurso de Vossa
Excelência,
sobre
o
trabalho
gigantesco, podemos assim dizer, que
está fazendo o Banco Nacional de
Habitação, neste momento, para
concretizar a sua finalidade. Posso dar
a V. Ex.ª um testemunho: o B.N.H.
acaba de assinar convênio com a
Caixa Econômica Federal da Paraíba,
de quantia superior a um bilhão de
cruzeiros. Vale dizer que é de todo o
País. Na Paraíba já temos o caso
concreto de um convênio assinado pelo
Presidente
da
Caixa
Econômica
Federal Dr. Cláudio Leite e a direção
do Banco Nacional de Habitação
presidida por essa grande figura que é
o Dr. Nascimento e Silva auxiliado por
seus Diretores Cláudio Pinto Mario
Trindade,
Gilberto
Coufal,
João
Machado Fortes e Oliveira Penha,
merece os aplausos do Senado e do
País.
O SR ANTONIO CARLOS: – Sou
grato ao aparte de V. Ex.ª. Realmente,
êsses convênios foram realizados com
tôdas as Caixas Econômicas federais.
(Retomando a leitura).
A fim de regularizar diversas
situações
surgidas
com
o
equacionamento das três etapas citadas,
o Banco Nacional da Habitação
providenciou fôssem regulamentadas as
operações das Carteiras Imobiliárias das
Caixas
Econômicas,
bem
como
normalizou e adaptou ao Sistema
Financeiro de Habitação as Sociedades
de Crédito Imobiliário e as Carteiras de
Crédito Imobiliário das Sociedades de
Crédito, Financiamento e Investimentos.
Não eram suficientes ainda tais
providências.
Foi
solicitada
ao
Conselho
monetário Nacional a incorporação da
rêde bancária privada ao Sistema,
atravês da criação de Carteiros de
Crédito Imobiliário, bem como a
regulamentação das Associações, de
Poupanças e Empréstimos.
A terceira etapa, talvez a mais
difícil aos atuais dirigentes do BNH,
cujo
objetivo
era
despertar
a
confiança do público no Sistema, e
dar
as
usas
operações,
em
conjunto,características de solidez e
liquidez que consolidem sua atuação,
o Banco Nacional da Habitação,
internamente, criou instrumentos que
permitirão, além de um funcionamento
muito mais garantido, em todo o
Sistema, condições para que retorne
à população o antigo hábito de
poupar.
O cuidado e o respeito pela pequena
poupança dos mesmos bafejados pela sorte,
levou à consciência dos dirigentes do BNH a
necessidade da criação de diversos
instrumentos destinados a facilitar às
Sociedades de Crédito Imobiliário a garantia
da liquidez das letras imobiliárias de longo
prazo, bem como a instituição de um órgão de
orientação e assistência técnica às
cooperativas.
A
preocupação
do
Govêrno,
refletida no Banco Nacional da
Habitação, levou aquela entidade a calar
outros instrumentos que tranqüilizassem
e garantissem a aquisição da casa
própria. Os seguros de vida, de danos
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físicos, riscos de crédito e erros e
omissões nos empréstimos com garantia
hipotecária do Sistema, o seguro de
deposito
até
certa
quantia
para
investigadores no Sistema e a criação da
célula hipotecária que permite a
transferência, por endôsso, de hipotecas
regularmente constituídas e registradas,
garantem
ao
pequeno
paupador,
interessado na aquisição da casa própria,
uma tranquilidade quase absoluta.
Resta a preocupação do problema
do prazo pelo qual a poupança é captada.
Os sistema de captação de depósitos
com correção monetária, a fim de que os
interessados se beneficiem da aludida
correção, correção, tornam obrigatórios
prazos de, no mínimo, um ano.
Do mesmo modo, as letras
imobiliárias, para poderem financiar o
comprador de poder aquisitivo menos
elevado, deverão ser emitidas a longo
prazo, sistema êste completamente nôvo
no mercado tradicional.
As
linhas
que
deverão
ser
perseguidas cem mais atenção ou quais
as alterações que devem ser feitas para
melhor adaptação do Sistema à realidade
brasileira, serão ditadas pelas diferentes
rêdes que operação no setor em foco, e
suas alterações serão evidenciadas ao
comportamento diferenciadas no de cada
região brasileira.
A Lei 4.380, criando o Plano
Nacional de Habitação, o Banco Nacional
da Habitação, o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo (SERFHAU),
diversas
outras
medidas
inéditas,
estendendo a correção monetária às
aplicações financeiras do Plano, e
reformulando o que já existia no campo
habitacional, trouxe um impacto sem
procedente no setor, gerando o otimismo,
possivelmente exagerado à casa própria
a uma espécie de desilusão, que, agora,
vem evoluindo para uma perspectiva
realista.
As primeiras entidades que deram
partida objetiva para a execução foram ao
COHABs, entidades estatais, municipais
ou regionais, de economia mista, que
atuam na faixa de poder aquisitivo mais
baixo, isto é, atendendo àquelas cuja
renda familiar atinge a dois salários
mínimos. Neste campo de atuação do
BNH, que representa, por assim dizer, a
faixa assistencial do Banco, no período de
1 de janeiro de 1965 a 2 de maio de 1966,
existiam nos 22 Estados brasileiros, 18
Companhias
de
Habitação
em
funcionamento, com convênios assinados
mini montante de Cr$ 50.542.000.000,
com um desembôlso já realizado de Cr$
21.884.000.000, prevendo e construção
de 39.281 habitações, já estando
concluídas 16.695 residências.
Para atender a esta faixa, mas
alargando o seu campo até as classes do
poder aquisitivo médio, o BNH, através de
Instrução, regulamentou a criação e o
funcionamento
das
Cooperativas
Habitacionais,
que,
em
principio,
empolgaram a classe média, verificando-se,
posteriormente, que o percentual mais
acentuado de cooperativados se encontrava
na faixa de renda familiar inferior.
Experiências em todo o mundo,
repetida no Brasil, demonstraram o
racasso das chamadas "cooperativas
abertas", que atenderiam a qualquer
número de inscritos, sem preocupação de
renda
familiar
ou
de
atividade
trabalhadora.
Isto levou o Banco Nacional da
Habitação a sugerir ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República a
instituição das cooperativas fechadas,
fundamentalmente
das
cooperativas
operárias, e com número de associados
em tôrno de 1.000, no máximo
selecionado por atividade profissional ou
renda familiar, com o fim último de
propiciar a esta classe uma possível
uniformidade de condições de realização
e até mesmo sintonia de objetivos.
O plano das chamadas cooperativas
dos trabalhadores, ora em estudo no
BNH, que mantém contatos diários
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com os sindicatos respresentativos de
classe, tem por objetivo a construção, em
4
anos,
de
100.000
unidades
habitacionais.
As Cooperativas Habitacionais
abertas, já encontradas pela atual
Administração do BNH, são em
número de 7, no mesmo período
referido anteriormente, com convênios
assinados
no
valor
de
Cr$
23.452.000.000,
um
desembôlso
realizado de Cr$ 4.419.000.000, para
a construção prevista de 4.382
unidades residenciais.
Como entidades integrantes do
Sistema, e com uma larga experiência
no Setor habitacional, deviam as
Caixas Econômicas merecer do BNH
um aproveitamento máximo, de forma a
se interligar os investimentos públicos
e privados, estimularão a poupança
dos pretendentes à casa própria,
dotando o Plano de Habitação de mais
um mecanismo de características
próprias.
A Caixa Econômica Federal atua no
Setor habitacional há longos anos,
financiando centenas de adquirentes de
Moradia própria, obtendo uma experiência
respeitável.
Com êste objetivo, o BNH baixou
instruções que disciplinam o Sistema de
captação de depósito pelas Carteiras
Imobiliárias das Caixas e suas aplicações,
divididos os depósitos: em poupança livre
e poupança vinculada.
No primeiro caso, Isto é, da
poupança livre, as Caixas recebem
depósitos do público em geral, sem
vinculo do depositante à aplicação, mas
cujo montante só poderá ser aplicado no
setor habitacional.
Relativamente
a
poupança
vinculada,
as
Caixas
Econômicas
recebem depósitos dos pretendentes à
casa própria, vinculando cada depósito a
um futuro financiamento aos pretendentes
num escalonamento proporcional.
As perspectivas de financiamento
desse
mecanismo
são
as
mais
promissoras.
1) Desde sua instalação, até esta
data, foram assinados 30 convênios com
as Caixas Econômicas, Federais e
Estaduais, num montante de cêrca de 90
bilhões de cruzeiros.
Com a Caixa Econômica Federal
de Santa Catarina foi celebrado, em 24
de maio último, um convênio no valor
de Cr$ 1.560.000.000. A entrega dessa
importância será feita em remessas
trimestrais de Cr$ 520.000.000 ou Cr$
173:333.000 mensais, a critério da
Caixa. Para o Estado que represento
nesta Casa, esse convênio representa
um substancial auxilio no setor
habitacional.
Com os recursos assim obtidos, e
reforçados por verbas que serão
entregues pelo
BNH às Caixas,
diretamente,
como
também
os
incorporadores – construtores, que
desejarem construir residências, e
aqueles que estão com suas obras
paralisadas, por falta de recursos.
2) Tal fenômeno está presente na
consciência dos dirigentes do BNH.
Através do Sindicato da Construção
Civil do Rio de Janeiro, o Banco
Nacional de Habitação lançou um
plano, que denominou "Impacto", a fim
de que pudessem ser terminadas as
obras residenciais, cujo andamento lá
houvesse atingido 50%. A mesma
experiência está sendo levada a efeito
no Rio Grande do Sul, Minas e Goiás,
além da Guanabara, pretendendo, o
Banco estendê-Ia aos demais estados
brasileiros.
Com relação a Brasília em
convênio já assinado com GTB, o
Banco Nacional da Habitação fará um
investimento da ordem de 8 e meio
bilhões de cruzeiros, com o objetivo
principal de terminar as obras iniciadas
pelos Institutos, hoje verdadeiras
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esqueletos de concreto, que dispõem, em
seus almoxarifados, de verdadeiras
fortuna
em
deterioração.
Tal
procedimento será o único capaz de, no
campo
habitacional,
possibilitar
a
implantação definitiva da Capital, eis que
ao Govêrno, se apresenta a implantação
definitiva da Capital, eis que, ao Govêrno,
se apresenta a impossibilidade física de
transferência de seus organismos, uma
vez que Brasília não dispõe de
residências, um número suficiente.
As faixas a serem atendidas e a
correlação de valôres venais com os
vários tipos de unidade habitacionais e
respectivos tetos de financiamentos já
estão regulamentados.
Dir-se-á que as Caixas Econômicas,
órgãos de tradição respeitável, porem de
mecanismo
operacional
retrogrado
burocratizariam
e
retardariam
o
mecanismo do Sistema, Na medida de
suas possibilidades, o Banco Nacional da
Habitação acaba de firmar convênio com
a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de
que aquela Fundação estruture e
organize as Imobiliárias das Caixas
Econômicas, o que vale dizer, criar um
sistema
de
fácil
acesso
aos
financiamentos pretendidos.
Ainda no campo da captação de
recursos, visando atrair os investidores
que preferem títulos de crédito de
negociação fácil, o Plano criou as Letras
Imobiliárias e as Sociedades de Crédito
Imobiliário. Tais sociedades, empresas
privadas ou de economia mista, com
finalidade lucrativa, cujos recursos
sòmente
aplicáveis
no
Sistema
Habitacional, têm 4 fontes: o capital
privado, a venda de Letras Imobiliárias,
depósitos especiais e de poupança e as
operações de crédito no País ou no
estrangeiro.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS: – Ouço
o nobre Senador.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Estou
interessado neste assunto de que Vossa
Excelência está tratando. Primeiro,
porque, embora assinado êste Convênio
com as Caixas Econômicas, no caso do
meu Estado, não se acha instalada a
Caixa Econômica Federal. Segundo, eu
perguntaria a V. Ex.ª que esta tão
informado acêrca do problema, se o
dinheiro todo que se destina aos
financiamentos, através dos convênios
com as Caixas Econômicas, o Banco de
Habitação já o tem ilegível a fim de
proceder à referida distribuição?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Respondo a V. Ex.ª em primeiro lugar,
uma vez que, no Acre, inexiste Caixa,
Econômica, o programa poderá ser
executado através das companhias ou
cooperativas habitacionais e, numa
segunda etapa, através dos bancos
particulares, visto que o Banco de
Habitação
está
preparando
os
instrumentos, a fim de que sejam
integrados no Plano Nacional de
Habitação os estabelecimentos de crédito
particular.
Por outro lado, ao assinar o Banco o
convênio, com as Caixas Econômicas,
estabeleceu escalonamento para o
fornecimento
dêsses
recursos.
Evidentemente, nos prazos determinados,
fornecerão as Caixas os recursos
previstos no convênio.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Poderíamos Sr. Senador, concitar o
Banco de Habitação a que tenha em
conta a experiência do passado,
pois o passado não deixa de ser um
mestre para o futuro. Naturalmente V.
Ex.ª, embora um dos mais moços
Senadores da República, conhece o que
se passou com Fundação da Casa
Popular. A Fundação também fêz muitos
convênios, estabeleceu muitos contratos
e, na hora da assinatura dos convênios
eram
batidas
muitas
fotografias;
fazia-se o que se chama, hoje em dia,

com muita ênfase, de promoção". Mas, V.
Ex.ª sabe tão bem quanto eu, daí não se
seguiu muita coisa prática. Assim,
concitamos
daqui,
como
Vossa
Excelência o está fazendo, o Banco de
Habitação a que tenha em conta a triste
experiência do passado em matéria de
habitação para o povo brasileiro.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Aceito
a observação de V. Ex.ª mas esclareço
que o Banco não está fazendo promoção,
uma das razões dêste meu discurso e
justamente o silêncio dos responsáveis
pelo Banco, avêssos, à publicidade, à
divulgação daquilo que já realizaram.
Em segundo lugar, no que toca à
Fundação da Casa Popular, o sistema
fracassou, porque não tinha base
econômica. O atual sistema tem todo o
seu êxito repousando no atual sistema
econômico, isto e, no refinanciamento e
na correção monetária dos empréstimos,
para não acontecer o que aconteceu com
o sistema anterior, em que os recursos
iniciais não renderam o suficiente a fim de
que o programa pudesse, realmente, se
desenvolver.
Mais uma vez grato ao aparte de V.
Ex.ª.
Prossigo, Sr. Presidente.
(Retornando a leitura)
Desejando aproveitar a expriência
das
companhias
de
crédito,
financiamento e investimentos, já
existentes, o Banco lhes ofereceu a
faculdade
de
estenderem
suas
atividades ao setor do crédito imobiliário.
Para tanto, estariam obrigadas a criar
uma carteira própria. A Resolução nº 20
do Banco Central e as Resoluções ns.
59 e 60, do BNH, elucidam o assunto.
Êsse
mecanismo,
muito
recentemente regulamentado, ainda não
entrou em funcionamento, sabendo-se
que o Banco Central recebeu 5 consultas
sôbre a matéria e já autorizou a
Companhia Progresso do Estado da
Guanabara (COPEG) a operar nesse
setor, para o plano inicial de construção
de 1.500 casas."
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Ex.ª outro aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço
o nobre Senador.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Por que
será, nobre Senador, que deu-se
preferência, à organização do Estado da
Guanabara denominada COPEG?r
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Esclareço V. Ex.ª que o problema da
COPEG diz respeito ao financiamento
para
entidades
particulares.
A
preferência
à
conclusão
de
construções no Estado da Guanabara
e em Brasília foi porque, lá como
aqui, o problema é mais grave, com
construções que, em virtude da
inflação, não perdem mais ter
prosseguimento, V. Ex.ª como eu,
exerceu o seu mandato na Guanabara
e
sabe,
portanto,
que
as
incorporações lá têm paralisados os
seus trabalhos por falta de recursos, e
que exige recursos extra-contratuais e
para a sua conclusão.
(Retornando a leitura)
A
amplitude
dos
recursos
necessários não pode eliminar o
“deficit"
habitacional,
porém,
tão
sòmente, para estancar o crescimento
dêste "deficit". é de tal ordem, que o
BNH deseja usar de todos os meios
legítimos para obtê-los. Dentro dessa
filosofia, vem de solicitar ao Banco
Central a criação e a regulamentação
das Carteiras de Crédito Imobiliário dos
sanado de Depósitos.
E' notória a confiança do público na
rêde bancária nacional, que dispõe cêrca
de 7.000 agências em funcionamento em
todo o País.
O aproveitamento desta vasta
rêde e da confiança que ela inspira,
não poderia ser desprezado como
elemento de captação de recursos
para o Sistema Financeiro do Plano
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Os Bancos privados poderiam obter
massa considerável de numerário para
aplicação especifica, através da criação
de Carteira própria, com determinadas
características, que os enquadrariam
perfeitamente como agentes captadores
de recursos para o Sistema Financeiro da
Habitação.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Ex.ª outro aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço
o nobre Senador.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – O
sistema de utilização da rêde de bancos
particulares parece que é muito usado em
outros países. V. Ex.ª deve saber bem a
este respeito. Creio que na América do
Norte operam assim.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Na
América do Norte o problema é resolvido
através de vários mecanismos, inclusive
êste. Farei adiante menção ao sistema
que a América do Norte está adotando.
(Lendo)
Ainda dentro da mesma ordem de
idéias, ciente do êxito de um processo
de poupança e empréstimos para fins
habitacionais, os chamados "Savinge
and Loans", existentes em vários
países, o BNH acaba de propor ao
Banco Central da República a criação
de associações de poupança e
empréstimo.
Essas novas entidades criarão uma
sólida estrutura privada de captação de
poupanças para aplicação no setor
habitacional. A abertura dessa rêde, que
não possui nenhuma ligação com as
estruturas financeiras lá existentes,
possibilitará o aparecimento de um
mecanismo de crédito habitacional
especializado, concebido, desde a
origem, para operar exclusivamente no
setor habitacional, sem os vícios e as
mazelas de outras instituições, que, a par
do tempo para escoimá-los, são arenas
adaptadas ao ramo.
O crédito hipotecário, outra boa
fonte, precisava ser reformulado. E o BNH
está completando os estudos para a
criação da cédula hipotecaria.
A
experiência
indica
que
a
complexidade do instituto do crédito
hipotecário desestimulou os capitalistas a
investirem sob essa forma, e o atual
assado de coisas não deve persistir.
Excessivamente
onerado,
burocratizado, sem nenhuma flexibilidade,
o crédito hipotecário vem, ràpidamente,
desaparecendo. Ora, o BNH vê nêle mais
uma apreciável fonte de recursos para o
setor habitacional e, portanto, acaba de
estudar
um
anteprojeto-de-lei
que
simplificaria tôda a sua sistemática,
reduzindo os ônus, simplificando seu
funcionamento
e,
principalmente,
tornando-o
um
crédito
fàcilmente
negociável, com a criação da Cédula
hipotecária.
Como
resultado
do
intenso
trabalho da atual Diretoria do Banco
Nacional da Habitação, sob a correta e
inteligente direção de seu Presidente, o
Dr. Luiz Gonzaga do Nascimento e
Silva, existem diversas providências, já
bem adiantadas, para obtenção de
empréstimos externos na aplicação do
setor habitacional.
Os contratos têm sido realizados
junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento e as organizações
sindicais e fundações norte-americanos.
Prevê-se que tais operações de crédito,
junto a esses organismos, ascendem a 50
milhões de dólares.
Os
empréstimos
compulsórios,
resultantes da taxa de 4 a 6% sôbre os
aluguéis, em todo o Pais, carrearam para
o BNH, em 1965, Cr$ 9.347.719.488 e
Cr$ 1.831.681.767, até março do corrente
ano.
A receita orçamentária, resultado
da taxa de 1,2% sôbre as fôlhas de
pagamentos e salários em todo o País,
propiciou ao BNH uma arrecadação ,de
Cr$ 50.365.004.236, em 1965. A es-
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timativa para 1966 e de cêrca de Cr$
88.000.000.000.
As outras fontes com que conta o
BNH, tais como a percentagem sôbre o
orçamento de aplicações dos IAPs, a
subscrição
compulsória
de
letras
imobiliárias
pelo
SESI
e
pelos
construtores de prédios residenciais, nada
forneceram até o momento. Sob outras
rubricas, o BNH arrecadou, em 1965, Cr$
650.000.000.
Estando o Plano Nacional de
Habitação instituído há cêrca de um
ano e meio, e se considerarmos que a
maioria dos seus órgãos integrantes e
respectivos instrumentos começaram
agora a funcionar, é perigoso adiantar
previsões.
No desenvolvimento dos trabalhos
do Grupo do Plano Decenal, de posse de
dados estatísticos, só agora em fase de
apuração, regulamentada a transferência
ao BNH dos recursos previstos em lei,
testado o instrumental ora regulamentada
pelo Banco Nacional de Habitação e
pelas
autoridades
financeiras,
poderemos, então, com certa segurança,
quantificar o programa.
Contudo, tomando por base a
programação
do
BNH,
teríamos:
crescimento
anual
da
demanda
habitacional – 500.000 unidades;
custo médio por unidade – Cr$
5.000.000;
Previsão do BNH: atender a 20% da
demanda, com uma inversão anual
prevista
da
ordem
de
Cr$
500.000.000.000.
Desnecessário será dizer, Senhor
Presidente e Senhores Senadores, que
isso representa uma parcela mínima
dentro do aspecto global do problema.
Está se criando, porém, uma sólida
estrutura, para enfrentá-lo.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Ex.ª ainda um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço
o nobre Senador.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Ex.ª
há de convir que estamos bastante longe
ainda do que seria possível, porque creio
que a receita do Banco não atingiu a cem
bilhões, pelos números que V. Ex.ª
alinhou.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Um
pouco mais de cem bilhões no corrente
ano.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Mas
para atender às outras demandas seriam
necessários quinhentos bilhões anuais. O
Banco portanto não realizou...
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – O
Banco, conforme acabei de dizer, tem a
consciência de que o problema não é de
fácil solução. Não está com perspectivas
de resolvê-lo globalmente, mas está
caminhando firmemente e sèriamente.
(Lendo:)
A todo êsse programa, cujo
esquema o Sr. Presidente do BNH Dr.
Luiz Gonzaga do Nascimento. e Silva,
assessorado
pelos
seus
companheiros de Diretoria, expôs,
brilhantemente perante as Comissões
de Projetos do executivo e Finanças,
desta Casa, permita-me fazer uma
observação: dado o seu pioneirismo e
as
responsabilidades
da
sua
execução, é indispensável que, nos
Estados, o Banco mantenha órgãos
capazes de acompanhar, fiscalizar e
orientar as entidades já criadas ou
que venham a se criar dentro do
sistema. Se, para as próprias Caixas
Econômicas
o
Banco
preconiza
reformas capazes de faze-la mais
eficientes e ajustadas que dizer dos
órgãos novos?
Sinto o problema pelo meu Estado.
Lá foi criada uma Companhia. Estadual
de Habitação. A constituição de sua
direção
obedeceu
a
critérios
exclusivamente políticos.
O seu Presidente era Secretário
da, Saúde, teve, por injunções políticas
que deixar o lugar. Foi nomeado Se-
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eretário do Trabalho. Novas injunções o
afastaram dêsse pôsto. Foi, então, para a
COHAB, recém criada.
O Banco é responsável pelo
funcionamento
do
sistema.
Deve,
portanto, estabelecer, com urgência,
critérios que impeçam a generalização de
hábitos que irão comprometer o seu êxito.
A presença de Delegacias do Banco
nos Estados, com função orientadora e
fiscal, é indispensável, a fim de se evitar
que programa tão bem delineado não
venha a se transformar numa nova
grande ilusão.
São estas, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, as palavras que
gostaria de ouvir ressoando em todo o
País, demonstrando com isto que, se o
Govêrno de Marechal Castello Branco
somente
admite
publicidade
de
realizações já caracterizadas, que, pelo
menos, o Congresso Nacional, por sua
Câmara Alta, dê conhecimento ao Brasil
de um programa que reputo dá maior
importância, tranquilizado, contudo, pelas
possibilidades de realização, uma vez que
esta Casa, ao cancelar os nomes
indicados pelo Senhor Presidente da
República para comporem a direção
superior daquela autarquia, é por isso
mesmo obrigada a conhecer de seu
programa de realizações e de se
congratular consigo mesma pela outorga
oferecida aos nomes dos atuais dirigentes
do Banco Nacional da Habitação.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
(Palmas)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
José Guiomard
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Dinarte Mariz
Domício Gondim
Eurico Rezende
Gilberto Marinho
José Feliciano
Pedro Ludovico
(Compareceram mais em 8-6-86, às
14,30
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, requerimento de
licença que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 216, DE 1966
Congressista
De Rua Chile Salvador BA 643 30 20
16.30
Presidente Senado
Brasilia – DF
Em 20 de maio de 1966
Devendo internar-me para Operação
Catarata solicito ao Senado na forma
Regimental licença tratamento saúde
contada de 24 de maio até trinta junho
próximo. – Aloysio Carvalho Filho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em conseqüência, é concedida
a licença requerida pelo nobre Senador
Aloysio de Carvalho.
Sôbre a mesa requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 217, DE 1966
Nos têrmos do art. 39 do Regimento
Interno, requeiro licencia para me afastar
dos trabalhos do Senado pelo prazo de
100 dias, para tratamento de saúde, a
partir da presente data.
Sala das Sessões, em 8 de junho de
1966. – Cattete Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em conseqüência, é concedida
a licença requerida pelo nobre Senador
Cattete Pinheiro.
Sôbre a mesa outro requerimento,
que vai ser lido pelo Senhor 1º
Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 218, DE 1966
Nos têrmos do art. 39 do
Regimento Interno, requeiro licença
para me afastar dos trabalhos do
Senado pelo prazo de 95 dias, a partir
da presente data, para tratamento de
saúde.
Sala das. Sessões, 8 de junho de
1966. – João Abrahão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em conseqüência, é concedida
a licença requerida pelo nobre Senador
João Abraão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O Sr. Senador Aloysio
de Carvalho não tem suplente e o
prazo de sua licença não comporta
substituição, de acôrdo com o
Regimento.
Para substituir o Sr. Senador
Cattete
Pinheiro
a
Presidência
convocou o seu suplente, Sr. Pedro
Carneiro de Morais e Silva, que se
acha presente e passará a participar
dos
trabalhos
do
Senado,
independentemente de compromisso,
visto já o haver prestado ao ensejo da
primeira convocação.
Em substituição ao Sr. Senador
João Abrahão a Presidência convoca
o seu suplente, Sr. Péricles Pedro da
Silva.
SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. 1º Secretário vai
proceder á leitura de oficio enviado à
Mesa.
É lido o seguinte:
OFICIO
Brasília, 8 de junho de 1966.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que esta Liderança
deliberou propor a substituição do
nobre Senhor Senador Lopes da
Costa pelo nobre Senhor Senador
Dylton Costa na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 8, de 1966
(CN) .
Aproveito a oportunidade para
renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. – Gay da
Fonseca, Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – De acordo com o oficio
que acaba de ser lido, é designado o
Sr. Senador Dylton Costa para
substituir o nobre Senador Lopes
da Costa na Comissão Mista que
dará parecer sobre o Projeto de Lei nº
8.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa outro oficio, que
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretario.
E’ lido o seguinte:
OFICIO
Brasília, 8 de junho de 1986 Senhor
Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que e esta Liderarça
deliberou propor a substituição do
nobre Senhor Senador Zacarias de
Assunção pelo nobre Senhor Senador
Domínio Gondim na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 8 de 1966.
(CN).
Aproveito a oportunidade para
renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração – Gay da
Fonseca, Lider.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Atendendo ao ofício que
acaba de ser lido, é designado o
nobre Senador Domício Gondin para
substituir o Senador Zacharias de
Assumpção na Comissão Mista do
Congresso Nacional que deverá dar
parecer sôbre o Projeto do Lei nº 8,
de 1966.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai ser lido outro ofício dirigido
à Mesa.
E' lido o seguinte:
OFICIO
Brasília, 8 de junho de 1966.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que esta Liderança
deliberou propor a substituição do
nobre
Senhor
Senador
Dix-Huit
Rosado pelo nobre Senhor Senador
Manoel Villaça na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 8, de 1966
(CN) .
Aproveito a oportunidade para
renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. – Gay da
Fonseca, Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Nos têrmos da
solicitação constante do oficio que
acaba de ser lido, é designado o
nobre Senador Manoel Villaça para
substituir o nobre Senador Dix-Huit
Rosado na Comissão Mista do
Congresso Nacional que deverá dar
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 8,
de 1966.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido o seguinte:
OFICIO
Brasília, 8 de junho de 18436.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que esta Liderança
deliberou propor a substituição do
nobre Sonhor Senador João Abrahão
pelo nobre Senhor Senador José
Ermírio na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 8, de 1966
(CN).
Aproveito a oportunidade para
renovar os protestos da mais alta estima
e distinta consideração. – Aurélio Vianna,
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – De acôrdo com a
solicitação constante do ofício que
acaba de ser lido, é designado o
Senador José Ermírio para substituir o
nobre Senador João Abrahão na
Comissão
Mista
do
Congresso
Nacional que deverá dar parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 8, de 1966.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gansa): – sôbre a Mesa,
Requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 219, DE 1966
Nos têrmos do art. 212, item III, letra
"i" e "j", do Regimento lnterno, requeiro a
remessa para audiência da Comissão de
Finanças do Projeto de Decreto
Legislativo da Câmara nº 18-66 (nº 241,
de 1965, na Casa de origem), que aprova
o "Acôrdo de Cooperação nos Usos Civis
da Energia Atômica entre o Govêrno dos
Estados Unidos da América e o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil, assinado
em Washington, a 8 de julho de 1965.
Sala das Sessões, 31 de maio de
1966. – Bezerra Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. 1º Secretário vai proceder
à leitura de
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requerimento de informações que se acha
sôbre a mesa.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 219, DE 1966
Sr. Presidente:
Senador que êste subscreve vem
requerer à V. Ex.ª, na forma regimental,
que se digne solicitar ao Sr. Presidente do
Instituto Brasileiro do Café, por intermédio
do Exmo. Sr. Ministro da Indústria e
Comércio, e do Exmo. Sr. Ministro do
Planejamento, as informações seguintes:
1º) Que estando a se desenvolver no
País a indústria do café solúvel, é
verdade que as nossas autoridades
ambicionam fazer incidir sôbre essa
produção industrial a denominada “quota”
de contribuição", tão conhecida como o
"confisco cambial"?
É
também
veraz
que
essa
providência, se fôr tomada, vem sendo
provocada, solicitada e exigida por
emprêsas, estabelecimentos eu entidades
sitas no estrangeiro, tementes da
concorrência do café solúvel brasileiro?
2º) Considerando ser o Brasil o
único grande produtor de café ainda
não estabelecido com a indústria do
café solúvel, não procuram as
autoridades
governamentais
para
incentivá-la
ou
incrementá-la,
oferecendo-lhe
condições
de
sobrevivência e concorrência? A
incidência da quota de contribuição ou
o chamado confisco cambial sôbre a
produção industrial do solúvel, não
será o suficiente para estiolá-la,
sacrificar
a
indústria
no
seu
nascedouro?
3º) Destinando-se o café solúvel
brasileiro a angariar novos mercados, onde
dominam os "blends" africanos, não traz êle,
vantagens a vida comercial e exportável do
Brasil, a ponto de exigir das autoridades
maior e melhor desvêlo à sua expansão, e,
nunca, na instituição de regimes e princípios
que possam prejudicar a desencorajar a
iniciativa privada, negando-lhe condições à
livre concorrência?
Sala das Sessões, 8 de junho de
1965. – Adolpho Franco.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O requerimento que
acaba de ser lido vai à publicação e,
em seguida, será despachado pela
Presidência.
Está esgotada a matéria destinada
ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DlA
Estão presentes 37 Srs. Senadores.
Item 1:
Votação, em segundo turno, do
Projeto de Emenda à Constituição
número 1, de 1965, de iniciativa do Sr.
Senador José Ermírio, que dá nova
redação ao § IV do art. 153 da
Constituição Federal aproveitamento
dos recursos minerais e energia
hidráulica). tendo Pareceres sob ns. 34
e 530, de 1966 – da Comissão
Especial:
1º
pronunciamento:
–
favorável
ao
projeto,
2º
pronunciamento: – favorável à emenda:
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Estipula o regimento, no seu
art. 367:
A votação de projeto de emenda à
Constituição far-se-á pelo processo
nominal e com o quorum de dois terços
da totalidade do Senado.
§ 2º Se no dia marcado para a
votação esta não puder realizar-se
por falta de quorum, a matéria
passará a figurar na Ordem do Dia
como última das em votação, durante
o prazo de cinco sessões, ao fim do
qual poderá ser votada com a
presença de trinta e quatro senhores
senadores.
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Conforme foi anunciado, a lista de
presença acusa o comparecimento de
apenas 37 Senhores Senadores. A
votação não poderá realizar-se nesta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2º:
Votação em turno único do Projeto
Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63 na
Casa de origem) que autoriza o Tribunal de
Contas da União a registrar têrmo de
recisão de contrato entre a Divisão de
Obras do Ministério da Agricultura e a CISA
S. A. – Engenharia e Comércio, tendo
Pareceres favoráveis, sob números 469 e
461, de 1966, das Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
A discussão do projeto foi encerrada
em sessão anterior.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado, e irá à
Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 1966
Autoriza o Tribunal de Contas da
União a registrar têrmo de rescisão de
contrato entre a Divisão de Obras do
Ministério da Agricultura e a CISA S. A. –
Engenharia e Comércio.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Tribunal de Contas
da União autorizado a registrar o
têrmo de rescisão de contrato entre a
Divisão de Obras do Ministério da
Agricultura e a CISA S. A. –
Engenharia e Comércio, celebrado em
5 de julho de 1961, e referente à
construção de seis residências para
professôres catedráticos da Escola de
Agronomia
"Eliseu
Maciel",
em
Pelotas, Rio Grande do Sul.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3º:
Votação, em turno único do
Projeto de Decreto Legislativo nº 17,
de 1962, originário da Câmara dos
Deputados (nº 130-A-62 na Casa de
origem) que determina o registro do
têrmo assinado em 13 de fevereiro de
1959, de verificação, constituição,
regularização e transferência de
aforamento dos terrenos de marinha e
acrescidos, situados na Avenida
Brigadeiro Trompowsky, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
outorgados vela União Federal, ao
espólio de Joaquim Vieira Ferreira,
tendo Pareceres (ns. 726 e 726-A, de
1962, 512 e 513, de 1966 das
Comissões de Constituição e Justiça,
favorável e de Finanças, favorável,
com votos em separado do Sr.
Senador Domício Gondim e vencido
do Sr. Senador Adolfo Franco.
A discussão do projeto foi encerrada
no dia 1º do corrente.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O projeto foi rejeitado.
Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados e ao Tribunal de
Contas.

É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 1962
(NA CÂMARA DE ORIGEM Nº 130-A, DE
1962)
Registra o têrmo assinado em 13
de fevereiro de 1959, de unificação,
constituição,
regularização
e
transferência de aforamento dos
terrenos de marinha e acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro
Trompowsfiy; na Cidade do Rio de
Janeiro,
Estado
da
Guanabara,
outorgados pela União Federal ao
espólio de Joaquim Vieira Ferreira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É registrado o têrmo
assinado em 13 de fevereiro, de 1959,
de
unificação,
constituição,
regularização e transferência de
aforamento dos terrenos de marinha e
acrescidos, situados na Av. Brigadeiro
Trompowsky, sem número, lado par,
na confluência da Av. Brasil na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, outorgados pela União ao
espólio de Joaquim Vieira Ferreira,
arquiado no Tribunal de Contas.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 4°:
Votação, em turno único, do
Requerimento nº 212, de 1966, pelo
qual o Senhor Senador Mello Braga
solicita autorização do Senado para
participar da Delegação do Brasil a
Conferência
da
Organização
Internacional do Trabalho, a reunir-se
pròximamente em Genebra (tendo
parecer favorável da Comissão de
Relações Exteriores.
A discussão foi encerrada na sessão
anterior.
Em discussão o requerimento.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Assim, está concedida a autorização
Solicitada,
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Votação, em turno único do
Projeto de Lei da Cantara número
174, de 1964 (número 859-B-63 na
Casa de origem), que dispõe sôbre
concursos de prognósticos esportivos
e dá outras providências, tendo
Pareceres (números 452 a 455, de
1966) das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência
do Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento: favorável nos
têrmos do Substitutivo que apresenta;
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do projeto e do
Substitutivo, e
– de Finanças, favorável ao
Substitutivo.
A discussão do projeto e do
substitutivo foi encerrada sa sessão de 1º
do corrente.
Em votação o substitutivo.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O substitutivo está aprovado. O
projeto está prejudicado.
A matéria irá à Comissão de
Redação para a redação do vencido e
conseqüentemente volta a Plenário, para
o turno suplementar
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substitutivo

e

SUBSTITUTIVO
Dispõe
sôbre
concursos
de
prognósticos desportivos, e dá outras
providências.
Art.
1º
Fica
criada
a
Superintendência de Apostas Desportivas
(SADE),
órgão
autárquico,
com
personalidade jurídica e patrimônio,
orçamento e contabilidade próprios, que
terá por finalidade, nos termos desta Lei e
de seu regulamento, promover e dirigir,
em todo o território nacional, a realização
de
concursos
sôbre
competições
desportivas, nacionais e internacionais.
§ 1º A Superintendência gozará de
tôdas as vantagens e regalias peculiares
às autarquias, inclusive quanto à
imunidade tributária, fôro e tratamento em
ações judiciais.
§ 2º A receita líquida da
Superintendência,
de
Apostas
Desportivas (SADE) será destinada em
sua maior parte ao amparo das entidades
desportivas, ao desenvolvimento do
desporto nacional e à construção de
instalações desportivas.
Art. 2º A Superintendência de
Apostas Desportivas será dirigida e
administrada por um Conselho Central de
Administração, o qual será Integrado
pelos seguintes membros: o Presidente
do Conselho Nacional de Desportos, o
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro,
um representante da Confederação
Brasileira de Desportos, um representante
da Comissão Desportiva das Fôrças
Armadas,
um
representante
das
Confederações
Amadoristas,
um
representante dos cronistas desportivos,
cabendo ao primeiro a Presidência do
Conselho e sendo o Vice-Presidente
eleito, anualmente, entre os demais.
Parágrafo
único.
Anualmente,
o
Conselho elaborará os programas de
assistência aos desportos e de distribuição de
recursos e os publicará, juntamente com o
balanço do exercício anterior, no Diário Oficial
da União. O Plano de Assistência ao Desporto
é o instrumento disciplinador da aplicação dos
recursos líquidos produzidos pelos concursos.
Art. 3º Considera-se concurso, para
os fins desta Lei, o prognóstico do
resultado de uma série de competições
desportivas, cuja realização terá efeito
nas datas pré-fixadas.
§ 1º O participante do concurso
prognosticará o resultado das competições
mediante o preenchimento dos respectivos
bilhetes, adquiridos contra pagamento de
determinada importância em dinheiro, que
será fixada pela forma que o regulamenta
estabelecer.
§ 2º A Confederação Brasileira de
Desportos e as Federações Desportivas
dos Estados fornecerão à SADE,
periodicamente,
as
tabelas
das
competições desportivas que serão objeto
dos concursos, a critério da SADE.
§ 3º O plano dos concursos deverá
ser aprovado pelo Ministério da Fazenda.
Art. 4º Ao Ministério da Fazenda,
pela Diretoria de Rendas internas,
compete fiscalizar a execução dos
concursos, velando pela observância do
Pano e pela garantia dos direitos dos
participantes.
Parágrafo único. O Diretor da Diretoria
de Rendas Internas arbitrará gratificação a
que farão jus os funcionários designados
para fiscalizar a execução dos concursos,
cabendo à Superintendência de Apostas
Desportivas efetuar, mensalmente, o
pagamento destas gratificações, pela forma
que o Diretor da Diretoria de Rendas
Internas determinar.
Art. 5º Os Conselhos Regionais de
Administração, ora instituidos para a
execução
local
do
"Plano
de
Assistência dos Desportos" e do plano
de concursos, serão integrados pelos
seguintes membros um representante
do Conselho Central de Administra-
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ção, que o presidirá, o Presidente do
Conselho Regional de Desportos, que
substituirá o presidente em seus
impedimentos e faltas, um representante
do Governador do Estado, Território ou do
Prefeito
do
Distrito
Federal,
um
representante da Federação de Futebol
Profissional, um representante das
Federações
Amadoristas
e
um
representante da Associação Estadual de
Cronistas Desportivos.
Art. 8º Os membros do Conselho
Central de Administração e dos
Conselhos Regionais de Administração
terão direito a um módico jeton de
presença,
por
sessão
aquele
comparecerem, até ao Maximo de oito por
mês, cabendo ao Presidente em exercício
de cada Conselho uma gratificação
mensal.
Parágrafo único. Tanto os jetons
como as gratificações a que se refere
este artigo dependerão de aprovação do
Ministro da Fazenda.
Art. 7º As entidades desportivas,
que, a partir da data desta Lei deixarem
de recolher as contribuições devidas ao
Instituto de Aposentadorias e Pensões
dos Comerciários não receberão qualquer
dos beneficios previstos no Plano de
Assistência ao Desporto.
Parágrafo único. Para efeito deste
artigo, o I. A. P. C. fornecerá,
trimestralmente a Superintendência de
Apostas Desportivas a relação das
entidades devedoras, as quais poderão,
entretanto autorizar a SADE a saldar seus
débitos, descontando-os da importância
dos beneficies a que façam jus.
Art. 8º A SADE credenciará como
suas agentes distribuidoras as Caixas
Econômicas Federais, sòmente podendo
credenciar os Conselhos Regionais de
Administração, a que se refere o art. 5º,
onde não houver Caixa Econômica
Federal, ou não quiser esta assumir o
encargo.
Parágrafo único. Todo o movimento
financeiro dos concursos será, feito
através das Caixas Econômicas Federais
e, onde estas não existirem, através do
Banco do Brasil, ou não havendo
agências deste, de Bancos oficiais dos
Estados ou de estabelecimento bancário
privado de sólida reputação.
Art. 9º Da renda bruta proveniente dos
concursos destinar-se-á a prêmios aos
vencedores importância correspondente a
60%.
§ 1º Para as despesas de
administração,
inclusive
publicidade;
serão destinados, no máximo, 10% da
renda bruta.
§ 2º Da Renda líquida resultante,
75% serão aplicados no Plano de
Assistência aos Desportos, a que se
referem o § 2º do art. 1º e o parágrafo
único do art. 2º 15% na manutenção das
tantas Caras de Misericórdia e hospitais
congêneres, em todo o território nacional,
por intermédio do Ministério da Saúde, e
10% para ,a Fundação do Bem-Estar do
Menor.
§ 3º As importâncias destinadas ao
Ministério da Saúde e à Fundação do
Bem-Estar do Menor serão recolhidas ao
Tesouro Nacional, nos meses de janeiro e
juIho de cada ano.
§ 4º Sôbre o valor do prêmio
distribuído aos vereadores, bem como
sôbre o concurso e sua renda bruta, não
incidirão quaisquer tributos.
Art. 10. As contas da SADE serão
sujeitas a exame e aprovação do Tribunal
de Contas da União, devendo ser
apresentadas até o dia 31 de março do
ano seguinte ao vencido.
Art. 11. O Conselho Central de
Administração submeter ao Ministro da
Fazenda dentro de 60 dias a contar da
publicação desta Lei, o projeto de
regulamento-geral da SADE, o qual será,
depois de aprovado, baixado por decreto
do Poder Executivo, no prazo de noventa
dias a partir da data da Lei.
Parágrafo único. O Regulamento
estabelecerá a competência dos diversos
órgãos e autoridades da SADE, o
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funcionamento dela, tudo quanto se referir
aos concursos, seus bilhetes, seu preço,
forma de operação prêmios, datas,
comissões, apuração de resultados,
pagamentos de prêmios relatórios e
balanços, que serão necessariamente
semestrais, e sujeitos à homologação do
Ministério da Fazenda, e tudo o mais que
se faça conveniente para o perfeito
funcionamento dos concursos, Plano de
Assistência e execução desta Lei.
Art. 12. Todos os servidores da
Superintendência de Apostas Desportivas
serão contratados e ficarão sujeitos aos
têrmos da legislação trabalhista.
Art. 13. Aplica-se aos bilhetes dos
concursos, no que souber, o disposto na
legislação acêrca da ação de recuperação
de titulos ao portador, em caso de furto,
roubo ou extravio.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
suas disposições em contrário.
E' o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 174, DE 1954.
(Nº 859-B, de 1953, na Casa de origem)
Dispõe
sôbre
concursos
de
prognósticos esportivos, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Comitê Olímpico Brasileiro
fica autorizado a promover, em todo o
território nacional, concursos esportivos,
sob a forma de prognósticos de
resultados de partidas de futebol, visando
ao amparo das entidades esportivas, ao
desenvolvimento do esporte nacional e a
construção de instalações esportivas.
Parágrafo único. Os concursos serão
realizados nos têrmos do Plano aprovado
pelo Ministério da Fazenda e publicado no
Diário Oficial da União.
Art. 2º. Ao Ministério da Fazenda,
pela Diretoria das Rendas Internas,
compete fiscalizar a execução dos
concursos, velando pela observância do
Plano e pela garantia dos direitos dos
participantes.
Parágrafo único. O Diretor das
Rendas arbitrara a gratificação a que
tanto jus os funcionários designados para
fiscalizar a execução dos concursos,
importância que será adiantadamente
recolhida pelo Comitê Olímpico Brasileiro,
pela forma que fôr estabelecida.
Art. 3º. O "Plano de Assistência ao
Esporte", elaborado pelo Comitê e pelas
Confederações
Esportivas,
é
o
instrumento disciplinador da aplicação
dos recursos líquidos produzidos pelos
concursos, em beneficio das entidades
esportivas e no desenvolvimento do
esporte no País.
Art. 4º O Conselho Central de
Administração, instituído pelo "Plano
de Assistência ao Esporte", como
órgão
da
direção
contrôle
e
fiscalização da aplicação da receita
dos concursos, será integrado pelos
seguintes membros: o Presidente do
Conselho Nacional de Desportos, o
Presidente
do,
Comitê
Olímpico
Brasileiro,
um
representante
do
Ministério
da
Fazenda,
um
representante da Comissão Desportiva
das Fôrças Armadas, um representante
das
Confederação
Brasileira
de
Despostos, um representante das
Confederações Amadoristas e um
representante
dos
cronistas
desportivos, cabendo ao primeiro a
Presidência do Conselho.
Parágrafo único. Anualmente, o
Conselho elaborará os programas de
assistência ao esporte e de distribuição
de recursos e os publicará, juntamente
com o balanço do exercício anterior no
Diário Oficial da União.
Art. 5º Os Conselhos Regionais de
Administração,
instituídos
para
a
execução local do "Piano de Assistência
ao Esporte", serão integrados, cada
um, pelos seguintes membros: um

representante do Conselho Central de
Administração, que o presidirá, o
Presidente do Conselho Regional de
Despostos,
que
substituirá
o
Presidente nos impedimentos e faltas,
um representante do Governador do
Estado ou do Prefeito do Distrito
Federal,
um
representante
da
Federação de Futebol Profissional,
um representante das Federações
Amadoristas e um representante da
Associação 'Estadual de Cronistas
Desportivos.
§ Art. 6º. O Ministério da
Educação e Cultura, pelos seus
órgãos
competentes,
prestará
colaboração á obra de amparo,
assistência
e
educação
a
ser
desenvolvida pelo Comitê Olimpico e
pelas demais entidades desportivas
do País. na execução do "Plano de
Assistência ao Esporte".
Art. 7º As entidades esportivas que,
a partir desta Lei, deixarem de recolhe as
contribuições
ao
Instituto
de
Aposentadoria
e
Pensões
dos
Comerciários não receberão qualquer dos
benefícios previstos no "Plano de
Assistência ao Esporte".
Parágrafo único. Pára efeito dêste
artigo, o IAPC fornecerá, periódicamente,
ao Comitê Olímpico Brasileiro, a relação
das entidades devedoras as quais
poderão, entretanto, autorizar o C. O. B. a
saldar o débito, descontando-o da
importância do beneficio a que fizeram
jus.
Art. 8º. Todo o movimento financeiro
dos concursos será obrigatóriamente feita
através das Caixas Econômicas Federais
e suas agências.
Parágrafo único. Nos locais onde
não houver agência das Caixas
Econômicas Federais, os depósitos
poderão ser feitos à ordem destas,
em
qualquer
estabelecimento
bancário.
Art. 9º. Do fundo de prêmios a
distribuir em cada concurso, o Comitê
Olímpico
Brasileiro
retirará
a
lmportância equivalente a 10% (dez
por cento) e a recolherá ao Tesouro
NacionaI, desta 50% (cinqüenta por
cento) à conta do Ministério da
Educação e Cultura, para aplicação
na difusão do ensino primário e,
preferencialmente, na alfabetização
de adultos, ficando o restante à conta
do Ministério da Saúde, destinado à
distribuição para as Santas Casas de
Misericórdia
e
hospitais
gerais
congêneres, reconhecidamente de
fins filantrópicos.
Parágrafo único. Sôbre o valor dos
prêmios distribuídos não incidirá o
impôsto de renda.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 6:
Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 99,
de 1966 de iniciativa do Presidente da
República, que estende a praças
licenciadas
nas
condições
que
específica o disposto no parágrafo
único do art. 20, da Lei número 3.755,
de 4 de maio de 1960, tendo Pareceres
favoráveis, sob números 564 e 565,
das Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
A discussão foi encerrada na sessão
de 1º do corrente.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa).
O Projeto está aprovado. Irá à
sanção.
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E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 1966
(Nº 3.562-B-66, na Casa de origem)
Estende a praças licenciadas, nas
condições que especifica, o disposto no
parágrafo único do art. 20 da Lei nº 3.765,
de 4 de maio de 1960.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As ex-praças da Marinha
licenciadas do Serviço Ativo, em
decorrência de atos de indisciplina
ocorridos em março de 1964, e que
contavam na data do licenciamento
mais de 10 (dez) anos de serviço,
aplicam-se as disposições do parágrafo
único do art. 20 da Lei nº 3.765, de 4
de maio de 1960.
§ 1º Os beneficios desta Lei
são devidos a partir da data do
licenciamento.
§ 2º O Ministério da Marinha fará
publicar no Diário Oficial, dentro de 30
dias, a relação das praças de que trata
esta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 7
Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número
107, de 1966 (número 3.578-B-66 na
Casa de origem), de iniciativa do
Presidente
da
República,
que
estabelece isenção do imposto do
Sêlo, para os atos em que forem
partes os órgãos definidos no número
IV, artigo 8º, da Lei número, 4.380, de
21 de agôsto de 1964, e as Caixas
Econômicas em suas operações
imobiliárias, tendo Parecer favorável,
sob número 543, de 1966, na
Comissão de Finanças.
A discussão foi encerrada em 1º do
corrente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107,
DE 1966
(Nº 3.578-B-66, na Casa de origem)
Estabelece isenção do Imposto
do Sêlo para os atos em que forem
partes os órgãos definidos no número
IV, art. 89, da Lei nº 4.830, de 21 de
agôsto de 1964, e as Caixas
Econômicas
Federais
em
suas
operações imobiliárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentos do Impôsto do
Sêlo os atos jurídicos e seus
instrumentos, em que forem partes as
entidades a que se refere o art. 8º
número IV, da Lei nº 4.380, de 21 de
agôsto de 1964 e as Caixas
Econômicas
Federais
em
suas
operações imobiliárias.
Art. 2º Esta Lei abrangerá os atos já
praticados pelas referidas entidades ainda
carentes do recolhimento do Impôsto do
Sêlo.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
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Item 8:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 109, de 1966
(número 3.600-B-66 na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 360.000.000 (trezentos e
sessenta milhões de cruzeiros), para
atender a despesas com a desapropriação
de terrenos onde foram travadas as
Batalhas dos Guararapes, no Município de
Jaboatão, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob número 527, de
1966, da Comissão de Finanças.
A discussão foi encerrada em 1º do
corrente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. O projeto irá à
sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 1966
(Nº 3.600-B-66 na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 360.000.000
(trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a desapropriação de terrenos onde foram
travadas as Batalhas dos Guararapes, no
Município de Jaboatão, Estado de
Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º.º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a desapropriação dos
terrenos onde foram travadas as Batalhas
dos Guararapes, no Município de
Jaboatão, no Estado de Pernambuco,
declarados de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Decreto nº
57.273, de 16 de novembro de 1965.
Art. 2º. O crédito especial, de que
trata esta Lei, será registrado pelo
Tribunal de Contas da União e distribuído
ao Tesouro Nacional, obedecendo o
disposto no art. 43 da Lei 3º 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 9:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara número 113, de 1966
(número 3.601-B-66 na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
isenta
do
impôsto
da
importação
equipamento importado pela Madequímica
S.A. Industria de Madeiras TêrmoEstabilizadas, com sede em Pôrto Alegre,
Rio Grande do Sul, tendo Parecer favorável,
sob número 528 de 1966, da Comissão de
Finanças, dependendo de pronunciamento
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o Projeto e a emenda e da Comissão de
Finanças sôbre a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer de
Constituição e Justiça.
Tem a palavra o Sr. Relator, nobre
Senador Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA
(para emitir parecer – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, a
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emenda apresentada ao Projeto de Lei
nº 113, de 1966, de autoria do Sr.
Senador
Guido
Mindin,
visa
únicamente estender a concessão de
isenção de imposto para o de
consumo. Uma vez que o projeto
declara que é concedida a isenção de
imposto de importação, o nobre
Senador acrescentou "e de consumo".
Justificando sua proposição, Sua
Excelência declara que foi omissão
ocorrida na Câmara dos Deputados e que
agora se corrige.
Tendo em vista gequear se trata de
uma correção que não fere dispositivo
constitucional e se encontra de acôrdo
com as normas legais vigentes, somos
pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gente): – Solicita o parecer da Comissão
de Finanças.
Tem a palavra o Sr. Senador
Adolpho Franco.
O SR. ADOLPHO FRANCO (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, a Comissão
de Finanças, ao examinar o projeto e a
emenda apresentada, considerando
que esta vem completar o projeto da
Câmara, o qual se referiu apenas à
isenção do imposto de importação,
opina favoràvelmente pela emenda que
estende a isenção ao imposto de
consumo.
Êste é o parecer da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o projeto, sem
prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
O projeto foi aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113, DE 1966
(Nº 3.601-B-66, na Casa de origem)
Isenta do impôsto de importação
equipamento
importado
pela
Madequímica S. A. Indústria de Madeiras
Termo Estabilizadas, com sede em Pôrto
Alegre – RS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' concedida isenção do
impôosto de importação para o
equipamento constante das Licenças
números DG-65-533-727 e DG-66-111132, emitidas pela Carteira de
Comércio Exterior, importado pela
Madequímica S. A. Indústria de
Madeiras Termo Estabilizadas, com
sede em Pôrto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º. Esta isenção concedida não
compreende o material com similar
nacional.
Art. 3º.º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º.º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
A emenda foi aprovada.
A matéria irá à Comissão de
Redação.
E' a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1
No artigo 1º do projeto, onde se lê:
"E' concedida isenção do impôsto de
importação..." – Leia-se: "E' concedida
isenção dos impostos de importação e de
consumo..."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):

Item 10 da pauta:
Votação em turno único, do
Requerimento número 36, de 1966, pelo
qual o Senhor Senador José Ermírio
solicita
ao
Ministério
da
Guerra
informações sôbre as despesas efetuadas
com tropas do Exército em diversas
regiões do País e no Exterior, tendo:
Pareceres (números 445, de 1966), das
Comissões:
–
de
Relações
Exteriores,
declarando-se incompetente para opinar
sôbre o assunto; e
– de Segurança Nacional, pela
procedência do Requerimento.
A discussão foi encerrada em 1º do
corrente.
Em votação o Requerimento.
O SR. GAY DA FONSECA: – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador.
O SR. GAY DA FONSECA (pela
ordem – não foi revisto pelo orador):
– Sr. Presidente, consultei V. Exa.,
uma vez que não possuo elementos,
no momento, para ajuizar do assunto
se há possibilidade regimental de
encaminhar pedido de adiamento de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – V. Exa. pode enviar à mesa o
requerimento de adiamento.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Agradeço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 221, DE 13966.
Nos termos dos arte. 12, alínea "1"
2'74, aliuea "b" do Regimento
laterno, requeiro adiamento da votação do
Requerimeatro nº 36-66, a fim de ser feita
na sessão de 18 do corrente.Nos têrmos
dos arts. 12, alínea "l" e 274, alínea "b" do
Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Requerimento nº 36-66, a fim
de ser feita na sessão de 18 do corrente.
Sala das Sessões, em 8 de junho de
1966. --– Gay da Fonseca.
O SR. PR.'EESIDENTE :1
(Nogueira da Gama): – A votação
do Requerimento nº 36-66 fica adiada
para a sessão de 18 do ceorrent.e.
O
SR. PRESIDENTE (Nogueira da
'' Gama):
.
Item 11:
Votação, em turno único do
Projeto de Lei da Câmara álamo
mime-número 77, de 1966,acres. número
2.160-Bi3-64, na Casa de origem, que
minastitui o ",Dia do Motorista";, tendo
Pareceres favoráveis, sob números 507 e
508, de 12636.
• A discussão do projeto foi
encenrar-ada eram 2 do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pau-sea).
Está aprovado. O projeto irá à
saneção.
E' o seguinte o projeto aprova-do:
PROJETO DE LEI DA CAÂMARA
Nº 77, DE 1966
(Nº 2.160-13B-64, na Casa de origem)
Insftitui o "Dia do Motorista".
O
Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºº.º Fica instituído em todo o
territórifntio nacional, o "Dila do Moto-j
rista"., a comemorar-se, anualmente, no
dia 25 de julho.
Art. 29º.º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
r'
Art.
3º.º
Revogam-se
as
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
!Gam L'a)SR.. PRA (Nopuelrg ds
Item 12:
Votação em turno único, do Parecer
»nºº 287, de 1966., da Comc»r fissão de
Constituição e Justiça, sóôbre o ofício CFPDE-CG uQ nº 2.594., de 21.10.65, do Sr.
Diretor-Eax-ecutivo da Comissão ,de
Financia-mento
da
Produção,
encaminhaeinds-o
, do Relatório da Viagem referente à
íinspeçãdo, coordenação e implantaçaão da
política nacional de preçqosa míineimos nas
regiões Norte, Nordoeste e Leste do País
(<parecer pelo arquivamento).
A discussão do parecer foi
enceirradai da em sessão anterior.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam:,
queiram conservar-se sentados. (PausIrra).
Está aprovado. Assim, o Projeto será
arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
.
Item 13:
i{ Votação, em turno único, do
parecer nº 255 de 1966 da Comindessãoeito de Constitxuiciçdão e Justiça sóôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº 1240, de
193863, que altera a redação do art. 870
do Códigio de Procnaessao Civil (Parecer
no senti-do de ser sobrestae,do o curso
da maestes() da matéria até que selja
apreciada, em tempo próprio, a reforma
do Cõódigo de Processo Civil).
A discussão do Parecer foiel
encerrada na sessão de 7 do corrente:.
Em votação o Parecer, no que toca
.à proposta no sentido de ser sobrestado
o, curso do Projev,eto, até que eche-'gue
ao Congresso o Projeto de Re-forma do
Código de Processo Civil.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram
conservar-se
sentados.
(Pausaa).
Foi aprovado.
O Projeto ficará sobrestadom.
O
SR. PRESIDENTE :
(Nogueira da Gama):
Item 14.
Votaoaoção, em turno único, do
Parecer n9º 408, cide 1966, da Comeisssão de Agricultura, sóôbre o ofrícaio nº?
109, de 13 de abril de 1966, com` o qual o
Preside;inte dxa Câmera Municipal de
Londrina,
Estado
do
Par
aná,
encamtinkha Requerimento do Vereador
Sadão Masalcko, rellacrioanado com e
ê&xrodo em massa de cafeicultores
brasileiros para
o Paraguai (parecer pela audiência
do Instituto Brasileeiro do Café e
do Governo do Estado do Pa-landi . do
Govêrno do Estado do Paraná).
A d:iscussão -reFsão dfoi encerrada
ontem.
LEm votação o Parecer.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Está aprovado. Assim, será dada
comunicação do expediente ao Institutco
Brasileiro do Café, por intermédio do
Ministério da Indústria, e Comércio, e ao
Goveêrno do Estado do Paraná.
O
SR. PRESIDENTE:
(Nogueira da enujlra da Gama):
Item 15.
vVotação, em turno único, ao Prd.a
recer nº 321 de 1966, da COomissdão de
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Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O expediente será arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 16.
Votação, em turno único,
Projeto de Lei da Câmara nº 111,
1966 (nº 3.613-B-66 na Casa
origem), de iniciativa do Presidente
República, que dispõe sôbre
produção
e
importação
fertilizantes, tendo:

do
de
de
da
a
de

Pareceres (sob nos 569 e 570, de
1966), das Comissões:
– de Projetos do Executivo,
favorável, com a emenda que oferece,
sob nº 1-CPE;
– de Finanças, favorável ao projeto e
á emenda 1-CPE e oferecendo a de nº 2CF;
e dependendo de pronunciamento:
– da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o projeto e as emendas;
– das Comissões de Projeto do
Executivo e de Finanças sôbre as
emendas de Plenário.
Solicito o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o projeto e
as emendas, e para isso dou a palavra ao
seu Relator, nobre Senador Gay da
Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, trata-se do
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de
1966, que dispõe sôbre a produção e
importação de fertilizantes.
Sôbre o projeto as Comissões já se
pronunciaram, inclusive a Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o projeto e
emendas. Cabe-nos, agora, emitir parecer
no que diz respeito ás emendas de
Plenário que tomaram os números 3, 4, 5
e 6.
No que diz respeito às emendas 3,
4 e 6 o pronunciamento da Comissão
de Constituição e Justiça é favorável,
tendo em vista que não ferem nenhum
dispositivo
constitucional
e
se
conformam com as normas legais
vigentes.
No que tange à Emenda nº 5, a
mesma vem modificar dispositivo da Lei
nº 3.381, de 24 de abril de 1958, que cria
o Fundo de Marinha Mercante e taxa de
renovação da Marinha Mercante e dá
outras providências.
Tendo em vista que a emenda
altera lei especial, a Comissão de
Constituição e Justiça se manifesta
contràriamente
a
ela.
Julga-a
inoportuna,
uma
vez
que
vem
disciplinar
matéria
que,
já
regulamentada
em
lei
especial,
sòmente por lei especial pede ser
alterada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer da Comissão
de Projetos do Executivo. Dou a palavra
ao seu relator, nobre senador José
Ermírio.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, as
emendas
apresentadas
realmente
satisfazem a posição do consumidor de
fertilizantes. Entretanto, a de nº 5,
como
acabamos
de
ouvir,
é
inconstitucional.
Por
isso
acompanhamos o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer da Comissão
de Finanças. Dou a palavra ao seu
relator, nobre Senador Aurélio Viana.

O SR. AURÉLIO VIANA (para emitir
parecer. Sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, o nosso a parecer é favorável
as emendas e, quanto à de nº 5,
acompanhamos o parecer do relator da
Comissão de e Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação.
Vota-se, em primeiro lugar, o Projeto
salvo as Emendas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Projeto salvo as Emendas, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O Projeto foi aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 1966
(Nº 3.613-B-66, na Casa de origem)
Dispõe sôbre a produção e importação de
fertilizantes
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogadas as
disposições da letra o do § 1º do art. 50 e
do art. 58 e seus parágrafos, da Lei nº
3.244, de 14 de agôsto de 1957.
Art. 2º As isenções ao imposto de,
importação sôbre inseticidas, fertilizantes e
suas matérias-primas processar-se-ão com
rigorosa obediência do disposto no art. 4º da
Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957.
§ 1º A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio
haja sido fechado antes da publicação
desta lei, será regida pela legislação em
vigor na data do respectivo fechamento.
§ 2º Mediante critério estabelecido pelo
Conselho da Política Aduaneira, com
audiência do Ministério da Agricultura, serão
considerados similares os produtos que
puderem ser mutuamente substituídos.
Art. 3º Para ocorrer ao pagamento da
parcela tarifária de subsidio de que trata o §
1º do art. 58, combinado com a letra b do §
1º do art. 50, ambos da Lei nº 3.244, de 14
de agôsto de 1957, correspondente ao
exercício de 1965, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
4.000.000.000 (quatro bilhões de cruzeiros).
Parágrafo único. O crédito aberto na
forma dêste artigo será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas da
União e distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 4º Para fazer face à cobertura do
crédito especial de que trata o artigo anterior,
o Poder Executivo fica autorizado a
promover a contenção de um montante igual
de despesas orçamentárias previstas para o
exercício de 1966.
Art. 5º A presente lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação das
emendas.
As emendas de Plenário, com
pareceres favoráveis, são as de números
3, 4 e 6.
Há,
porém,
sôbre
a
mesa
requerimento de destaque para votação
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 222, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, letra n e
310, letra a, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em
separado, da emenda nº 1-CPE ao
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966
(nº 3.613-B-66, na Casa de origem), que
dispõe sôbre a produção e importação de
fertilizantes.
Sala das Sessões, em 8 de junho de
1966. – Attílio Fontana.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Com a aprovação do
requerimento foi comedido destaque para
votação em separado da Emenda nº 1, da
Comissão de Projetos do Executivo.
Passa-se à votação das emendas
com parecer favorável, salvo a Emenda
nº 1, para a qual foi concedido destaque
para votação em separado.
Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Senador Attílio Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA (para
encaminhar a votação. Sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Emenda nº 2, da
Comissão de Finanças, se aprovada
criará problemas muito sérios e até
mesmo situação de constrangimento
para os importadores brasileiros. Diz a
emenda:
"A
importação
de
defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio
haja sido fechado, será regida pela
legislação em vigor, na data do respectivo
fechamento, desde que a mercadoria
tenha sido embarcada antes da
publicação desta lei."
Vejam V. Exas., Sr. Presidente e
Srs. Senadores: mercadoria comprada
por
importador
brasileiro
no
estrangeiro, estará sendo transportada
para o porto onde deverá ser
embarcada. Foi aberto o crédito, e
fechado o negócio. Mas, se aprovada
essa emenda, dita mercadoria não
poderá mais ser embarcada. O
importador brasileiro não mais poderá
cumprir a sua obrigação, não mais
poderá importar a mercadoria, pois,
uma vez que ela ainda não esteja
embarcada, não mais poderá sé-lo,
conforme determina a emenda.
Isso
me
parece
que
vem
contrariar os princípios internacionais
de negócio, em primeiro lugar; em
segundo, criaria realmente prejuízo,
porque para abrir o crédito, para
legalizar a operação de importação há
despesas, é preciso fazer depósito e
atender a várias outras providências
de caráter financeiro. E, no entanto, a
mercadoria não mais poderá ser
embarcada, caso seja aprovada esta
Emenda nº 2.
De sorte que, além do destaque, já
obtido, para a votação da Emenda nº 1,
também me parece que a Emenda nº 2
deve ser rejeitada. Eu desejaria, Sr.
Presidente, que o Senado a rejeitasse.
Versa matéria realmente fora das
normas comerciais, e até mesmo
internacionais. Se não vejamos: fechase o negócio, deposita-se o dinheiro, é
aberto o crédito, no país de origem de
onde vai ser importada a mercadoria.
De repente, aprovamos uma lei
impedindo aquela mercadoria de ser
embarcada... Isto me parece um
contra-senso.
De sorte que pediria ao nobre Líder
do Govêrno e aos Senhores Senadores
que rejeitem a Emenda nº 2.
O texto do projeto, tal qual veio para
cá, é bem claro. No § 1º do seu artigo 2º
diz:
§ 1º "A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio
haja sido fechado antes da publicação
desta Lei, será regida pela legislação
em vigor na data do respectivo
fechamento."
A emenda como está redigida
contraria as normas internacionais de
negócios.
Era o que tinha a dizer com
referência a essa emenda. (Muito bem.)
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR: PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
José Ermírio para encaminhar a votação.
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO (para
encaminhar a votação. Sem revisão do
orador):
–
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, o nobre Senador Atílio
Fontana está-se confundindo. O que
existe, hoje, é o seguinte: para se
importar fertilizante não se precisa fazer
depósito prévio algum. Antigamente sim.
Por êsse motivo, a especulação que se
processará dentro de pequeno prazo –
através da importação suficiente para o
consumo do país durante um ou dois
anos – decretará a falência das indústrias
nacionais que se dedicam a essa
produção.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Aurélio Viana, para encaminhar a
votação.
O SR. AURÉLIO VIANA (para
encaminhar a votação. Sem revisão do
orador):
–
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, os argumentos apresentados
pelo Sr. Senador Atílio Fontana não me
convenceram e, creio, também não
convenceram a Casa.
Em primeiro lugar, a emenda não
impede que firmas estrangeiras exportem
fertilizantes para o Brasil. Absolutamente.
Impede a especulação, impede que
firmas estrangeiras atentem contra os
interêsses nacionais. A emenda é que
dosa.
Então, mesmo que essas firmas
tivessem alguns prejuízo, iríamos
liquidar ou prejudicar, em definitivo, a
indústria nacional, por causa de
algum pequeno prejuízo pequeno em
relação ao montante de lucros
exorbitantes que êsses grupos vêm
tendo no Brasil.
A emenda cerca de cuidados
especiais o problema e o resolve.
Sr. Presidente, havia até um certo
entendimento, uma certa compreensão
em tôrno dêsse problema e dessa
emenda, na Comissão competente para
estudá-la. A votação a seu favor foi
unânime, pràticamente. Só houve um voto
discordante, mas isto não significa que o
Plenário, que é a Grande Comissão, não
possa votar de modo diferente. E' claro.
Mas
nós
debatemos
a
matéria,
estudamos a matéria. Os Senadores
presentes opinaram e, afinal de contas,
não vejo nenhum prejuízo para o Brasil,
para o Brasil agrícola, para o Brasil
pecuário, para o Brasil industrial, para o
Brasil consumidor, para o Brasil produtor.
Não vejo prejuízo na aprovação dessa
emenda. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Para encaminhar a votação,
tem a palavra o nobre Senador Antônio
Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, o § 1º do
artigo 2º do projeto em votação não
constava do projeto encaminhado pelo
Poder Executivo ao Congresso Nacional.
Na Câmara dos Deputados, através de
emenda, foi incluída a norma segundo a
qual a importação de defensivos agrícolas
ou fertilizantes, cujo câmbio haja sido
fechado, será regida pela legislação em
vigor na data do respectivo fechamento,
desde que a mercadoria tenha sido
"embarcada antes da publicação desta
lei".
O nobre Senador Aurélio Viana, para
minorar os inconvenientes da norma
prevista no § 1º do art. 2º do projeto,
acrescentou:
"desde que a mercadoria tenha sido
embarcada antes da publicação desta lei."
Sr. Presidente, segundo o memorial
encaminhado ao Sr. Presidente da
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República pelo Sindicato das Indústrias de
Matérias
Primas
para
Inseticidas
e
Fertilizantes no Estado de São Paulo, temos:
"o fechamento de câmbio é uma
medida que pode ser tomada no período de
algumas horas para tôda a importação do
corrente ano, sem exigir maiores sacrifícios
financeiros, pois os respectivos contratos
de câmbio deverão ser liquidados sòmente
100 dias mais tarde. Enquanto isso, os
produtores nacionais que operam nessa
época com um estoque de um a dois
mêses, devido ao acúmulo de compras pela
lavoura em junho e julho, terão que vender
seus fertilizantes, então já fabricados, sem
o subsídio compensatório, concorrendo com
o produto estrangeiro em condições
desfavoráveis, pois o mesmo entrará
livremente no País."
A medida proposta na emenda
estabelece um meio-têrmo justo. Se o
projeto
proibiu,
de
fato,
qualquer
importação
silenciando
sôbre
qual
legislação
iria
vigorar
sôbre
as
importações
que
estão
sendo
encaminhadas, a emenda da Câmara dos
Deputados abria perspectivas que iriam
fazer com que o projeto não entravasse
seus objetivos. Já que o contrato de
câmbio pode ser fechado durante algumas
horas aquelas mercadorias disciplinadas
pelo projeto quanto a mercadorias que já
tenham sido embarcadas obedecerão a
normas legais em vigor na data do
embarque, mas as que não foram
embarcadas
deverão
obedecer
a
sistemática da lei aperfeiçoada com a
Emenda nº 2. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação as emendas com
parecer favorável, salvo a que foi destacada,
de nº 1, de iniciativa da Comissão de Projetos
do Executivo.
Assim o Plenário vai votar as Emendas
nos 2, 3, 4 e 6.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
EMENDA Nº 2-CF
Ao § 1º do art. 2º dê-se a seguinte
redação:
"§ 1º A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio haja
sido fechado, será regida pela legislação
em vigor na data do respectivo
fechamento, desde que a mercadoria
tenha
sido
embarcada
antes
da
publicação desta Lei.”

o número 545, de 1966, da Comissão de
Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 126, DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 1966 (nº 3.606B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que regula o inciso
II e os §§ 1º e 2º do art. 7º da Emenda
Constitucional nº 18, relativos à cobrança do
impôsto de exportação e sua aplicação,
tendo pareceres (ns.: 581 e 582, de 1966) –
da Comissão de Projetos do Executivo,
favorável e – de Finanças, favorável, com as
emendas que oferece, sob ns. CF-1, a CF-?,
e restrições do Sr. Senador Aurélio Vianna.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 126, de 1966
(número 3.199-A-65 na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder
Judiciário – Supremo Tribunal Federal – o
crédito especial de Cr$ 790.000 (setecentos
e noventa mil cruzeiros), destinado a
aquisição de máquinas de escrever, tendo
Parecer favorável, sob número 586, de 1966,
da Comissão de Finanças.

Nº 5

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 112, de 1966 (nº 3.598B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que altera o Quadro
do Pessoal – Parte Permanente e – da
Universidade do Paraná, e dá outras
providências, tendo pareceres favoráveis,
sob os números 576 e 577 o de 1966 – da
Comissão de Projetos do Executivo e – de
Finanças.

Acrescente-se onde couber:
"Art. Ficam alterados os incisos I e II,
do art. 8º da Lei nº 3.381, de 24 de abril de
1958, que passarão a ter a seguinte
redação:
I – entrada no porto nacional em
comércio com o exterior e saída de porto
nacional, no comércio de cabotagem, fluvial e
lacustre;
II – saída de pôrto nacional no comércio
com o exterior.
Parágrafo único. Sendo insuficiente o
crédito especial, referido no art. 30, desta Lei,
o ônus do complemento necessário ao
pagamento dos subsídios em atraso na data
da publicação desta lei, correrá por conta do
aumento de arrecadação estabelecida neste
artigo."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação da
emenda nº 1, da Comissão de Projetos
do Executivo, destacada para votação
em separado.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados (Pausa).
A emenda foi rejeitada.
A matéria vai à Comissão de
Redação.
E' a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 1-CPE

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte
parágrafo:
"§ – Ficam uniformizadas em 40%
(quarenta por cento) as alíquotas tarifárias –
ad valorem – dos inseticidas, fertilizantes e
suas matérias-primas que tiverem similar
nacional."
Nº 4

ORDEM DO DIA

Acrescente-se onde couber:
"Art. – Não poderão incidir, em
nenhuma
hipótese,
direta
ou
indiretamente,
sôbre
inseticidas,
fertilizantes e suas matérias-primas, de
produção nacional, taxas, impostos e
acessórios superiores aos cobrados dos
similares importados."

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 1966

Nº 6
Acrescente-se onde couber:
"Art. – Para o desconto de títulos
resultantes de operações de compra e venda
de inseticidas, fertilizantes e suas matériasprimas, nas quais o produtor seja também o
vencedor, não devem as aplicações, dos
estabelecimentos bancários oficiais, ser
limitadas às dotações normais de cada agên-

1963

– da Comissão de Projetos do Executivo e –
da Comissão de Finanças.

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
"Art. 2º As isenções do impôsto de
importação
sôbre
inseticidas,
fertilizantes e suas matérias-primas
processar-se-ão com rigorosa obediência
ao disposto no art. 4º da Lei número
3.244, de 14.8.57, e só serão aplicáveis
quando se tratar de importações
feitas
por
cooperativas
ou
consumidores."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Convoco os Srs. Senadores para
uma sessão extraordinária a se realizar
hoje, às 17 horas e 45 minutos, com a
seguinte:

Nº 3
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cia,
mas
consideradas
extralimite
cadastral dos co-obrigados, ressalvada ao
banco a apreciação da legitimidade de
cada operação e a idoneidade dos
componentes.
Parágrafo
único
–
Para
os
estabelecimentos bancários particulares, as
referidas operações serão consideradas pelo
Banco
Central
da
República
como
prioritárias,
merecendo
o
tratamento
outorgado aos financiamentos agrícolas em
geral."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai-se passar à votação da
Emenda nº 5, de parecer contrário, de
Plenário.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Emenda nº 5, queiram permanecer sentados
(Pausa):
A emenda foi rejeitada.
E' a seguinte a emenda rejeitada.

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de
1966, nº 3.597-B-66, na Casa de origem,
de iniciativa do Presidente da República,
que reajusta o valor das pensões pagas
pelo Tesouro Nacional aos herdeiros de
contribuintes do Montepio Civil e, em
caráter extensivo, das pensões deixadas
por contribuintes dos extintos Montepio
dos Operários e Serventes dos Arsenais
de Marinha e Caixa de Pensões dos
Operários da Casa da Moeda, e
daquelas dos funcionários da União,
contribuintes obrigatórios do IAPFESP, e
dá outras providências, tendo pareceres
favoráveis sob ns. 572 e 573, de 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114, DE 1966
Discussão, em terno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 114, de 1966
(número 3.602-B-66 na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
extingue no Ministério da Saúde, o Serviço
Federal de Bioestatística do Departamento à
Nacional da Saúde e o Serviço de Estatística
do Departamento Nacional da Criança, e dá
outras providências, tendo Parecer favorável,
sob número 575, de 1966, – da Comissão de
Projetos do Executivo.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 120, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 120, de 1966
(número 4.742-B-62 na Casa de origem) que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 800.000.000 (oitocentos
milhões de cruzeiros), destinado a regularizar
os pagamentos de salários e contas
pendentes, relativos ao exercício de 1962, da
Comissão Mista Ferroviária BrasileiroBoliviana, tendo Parecer favorável, sob
número 585, de 1966, – da Comissão de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 121, de 1966
(número 441-C-63 na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Indústria e Comércio, o crédito
especial de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta
milhões de cruzeiros) destinado a auxiliar a
realização da 1ª Festa Nacional de Calçados
e
Feiras
Agro-Industriais
em
Novo
Hamburgo, tendo Parecer favorável, sob
número 583, de 1966 da Comissão de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 123, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 123,
de 1966 (número 1.880-B-64 na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores,
o
crédito
especial de
Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de
cruzeiros), para atender às despesas
decorrentes da visita ao Brasil do
Presidente da República Federal da
Alemanha, tendo Parecer favorável, sob

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 128, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 128, de 1966
(número 3.599-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que isenta, por 5 (cinco) anos, das taxas de
despacho aduaneiro, melhoramentos dos
portos, armazenagem e de renovação da
Marinha
Mercante,
equipamentos
hospitalares, cirúrgicos, odontológicos e
farmacêuticos importados pela SUSEME,
autarquia do Estado da Guanabara, tendo
Parecer favorável, sob número 547, de 1966,
da Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 130, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 130, de 1966
(número 3.607-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 30.684.172 (trinta milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil, cento e setenta e dois
cruzeiros), destinado ao pagamento das
quotas federais dos impostos de consumo e
renda, relativas ao exercício de 1963,
devidas aos Municípios de Ouro Branco,
Branquinha, Jaramataia e Carneiros, no
Estado de Alagoas, tendo Parecer favorável,
sob número 578, de 1966, da Comissão de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 132, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 132, de 1966
(número 3.614-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que modifica o § 3º do artigo 35 da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965,
que "reajusta os vencimentos dos servidores
civis e militares, altera as alíquotas dos
impostos de renda, importação, consumo e
sêlo e da quota de previdência social, unifica
contribuições baseadas nas fôlhas de
salários, e dá outras providências", tendo
Parecer favorável, sob número 579, de 1966,
da Comissão de Finanças, com restrições do
Senhor Senador Aurélio Vianna.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 133, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 133, de 1966
(número 3.615-B-66 na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza a abertura de créditos especiais,
no montante de Cr$ 597.000.000 (quinhentos
e noventa e sete milhões de cruzeiros),
destinados ao Estado-Maior das Fôrças
Armadas, ao Superior Tribunal Militar e ao
Supremo Tribunal Federal, tendo Parecer
favorável, sob número 580, de 1966, da
Comissão de Finanças, com restrições do
Senhor Senador Aurélio Vianna.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 134, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 134,
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de 1966 (número 3.617-B-66 na Casa de
origem),
de
iniciativa
do
Senhor
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
15.000.000 (quinze milhões de cruzeiros),
destinado ao pagamento de aluguéis
atrasados de prédios ocupados por
exatorias Federais instaladas no Estado
de Minas Gerais, tendo Parecer favorável,
sob número 571, de 1966, da Comissão
de Finanças.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25
minutos)
ATA DA 72ª SESSÃO, EM 8 DE JUNHO DE
1966
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 17 horas e 45 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
José Guiomard
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Arthur Virgílio
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Dinarte Mariz
Manoel Villaça
Ruy Carneiro
Domício Gondim
Barros Carvalho
José Ermírio
Rui Palmeira
Heribaldo Vieira
Dylton Costa
José Leite
Josapitat Marinho
Eurico Rezende
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
José Feliciano
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Adolpho Franco
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O 2º Secretário procede à leitura da ata
da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.
O Sr 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem nº 184, de 1966
(Nº 343, NA ORIGEM)
Excelentíssimos Senhores Membros de
Senado Federal:
Na forma do inciso IV, do art. 6º, da Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, tenho
a honra de submeter a apreciação de Vossas
Excelências a nomeação do Dr. Antônio de
Abreu Coutinho, para exercer, pelo prazo de
6 (seis) anos, a função de Membro do
Conselho Monetário Nacional, em vaga
decorrente da exoneração de Luiz Biolchini.
Brasília, em 6 de junho de 1966. – II.
Caetano Branco.
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CURRICULUM VITAE
ANTÔNIO DE ABREU COUTINHO
Cursos:
Bacharel em Economia pela Faculdade
Nacional de Ciências Econômicas da
Universidade do Brasil – (1956).
Curso intensivo sôbre Problemas do
Desenvolvimento Econômico – Comissão
Econômica para a América Latina. – CEPAL
– Rio – 1957.
Programa Anual de Treinamento –
Fundo Monetário Internacional – Washington,
D.C. – 1959-60.
Técnica e Administração de Banco
Central – American University – Washington,
D.C. – 1959-60.
Cargos:
Funcionário do Banco do Brasil S.A.,
desde 1947.
Chefe da Divisão de Organismos
Internacionais, da Superintendência da
Moeda e do Crédito – (1953-54).
Chefe da Seção de Conjuntura
Internacional, da Superintendência da Moeda
e do Crédito – (1955-56).
Chefe da Seção de Câmbio e Comércio
Exterior, da Superintendência da Moeda e do
Crédito – (1957-61).
Assistente Especial do Assessor
Econômico da Presidência da República –
(1957-61).
Professor Assistente da Cadeira de
"Comércio Internacional e Câmbio", da
Faculdade Nacional de Ciências Econômicas
da Universidade do Brasil, desde 1958.
Assessor da Delegação Brasileira à II
Reunião de Técnicos em Bancos Centrais,
patrocinada pela Comissão Econômica para
a América Latina – Rio de Janeiro, 1958.
Assistente
Técnico
da
Direção
Executiva do Fundo Monetário Internacional
– Washington – 1960.
Diretor Executivo Adjunto, temporário,
do Fundo Monetário Internacional –
Washington – 1960.
Chefe da Divisão de Balanço de
Pagamentos, da Superintendência da Moeda
e do Crédito – (1961-62).
Assessor da Delegação Brasileira à II
Reunião Anual de Governadores do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – Rio de
Janeiro – 1961.
Assistente do Ministro da Fazenda –
(1961-62).
Chefe do "Setor Internacional" da Comissão
Nacional de Planejamento (COPLAN) – 1962.
Secretário-Geral, interino, da Comissão
Nacional de Planejamento (COPLAN) – 1962.
Delegado do Brasil à Reunião do GATT
sôbre Consultas Bienais sôbre Problemas de
Balanço de Pagamentos – Genebra-1962.
Diretor Executivo Adjunto do Fundo
Monetário Internacional – Washington D.C. –
1962-66.
Conselheiro Financeiro Assistente da
Embaixada do Brasil em Washington (196266).
Assessor da Delegação Brasileira às
Reuniões
Anuais
Conjuntas
dos
Governadores
do
Fundo
Monetário
Internacional,
Banco
Internacional
de
Reconstrução
e
Desenvolvimento,
Corporação Financeira Internacional e
Associação
Internacional
de
Desenvolvimento – (Washington, D.C. –
1960; Viena – 1961; Washington – 1963;
Tóquio – 1964; Washington – 1965).
Delegado à Conferência de Governadores
Latino-Americanos e de Filipinas – Fundo
Monetário Internacional e Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento e afiliados.
(Manila 1964 e México 1965).
Membro da Delegação Brasileira para
as negociações de reescalonamento da
Dívida Externa – Europa – 1964.
Participante da Reunião sôbre o
Endividamento Externo – patrocinada pelo
Fundo Monetário Internacional e pelo Banco
Internacional
de
Reconstrução
e
Desenvolvimento – (Washington – 1966).

Outras Atividades
Assessor da Delegação Brasileira à X
Reunião Interamericana, de Ministros da
Fazenda e Economia – (Petrópolis –
1954).
Professor do "Curso Introdutório sôbre
Câmbio" – realizada pela Superintendência
da Moeda e do Crédito – (1957-58).
Professor do Curso de "Problemas
Cambiais e de Comércio Exterior na
Atualidade
Brasileira",
realizado
pela
Fundação Getúlio Vargas (1959).
Professor da Cadeira de "Evolução da
Conjuntura Econômica" – da Faculdade de
Economia e Finanças do Rio de Janeiro
(1957-59).
Professor de Teoria Pura do Comércio
Internacional
no
curso
de
"Análise
Econômica" do Conselho Nacional de
Economia (1959-1961).
Professor de Comércio Internacional no
curso de pós-graduação, na Fundação
Getulio Vargas – (1961).
PARECERES
PARECERES NS. 590 E 591, DE 1966
PARECER Nº 590, DE 1966
Da Comissão de Projetos do Executivo
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 129, de
1966 (nº 3.605-B-66 na Câmara), que
concede, por seis anos, isenção dos
impostos de importação e consumo sôbre a
importação de material destinado à indústria
aeronáutica.
Relator: Sr. José Ermírio de Moraes.
Através da Mensagem nº 151, de
1966, o senhor Presidente da República,
acolhendo sugestão do senhor Ministro
da Aeronáutica, exarada na Exposição
de Motivos nº 28-GM-4-66, de 8 de
fevereiro último, submeteu ao exame do
Congresso Nacional projeto de lei
objetivando estabelecer estímulos fiscais
à instalação da indústria aeronáutica no
País.
Foi a proposição apreciada, na
Câmara dos Deputados, pelas Comissões
de
Constituição
e
Justiça
e
de
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas e, finalmente, pela Comissão de
Finanças, sendo aprovado, sem emendas,
na sessão extraordinária matutina do dia
18 dêste.
Apóia-se o projeto, como assinala a
exposição ministerial, no pressuposto de que:
"...no conjunto dos estímulos que se
afiguram indispensáveis para assegurar
condições mínimas ao sucesso de
investimentos no setor, são destacados as
de natureza fiscal relacionados com as
importações ainda imprescindíveis da
indústria, na sua primeira fase de
realização."
Concede, por isso, pelo prazo de seis
anos, isenção dos impostos de importação
e de consumo para aquisição no exterior
de equipamentos, com os respectivos
sobressalentes destinados à indústria de
material
primário
de
especificação
aeronáutica,
de
parte
ou
peça
complementar de unidade a ser fabricada
no País, provada a inexistência de similar
nacional e condicionada, em cada caso, à
aprovação
do
projeto
industrial
e
programa de fabricação pelo Grupo
Executivo da indústria de Material
Aeronáutico – "GEIMA".
Obedece, portanto, em suas linhas
gerais, à orientação traçada para a
implantação, entre nós, da indústria
automobilística.
Cumpre,
conseqüentemente.
ao
legislador, no exame da questão, levar
na devida conta a experiência anterior,
com todos os seus aspectos positivos e
negativos.
Entre
êstes
últimos,
vale
assinalar
que
o
interêsse
despertado pelos incentivos fiscais pro-
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porcionados superou extraordinariamente as
previsões
mais
otimistas
de
seus
idealizadores e contribuiu para a constituição
de número excessivo de fábricas destinadas
ao atendimento de mercado de proporções
reduzidas, limitando a produção de cada qual
e, conseqüentemente, encarecendo os seus
custos.
Demais disso, os estímulos fiscais
foram
indistintamente
oferecidos
a
organizações nacionais e estrangeiras,
sabendo-se que estas últimas, além das
vantagens deferidas às brasileiras, têm
assegurada a possibilidade legal de retôrno
dos capitais investidos e remessa, por tempo
indefinido, de lucros.
Aliás, a indústria nacional, como
oportunamente assinala o sr. Ministro da
Aeronáutica, no citado documento, num
esfôrço pioneiro, sem apoio nem favores,
é responsável pela fabricação, em duas
décadas, de 1.500 aviões, isto é, quase
a metade da estimativa de produção
anual prevista pela mesma autoridade
ministerial,
de
170
aeronaves,
a
ser obtida com base na legislação
proposta.
Daí considerarmos indispensável que,
na seleção dos projetos, se leve, sempre,
em conta os ônus que a sua aprovação
possa acarretar ao nosso balanço de
pagamentos, assegurando-se preferência
aos que não o apresentem, de forma a ser
ampliada a poupança de divisas a que
também alude a Exposição de Motivos em
causa.
Dentro dessa orientação, formulamos a
seguinte emenda:
EMENDA Nº 1-CPE
Acrescente-se ao art. 4º:
"Parágrafo único. Na seleção de que
trata o artigo terão preferência os projetos
que
não
implicarem
em
encargos
provenientes de remessas de lucro para o
exterior."
E' o parecer.
Sala das Comissões, 31 de maio de
1966. – Jefferson de Aguiar, Presidente; José
Ermírio de Moraes, Relator. – Antônio Carlos
– Bezerra Neto – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 591, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1966
(nº 3.605-B de 1966, na Câmara), que
concede por 6 (seis) anos isenção dos
impostos de importação e consumo sôbre a
importação de material destinado à
indústria aeronáutica.
Relator: Sr. ManoeI Villaça.
O Projeto, originaria da Mensagem nº
151, de 1966, de Poder Executivo, concede
(artigo 1º), por seis anos, isenção dos
impostos de importação e consumo sôbre a
importação
de
equipamentos
com
respectivos sobressalentes e ferramentas,
destinadas
a
indústria
de
material
aeronáutico.
O parágrafo único do artigo 1º da
propositura dispõe que igual tratamento é
estendido à importação de material primário
de especificação aeronáutica, de parte ou
peça, complementar de unidade a ser
fabricada no País, segundo plano de
nacionalização constante dos projetos
industriais aprovados pelo Grupo Executivo
da Indústria de Material Aeronáutico –
GEIMA.
A
importação
de
equipamentos
industriais, sobressalentes e ferramentas,
destinados às indústrias de fabricação de
matrizes, estampas, gabaritos, ferramentas e
peças para a produção de aeronaves, cujos
projetos industriais hajam sido aprovados
pelo Grupo Executivo da Indústria de Material
Aeronáutico – GEIMA (artigo 2º), poderá ser
beneficiada com a isenção de impostos a que
se refere o artigo 1º, desde que vinculada à
indústria aeronáutica.
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O texto da proposição inclui a
necessária ressalva (artigo 3º), de que os
benefícios
concedidos
não
compreenderão os bens com similar
nacional.
Está determinado ainda no texto
em exame (artigo 4º) que a outorga
de
isenção
de
impostos
é
condicionada à aprovação, em cada
caso, pelo Grupo Executivo da
Indústria de Material Aeronáutico –
GEIMA, do projeto industrial e
programa
de
fabricação,
cuja
execução dependa da importação
objeto
do
beneficio
fiscal
da
referencia.
Integra o documentário do projeto,
outrossim, ampla e segura Exposição de
Motivos ao Ministro da Aeronáutica ao
Senhor Presidente da República, com as
razões fundamentadoras das medidas
previstas.
O projeto iniciou sua tramitação na
Câmara em 13 de abril de 1966 e
encerrou-a em 20 de maio de 1966, com
livre trânsito pelas Comissões de
Constituição e Justiça, Transportes,
Comunicações e Obras Públicas e
Finanças, daquela Casa.
No Senado foi solicitado pela Mesa,
com referência a proposição, únicamente
o pronunciamento desta Comissão de
Finanças.
E o nosso parecer é no sentido de
que as implicações financeiras são
irrelevantes, face às óbvias razões de
interêsse público, justificadoras da
mesma, devendo, pois, o projeto ser
aprovado.
Sala das Comissões, em 1º de
junho de 1966. – Irineu Bornhausen,
Presidente. – Manoel Villaça, Relator.
– José Ermírio. – Eugênio Barros. –
Antonio Carlos. – Aurélio Viana. –
Attílio Fontana. – Lobão da Silveira. –
Bezerra Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa comunicação
que vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário.
O Senhor 1º Secretário lê a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Comunico a V. Exa., nos têrmos
do artigo 38 do Regimento Interno, que
me ausentarei do País, em missão
oficial do Poder Executivo, por
indicação desta Casa, fim de participar
da
Conferência
da
Organização
Internacional do Trabalho, a se realizar
em Genebra.
Sala das Sessões, em 8 de junho de
1966. – Mello Braga, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O Senhor Senador
Dylton Costa enviou à Mesa discurso
a fim de ser publicado, na forma cio
disposto no artigo 201, § 2º, do
Regimento Interno.
S. Exa. será atendido.
E' o seguinte o discurso do Senhor
Dylton Costa.
Senhor Presidente:
Senhores Senadores
Os jornais da última semana
noticiam as violentas enchentes que
assolavam o litoral leste do país, de
Pernambuco
à
Bahia.
Temamos
conhecimento, por outro lado, das
providências
já
adotadas
pelas
autoridades federais, no sentido de
atender aos apelos que lhes foram
endereçados pelos govêrnos dos Estados
atingidos e das medidas determinadas
nesse sentido pelo Presidente Castello
Branco.
No que se refere ao Estado de Sergipe,
as informações que tenho dizem respeito à
devastação
causada
pelas
águas,
notadamente em Estância, o maior centro
industrial do Estado, Parapitinga e Maroim.
Além do isolamento de diversos municípios,
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onde o acesso é feito por precários
meios de comunicação, os maiores
prejuízos ocorreram, exatamente, no
setor agrícola, ocasionando incontáveis
perdas nas culturas, entre as quais a de
cana-de-açúcar. E é exatamente para
esse setor que desejo pedir a atenção
da Casa e de maneira especial do
Presidente do Instituto do Açúcar e do
Álcool, dr. Paulo Maciel, no sentido de
que
Sua
Senhoria
determine
o
levantamento dos danos causados, para
o efeito de prevenir prejuízos que,
futuramente, a falta dessa providência
poderá acarretar. O telegrama que,
neste sentido, acabo de receber da
Cooperativa Sergipana dos Produtores
de Açúcar e da Cooperativa dos
Plantadores de cana do Estado, dão um
eloqüente testemunho de como é
urgente essa medida. Tenho a certeza
de que o Dr. Paulo Maciel, que
dinamizou com providências objetivas e
de profundo alcance, a administração do
IAA, atenderá, com a mesma presteza,
êsse apelo que não é meu, mas de tôda
a coletividade sergipana. Posso adiantar
á Casa que o problema social está
sendo atendido com as medidas postas
em prática pelo Govêrno do Estado. Há,
no entanto, conseqüências de natureza
econômica, que exigem um remédio
preventivo como o que venho de sugerir,
e que visam, sobretudo, a evitar futuras
e previsíveis crises no setor agroindustrial do açúcar.
Eram estas, Senhor Presidente, as
reivindicações que me cabia fazer, no
momento em que o meu Estado apela
para as autoridades federais, na
convicção de que o seu auxílio e a sua
assistência não hão de faltar, vitais, que
são para a superação de nossas
dificuldades que, embora momentâneas,
podem ser tornar crônicas se não
assistidas tom a urgência que o caso
requerer e impõe.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está inscrito para falar o nobre
Senador Ruy Carneiro, a quem dou a
palavra.
O
SENHOR
SENADOR
RUY
CARNEIRO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há mais oradores
inscritos.
Terminado o período destinado ao
Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de
1966, nº 3.597-B de 1966, na Casa de
Origem, de iniciativa do Presidente da
República, que reajusta o valor das
pensões pagas pelo Tesouro Nacional
aos herdeiros de contribuintes do
Montepio
Civil
e,
em
caráter
extensivo, das pensões deixadas por
contribuintes dos extintos Montepio
dos Operários e Serventes dos
Arsenais de Marinha e Caixa de
Marinha e Caixa de Pensões dos
Operários da Casa da Moeda, e
daquelas dos funcionários da União,
contribuintes
obrigatórios
do
I.A.P.F.E.S.P.,
e
dá
outras
providências,
tendo
Pareceres
Favoráveis sob n os 572 e 573, de
1966 – de Comissão de Projetos de
Executivo e – da Comissão de
Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá á Comissão de
Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 1966
(Nº 3.597-B de 1966, na Casa de origem)
Reajusta o valor das pensões
pagas pelo Tesouro Nacional aos
terceiros de contribuintes do Montepio
Civil e, em caráter extensivo, das
pensões deixadas por contribuintes aos
extintos Montepio dos Operários e
Serventes dos Arsenais de Marinha e
Caixa de Pensões dos Operários da
Casa da Moeda, e daquelas dos
funcionários da União contribuintes
obrigatórios do I.A.P.F.E.S.P., e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão reajustadas, de acôrdo
com os níveis dos atuais vencimentos dos
funcionários civis da União, e serão
sempre atualizadas pelas tabelas de
vencimentos que vierem a vigorar, as
pensões pagas pelo Tesouro Nacional
aos herdeiros de contribuintes do
Montepio Civil.
Parágrafo
único.
Os
reajustamentos far-te-ão na forma do
artigo 4º da Lei nº 3.373, de 12 de
março de 1958, e beneficiarão também
os pensionistas dos extintos Montepio
dos Operários e Serventes dos
Arsenais da Marinha e Caixa de
Pensões dos Operários da Casa da
Moeda, e os do I.A.P.F.E.S.P., desde
que seus instituidores possuíssem as
necessárias
qualificações
de
funcionários civis da União.
Art. 2º Competirá aos órgãos do
pessoal dos respectivos Ministérios
indicar os atuais níveis de vencimentos
dos ex-contribuintes, a vista dos
respectivos processos de habilitação
que lhes forem remetidos e, quando
isso não fôr possível, por motivo de
extinção do cago, estabelecer a
similitude
pela
correlação
de
atribuições.
Art. 3º As vantagens financeiras
desta lei serão devidas a partir de 1º de
janeiro de 1966, ficando isentos do
desconto de qualquer contribuição.
Parágrafo único. Se o valor da
pensão vier a ultrapassar o que resultar
do reajuste determinado nesta lei, não
haverá a redução financeira, sendo
mantido o pagamento da eventual
diferença que será absorvida em
reajustes futuros.
Art. 4º As despesas com os
reajustamentos das pensões pagas pelo
I.A.P.F.E.S.P. correrão por conta do
Tesouro Nacional.
§ 1º Depois de feitas as revisões das
pensões, aquela entidade remeterá os
processos de habilitação á Diretora da
Despesa Pública.
§ 2º O I.A.P.F.E.S.P. somente
iniciará o pagamento do benefício,
após
reajustada
a
pensão
e
reconhecida a dívida pelo Tesouro
Nacional.
Art. 5º O I.A.P.F.E.S.P. remeterá,
semestralmente,
à
Diretoria
da
Despesa Pública, a relação das
diferenças pagas na forma desta Lei
discriminando
os
números
dos
processos, para indenização por parte
da União.
Art. 6º Esta lei entra em vigor a partir
de 1º de janeiro de 1966.
Art. 7º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
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Item 2:
Discussão, em turno único, de
Projeto de Lei da Câmara número 110, de
1966 (nº 3.606-B de 1966 na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que regula o
inciso II e os §§ 1º e 2º do artigo 7º da
Emenda Constitucional nº 18, relativos a
cobrança do impôsto de exportação e sua
aplicação, tendo Pareceres (nos 581 e
582, de 1966) – da Comissão de Projetos
do Executivo, favorável e – de Finanças,
favorável, com as emendas que oferece,
sob nos CF-1, a CF-2 e restrições do
Senhar Senador Aurélio Vianna.
Em discussão o Projeto com as
Emendas. (Pausa.)
Não havendo nenhum Senhor
Senador que peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação o Projeto, sem prejuízo
das Emendas.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 1966
(Nº 3.606-B de 1956, na Casa de origem)
Regula o inciso II e os §§ 1º e 2º do
artigo 7º da Emenda Constitucional nº 18,
relativos à cobrança do imposto de
exportação e sua aplicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A receita proveniente do
imposto de exportação, a que se refere o
artigo 7º, inciso II, da Emenda
Constitucional nº 18, terá a aplicação
especial de reparar os efeitos das
variações de preços no Exterior dos
produtos exportáveis, de preservar o
montante anual das exportações e ainda
a de ocorrer as variações acidentais do
valor da taxa de câmbio, de acôrdo com o
que prescreve o artigo 5º.
Art. 2º O impôsto de exportação será
cobrado sobre mercadorias de exportação
produzidas em volume significativo para a
economia nacional ou regional, e incidirá
sôbre a diferença que exceder ao preçobase correspondente a média das
cotações verificadas no período que o
Banco Central da República do Brasil
estabelecer.
Parágrafo único. O impôsto de que
trata êste artigo será cobrado sôbre os
acréscimos de preço superiores a 5%
(cinco por cento) e não ultrapassará de
40% (quarenta por cento) da diferença
que exceder ao preço-base.
Art. 3º O Conselho Monetário
Nacional determinará, em acôrdo com as
finalidades prescritas no artigo 1º, as
oportunidades de cobrança do tributo ou
de sua suspensão e aprovará a lista de
produtos sujeitos ao impôsto com a
respectiva tabela de alíquotas e bares de
cálculo, que será encaminhada, pelo
Poder Executivo, ao Congresso Nacional
paira transformação em lei.
Parágrafo único. Compete ao
Conselho Monetário Nacional determinar
as variações de alíquotas, observando as
limitações do parágrafo único do artigo 2º.
Art. 4º O impôsto de exportação tem
como fato gerador da respectiva
obrigação a saída do produto do território
nacional,
e
será
recolhido
ao
estabelecimento bancário que realizar a
operação cambial.
§ 1º Os estabelecimentos bancários
que arrecadarem o impôsto de exportação,
deverão recolher ao Banco do Brasil S.A.,
para crédito em conta especial do Banco
Central da República do Brasil, até o último
dia útil de cada semana, o total arrecadado
na semana anterior.
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§ 2º Ocorrendo a hipótese evertual
de não ser efetivada a exportação, o
Banco Central da República do Brasil,
mediante solicitação justificada do
exportador, procederá à restituição
imediata do impôsto.
Art. 5º A receita do impôsto de
exportação servirá para a constituição
de reservas monetárias e terá aplicação
especifica, de conformidade com a
programação que vir aprovada pelo
Conselho Monetário Nacional, com a
seguinte destinação:
a) reforçar os recursos do Fundo de
Estabilização de Receita Cambial, de que
trata o Decreto nº 57.383, de 3 de
dezembro de 1965, que regulamentou a
Lei nº 4.770, de 15 de setembro de 1965;
b) servir de recurso para reparar as
variações acidentais no mercado cambial.
Art. 6º A critério do Conselho
Monetário Nacional e pelo prazo que êste
julgar necessário, os produtos de
exportação, cujo processo produtivo
dependa de reestruturamento, poderão
continuar subordinados, no que lhes fôr
aplicável, ao sistema consubstanciado na
Lei nº 4.924, de 23 de dezembro de 1965.
Art. 7º O Banco Central da República
do Brasil manterá em sua contabilidade
registro destacado para as operações
relacionadas
com
o
impôsto
de
exportação, as quais serão incluidas na
prestação de contas que aquela entidade
fizer ao Tribunal de Contas da União.
Art. 8º E' o Poder Executivo
autorizado a conceder, excepcionalmente,
no presente exercício, aos Estados, a
título de compensação pela perda da
receita correspondente ao impôsto de
exportação, auxílio financeiro até o
montante global de Cr$ 30.000.000.000
(trinta bilhões de cruzeiros), que será
distribuído proporcionalmente entre êles,
de acôrdo com as respectivas receitas
do impôsto de que cuida esta Lei,
arrecadado no exercício de 1965.
Art. 9º Para atender ao disposto
no artigo anterior, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, no exercício de 1966,
crédito especial no valor de Cr$
30.000.000.000
(trinta
bilhões
de
cruzeiros).
Art. 10. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação as Emenda
Os Senhores Senadores que as
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Estão aprovadas.
A matéria irá à comissão de
Redação.
São as seguintes as Emendas
aprovadas:
EMENDA CF-1
1º:

Dê-se a seguinte redação ao artigo

"Art. 1º O impôsto de exportação a
que se refere o artigo 7º, inciso II, da
Emenda Constitucional nº 18, é de caráter
exclusivamente monetário e cambial e
tem por finalidade disciplinar os efeitos
monetários decorrentes da variação de
preços no exterior e preservar as receitas
de exportação".
EMENDA CF-2
Dê-se a seguinte redação ao artigo
3º do projeto:
"Art. 3º Tendo em vista as
finalidades previstas no artigo 1º desta
lei, competirá ao Conselho Monetário
Nacional determinar a oportunidade da
cobrança do impôsto ou de sua
eliminação, aprovar a lista de produtos
sujeitos ao tributo e fixar a respectiva
tabela de alíquotas, observadas as
limitações do parágrafo único do artigo
2º.''
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EMENDA CF-3
O artigo 6º passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 6º A critério do Conselho
Monetário Nacional e pelo prazo que este
julgar necessário, os produtos de
exportação cujo processo produtivo
dependa de reestruturação ficarão
subordinados, no que lhes fôr aplicável,
ao sistema consubstanciado na Lei nº
4.224, de 23 de dezembro de 1965".
EMENDA CF-4
Inclua-se entre os artigos 8º e 9º:
"Art. Para fazer face à cobertura do
crédito especial referido no artigo 8º, o
Poder Executivo fica autorizado a
promover a contenção de um montante
igual das despesas orçamentárias
previstas para o exercício de 1966".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 112, de
1966 (nº 3.598-B de 1966 na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o
Quadro do Pessoal Parte Permanente –
da Universidade do Paraná, e dá outras
providências,
tendo
Pareceres
Favoráveis, sob os números 576 e 577,
de 1966, – da Comissão de Projetos do
Executivo e – de Finanças.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Nenhum Senhor Senador desejando
usar a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Irá à Sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112,
DE 1966
(Nº 3.598-B de 1966, na Casa de origem)
Altera o Quadro de Pessoal – Parte
Permanente – da Universidade do
Paraná, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado, no Quadro de
Pessoal – Parte Permanente – da
Universidade do Paraná, um cargo de
provimento em comissão, símbolo 5-C, de
Diretor da Escola de Agronomia e
Veterinária.
Art. 2º A despesa com a execução
desta lei será atendida com os recursos
financeiros concedidos à Universidade do
Paraná.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrária.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 4:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número, 114,
de 1966 (nº 3.602-B de 1966 na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que extingue no Ministério
da Saúde, o Serviço Federal de
Bioestatística do Departamento Nacional
da Saúde e o Serviço de Estatística do
Departamento Nacional da Criança, e dá
outras providências, tendo Parceer
Favorável, sob nº 575, de 1966, – da
Comissão de Projetos do Executivo.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Nenhum Senhor Senador desejando
usar a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.

Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 114,
DE 1966
(Nº 3.602-B de 1966, na Casa de origem)
Extingue, no Ministério da Saúde, o
Serviço Federal de Bioestatística do
Departamento Nacional de Saúde e o
Serviço de Estatística do Departamento
Nacional da Criança, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam extintos, no Ministério
da Saúde, o Serviço Federal de
Bioestatistica do Departamento Nacional
de Saúde e o Serviço de Estatística do
Departamento Nacional da Criança, cujas
atribuições, acervo, dotações e pessoal
são transferidos ao Serviço de Estatística
da Saúde do mesmo Ministério.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 5:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 120, de
1966 (nº 4.742-B de 1962 na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
800.000.000 (oitocentos milhões de
cruzeiros), destinado a regularizar os
pagamentos de salários e contas
pendentes, relativos ao exercício de 1962,
da Comissão Mista Ferroviária BrasileiroBoliviana, tendo Parecer Favorável, sob
nº 585, de 1966, – da Comissão de
Finanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado,
O projeto irá à sanção.
O projeto aprovado é o seguinte:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120,
DE 1966
(Nº 4.742-B-62, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 800.000.000
(oitocentos
milhões
de
cruzeiros),
destinado a regularizar os pagamentos de
salários e de contas pendentes, relativos
ao exercício de 1962, da Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 800.000.000 (oitocentos milhões de
cruzeiros), destinado a regularizar os
pagamentos de salários e contas
pendentes, relativos ao exercício de 1962,
da Comissão Mista Ferroviária BrasileiroBoliviana.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 6:
Discussão, em turno único,
do Projeto de Lei da Câmara nº 121,
de 1966 (nº 441-C-63, na Casa de
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origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Indústria e
Comércio, o crédito especial de Cr$
50.000.000
(cinqüenta
milhões
de
cruzeiros) destinado a auxiliar a
realização da 1ª Festa Nacional de
Calçados e Feiras Agro-Industriais em
Nôvo Hamburgo, tendo Parecer favorável,
sob nº 583. de 1966, da Comissão de
Financas.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 121,
DE 1966
(Nº 441-C-63, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito especial de Cr$
50.000.000
(cinqüenta
milhões
de
cruzeiros), destinado a auxiliar a
realização da 1ª Festa Nacional de
Calçados e Feiras Agro-Industriais em
Nôvo Hamburgo, RS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' autorizado o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério da
Indústria e do Comércio. o crédito
especial de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta
milhões de cruzeiros), destinado a auxiliar
a Prefeitura de Nôvo Hamburgo, Estado
do Rio Grande do Sul, nas despesas com
a realização da 1ª Festa Nacional de
Calçados e Feiras Agro-Industriais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 7:
Discussão. em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 1966
(nº 1.880-B-64, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores o
crédito especial de Cr$ 30.000.000 (trinta
milhões de cruzeiros), para atender às
despesas decorrentes da visita ao Brasil o
Presidente da República Federal da
Alemanha tendo Parecer favorável. sob o
nº 545, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 123,
DE 1966
(Nº 1.880-B-64, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 30.000.000 (trinta
milhões de cruzeiros), para atender às
despesas decorrentes da visita ao Brasil
do Presidente da República Federal da
Alemanha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério das
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Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros),
para atender às despesas decorrentes da
visita ao Brasil de Sua Excelência o Senhor
Heinrich Luebke, Presidente da República
Federal da Alemanha.
Parágrafo único. O crédito especial
de que trata êste artigo será registrado
pelo Tribunal de Contas e distribuído
automaticamente ao Tesouro Nacional.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item 8.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 126, de 1966
(número 3.199-A-65, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal
– o crédito especial de Cr$ 790.000
(setecentos e noventa mil cruzeiros),
destinado a aquisição de máquinas de
escrever, tendo Parecer favorável, sob
número 586, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
O projeto foi aprovado e irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE
1966
(Nº 3.199-A-65, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal
– o crédito espeeial de Cr$ 790.000
(setecentos e noventa mil Cruzeiros),
destinado à aquisição de máquinas de
escrever.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Supremo Tribunal Federal – o crédito
especial de Cr$ 790.000 (setecentos e
noventa mil cruzeiros), destinado à aquisição
de máquinas de escrever.
Art. 2º Esta Lei entra ma vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposiçõos em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 9.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 126, de 1966
(número 3,599-B-66, na Casa de origem) de
iniciativa do senhor Presidente da República,
que isenta, por 5 (cinco) anos, das taxas
de despacho aduaneiro, melhoramentos
dos portos armazenagem e de renovação
da
Marinha
Mercante,
equipamentos
hospitalares, cirúrgicos, odontológicos e
farmacêuticos importados pela SUSEME,
autarquia do Estado da Guanabara, tendo
Parecer favorável, sob número 574, de 1966,
da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Os Senhores Senadores que aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE
1966
(Nº 3.599-B-66, na Casa de origem)
Isenta, por 5 (cinco) anos, das taxas de
despacho aduaneiro, melhoramento dos
portos, armazenagem e de renovação da
Marinha
Mercante
equipamentos
hospitalares, "cirúrgicos, odontológicos e
farmacêuticos importados pela SUSEME.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedidas a isenção,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, das taxas
de despacho aduaneiro de 5% (cinco por
cento), de melhoramento dos portos, de
armazenagem e de renovação da Marinha
Mercante,
para
as
importações
de
equipamentos e materiais hospitalares,
cirúrgicos, odontológicos e farmacêuticos
realizadas pela Superintendência de Serviços
Médicos (SUSEME), autarquia do Estado da
Guanabara.
Art. 2º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 130, de 1966 (nº 3.607B-66, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial ele
Cr$ 30.684.172 (trinta milhões, seiscentos e
oitenta e quato mil, cento e setenta e dois
cruzeiros), destinado ao pagamento das
quotas federais dos impostos de consumo e
renda, relativas ao exercício de 1963,
devidas aos Municípios de Ouro Branco,
Branquinha, Jaramataia e Carneiros, no
Estado de Alagoas, tendo parecer favorável,
sob número 578, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE
1966
(Nº 3.607-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 30.684.172 (trinta milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil, cento e setenta e dois
cruzeiros), destinado ao pagamento das
quotas federais dos impostos de consumo e
renda, relativas ao exercício de 1963,
devidas aos Municípios de Ouro Branco,
Branquinha, Jaramataia e Carneiros, no
Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 36.884.172 (trinta milhões,
seiscentos e oitenta e quatro mil, cento

e setenta e dois cruzeiros) destinado ao
pagamento das quotas federais dos impostos
de consumo e renda, relativas ao exercício
de 1963, devidas aos Municípios alagoanos
de Ouro Branco, Branquinha, Jaramataia e
Carneiros.
Art. 2º O crédito especial em questão
será registrado pelo Tribunal de Contas da
União e distribuído automaticamente ao
Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 132, de 1966 (nº 3.614B-66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que modifica o § 3º
do art. 35 da Lei nº 4.863, de 29.11.65, que
"reajusta os vencimentos dos servidores civis
e militares, altera as aliquotas dos impostos
de renda importação, consumo e sêlo e da
quota de previdência social, unifica
contribuições baseadas nas fôlhas de
salários, e dá outras providências'', tendo
parecer favorável, sob nº 579, de 1966, da
Comissão de Finanças, com restrições do Sr.
Senador Aurélio Vianna.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado. Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 132, DE
1966
(Nº 3.614-B-66, na Casa de origem)
Modifica o § 3º do art. 35 da
Lei nº 4.863, de 29 de novembro de 1965,
que "reajusta os vencimentos dos servidores
civis e militares, altera as alíquotas
dos impostos de renda, importação, consumo
e sê-Io e da quota de previdência social,
unifica contribuições baseadas nas fôlhas
de salários, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passa a ter a seguinte redação o
§ 3º do art. 35 da Lei número 4.863, de 29 de
novembro de 1965:
"§
3º
Os
créditos
a
cada
uma das entidades ou fundos mencionados
no
§
2º
serão
efetuados
pelos
estabelecimentos bancários depositários da
arrecadação, de acôrdo com o rateio que fôr
estabelecido em ato do Poder Executivo,
guardada a respectiva proporcionalidade,
em favor do correspondente Instituto de
Aposentadoria e Pensões mas deduzida,
antes, a taxa de administração de 1% (um
por cento)."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 133, de 1966 (nº 3.615-B-66
na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza a
abertura de créditos especiais, no montante de
Cr$ 597.000..000 (quinhentos e noventa e sete
milhões de cruzeiros), destinados ao EstadoMaior das Fôrças Armadas, ao Superior
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Tribunal Militar e ao Supremo Tribunal
Federal, tendo parecer favorável, sob nº
580, de 1966, da Comissão de Finanças,
com restrições do Sr. Senador Aurélio
Vianna.
Em discussão. (Pausa)
Se nenhum senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam
o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado. Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 133, DE 1966
(Nº 3.615-B-66, na Casa de origem)
Autoriza a abertura de créditos
especiais, no montante de Cr$ 597.000.000
(quinhentos e noventa e sete milhões de
cruzeiros), destinados ao Estado-Maior das
Fôrças Armadas, ao Superior Tribunal Militar
e do Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelos órgãos e Ministérios a seguir
indicados, os créditos especiais, no
montante de Cr$ 597.000.000 (quinhentos e
noventa e sete milhões de cruzeiros), assim
discriminados:
1) Estado-Maior das Fôrças
Armadas
Para atender a despesas
de Custeio e Investimentos,
além dos créditos orçamentários
próprios, realizados no exercício
de 1965 ..........................................

Cr$

95.000.000

Judiciário
–
2) Poder
Superior Tribunal Militar
Destinado ao reaparelhamento
da sede do Superior Tribunal
Militar e dos Cartórios das
Auditorias, a fim de poderem
arcar com com as novas
atribuições que lhes foram
conferidas, por fôrça do art. 8º do
Ato Institucional nº 2, de 27 de
outubro de 1966 ........................... 500.000.000
Judiciário
–
3) Poder
Supremo Tribunal Federal
Para ocorrer a despesas
com o pagamento de nível
universitário. no período de
junho de 1964 a dezembro
de 1965 .................................

2.000.000
597.000 000

Art. 2º Os créditos especiais de que
trata o artigo anterior terão vigência para dois
exercícios e serão registrados e distribuídos
ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de
Contas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 13:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 134,
de 1966 (nº 3.617-B-66,na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
cruzeiros), destinado ao pagamento
de aluguéis atrasados de prédios
ocunados por Exatorias Federais ins-
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taladas no Estado da Minas Gerais, tendo parecer
favorável, sob nº 571, de 1966, da Comissão de
Finanças.

Fazenda, o crédito especial de Cr$ 15.000.000
(quinze milhões de cruzeiros), destinado ao
pagamento de aluguéis atrasados da prédios
ocupados por Exatorias Federais instaladas no
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º O crédito especial de que trata o artigo
anterior será registrado e distribuido peio Tribunal de
Contas da União, ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): –
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que, amanhã, não
haverá sessão, de acôrdo com o deliberado pelo
Plenário.
Hoje, às 21 horas e 30 minutos, as duas Casas
do Congresso Nacional se reunirão, em sessão
conjunta, para prosseguimento da apreciação do veto
presidencial ao Proieto de Lei nº 11, de 1965 (C.N.),
que dispõe sôbre a producão acucareira, a receita do
Instituto do Açúcar e do Alcool e sua aplicação e dá
outras providências.
Nada mais havendo que tratar, vou enrarrar a
sessão. designando para a próxima, a se realizar no
dia 10, sexta-feira, a seguinte:

Em discussão. (Pausa)
Se nenhum Senhor Senador desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os senhores Senadores que aproam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. Irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 134, DE 1966
(Nº 3.617-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, o crédito
especial de Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
cruzeiros), destinado ao pagamento de aluguéis
atrasados de prédios ocupados por Exatorias,
Federais instaladas no Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
o
Poder
Executivo
autorizado
a
abrir,
pelo
Ministério
da

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1966
(SEXTA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965
Votação, em segundo turno do Projeto de Emenda à Constituição número 1, de 1965, de iniciativa do Sr.
Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art. 153 da Constituição Federal (aproveitamento dos
recursos minerais e energia hidráulica) tendo:
PARECERES sob ns. 34 e 530, de 1966
– da Comissão Especial: 1º pronunciamento: – favorável ao projeto.
2º pronunciamento: – favorável à emenda.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1, DE 1966
Discussão em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1966, de autoria do Sr. Senador
Bezerra Neto, que dispõe sôbre o financionamento a agricultores e criadores não cadastrados pelo IBRA e dá
outras providências (projeto aprovado em 1º turno em 18 do corrente) tendo
PARECERES sob ns. 341, 342, 343 e 344, de 1966.
– da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalldade;
– da Comissão do Agricultura, favorável com a emenda que oferece sob nº 1-CA (emenda rejeitada em 1º
turno);
– da Comissão de Economia, favorável ao projeto e contrário à enmenla 1-CA;
– da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e contrário à ementa nº 1-CA.
Està encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minuros.
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO SR. PRIMEIRO SECRETÁRIO

no e de acôrdo com o disposto na Resolução nº
8, de 1963, resolve dispensar, a pedido das

PORTARIA Nº 11, DE 1966

funções que vinha exercendo no Gabinete do
Presidente da Comissão de Legislação Social, o

O

Primeiro

Secretário,

no

uso

das

tibuições que lhe confere o art. 51, letra "J", nº
2, do Regimento Interno e de acôrdo com o

Redator de Anais e Documenote Parlamentares,
PL-2, Amphrísio Lessa Ribeiro, a partir de 1º do
corrente.
Secretaria do Senado Federal, em 3 de

disposto na resolução nº 8, de 1963, resolve

junho de 1966. – Dinarte Mariz, 1º Secretário.

dissensar, a pedido das funções de Secretário
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(*) CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA DO SENADO
FEDERAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1965
NOME

CARGO

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

4 273
3 490
2 058
1 619
1 619
1 546
1 135
903
397
323

7 280
7 285
10 460
7 285
6 838
7 093
5 632
7 156
10 123
10 606

1 610
1 312
246
750
533
2 445
3 963
2 325
1 047
–

8 890
8 597
10 706
8 035
7 369
9 538
9 595
9 481
11 160
10 604

ISOLADOS
DIRETOR-PL-1
GLÓRIA FERNANDINA QUINTELA
ÁUREA DE BARROS RÊGO
RUBENS PINTO DUARTE
MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO
IVAN PONTE E SOUZA PALMEIRA
HERCULANO RUY VAZ CARNEIRO
EDITH LALASSINI
FRANCISCO RODRIGUES SOARES PEREIRA
AROLDO MOREIRA
OFICIAL LEGISLATIVO – PL-3
NOME
DE CARREIRA

CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

JULIETA RIBEIRO DOS SANTOS
ROMILDA DUARTE
ISNARD SARRES DE
ALBUQUERQUE MELLO
EURICO COSTA MACEDO
DINORAH CORREA DE SÁ
ELZA LOUREURO GALLOTTI
JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA
FILHO
NAIR CARDOSO
CLAUDIA ADDA PASSEINI
GILDA LEAL COSTA

3 943
1 603

6 032
7 156

10.950
7 156

2 266
675

13 216
7 831

1 589
1 132
495
457

3 996
6 783
3 986
5 812

7 156
7 283
7 285
6 669

896
2 143
2 164
1 094

8 052
9 426
9 449
7 763

427
406
146
120

5 650
4 168
6 232
1 976

6 697
7 286
7 052
7 285

–
930
–
1 989

6 497
8 215
7 052
9 274

5 351
5 342
5 339
5 156

5 351
5 342
5 339
5 156

5 369
3 376
5 348
5 869

–
2 136
3 263
–

5 369
7 912
8 611
5 669

4 979
4 853
4 644

4 979
4 853
4 644

5 662
2 853
6 586

948
437
3 888

6 610
5 290
10 474

2 388
2 193
2 179
2 107
2 106
2 106
1 836
1 677
1 656
1 656

2 388
2 193
2 179
2 107
2 106
2 106
1 836
1 677
1 656
1 656

3 488
3 377
3 377
3 210
3 215
3 207
3 212
2 764
3 217
3 215

3 251
2 965
1 604
988
4 080
1. 839
676
4 532
–
6 670

6 739
6 342
4 981
4 198
7 295
3 046
3 888
7 296
3 217
9 885

1 656
1 656
1 656

1 656
.1 656
1. 656

2 764
2 763
2 760

1 439
2 536
717

4 203
5 299
3 477

1 656
1 656
1 656

1 656
1 656
1 656

2 133
2 622
2 623

677
593
3 615

3 410
3 215
6 138

1.656
1 656

1 656
1 656

2 134
2 092

4 516
5 508

6 650
7 600

1 656
1 656
1 656
1 656
1 656
1 656
1 655

1 656
1 656
1 656
1 656
1 656
1 656
1 655

2 092
2 092
2 092
2 092
2 091
2 041
2 091

2 795
1 682
1 014
–
1 655
2 967
5.946

4 887
3 974
3 106
2 092
3 746
5 008
6.037

PARAGUASSU

1 653

1 653

2.089

2 174

4 263

EULEIKA DE CASTRO MONTEIRO

1 050

1 650

3 209

1 476

4 685

MARIA IGNÊS BROWN

1 636

1 636

1 636

977

2 613

MARIA HELENA BUENO BRANDÃO 1 612

1 612

1. 612

–

1 612

ALEXANDRE PFAENDER

1 602

1 602

1 602

–

1 602

SEBASTIÃO RUY ROLLO MACIEL

1 589

1 689

1 949

372

2 321

TALITA MONDIN LEIVAS

1 570

1 570

1 629

–

1 629

GERARDO LIMA DE AGUIAR

1 528

1 528

1 528

538

2 066

1 507

1 507

1 507

–

1.507

FERREIRA

1 487

1 487

1 487

186

1.673

RONALDO FERREIRA DIAS

1.426

1 426

1 426

1 936

3 362

NOEMA FERNANDES TÁVORA

1 109

1 109

1 109

–

1.109

LOPES

1 108

1 108

2 152

–

2 152

BEATRIZ BROWS COSTA

1 106

1 106

1 106

–

1 106

720

720

1 985

2 025 t

4 030

CARNEIRO

720

720

1 980

–

1 980

ROMEU ARRUDA

654

654

1 630

352

1 983

PALMEIRA

457

457

2 060

–

2 060

ARY FELICIANO DE ARAÚJO

427

427

5 495

1 114

6 609

ANTÔNIO CORREA PACHECO

406

406

2 005

8 081

10 086

RIGOLOS

406

406

1 552

515

2 067

ANTÔNIO FERIX ORRO

365

365

2 005

6 051

8 056

MAXIMIANO VIANNA

146

146

1. 632

–

1 632

BRANCA BORGES GÔES RAKAS

120

120

1 636

159

1 795

INAURA LÚCIO DE SOUZA

44

44

8 347

4 077

6 434

OFICIAL LEGISLATIVO – PL-6
LÊDA FIALHO DINIZ MARTINS
SEBASTIÁO VEIGA
RUI RIBEIRO CARDOSO
LUIS HENRIQUES FERNANDES
DYRNO JURANDIR PIRES
FERREIRA
MARY FARIA ALBUQUERQUE
MANOEL VERISSIMO RAMOS
MARIA DO CARMO BRANDÃO
CARDOSO
ANTÔNIO DE ARAUJO COSTA
NECY GOMES
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
VERA DE ALVARENGA MAFRA
HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA
SYLVIO PINTO DE CARVALHO
HÉLIO CARVALHO DA SILVA
MARIA TAVARES SOBRAL
ANTONIETA FURTADO REZENDE
ROSA ANGELICA BERGER
VARGAS CAENIDS
LUIZ CARLOS LEMOS DE ABREU
ELGA JAGERFELD DE BARROS
ALBERTO MOREIRA DE
VASCONCELOS
ARTHUR BOTELHO CASADO LIMA
CARMELITA DE SOUZA
MARIA DE LURDES BOTELHO
ALVES
JORGE PAIVA DO NASCIMENTO
LEA AUGUSTA DA SILVEIRA L. R.
CASTRO
GILBERTO FERNANDES ALVES
JOSÉ VALDO CAMPELO
ODISSEA NERY DE MEDEIROS
ZORMELINA RIBEIRO ALVES
SARAH ABRAHÃO
YARA SILVA DE MEDEIROS
ALEXANDRE DUMAS

THEREZA CREUSA DE GÕES M
do Presidente da Comissão e Agricultura, o

PORTARIA Nº 13, DE 1966

MEDEIROS
GLORY SOARES DOS SANTOS M.

Auxiliar Legislativo, PL-9, Afonso José Coelho
César,

determinando

assentamentos

os

conste

de

agradecimentos

seus
daquela

Secretaria do Senado Federal, em 3 de
Junho da 1966. – Dinarte Mariz, 1º Secretário.

PORTARIA Nº 12, DE 1966

Primeiro

Sacretário,

"J",

nº

2,

do

Secretário,

no

uso

das

MARIA THEREZA MOTTA IGREJAS
atribuições que lhe confere o art. 51, letra "J",

disposto na Resolução nº 8, de 1963, resolve
designar

para

Gabinete

do

as

funções

Presidente

de
da

Auxiliar

do

emissão

de

Legislação Social, o Auxiliar Legislativo, PL -7,

no

uso

das atribuições que lhe confere o art. 51,
letra

Primeiro

nº 2, do Regimento Interno e de acôrdo com o

residência, pelos bons serviços prestados.

O

O

Regimento

Inter -

Fernando Silva Palma Lima.
Secretaria do Senado Federal, em 3 de
junho de 1966. – Dinarte Mariz, 1º Secretário.

1 103

MARIA CLARA COELHO B. DAS
NEVES
CLÁUDIO JÚLIO DE FREITAS

GUILHERME GRACINDO SOARES

HELENA RUTH LARANJAL FARIA

__________________
(*) Republicado parcialmente por ter saído com incorreção no D. C. N. Seção II de 7 de junho de 1966.
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AUXILIAR LEGISLATIVO – PL-10
MARIA
DELITH
CALDAS
FERREIRA
MÁRIO NELSON DUARTE
VICENTE DE PAULA DE SOUZA
LOPES
FRANCISCO CARNEIRO NOBRE
DE L. NETTO
MAURO MOTTA BURLAMACUI
CARLOS DO CARMO MOREIRA
NEY MADEIRA
JANE ROMUALDO SILVA
FRANCISCO
JOSÉ
NOLETO
NETTO
FERNANDO FONSECA
LOURIVAL FRANCISCO LOPES
LEONARDO
GOMES
DE
CARVALHO LEITE NETTO
FRANCISCO JOSÉ FERNANDES
GERALDO CAETANO FILHO
DANIEL REIS DE SOUZA
ROBERTO SALERDO
BEATRIZ BRANDÃO GUERRA
LUIZ DE SOUZA LEÃO
PAULO MACHADO ALVIM
MARIA LUIZA SOARES CASTRO
MARILDA BORGES CAMARGO
FRANCISCO
MARINHO
BANDEIRA DO M. JUNIOR
PAULO
JORGE
CALDAS
FERREIRA
CLÁUDIO CARLOS RODRIGUES
COSTA
ATALINA
LUIZ
DA
MOTTA
TEIXEIRA
AURELIANO PINTO DE MENEZES
MARCOS VINICIUS GOULART
GONZAGA
EDSON SARQUES PRUDENTE
EVANDRO DE ALMEIDA MAURO
FRANCISCO
SAMPAIO
DE
CARVALHO
FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA
ilegível
RAIMUNDO MARIZ NETO
VALDEMAR RIBEIRO DO VALE
FILHO
WALTER FARIA
NISIO
EDMUNDO
TOSTES
RIBEIRO
HERMES FRANCO DOS SANTOS
JOSÉ CARLOS ALVES DOS
SANTOS

TAQUÍGRAFO DE DEBATES -PL-3
MARTHA DOS SANTOS CRESPO
DE CASTRO
JORGE MANOEL AZEVEDO
JOSÉ EUVALDO PEIXOTO
MARIA D'APARECIDA JORDÃO
EDILA MACEDO RIBEIRO
CLÉA
MARINA
CUNHA
DE
MENEZES
GILDA LIRA DO NASCIMENTO
CARLOS TORRES PEREIRA
WALETE SILVEIRA DE ALMEIDA
SARAH CORESTEIS
EDSON
THEODORO
DOS
SANTOS
LIZETE DE ALMEIDA CASTRO
TAQUÍGRAFO DE DEBATES PL-4
ALAN VIGGIANO
MARIA LUCIA LOPES BARBOSA
ARIMAR DE OLIVEIRA FREITAS
SERAFIN DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO NOGUEIROS
OFICIAL BIBLIOTECÁRIO –´PL-3
ADELIA LEITE COELHO
MARIA RITA BAPTISTA DUTRA

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV. PÚBLICO

396

396

396

–

TOTAL

396

396

396

3 238

396

396

396

–

396
396
396
396
396

396
396
396
396
396

396
396
396
396
396

–
–
2 679
–
–

396
396
3 079
396
396

396
396
396

396
396
396

396
396
396

–
–
1 583

396
396
1 979

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396

396
396
396
396
396
396
396
396
396
396

–
3 009
–
–
–
–
622
–
–
–

396
3 609
396
396
396
396
7 007
396
396
396

396

396

396

5 801

5 197

396

396

396

–

396

396

396

4 960

396
394

396
394

396
394

–
–

396
394

393
390
389

393
390
389

393
390
389

–
–
–

393
390
389

389

389

389

ilegível

ilegível

380
380

380
380

380
380

–
390

380
670

380
295

380
295

380
295

–
–

254
213

254
213

254
213

–
1 739

101

101

101

–

3 525
1 615
1 600
1 273
1 158

6 301
2 334
5 213
4 988
2 143

6 301
2 334
6 637
6 231
2 143

3 077
3 627
–
–
–

9 370
5 961
6 637
6 231
2 143

1 158
1 158
1 154
1 126
689

2 099
2 082
2 364
3 997
1 606

2 099
2 082
2 364
3 997
1 606

–
4 015
3 605
1 081
–

2 099
6 097
9 084
2 088
1 606

429
321

946
684

946
684

4 510
3 625

5 456
6 523

946
946
941
938
643

946
946
941
938
643

946
946
941
938
643

1 791
1 638
1 200
2 002
2 007

2 737
2 634
2 141
2 940
2 650

4 132
1 529

3 574
1 529

3 574
3948

648

6 196
3 948

396
3 634
396

396
7 356

ilegível
295
254
1 952
101

OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL-4
ELEITA
LORLAY
COELHO
ILEGÍVEL
PEROLA CARDOSO BARRETO

ilegível
1 501

1 689
1 501

3 119
1 894

–
5 198

3 219
7 085

OFICIAL BOBLIOTECÁRIO – PL-5
MARIA
ELISA
NOGUEIRA
ILEGÍVEL
MIRIAM GURJÃO MELLO

1 579
1 467

1 579
1 467

1 579
1 467

–
1 598

1 579
5 085

488

488

2 707

–

2 707

PORTEIRO-PL 6
FELIPE GOMES
AJUDANTE DE PORTEIRO PL-7
NEWTON CLEANTO DE CAMPOS
ALCIDES DE OLIVEIRA
ELPÍDIO VIANNA
ANTÔNIO DA COSTA BERNARDO
FRANCISCO LOPES ARÊAS
MURILO EDSON COELHO DE
SOUZA
CARLOS BRAGA
JOSÉ MANOEL GOMES
MÁRIO MARTINS NETO
ALCEBÍADES FERREIRA
ORLANDO AYRES
ALTAMIRO CRUZ
GERALDO GOMES
JOAQUIM LUIZ DA ROCHA
ANTONIO LUIZ DA ROCHA
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Republicado por ter saido com incorreções no D.C.N de 7 de junho de 1966.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO QUADRO ANEXO DO SENADO
FEDERAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1965.
DE CARREIRA

CLASSE

CARREIRA

3 600
3 452

6 073
7 298

10 820
7 298

437
2 524

11 257
9 823

2 239

5 614

7 283

1 879

9 164

3 930

5 650

6 697

1 556

6 253

3 930
3 912
3 900

5 624
6 839
5 604

7 285
6 974
7 224

2 900
1 063
1 533

10 189
6 037
6 757

3 531
3 489
2 271
2 178

6 116
5 650
5 650
5 650

6 498
7 027
6 308
6 589

2 853
–
–
–

9 350
7 027
6308
6 635

5 650
5 650

5 560
5 650

6 697
6 301

–
1 900

6 697
8 204

5 569
5 519

5 569
5 519

6 250
5 519

–
4 860

6 250
10 385

5 499
5 360
2 192

5 499
5 360
5 524

5 499
5 994
5 524

–
–
–

5 499
5 994
5 524

2 192
2 147

5 395
5 479

5 395
5 479

–
–

5 395
5 479

2 105

2 105

3 487

–

3 487

2 011

2 011

3 312

–

3 312

AUXILIAR LEGISLATIVO – PL 7
ERNESTINA DE SOUZA MENDES

731

3 101

3 101

4 000

7 169

AUXILIAR LEGISLATIVO – PL-8
DONASE XAVIER BEZERRA

OFICIAL LEGISLATIVO – PL-3
DULCE BARBOSA DA CRUZ
ARLETE DE MEDEIROS ALVIM
OFICIAL LEGISLATIVO – PL-4
ARLETE
BRETAS
NASCIMENTO

DO

OFICIAL LEGISLATIVO – PL-5
ADALGISA
VASCONCELLOS
GONÇALVES LIMA
MARIOM
AUSTREGESILO
DE
ATHAIDE
CIRENE FREITAS FERREIRA
MARIA DE MARACAJÁ DALTRO
ERZILA
LUIZA
DE
SOUZA
MENDONÇA
BENEDITA PINTO ARRUDA
HELENA SALVO LAGOEIRO
NATHERCIA SILVA DE SÁ LEITÃO
OFICIAL LEGISLATIVO – PL-6
LIA PEDERNEIRAS DE FARIA
BEBIANA DE PAULA MARSILAO
ALVA
LÍRIO
VERÍSSIMO
TEEÓPHILO
ELZA ALVES VASCONCELOS
MARIA
LUIZA
MULLER
DE
ALMEIDA
PEDRO DE CARVALHO MULLER
ADAHT BARBORENA DE CASTRO
CARMEM LUCIA DE HOLANDA G.
VILRENS
LIA DA CUNHA FORTUNA
ONILDA RODRIGUES DE MELLO
SOUZA
ANA MARIA SOBRAL TEIXEIRA
SOARES

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

731

2 363

2 363

2 093

4 456

TAQUÍGRAFO DE DEBATES – PL-3
JOAQUIM CORREA DE OLIVEIRA
ANDRADE
ACY FANAIA DE ARRUDA
AUREA CARNEIRO DA CUNHA

3 492
407
407

6 286
5 408
5 396

6 286
6 298
5 396

–
–

510

6 736
6 298
5 396

OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL-3
ELEONORA
DUSE
V.
DE
NORONHA LOS

5 216

5 216

5 476

–

5 476

OFICIAL BIBLIOTECÁRIO – PL-4
MYRIAM CORTES GREIG

1 861

1 861

5 532

–

5 532

OBSERVAÇÃO: – os interessados têm o prazo de cinco dias a contar da publicação desta lista, para as
reclamações e observações que pretendem formular, a bem de seus intereses.
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 16 de maio de 1966.
RUBENS SOARES BRASQUINHO
Auxiliar Legislativo PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe da Sessão

VISTO MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
EDITAL

Comissão Especial, criada pela aprovação
do

A Secretaria da Comissão de Inquérito,
designada pela Portaria nº 10, de 11 de maio
de 1966, do Exmo. Sr. Primeiro Secretário do

Requerimento

"Proceder

ao

nº

estudo

285,

de

e

coordenação

a

1965.

para
de

medidas tendentes ao contrôle de preços da
exportação das matérias primas, minerais e
produtos agropecuários nacionais"

Senado Federal, em cumprimento de ordem
do Sr. Presidente e tendo em vista o disposto

ATA DA 27ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 28

no § 2º, do art. 226, da Resolução nº 6 -60

DE OUTUBRO DE 1965

(Regulamento da Secre$aria do Senado), cita,
pelo presente Edital. o Sr. Paulo Ferreira Leite,
Auxiliar de Limpeza, para, no prazo de 30
(trinta)

4 239
3 773
3 392
3 015
2 792
2 026

4 239
4 239
4 239
4 239
4 239
4 237

7 128
7 274
6 843
7 151
7 279
7 144

2 359
453
4 158
306
805
–

9 487
7 727
11 197
7 457
7 680
7 144

1 584
1 555
533
457
429
428
427
411
404

4 239
4 239
4 239
4 443
4 237
4 237
4 237
4 239
4 239

7 548
7 152
7 229
6 473
6 256
7 207
7 262
6 623
6 821

1 237
–
1 097
–
447
–
–
334
–

8 785
7 153
8 326
6 473
6 698
7 207
7 262
4 959
6 821

dias,

a

partir

da

pu blicaçáo

dêste,

Aos vinte e oito dias do mês de outubro
do ano de mil novecentas e sessenta e cinco,
às

quinze

comparecer no 22º andar do Anexo do Senado,

a

sala 9, a fim de apresentar defesa escrita dentro

Pacheco,

de 10 (dez) dias, no Processo Administrativo a
que responde, por abandono de cargo, sob pena
de revelia.
Brasília, 8 de Junho de 1666. – Zuleika de
Castro Monteiro, Secretária.
(Dias 9, 11 e 15).

horas,

na

Sala

de

Reuniões

da

Comissão de Finanças do Senado Federal, sob
presidência

do

Senhor

Presidente,

Senador

presentes

os

Sigefredo
Senhores

Senadores José Ermirito, Relator, José Felieiano,
Attílio

Fontana

e

Heribaldo

Vieira,

reúne-se

a Comissão Especial do Senado Federal, criada
pela aprovação do Requerimento nº 285, de 1965,
para tomar o depoimento do Senhor Doutor Mário
Lima Beck, Presidente do Inatituto Rio Grandense
do Arroz.
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Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores
Argemiro Figueiredo e Raul Giuberti.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada e assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Como início dos trabalhos, o Senhor
Presidente dá ciência à Comissão da
seguinte correspondencia recebida:
Oficio G. P. 26-422-65, datado de 22
de outubro de 1965, do Senhor Doutor
Mário de Lima Beck, Presidente do
Instituto Rio Grandense do Arroz, em que
credencia os Senhores Engº Agronomo
Paulo Vinícius Weber Figueiredo, Engº
Agrº Florêncio dos Santos Mendes e Ary
Herzog, funcionários daquela autarquia,
para representá-lo durante os trabalhos
da Comissão.
Lido o expediente, o Senhor
Presidente convida os Senhores técnicos
do Instituto Rio Grandense do Arroz a
tomarem assento a mesa dos trabalhos
a fim de darem início .á exposição
constante do ternário cujos assuntos são
relacionados com a situação geral da
cultura, beneficiamento, mercados, preços
do arroz e outros assentos correlatos.
Com a palavra. os Senhores técnicos,
um a um, vão expondo acêrca dos temas
objetos do temário prèviamente organizado
para, em seguida, passarem a responder
aos quesitos formulados pelo Senhor
Senador José Ermírio.
Concluídas
as
respostas
dos
depoentes aos quesitos formulados pelo
Senhor Relator, os Senhores Senadores
Attílio
Fontana
e José Feliciano
apresentam perguntas e obtem respostas
as suas indagações.
Em Prosseguimento, o Senhor
Presidente findas as perguntas aos
depoentes agradece a presença dos
Senhores Agrômomos e determina que o
apanhamento taquigráfico dos debates
passe a fazer parte integrante da
presente
juntamente
os
trabalhos
apresentados, sendo publicados, como
anexos, no Diário do Congresso Nacional.
O Senhor Presidente, às dezesseis
horas e cinqüenta minutos, encerra a
presente reunião, e, para constar, eu J,
Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, Iavrei a presente ata que, uma
vez lida, aprovada e assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em,
28-10-65
–
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO A ATA DA 27ª REUNIÃO
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO
DE 1965, ÀS 15:00 HORAS
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA
PELO
SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO
Integra do apanhamento taquigráfico
referida na Ata
Presidente:
Senador
Sigefredo
Pacheco
Relator: Senador José Ermirio.
Convidado: Dr. Mário Lima Beck,
Presidente do Instituto Riograndense do
Arroz (IRGA)
Comissão Especial para proceder ao
estudo e à coordenação de medidas
tendentes ao contrôle de preços da
exportação das matérias primas minerais
e produtos agropecuários nacionais.
Reunião de 28 da outubro de 1965,
às 15 horas.
Presidente – Senador Sigefredo
Pacheco
Relator – Senador José Ermírio
Convidado – Dr. Mário Lima Beck –
Presidente do Instituto Riograndense do
Arroz (IRGA)
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigeiredo
Pacheco):
–
Estava
convocado, para o depoimento de hoje,
o Dr. Mário Lima Beck, Presidente do
ORGA. S. Exª porém. envia-nos ofício
que a seguir lerei em que creden-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
cia os Engenheiros-Agrônomos Ary
Herzog, Paulo Figueiredo e Florêncio
Mendes dos Santos para falarem em seu
nome.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior.
Passarei a ler o ofício do Sr.
Presidente do Instituto Rio Grandense do
Arroz, acima referido, para conhecimento
dêste órgão.
Pôrto Alegre, 22 de outubro de 1965.
Senhor Presidente,
Temos especial satisfação em
acusar o recebimento do ofício CE/SA/Nº
236/65, que transmite-nos um convite e
para participar da Comissão Especial que
estudará medidas de contrôle dos preços
de exportação de matérias primas,
minerais e produtos agropecuários
nacionais.
Credenciamos os Srs. Eng.º Agr.º
Paulo Vinícius Weber Figueiredo, Eng.º
Agr.º Florêncio dos Santos Mendes e Ary
Herzorg funcionário desta Autarquia para
representar-nos durante os trabalhos da
referida Comissão.
Ao
agradecermos
a
especial
deferência do convite colhemos o ensejo
para apresentar a V. Sa. nossos protestos
de aprêco e consideração. – Bel. Mário de
Lima Beck. Presidente.
O SR. ARY HERZOG – Senhor
Presidente, peço permissão a V. Ex.ª para,
em nome de Dr. Mário Lima Beck,
apresentar desculpas pelo seu não
comparecimento a esta Egrégia Comissão
do Senado Federal. S. S.ª encontra-se
presentemente em Lime, no Peru.
atendendo a uma concorrência, para o
fornecimento de 70.000 toneladas de arroz
daquele pais. Aguardamos o resultado,
mas temos muitas probabilidades de
vencê-la.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Assim sendo, tem
a palavra o Dr. Paulo Figueiredo. que fará
sua exposição sôbre o temário.
O SR. PAULO FIGUEIREDO (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, nós, pelo ofício enviado
pelo IRGA, tomamos conhecimento de
que o assunto em temário é vasto razão
pela qual ficamos impossibilitados de em
tão curto espaço de tempo. apresentar
trabalho escrita para melhor orientação
deste Órgão do Senado Federal.
Sabemos que a Comissão tem como
praxe, formular as perguntas. Nós nos
propomos a responder, na medida das
nossas possibilidades.
Pediria,
então,
aos
Senhores
senadores. para formularem as perguntas
que a Comissão tem em seu temário.
Passaremos a responde-las, dentro da
especialidade de cada um de nós.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Sr. Presidente, geralmente
faço as perguntas. Temos ouvido sôbre
agricultura,
mineralogia,
metalurgia,
transporte, enfim, tudo que concerne ao
desenvolvimento
da
agricultura
e
produção mineral no Brasil.
Sabemos que o Rio Grande do Sul é
grande produtor de arroz e que, devido à
irrigação, suas condições são realmente
magníficas. Sabemos, ainda, que na área
do arroz não possível a plantação do
trigo: quer dizer, a lavoura do arroz
continuará.
Desejamos
saber,
então,
qual
a produção por hectare, suas variedades.
sua comercialização, se as áreas de
plantação tem aumentado ou diminuido
e o que se pode conseguir no futuro,
se será possivel uma grande exportação,
pois, o Brasil precisa de enorme
capital
para
pagar
suas
dividas.
Precisamos importar as matérias-primas de
primeira necessidade a fim de que
possamos pagar as divídas no exterior. E
contamos com o arroz para isto. E não
conhecemos a situação, os estoques
acumulados o que tem sido exportado.
Assim queriamos ouvir os Senhores
Agrônomos para a nossa orientação, fim de

contribuirmos para o aumento da
produçáo rizicola no Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO FIGUEIREDO: –
Sentimo-nos verdadeiramente satisfèitos
em poder informar V. Excias. As
perguntas formuladas felizmente estão ao
nosso alcance. Pediria, no entanto ao Sr.
Relator que permitisse que o Agrônomo
Florêncio Mendes fizesse uma exposição
sôbre a situação geral da lavoura de arroz
no Rio Grande do Sul. Acho que se deve
começar pelo plantio do arroz para que
cheguemos, afinal, à nossa meta que é a
exportação.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS (sem revisão do orador): – A
cultura do arroz, no Rio Grande do Sul,
desenvolveu-se
principalmente
¡nas
zonas do litoral, da depressão central
e
no
baixo
e
médio
Uruguai.
Preferentemente desenvolveu-se na zona
do litoral, no início do século. Naquela
época, tudo era feito à pata de boi, e a
produção unitária de cêrco de 77 sacos
por quadra. A quadra corresponde a
17.424 metros quadrados, ou seja, 1,7
hectare. A cultura rizícola expandiu-se
lenta e seguramente na zona do litoral, à
medida que terras virgens se ofereciam.
Depois alcançou a zona da depressão
central – Santa Maria e um pouco além. A
produção andava ao redor de 77 e 78
sacas. Em 1939 chegou-se a 100 sacas
de
cem
quilos
por
quadra.
Posteriormente, com o avanço da aultura
para as terras de maior fertilidade, a Este
do Estado. os fazendeiros. omissos,
cederam suas terras, e assim a lavoura
teve incremento, mas sempre devido à
oferta de terras virgens.
A mecanização veio acompanhando
a lavoura nesse desenrolar. Mas o que
favoreceu o aumento de produtividade foi
a oferta de terra virgem. quando se
chegou a produção de 105 por quadra na
safra de 54.
Mas ai terminaram-se as ofertas de
terra virgem. As reservas de terra virgem
no Estado sobem a 10%.
De modo que acabaram-se as nossa
reservas de terras virgens, que era
o unico motivo do aumento de
produtividade. A nossa lavoura, então
começou a entrar em decadência.
De 1954 para cá o nosso índice
chegou a 105 por quadra. Hoje ele está
reduzido a 84, 90 sacos por quadra. Por
que? Porque não existem mais terras
virgens.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Na semana passada o Diretor.
do
Instituto
de
Pesquisas
e
Experimentação Agropecuárias do Sul
nos trouxe a notícia de que estava nas
suas possibilidades fazer 400 análises por
dia. E' possível isso?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – E' prováveI!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Ora, se um Instituto daqueles
pode fazer 400 análises. Já é um auxilio
que presta à região. para poder controlar
a fertilidade do solo.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – No IRGA temos um
laboratório de química agrícola. Nossa
producão, está Iida na depressão central,
onde as terras são de topografia plana,
solo profundo, e boa fertilidade. Mas
estão sendo esgotadas essas terras em
virtude da monocultura que é algo de
particular nos países subdesenvolvidos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO;
(Relator): – O oue o Senhor sugere para
a rotação das culturas?
O SR. FLORÊNCIO MENDES
DOS SANTOS: – Devemos introduzir
o arroz no nosso sistema policultor.
O arroz tem um sistema radicular
de 20 a 30 cms. Êle explora o
solo naquela profundidade e está
sendo explorado há mais de 70
anos.
Êle
penetra
àquela
profundidade e vai buscar seus
nutrientes e acaba esgotano a terra
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que não corresponde mais a uma
produtividade normal, que vem descendo
em virtude da falta de nutrientes que
deveriam estar no solo.
Podemos provar que as nossas
terras estão fracas? Justamente os
laboratórios vieram provar isso. Temos
uns laboratório no "IRGA" que estuda a
matéria há mais de 10 anos e pelas
milhares
de
análises
realizadas
evidencia-se que o fator "acidez
nociva", nas terras produtoras de arroz
está-se acentuando cada vez mais. A
terra fornece à planta os nutrientes; a
medida em que ela vai tirando êsses
nutrientes vai aumentando, também os
radicais ácidos. Essa acidez já é
evidente em tôdas as terras do Rio
Grande do Sul; em cêrca de 90%,
delas há sinais da acidez nociva.
Aliado a êsse esgotamento há outro
fator que, também, limita a produção, é
que é o índice da terra. Cada cultura
acompanha seus índices. Para o arroz
temos vermelho, crista de galo, etc. A
cana também tem os seus índices
especificas. No caso do arroz temos o
vermelho que, vai-se aprofundando
o seu cultivo de tal forma que,
em resultado, vai limitando a sua
produção, ocorrendo o mesmo com
relação à semente, especialmente
porque não mais existem lavouras
limpas em condições de fornecer
sementes. Os índices de semente que
eram, há uns 20 anos atrás,
considerados de zero por mil, hoje já
são levados em conta na base de três
e até de cinco por mil. E' um sinal
evidente de que não mais existe
lavoura para fornecer semente.
Como dizia, a produtividade ideal é
de 104 sacas por quadra e estamos em
80 sacas. Está em declínio, apesar da
nossa produção ser muito bonita: 320
milhões de sacas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sôbre sementes: – o IRGA
tem campos de cooperação para
melhorar o tipo de semente?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Existem, mas em número
limitado em virtude das terras acidadas e
fasta de terras virgens.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Qual a multiplicação da
rotatividade do arroz? Plantando uma
saca, colhe-se quantas?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Vamos dizer: de 6 a 7 sacas
por quadra, colhe-se 20 sacas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – E' o que queríamos
saber, porque a solução para essas
duas lavouras é criar campos para
semente.
O SR. FLORÊNCIO MENDES
DOS SANTOS: – Seria um dos fatôres,
mas deveríamos dar condições para
nossas terras produzirem mais. Para
termos essas condições, deveríamos
introduzir arroz num sistema de
policultura. O arroz explora o solo até
20 centimetros, mas soja alcança de
um a dois metros, onde vai buscar
nutrientes.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O arroz e a soja são de boa
rotação?
O SR. FLORÊNCIO MENDES
DOS SANTOS: – Ótima. Eu dizia
que
as
nossas
vargens
estão
monopolizadas pela cultura do arroz.
Só se planta arroz.
Só se cultiva arroz nas nossas
várzeas, porque as terras não têm
condições
para
receber
outras
culturas, Temos que dar-lhes as
condições
necessarias
a
êsse
objetivo. Não interessa onde esteja
plantado o milho, o feijão, a cana-deaçúcar. se em terreno alto ou baixo.
Nosso trabalho é dar condições
de
desenvolvimento
à
cultura,
principalmente as de drenagem.

Quinta-feira 9
No Rio Grande do Sul, a agricultura está
muito desenvolvida na zona da serra, onde o
solo é completamente inadequado à
mecanização. A cultura é feita até à enxada,
a exemplo do que ocorre, em Pernambuco,
com a cana-de-açúcar, a monocultura da
cana-de-açúcar. É o que vai acontecer com a
monocultura do arroz, pelo esgotamento do
solo.
Nas várzeas a que me referi, pode ser
perfeitamente mecanizada a lavoura, porque
são terras planas, que permitem o emprêgo
intensico das máquinas.
O SR. SENADOR ATÍLIO FONTANA: –
O IRGA tem procurado estudar a fórmula
para o desenvolvimento da orizicultura, tal
como ocorre em outros países mais
adiantados, asiáticos ou mesmo europeus,
em que plantam arroz há séculos e
continuam como grandes produtores de
arroz.
Como conseguem essa produtividade?
Possivelmente não possuem tanta terra para
fazer essa rotação. Devemos, então, saber
se fazem essa rotação.
Meu pai era plantador de arroz
em Santa Maria e, ao lado de meus irmãos e
de meu pai, trabalhei naquela lavoura. Tenho
também acompanhado o desenvolvimento
da lavoura de arroz em todo o nosso
País.
Mas na Itália, observei que a lavoura do
arroz é exuberante, não perdem um só ano
de plantio. Seria interessante, então, que o
IRGA mandasse técnicos ao estrangeiro,
para observar, estudar o problema nos
Países tradicionalmente plantadores do
arroz.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – O IRGA realmente tem feito algo
para aumentar a nossa produção de arroz, à
altura dêsses Países onde a produção chega
a cinco mil quilos por hectare, enquanto que
no Brasil temos dois mil e quinhentos ou
dois mil e seiscentos quilos por hectare.
Temos, entretanto, possibilidade de dobrar
nossa produção como aqueles Países já o
fizeram.
Então teríamos de dar condições, para
a exploração de nossas terras, mais
agronômicas – condições de drenagem, um
levantamento aerofotogramétrico de tôdas as
nossas várzeas onde se cultivam o arroz –
zonas do litoral e a depressão central, para
se conseguir a contenção nas cabeceiras que
permitisse a irrigação, evitando enchente e
as
sêcas,
possibilitando
um
maior
aproveitamento da terra e, ao mesmo tempo,
o barateamento do custo da produção, com
água mais barata, porque a água é vital para
a área irrigada. Desta maneira, poderíamos,
em pouco tempo, igualar a produção da Itália
de cinco mil quilos por hectare. O emprêgo
da açudagem, um dos fatôres que poderiam
baratear o custo de produção. ÉE' difícil
tornar-se o custo de produção mais barato do
que é. Êle está ligado a fatôres cuja utilidade
não varia – gasolina, óleo, máquina. Todos
têm seu preço e estão ligados ao custo de
produção. Não depende de nós. Poderíamos
– por exemplo – baratear na questão de
irrigação, se tivéssemos açudes, etc., e se se
aproveitasse a irrigação natural.
O SR. SENADOR JOSÉ FELICIANO: –
Qual o pensamento do IRGA em relação à
substituição de culturas, à exploração
pecuária?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – O IRGA está preocupado
Paradoxalmente,
é
um
ponto
de
estrangulamento de nossa produção, por seu
alto custo. Sabemos, por estudos realizados
pelo Departamento Técnico do IRGA, que a
irrigação natural, por intermédio de açudes,
é 36% mais barata que a mecânica. O IRGA,
sentiu a necessidade do fomento da
construção de açudes. Já temos, em
decorrência de decreto estadual, um
Fundo de Açudagem, que se destina
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ao financiamento de pequenos e médios
açudes aos rizicultores.
Posteriormente, com a evolução dêsse
serviço, chegamos à conclusão de que
deveríamos estudar uma maneira de
aproveitar
a
exploração
pecuária
conjuntamente com a do arroz, até o
momento em que possamos chegar a uma
drenagem eficiente e para que possamos dar
condições a outras culturas.
Em vista disso, foi formado um grupo de
trabalho com a finalidade de apresentar à
Aliança para o Progresso um projeto de
açudagem.
Êsse plano abrangeria doze municípios
do Rio Grande do Sul que estão sob a
influência dessas secas periódicas e que
estão situados entre os municípios da
fronteira oeste, totalizando cêrca de seis
milhões de hectares. Êsses municípios
representam 24% da produção de arroz da
área total do Estado.
Foram previstos vários benefícios,
inclusive a irrigação nos períodos das sêcas,
simultâneamente com o cultivo do arroz em
terras de alta produtividade, para reduzir-se o
custo de produção.
Efetivamente não podemos encetar
nenhuma melhora na nossa cultura sem que
tenhamos
em
vista
os
mercados
internacionais.
Mais tarde os Srs. Senadores terão
oportunidade de observar o quadro dos
problemas da lavoura do Rio Grande
do Sul, que o nosso colega Ari Herzog irá
expor.
De maneira que, para satisfação nossa,
o nosso produto está sendo muito recrutado,
por ser de alta qualidade. O que não temos é
produção, para competir com os mercados
internacionais.
Êsse plano, que o IRGA se propõe a
executar, contando com financiamento da
"Aliança para o Progresso"., atingiria um
acúmulo de água em redor de 14 bilhões de
metros cúbicos, distribuídos em pequenas e
médias barragens nesses 12 municípios, com
possibilidade de empregar 40 milhões de
hectares de arroz.
V. Exas. vêem que as várzeas do Rio
Grande do Sul estão totalmente tomadas
pelo arroz e é difícil conseguir terras novas
com alta produtividade. Além disso, as terras
estão sujeitas a inundações, à beira de rios e
riachos e sujeitas também à sêca, porque,
em grande percentagem, se abastecem de
mananciais não permanentes. Um plano de
açudagem bem estruturado irá retirar, em
grande parte, as lavouras de arroz da beira
das várzeas, levando-as para as coxíílias,
onde teremos uma irrigação racional e barata
e, além de tudo, eficiente, porque os açudes
são planejados de tal maneira que sirvam
para tôdas as lavouras. Teremos novas
terras de alta produtividade, com rotação de
culturas, pastagens artificiais. O milho é
cultivado nas zonas de serras, onde a
aragem é impossível. Seria dispendioso, e
até mesmo antieconômico, um sistema de
rotação baseado exclusivamente na lavoura
de milho. Mas se desviarmos parte dessas
águas para o arroz, em quantidades muito
menores, em quantidade muito menos
teremos asseguradas as condições, o
mesmo acontecendo com as pastagens
artificiais.
Em resumo o que se prevê nesse plano
é uma despesa da ordem de 22 bilhões de
cruzeiros, o que poderá parecer, a primeira
vista, uma despesa enorme, mas que será
muito útil tendo em vista os benefiícieos que
advirão e que, em muito, suplantarão tal
despesa.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Não nos surpreende, porque agora
mesmo o Govêrno Americano investiu soma
fabulosa no trato de terras consideradas fracas
e mesmo aterrando, ou melhor, drenando
imensas áreas, que serão entregues aos

lavradores a fim de que sejam plantadas
cana, arroz, enfim outros cereais em déficit
para o consumo daquela região. A Itália fêz a
mesma coisa, ao tempo de Mussolini,
resultando, de tal operação, a autosuficiência da Itália em matéria de trigo.
O SR. PAULO FIGUEIREDO: – A
verdade é que os municípios citados sofrem
essas secas periódicas, não realmente por
falta de chuvas, mas em virtude da má
distribuição pluviométrica. A construção
dêsses açudes disciplinaria grandemente
essa situação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Já que estamos tratando da
cultura do arroz, gostaria que o Senhor
explicasse o que vem a ser, exatamente, a
"acidez nociva".
O SR. PAULO FIGUEIREDO: – E'É o
seguinte: a planta retira do solo os seus
nutrientes, que são o potássio, o fósforo, o
nitrogênio, etc. São êsses os seus alimentos
e que se encontram na terra em forma de
base ou de sais. A planta, retirando o
potássio e o fósforo; vai deixando apenas os
radicais ácidos que, em se acumulando
acabam-se combinando com o alumínio em
forma de fitotóxico, ao que chamamos de
"acidez nociva".
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Os preços dos fertilizantes no Rio
Grande do Sul são caros? Há ali fábricas de
fertilizantes?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – São caros e não temos fábricas
de fertilizantes. Todos êles são importados.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Rrelataor): – Quanto custa a tonelada de
sulfato de amônia.
O SR. FLORÊENCIO MENDES DOS
SANTOS: – Custa Cr$ 2600.t'0q000 a
tonelada.
O SR. SENADOR JOSE'É ERMIÍRIO
(Rrelator): – Aconselho a importar êsse
sulfato a granel. Temos Iimportado assim,
com grande sucesso, pois fica mais barato. O
Japão o possui em grande quantidade. A
sacaria, no exterior, é muito cara e leiriíamos
pagar por um produto que temos no País.
EÊste ano importamos todos os fertii lizantes
utilizados em Pernambuco, céêreca de 2 mil
toneladas, a granel, e tudo correu muito bem.
V. Sa. podia fretar um navio e trazer
para o pôrto do Rio Grande o produto a
granel, o que reduziria o l custo, em mais de
40% do valor. Conseguimos uma descarga
multo rápida, porque colocamos tiôda a
naossa frota de caminhões na operação.
E'ÉE' o conselho que dou a V. Sea., com o
objetivo de reduzirem óo custo na descarga.
O SR. FLOR.EÊNCIO MENDES DOS
'SANTOS: – Com relação à adubação na
lavoura arrozeira, há um fator que limita a
ação do fertilizante. E'E'É a deficiência da
drenagem do terreno.
Um solo cuja drenagem é deficiente,
não proporcionará o rendimento que seria de
esperar com a adubação. Acreditamos que
60% da lavoura recebem adubo, mas êsse
adubo não é 100% aproveitado.
O SR. SENADOR JOSE'É ERMIÍRIO
(Rrelator): – E'É o que acontece com a canade-açúcar, em Pernambuco.
O SR. PAULO FIGUEIREDO: – --Peço
licença, Sr. Presidente, para explanar sôbre o
plano de açudagem, oferecendo algumas
sugestões sôbre o problema da lavoura do
arroz; que-remos também levar algum apoio,
para que possamos dar continuidade ao que
estudamos.
Devemos ter em vista também o
mercado internacional. Como está sendo
explorado, está nos custando cento e trinta
dólares a tonelada. Com a execução dêesse
plano, conseguiremos reduzir êsse custo
para cento e dez dólares a tonelada, o que
está pera fefeitamente compatível com o
mercado Iinternacional. Estamos convictos.
de que,_ com a implantação «asedêsse
plano, daremos paaesso declisivo-- para a
asolu-
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ç'cão do problema arrozeiro do Rio Grande
riado Sul.
Por otdutro lado, êésse plano recebeu
aprovação por parte da COOCAPE, sem ndo,
em seguida, enviado para a Em-baixada dos
Estados Unidos, onde está sendo estudado.
Ademais, quero acrescentar que o Si'r.
Presidente da República, quando em visita
ao nosso Estado, tomou conhecimento da
elaboração dêesse plano. Ao presenciar a
séêca por que estávamos passando, tão
impressionado ficou que decretou prioridades
entrea as prioridades para o empréstimo pela
Aliança para o Progresso. Mas, nao Rio,
estivemos em contacto com a Emm-,baixada
Americana e lamentàvelmente soubemos que
o nosso plano nãoó merecerá aprovação. De
maneira que lançamos um apeêlo, em nome
da lavoura do Rio Grande do Sul, para, que
os Srs. Senadores com a influência que têm
junto
aos
organismos
federais
e
internacionais possam modificar eo Ì rumo
que está se pronunciando para
J o nosso plano. ÊEste o apêelo que
tira-zíalamos, e não podíamos perder a
aopor-{ tunidade.
O SR. SENADOR JOSE'ÉÉ ERMIÍRIO
(Rrelator): – Tenho notado que nesses
empréstimos se exige que o Govên'so
brasileiro empate certa quantia.
O SR. DR. PAULO FIGUEIREDO: –
• 4 bilhões e meio empregados pelao t
Estado, e 18 bilhões pela Aliança para o
Progresso.
O SR. SENADOR JOSÉE' ERMÍIRICO
(Rrelataor): – Parece-me que a propor-(cção
é mais alta do que a que tenhao 'visto em
outros empréstimos.
O DR. PAULO FIGUEIREDO: – O
aemprêgo de 18 bilhões pela Aliança para o
Progresso
está
previsto
para
cinco
semeysistres, prazo para importação de
tôdas as obras. As obras de fiscalização, de
assistência e de orientação para os planos
agropecuários que se desenvolvem a jusante
das barragens correrão por conta do Estado.
ÀA primieeira vista parece pequena a
contribuição do Estado.
O SR. SENADOR JOSE'É ERMIÍRIO
(Rrelator): – Talvez seja uma das
dificuldades. As proporções que téêm
passado por mim, da Aliança para a
Progresso são um pouco maiores era relação
aos Governos estaduais e federal.
O DR. PAULO FIGUEIREDO: –
Admitimos, para felicidade, que seja a causa.
Diminuiremos o investimento e faremos num
prazo mais longo. Servãeria para nós, não in
totunzm, partiu')que abrange só dois
municípios. E'É intenção do IRGA lançá-lo
em outras comunas. Seria uma cabeça-deponte.
O SR. SENADOR JOSE'É ERMÍRIO
(Rrelataor): – Desconhecemos a toapo.
'grafia do Rio Grande do Sul.
Qual a cooperação que o IPEAS está
dando ao IRGA?
O SR. FLOREÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Essa cooperação é resumida à
criação de novas variedades de arroz, por
exemplo.
Atualmente foi-nos oferecido três
variedades
para
experimentação
e
distribuição sem todo o Estado, para se-rem
testadas. Há mais três variedades do IRGA.
Assim, três variedades do IRGA e mais
três do IPEAS, temos seis variedades de
arroz que vão ser testadas em todo o Estado.
O SR. SENADOR JOSÉ ERM#ÍRIO
(rRelator): – Convém dizer que se o senhor
tem mais alguma coisa poderá expor, pois
estamos aqui para - aprender.
O SR. FLORBÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Completando a questão do
barateamento no custo da produção, há um
fator que está prejudicando a lavoura do
arroz: é o ponto que se refere ao
financiamento do Banco do Brasil.
Céêreca
de
90%
é financiada
pelo Banco do Brasil. Mais, atualmente,
os juros eco bradoes são, quagse que
diria,. bextorsirvos' 12% ao ano mais 3%
CMem
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cada trimestre, correspondendo, de fato,
mais as taxas de fiscalização, a um total de
30% ao ano.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Em Pernambuco calculamos em
28%. É uma tristeza. O Banco do Brasil, ao
invés de estimular, está desestimulando a
lavoura, tirando do trabalho dos outros em
seu benefício.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Um trator Ford, atualmente, no
Rio Grande do Sul, custa 10 milhões de
cruzeiros, mais ou menos. O Banco do Brasil
está financiando em 4 anos êsses tratores
e, pelos juros que cobram, êsses tratores
ficam em 16 milhões de cruzeiros, em 4
anos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Isto está acontecendo em todos
os ramos. O Banco do Brasil está
aproveitando a ocasião e tirando de quem
trabalha.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Isto está refletindo na diminuição
de área plantada no Rio Grande do Sul. Essa
diminuição atualmente de cêrca de 30%,
talvez mais.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator):
–
Pode
afirmar-se
30%
seguramente.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Com segurança. Agora um
exemplo:
A agência do Banco do Brasil, em
Guaíba, por exemplo, que no ano passado
mantinha, aproximadamente 1.000 contratos
para a lavoura de um modo geral, neste ano,
segundo informações que nos foram
prestadas pelo seu gerente, ficou reduzida a
quase 500 contratos, o que representa uma
diminuição
de
50%.
Os
motivos
determinantes de tal queda nos contratos
são: juros elevados, morosidade, dificuldades
de tôda sorte – burocracia – sendo mesmo
muito mais fácil conseguir empréstimos na
rêde bancária particular, cobrando os
mesmos juros do que no estabelecimento
oficial de crédito.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): Chegaram a existir os contratos
móveis no Rio Grande do Sul?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Não.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Porque no Nordestes êsses
contratos
diminuíram
sensìvelmente,
especialmente porque o lavrador do interior
não tem quase condições de vir a cidade
para tratar disso.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Representando, assim, um dos
fatôres que atuam no desestímulo ao
produtor.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO: – O
Sr. tem tôda razão.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Outra questão que gostaríamos
de deixar bem registrada nesta comissão é o
fato de que o lavrador de arroz tem, contra si,
o fator limitante representado pela drenagem.
Há deficiência da drenagem na lavoura, quer
para o arroz, quer para introduzir no arroz um
sistema policultor.
Seria interessante que o Banco do
Brasil ou o Govêrno Federal, afinal,
promovesse um empréstimo substancial para
a drenagem da lavoura rizícola do Estado
que possibilitasse a introdução do arroz no
sistema policultor. Êsse financiamento, diria
em base, deve ser da ordem de Cr$ 100.000
a Cr$ 150.000 por quadra a um prazo, no
mínimo de 2 a 3 anos de resgate porque a
drenagem é um fator que vem beneficiar não
em um ano sòmente, mas para sempre.
Conservando-se o sistema de drenagem
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em condições de funcionamento serviria
êle indeterminadamente à lavoura do
arroz.
O SR. PAULO FIGUEIREDO: –
Complementando as explicações do meu
colega Florência Mendes, queremos dizer
que outro fator responsável pela limitação
das nossas culturas é o arrendamento da
terra. A lavoura do arroz se assenta 70% em
terras arrendadas e sòmente 25% em terras
próprias. Não conheço o Estatuto da Terra,
mas me parece que é omisso com relação a
arrendamento de águas. Disciplina o
arrendamento levando em conta sòmente a
terra. O Banco do Brasil está adotando o
sistema de que só defere contratos cujo
arrendamento não exceda a 25%. É uma
fórmula elogiável que limita em parte, mas
sabemos
perfeitamente
que
não
é
observada, porque arrendatários assinaram
inclusive promissórias antecipadas para
cobrir o restante, que vai de 35 a 40%.
Acreditamos que a aplicação não rígida do
Estatuto da Terra, além de não diminuir,
aumentará de extensão. Existem casos em
que a cifra chega a ser assustadora: 50%.
Oficialmente é de 30%, mas incluindo
conservação de estradas, canais, etc., no
final
da
colheita
chegará
àquela
percentagem.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(redator): – É feito em grandes ou em
pequenas áreas?
O SR. PAULO FIGUEIREDO: – A
tendência atual da lavoura arrozeira é
diminuir as áreas por unidade de lavoura.
Existiam lavouras de 1.000 hectares,
mas os empregados, os capatazes vão aos
poucos plantando suas áreas e, então há
uma separação, que achamos benéfica.
Daria mais emprêgo e haveria a redução da
área. Poderia, com material de sobra,
aumentar a produtividade.
A tendência, Sr. Presidente, é de 70
hectares em média.
O SR. SENADOR ATILIO FONTANA: –
Qual a situação do nosso arroz, em relação
ao mercado internacional? Temos condições
de competir? Nosso produto está classificado
como de bôa qualidade? E o seu custo em
relação ao mercado internacional?
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Com a permissão do nobre
Senador Atílio Fontana, desejo saber, ainda,
se o equipamento produzido no País é o
usado na lavoura tritícola do Rio Grande do
Sul. É necessário importar?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Nós acreditamos e defendemos
a tese de que a mecanização no Rio Grande
da Sul pelo menos – e acredito que também
em todo o Brasil – deve ser regulamentada
da seguinte forma: a base seria o trator. Já
temos os nacionais de três ou quatro marcas
eficientes, e o resto dos implementes de
utilização. Teríamos o arado, a grade, a
adubadora e a colheitadora. A combinadora,
infelizmente é um monstro de quatro
toneladas, de fabricação americana ou
européia, e que custa perto de trinta milhões
de cruzeiros.
É
máquina
que
consideramos
completamente obsoleta, porque além de
muito pesada, imobiliza capitais vultosos. A
coIheitadeira do arroz devia – e isto é uma
sugestão que fazemos aos fabricantes – ser
simples a fim de que permitisse cortar o arroz
como o implemento do trator a êste seria o
motriz. Dêste modo, tornar-se-ia uma
máquina mais barata do que a automotriz
que faz todo o serviço por conta própria mas
é muito mais cara.
O SR. SENADOR JOSÉ LEITE: – De
quem é a propriedade de equipamento – do
agricultor ou da Associação?
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – do agricultor, isoladamente.

Existe uma fábrica de automotrizes,
de origem argentina, que queria se
estabelecer no Rio Grande do Sul, mas agora
não foi possível vender uma máquina sequer,
porque o preço de 25 ou 30 milhões de
cruzeiros não é viável à aquisição de
máquina, que só servirá para cortar arroz.
Não serve para outra coisa. Talvez daria
para o trigo. Contudo, não é possível
imobilizar-se capital tão vultoso em lavoura
tão pequena.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O custo do arroz do Rio
Grande do Sul, com produção pequena, é
elevado.
O SR. ARY HERZOG (não foi revisto
pelo orador): – Inicialmente gostaria de
apresentar alguns dados técnicos sôbre a
produtividade e o rendimento do descasque
do arroz. O rendimento dos Estados centrais
– São Paulo, Minas Gerais e Goiás – para
cada 100 quilos em casca é de 40 quilos de
gão inteiro, 30 quilos de canjicão e 10 quilos
de canjica, num total de 70 quilos de arroz
em casca.
Com base nesse rendimento, no Rio
Grande do Sul, no período de 64-65, ou seja
de abril de 1964 a março de 1965, tivemos
uma produção de 1.100.000 toneladas.
Dessa
produção
reservamos
57.500
toneladas de reserva de semente para o
nôvo período.
Então, tomando por base a produção,
com reserva de sementes, temos um total
de
1.500.000
toneladas
para
a
comercialização.
Êsse
arroz
industrializado
corresponderá
a
768.500
toneladas.
Atingimos. então, um total de 982.114
toneladas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quase um milhão.
O SR. ARI HERZOG: – Para onde vai
êsse arroz? No Rio Grande do Sul, 200 mil
toneladas; exportação para mercados
nacionais: 250 mil toneladas; exportáveis em
abril de 1965 a março de 1966, ano da
lavoura, 260 mil toneladas. Porque não mais
do que isso? Porque não foi possível
industrializar a totalidade dêsse arroz em
casca, como porque não foram conquistados
novos mercados. Então, teremos um
excedente para o novo período de 282 mil
toneladas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A razão dessa falta de
comercialização é a falta de tradição no
mercado exportador?
O SR. ARI HERZOG: – Absolutamente,
Senador. Apesar das dificuldades que
enfrentamos, a quantidade e qualidade do
nosso arroz é excelente, é muito reputada no
mercado internacional, é tido como produto
de ótima qualidade.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A nossa opinião e a de muitos
outros Senadores é a de que um País, como
o nosso, que pode comprar, pode também
vender. Se podemos comprar-lhes coisas
úteis a nós, podemos também vender-lhes
produtos. O problema é saber comerciar. Isto
compete ao Itamarati, de comum acôrdo com
os Ministérios do Planejamento da Indústria e
Comércio. Só assim poderemos enfrentar o
problema da superprodução que deverá ser
muito grande. Qual a quantidade da
produção exportável e que não encontra
mercado?
O SR. ARY HERZOG: – Duzentos e
oitenta e dois mil toneladas, sem
possibilidade de exportação e, de agora até
março, estão previstas, mais 170.000
toneladas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A produção de arroz do
Brasil coincide com a produção de outros
países?
O SR. ARY HERZOG: – Não. O
período
considerado
ótimo
para
a
exportação é o compreendido entre
abril e outubro de cada ano, ou seja, na
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entre-safra dos outros países produtores. Já
conquistamos novos mercados, êsse ano. O
Peru, por exemplo, já comprou cêrca de
70.000 toneladas de arroz e já estamos
negociando a venda de mais outras 70.000
toneladas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A Venezuela, por exemplo, é um
país do qual importamos grande quantidade
de petróleo sem que haja, por outro lado,
uma igual exportação nossa.
O SR. ARY HERZOG: – Exato.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Com relação à Venezuela, temos
um deficit comercial astronômico. É uma
questão de enfrentar o problema. Se
dissermos "– Não compramos enquanto
vocês não nos comprarem o correspondente"
– tenho certeza de que as coisas mudarão.
Temos bons negócios com a Rússia que,
hoje em dia, é o segundo fornecedor de
petróleo do mundo.
O SR. ARY HERZOG: – Temos que
abandonar a passividade: temos que ser
agressivos!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quem não é agressivo não vence
na vida!
O SR. ARY HERZOG: – Temos que ter
viajantes pelo mundo inteiro.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É o que tenho dito inúmeras
vêzes no Senado.
O SR. ARY HERZOG: – Temos mantido
negociações com o Japão, para que a
Govêrno japonês nos atribua uma cota de
exportação de arroz, pois que aquele país
importa cêrca de 1.000.000 de toneladas de
arroz.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Compraram, no entanto, durante
15 anos, a preço relativamente baixo, o
nosso minério de ferro. Não sei como um
país faz contratos para fornecer minérios de
ferro a 8 dólares por tonelada. Não sabemos
oferecer o que precisamos vender.
O SR. ARY HERZOG: – Dizem que o
arroz do Rio Grande do Sul é mais caro que
qualquer outro de procedência nacional.
Podemos provar o contrário. Temos aqui um
trabalho que vamos ler e deixar para a
Comissão (Lê):
de: "...no descasque de 100 quilos no
Rio Grande do Sul, verifica-se que os 50
quilos de grãos inteiros..."
a: "...a formação do tipo de exportação,
enquanto os..."
ARROZ DO RIO GRANDE DO SUL
Área Plantada
A área cultivada no último qüinqüênio foi
a seguinte:
Safra 1960-61 ................
Safra 1961-62 ................
Safra 1962-63 ................
Safra 1963-64 ................
Safra 1964-65 ................

358.159
338.989
367.023
384.873
410.000

ha
ha
ha
ha
ha

(*) Sujeito à confirmação
Média do qüinqüênio .....

371.807

ha

Produção
Safra 1960-61 ................
Safra 1961-62 ................
Safra 1962-63 ................
Safra 1963-64 ................
Safra 1964-65 (*) ...........

922.218
884.258
996.936
899.203
1.100.000

t
t
t
t
t

(*) Sujeito à confirmação
Média do qüinqüênio .....

960.523

t

Rendimento Médio
Safra 1960-61 ................
Safra 1961-62 ................
Safra 1962-63 ................
Safra 1963-64 ................
Safra 1964-65 (*) ...........

2.575
2.608
2.716
2.336
2.682

Kg/ha
Kg/ha
Kg/ha
Kg/ha
Kg/ha

(*) Sujeito à confirmação
Média do qüinqüênio .....

2.583

Kg/ha

Quinta-feira 9

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Junho de 1966

1573

DISPONIBILIDADE E DESTINO DO ARROZ DO RIO GRANDE DO SUL
Ano Agrícola (1)

60/61

61/62

62/63

63/64

64/65 *

Produção ..................................................................................................................
Reserva para semente .............................................................................................

922.212
72.500

884.258
72.155

996.929
77.500

899.200
80.000

1.100.00
57.500

Saldo para descasque ..............................................................................................

849.712

812.103

919.429

819.200

1.042.500

Ano Comercial (2)

61/62

62/63

63/64

64/65

65/66*

Resultado saldo para descasque, na base de 68% de rend. ...................................
Saldo do Ano Comercial anterior .............................................................................

577.800
89.782

552.230
49.250

625.272
56.483

557.056
93.736

708.900
273.214

Disponibilidade total .................................................................................................

667.582

601.480

681.695

650.792

982.114

Destino do arroz beneficiado:
Consumo aparente no Rio Grande do Sul (3) ..........................................................

166.047

176.340

168.780

180.000

200.000

Exportação:
Para mercados nacionais .........................................................................................
Para mercados internacionais ..................................................................................
Saldo para o ano seguinte .......................................................................................

305.492
146.793
49.250

341.961
26.696
56.483

419.179
–
93.736

197.578
–
273.214

240.000
260.000
282.114

667.582

601.480

681.695

650.792

982.114

Arroz em Casca

Arroz Beneficiado

(*) Dados estimados.
Notas:
(1) Ano agrícola compreende o período de 1º de abril a 31 de março do ano seguinte.
(2) Ano Comercial compreende o período de 1º de abril a 31 de março do ano seguinte, posterior ao Ano Agrícola.
(3) Compreende o arroz consumido pela população e outras formas de consumo.

Valor econômico do arroz dos
Estados Centrais e do Rio Grande do Sul,
face ao rendimento no descasque.
Rendimento no descasque do arroz
nos Estados Centrais:
100 kg de arroz em casca rendem:
40 kg de grãos inteiros
20 kg de canjicão
10 kg de canjica/quirera
__
70
Rendimento no descasque do arroz
no Rio Grande do Sul:
100 kg de arroz em casca rendem:
50 kg de grãos inteiros
11 kg de canjicão
7 kg de canjica/quirera
__
68
O arroz beneficiado tipo 2, especial
para exportação, comporta 15% de
quebrados (canjicão). Exemplificando
os custos do arroz grãos longos
e tomando por base os valores
encontrados
em
Rendimento
no
descasque e valor econômico do arroz,
temos:
51 kg de grãos inteiro a Cr$
251,95 ...................................
9 kg de grãos quebrados a
Cr$ 117,20 ............................

Cr$
12.849
1.055
13.904

Todavia, os custos finais do arroz
beneficiado dos Estados Centrais e do
Rio Grande do Sul não são uniformes,
em razão da diferença nos rendimentos
no descasque do produto. Senão,
vejamos:
Estados Centrais
Como foi referido acima, para a
formação do tipo 2, são necessários 51
quilos de grãos inteiros e 9 quilos de
canjicão. Ora nos Estados de São

Paulo, Minas Gerais e Goiás, em média,
cada 100 kg de arroz em casca rendem
40 kg de grãos inteiros e 20 kg de
canjicão.
Conseqüentemente,
dêsse
rendimento poderão ser utilizados para o
preparo do tipo 2, todos os 40 kg de
grãos inteiros, mas sobrarão 11 kg de
canjicão.
Rio Grande do Sul
Seguindo o mesmo raciocino e
levando em consideração o rendimento
médio de 50 quilos de grãos inteiros e
11 quilos de canjicão o rendimento
médio de 50 quilos de grãos inteiros e
11 quilos de canjicão, no descasque de
100 quilos de arroz em casca no Rio
Grande do Sul, verifica-se que os 50
quilos de grãos inteiros serão totalmente
utilizados para a formação do tipo 2,
enquanto que, dos 11 quilos de canjicão,
9 quilos serão utilizados para o mesmo
fim.
Concluindo:
Afirmativas têm sido feitas de que o
arroz do Rio Grande do Sul é mais caro
comparado com os produtos dos Estados
Centrais. A verdade é bem outra. O custo
de produção no Rio Grande é realmente
mais
elevado
mas
é,
todavia,
compensado pela maior produtividade. No
Rio Grande, colhe-se perto de 3.000
quilos por hectare. Nos Estados Centrais,
cêrca de 1 500 quilos. Quando examinado
cuidadosamente o aspecto de qualidade,
o produto do Rio Grande leva nítida
vantagem sôbre o similar dos Estados
Centrais.
A exposição que vem de ser feita
com referência aos rendimentos no
descasque do arroz e, principalmente,
para a formação do tipo de exportação,
não pode deixar margem a dúvidas.
Como se verifica, enquanto no Rio
Grande do Sul, de cada 100 quilos de
arroz em casca, 50 quilos de grãos
inteiros ao valor de Cr$ 12.598 e 9
quilos de canjicão ao valor de
Cr$ 13.653, poderão ser utilizados pa-

ra a formação do tipo 2 de exportação;
nos Estados Centrais para igual
quantidade do produto em natura, apenas
40 quilos de grãos inteiros (Cr$ 10.078) e
9 quilos de canjicão (Cr$ 1.055), ao valor
de 11.133, poderão ser utilizados para o
mesmo fim.
Logo, o Rio Grande necessita
suplementar com apenas 1 quilo de grãos
inteiros (252) a formação do tipo de
exportação,
enquanto
os
Estados
Centrais precisarão de 11 quilos do
mesmo produto (Cr$ 2.771).
Conseqüente mente, o arroz do Rio
Grande do Sul, econômicamente é mais
barato (Cr$ 2.520) do que o Produto
similar das Estados Centrais.
Exportação de Arroz do Rio Grande do
Sul
Ano 1964
Meses – Sacos de 60 Kg
Janeiro ..........................
Fevereiro ......................
Março ...........................
Abril ..............................
Maio ..............................
Junho ............................
Julho .............................
Agôsto ..........................
Setembro ......................
Outubro ........................
Novembro .....................
Dezembro .....................
TOTAL ..........................

441.998
263.025
105.106
245.984
264.960
249.444
403.517
290.014
297.553
322.956
261.568
205.102
3.350.227

Exterior
Maio ..............................
Julho .............................
Outubro ........................
Novembro .....................
Dezembro .....................
TOTAL ..........................

14.900
36.667
33.620
17.000
10.00
97.287

Exportação de Arroz do Rio Grande do
Sul
Ano 1965
Portos Nacionais
Meses – Sacos de 60 Kg
Janeiro .........................
Fevereiro .....................
Março ...........................
Abril .............................
Maio .............................
Junho ...........................
Julho ............................
TOTAL .........................

313.621
254.471
177.124
208.798
206.549
195.289
204.385
1.560 237

Exterior
Janeiro .........................
Fevereiro ......................
Março ...........................
Abril ..............................
Maio .............................
Junho ...........................
Julho ............................
TOTAL ........................

24.999
270.302
410 604
247.982
170.762
217.952
111.043
1.453.644

O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Como regula o preço de
venda? O arroz do Rio Grande do Sul é
mais barato?
O SR. ARY HERZOG: – O nosso é
mais barato.
O Senador Atílio Fontana perguntou se
podemos competir no marcado internacional.
Sim, perfeitamente, mas devo explicar como
é possível o Rio Grande do Sul produzir
barato para competir no mercado
internacional. O preço mínimo que o
Govêrno japonês paga, é da ordem de
duzentos e trinta dólares. Posso garantir aos
Senhores Senadores que o preço
internacional não é normal, mas político. Não
se pode produzir na modalidade de certos
países asiáticos, onde o trabalhador, no fim
da dia, recebe um punhado de arroz
como salário. O trabalhador brasileiro
requer um salário adequado. Conse-
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qüentemente, se nosso arroz não pode
competir no preço, pode competir na
qualidade. Aliás, êle tem grande procura no
mercado internacional. Nós já estamos
conquistando mercados do arroz no exterior,
na África, na Europa e na América do Sul.
O SR. SENADOR ATÍLIO FONTANA: –
A Venezuela vende muito petróleo ao Brasil e
tem a obrigação de comprar-nos arroz.
O SR. ARY HERZOG: – Estamos com
esforços conjugados com a CACEX,
trabalhando em comum acôrdo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A Venezuela – se não me engano
– nos fornece duas vêzes mais que o nosso
segundo exportador – a Rússia. Se estamos
nas condições de prestar um favor e comprar
um produto que a Venezuela tem demais,
porque ela, Venezuela, não nos compra
produto alimentício de alta qualidade? Não
estará fazendo favor. É questão de se forçar,
e a CACEX também.
O SR. ARY HERZOG: – Se V. Ex.ªs no
permitissem, gostaria de voltar ao nosso
País.
Os preços mínimos estabelecidos pelo
Govêrno Federal, através da Comissão de
Financiamento da Produção, não são
estimulantes ao nosso Estado, não
correspondem aos anseios dos nossos
agricultores. Êsses preços são fixados não
em bases técnicas adequadas; têm de se
revisados. Não é possível que para um
produto como o nosso, que é melhor, seja
pago o mesmo preço pelos outros, de vez
que há uma diferenciação na qualidade. É
preciso que seja garantido o preço mínimo,
de acôrdo com a qualidade de arroz.
Se a nossa lavoura ainda sobrevive é
porque o nosso agricultor ainda tem gana
para produzir para o Brasil. O nosso esfôrço
é muito grande, mas é preciso revisar, com
bases técnicas, a fixação dos preços mínimos
para todo o Brasil.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Queria completar apenas com
relação aos preços pagos pela Comissão de
Financiamento da Produção.
A Comissão de Financiamento da
Produção comprou arroz no Rio Grande do
Sul num total de 14 milhões de sacas. Com
referência ao arroz japonês, que é o que
produzimos mais, ela pagou, por um saco
beneficiado, 11.500 cruzeiros. Passados
cêrca de 2 meses, fomos surpreendidos com
uma iniciativa da Comissão que lançou no
mercado, em Pôrto Alegre, arroz à 9.500
cruzeiros. Não podemos compreender como
pode comprar a 11.900 e vender a 9.500
cruzeiros. Isto só pode desestimular a
produção de arroz. Ainda agora, foi lançado
êsse mesmo arroz no mercado do Rio de
Janeiro a 10.500. É algo que não posso
compreender.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Seria mais lógico que se desse
subsídio à exportação.
O SR. FLORÊNCIO MENDES DOS
SANTOS: – Mas nunca desestimulando o
próprio produtor que só pode ficar desiludido.
Sou produtor de arroz e me pagaram isto.
Fiquei com um pouco de arroz e esperava
lançá-lo no mercado. Agora, está a Comissão
lançando o arroz no mercado, trazendo um
desestímulo.
A Comissão de Financiamento à
Produção comprou a safra do Rio Grande do
Sul, ou seja, cêrca de 14 milhões de sacas de
arroz, enquanto o IRGA comprou 1 milhão de
sacas de arroz em casca e outro tanto de
arroz beneficiado.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' bom que êsse fato fique bem
gravado.
O SR. ARY HERZOG: – Exatamente. A
Comissão de Financiamento à Produção
comprou cêrca de 14 milhões de sacas de
arroz, enquanto o IRGA comprou 1 milhão de
sacas de
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arroz em casca e outro tanto de arroz
beneficiado.
O SR. PAULO FIGUEIREDO: – O
IRGA é auto-suficiente; vive da taxa "C.D.O."
que é paga, não pelo produtor mas pelo
intermediário, é o engenho que paga. Foi
criado o CFP, que entrou no marco riograndense do sul, alijando, pràticamente, o
IRGA. Em última análise o IRGA é uma firma
comercial que tem por finalidade precípua o
estímulo à produção e à comercialização.
Digamos, para argumentar, que o DFP foi
criado em virtude de o IRGA não estar
atendendo às necessidades do momento,
tenha êsse órgão falhas na sua estrutura ou
esteja funcionando muito mal. Não seria
muito melhor melhorar o IRGA do que criar
um nôvo organismo? Penso que sim. Isso
trouxe um transtorno muito grande.
Pensamos que o IRGA está em condições de
fazer a comercialização do arroz do Rio
Grande do Sul.
Maiores dados sôbre a comercialização,
o colega Ary Herzog irá ferir em sua palestra.
Queremos deixar registrado que o IRGA está
capacitado e se erros existem, êstes poderão
ser corrigidos.
O SR. ARY HERZOG: – Queria
começar com mais uma contestação pois já
foi dito que o IRGA é altista. No ano passado,
o IRGA recebeu financiamento da ordem de
25 bilhões de cruzeiros que foi aumentado
para 30 bilhões. Se o IRGA compra arroz a
preço mínimo pre-fixado, não pode vender
êsse arroz pelo mesmo preço porque há
despesas
de
beneficiamento
e
comercialização. O IRGA, mesmo sem lucro,
como de fato não tem, não pode realmente
vender pelo preço de custo porque só de
juros e despesas bancárias vão 24% do
financiamento. Assim de 25 bilhões de
cruzeiros,
pràticamente
5
bilhões
representam juros e despesas bancárias. O
IRGA não pode ser taxado de altista já que
não pode vender o arroz pelo preço que
comprou.
O SR SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O IRGA recebe o arroz
beneficiado ou em casca?
O SR. ARY HERZOG: – São 14
milhões de sacas de arroz em casca
pràticamente 700 mil toneladas.
Realmente, o IRGA não ia entrar na
comercialização do arroz. O fato é que o
IRGA utilizou cêrca de 14 bilhões de
cruzeiros do financiamento adquirindo um
milhão de sacas de arroz em casca e outro
tanto de arroz beneficiado. Grande parte do
produto já está negociado no exterior. Não
podemos
deixá-lo
armazenado
indefinidamente, apesar de o arroz ser tão
bom que resiste a um armazenamento até de
dois anos.
Recentemente, tivemos a ocasião de
verificar êste fato, de negociar arroz de uma
terceira safra passada. O arroz dos Estados
centrais, entretanto não se prestam muito à
exportação, não resistem a um longo período
de armazenamento.
São êstes, em síntese, Sr. Presidente,
os esclarecimentos que desejava prestar a
esta Comissão.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Presidente, ouvimos com
atenção a exposição feita pelo Dr. Paulo
Figueiredo, bem assim pelos Drs. Florêncio
Mendes dos Santos e Ary Herzog.
Verificamos que a situação da
rizicultura, no Rio Grande do Sul, do jeito que
vai, entrará em declínio. E isto não é
possível. E' preciso que se estude com
atenção e que resolva, com dedicação e
trabalho, respeitando aquêles que labutam
em benefício da Nação. Nosso País precisa
produzir cada vez mais; não pode pensar em
diminuir sua produção.
Esta
Comissão
agradece
as
informações
recebidas
por
êsses
representantes do IRGA e, por meio de
discurso no Senado, equacionará as
providências necessárias à solução dos seus
problemas.
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O SR. PAULO FIGUEIREDO: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez
agradeço a oportunidade dada ao IRGA,
lamentado a ausência do seu Presidente,
plenamente justificada porque defende os
interêsses do Brasil no exterior. Esperamos
ter correspondido, pelo menos em parte,
às argüições dos Srs. Senadores, na
certeza de que V. Ex.ªs, da tribuna do
Senado, irão alertar as autoridades
governamentais e estaduais, a fim de que
possamos levar nossa lavoura de ar-

roz para o exterior, mantendo-a segundo
uma tradição internacional de vendas. Muito
obrigado.
O
SR.
SENADOR
SIGEFREDO
PACHECO (presidente): – Quero, antes de
encerrar os trabalhos, agradecer a presença
dos Srs. Agrônomos e os dados técnicos que
trouxeram a esta Comissão.
Nada mais havendo que tratar, declaro
encerrada esta reunião.
(Encerra-se a reunião às 16 horas e 50
minutos.)

TRABALHOS A QUE O DEPOENTE FÊZ REFERÊNCIA NO CURSO DA SUA
EXPLANAÇÃO
ESTIMATIVA DO CUSTO DA QUADRA DE ARROZ
SAFRA 1964/65
Alguns Aumentos entre agôsto/63, agôsto/64 e janeiro/65
ADUBOS

agôsto
Cr$

Sulfato de amônia ........................................
Cloreto de Potássio ......................................
Superfosfato .................................................
Hiperfosfato ..................................................
Combustíveis e Lubrificantes

Gasolina .......................................................
Querosene ...................................................
Diesel ...........................................................
Óleo HD 30 ..................................................
Graxa (balde) ...............................................
Diversos

Arame liso ....................................................
Arame farpado .............................................
Saco vazio ...................................................
Tábuas de polegada ....................................

53.000
59.000
32.000
33.600

agôsto/63

janeiro/65

Cr$

Cr$

125.000
130.000
77.000
65.000

178.000
175.000
114.000
96.000

agôsto

agôsto/63

janeiro/65

Cr$

Cr$

Cr$

37,70
36,90
29,10
155,80
3.184,00

76,97
72,53
61,43
408,90
9.300,00

145
134
116
810
13.360

agôsto

agôsto/63

janeiro/65

Cr$

Cr$

Cr$

11.750
5.000
172
13.800

17.500
6.800
315
27.650

30.500
11.000
500
36.000

agôsto/63

janeiro/65

Maquinaria Agrícola

agôsto
Cr$

Cr$

Cr$

Arado 3 discos .............................................
Grade 32 discos ...........................................
Tratores ........................................................
Motor 35 HP .................................................
Bomba 300 mm. ...........................................

390.000
284.000
3.864.000
1.800.000
309.000

600.000
545.000
5.870.000
2.800.000
897.000

657.000
612.000
9.500.000
3.854.000
897.000

1 – Arrendamento da Terra
O presente trabalho foi realizado tendo
por base elementos estatísticos desta
Autarquia, relativamente às lavouras de mais
de 5 quadras (9 ha.) Para cômputo do valor
médio do arrendamento, foram levadas em
consideração as várias modalidades de
exploração da terra. Para as terras próprias
atribuiu-se um valor correspondente ao juro
de 12% sôbre o valor médio das mesmas.
(Dados do "18º Anuário Estatístico do Arroz".)
1 – Terra própria – representa 25% da
área semeada:
Valor médio de uma quadra
Cr$ ............................................
Taxa de juros ....................12%
Juro por quadra:
Cr$ 200.000 X 0,12 = Cr$ ........

200.000
24.000

2 – Terra arrendada – representa 75%
da área semeada:
2.1 Arrendamento só da terra, em
percentagem, representa 35% da área
arrendada:

Percentagem média cobrada – 171,1
sacos.
Produção média considerada – 100
sacos/qq.
Preço médio do arroz Cr$ ...........
0,35 x 17,1 x Cr$ 6.500 Cr$ ........

6.500
38.902

2.2. O arrendamento só da terra, em
dinheiro, representa 25% da área arrendada:
Valor médio do arrendamento de uma
quadra:
Cr$ 40.000 X 0,25 Cr$ ...............

10.000

2.3 O arrendamento da "terra e água"
representa 32% da área arrendada:
Percentagem cobrada (pág. 94 do "18º
Anuário Estatístico do Arroz".) 17,1% pela
terra + 18,3% pela água = 35,4%.
Entretanto, o valor calculado só para a
terra é de 17,1%.
Daí, temos: 17,1 sacos x Cr$
6.500 ...................................Cr$
terra:

111.150

Valor ponderado do arrendamento da

Cr$ 111.150 X 0,32 .......Cr$
2.4 O arrendamento da "terra e

35.568
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água"; em dinheiro, representa 2% da
área arrendada.
O valor calculado só para a terra, em
dinheiro, é de Cr$ 40.000.
Valor ponderado do arrendamento
de uma quadra:
Cr$ 40.000 X 0,02........... Cr$

800

2.5
Outras
espécies
de
arrendamento,
em
percentagens,
representam 6% da área arrendada.
Em percentagem, o valor estimado
só para a terra é de 17,1%.
17,1 scs. x Cr$ 6.500 Cr$ 111.150.
Cr$ 111.150 x 0,06......... Cr$ 6.669
Custo ponderado da terra
arrendada p/quadra....... Cr$ 91.939

4 – Drenagem

Resumo
1.

Terra própria – 25 da área
plantada..................... Cr$
2. Terra arrendada – 75% da
área plantada:
2.1 Arrendamento só da terra
em % – 35%.............. Cr$
2.2 Arrendamento só da terra
em Cr$ – 25%........... Cr$
2.3 Arrendamento terra e água
em % – 32%............ Cr$
2.4 Arrendamento terra e água
em Cr$ – 2%............ Cr$
2.5 Outras
espécies
de
arrendamento 6% Cr$ 6.669,
acusando um resultado, em
percentagem:
100%, e em cruzeiros:
Cr$ 91.939
1. Terra própria:
Cr$ 24.000 X 0,25 Cr$ 6000
2. Terra arrendada:
Cr$ 91.939 X 0,75 Cr$ 68.954
Valor médio ponderado da terra
por quadra......................... Cr$

b) Depreciação: 10%
Cr$ 428.400 x 0,10 Cr$ 42.840
Por hora
Cr$ 42.840 % 200
214
c) Reparos e peças: 10%
Cr$ 428.400 X 0,10 Cr$ 42.840
Por hora:
Cr$ 42.840 % 200
214
Total..................................... Cr$
685
d) Trabalho da Grade quadra (4 h
40)
Cr$ 685 X 4 horas 40
minuto
Cr$ 3.196
s
e) Trabalho do trator (4 horas 40
minutos)
Cr$ 3.334 X 4 horas 40
mins.
Cr$ 15.536
Custo
da
discagem
p/quadra......................... Cr$ 18.732

24.000

38.902
10.000
35.568
800

Tomemos 60 braças de valetas por
quadra quadrada:
Considerando que a limpeza seja a
Cr$ 50 a braça e as valetas novas a Cr$
60 a braça.
Considerando, também, que 60%
das valetas sejam limpas e 40% sejam
valetas novas, logo:
Cr$ 50 X 0,6 = Cr$ 30
Cr$ 60 X 0,4 = Cr$ 24
Total....................... Cr$ 54

Custo ponderado da drenagem Cr$
3.240
5 – Adubo

2 – Lavração
Arado 3 discos: Cr$ 657.000.
70% dêsse valor: Cr$ 459.900.
Vida útil: 10 anos.
Uso do arado por ano: 180 horas.
a) Amortização: 12%
459.900 X 0,12 Cr$
55.188
Por hora:
Cr$ 55.188 % 180 h....... Cr$
306
b) Depreciação: 10%
Cr$ 459.900 X 0,10
45.990
Por hora:
Cr$ 45.990 % 180 h....... Cr$
256
c) Reparos e peças: 10%
Cr$ 459.900 X 0,10
45.990
Por hora:
Cr$ 45.990 % 180 h........ Cr$
256
Arado por hora.................... Cr$
818
d) Trabalho do arado por
quadra:
Cr$ 818
X 3,30 h
Cr$ 2.863
e) Trabalho do trator por
quadra:
Cr$ 3.343 horas e 30
m.
Cr$ 11.669
Total ................................... Cr$ 14.532
Considerando que 60% da
lavração é feita a trator e 40% a
boi, temos:
0,6 X 14.532.... Cr$
8.719
0,4 X 14.000.... Cr$
5.600
Cr$ 14.319
10% de serviço de
encruzamento.............
1.431
Custo da Iavração.............. Cr$ 15.750
3 – Discagem
Grade de discos com 28 discos,
nacional
Preço: Cr$ 612.000
70% dêsse valor Cr$ 423.400
Uso anual: 200 horas
a) Amortização: 12%
Cr$ 428.400 X 0,12 Cr$ 51.408
Por hora:
Cr$ 51.408 % 200 257

Média em quilos por qq 500 kg (10
sacos).
Preço da tonelada:
Fosfatados: Cr$ 99.600
Diversos: Cr$ 118.000.
Preço médio da tonelada:
Cr$ 217.660 = Cr$ 108.830
2
a) adubo por quadra
500 quilos
= ... Cr$ 54.415
b)
transporte
à
granja
=
Cr$ 2.500
(10 sacos a Cr$ 250)
c)
transporte
à
lavoura
= ... Cr$
600
(10 sacos a Cr$ 60)
d)
distribuição

Cr$.................................. 1.200
(10 sacos a Cr$ 120)
Total......................... Cr$ 58.715
Considerando
que
são
adubados sòmente 64% das
lavouras, temos:
Cr$ 58.715 x
0,64 = Cr$
Cobertura por qq:
100 kg x Cr$ 178
= Cr$
Sòmente 20% das lavouras
adubadas fazem cobertura, logo:
12.8 de Cr$ 17.800 = Cr$
Cr$
Custo
ponderado
da
adubação.......................... Cr$

Arrastão – 4 metros de largura
Valor do arrastão:
Cr$ 150.000
70% do valor:
Cr$ 105.000
a) Amortização: 12% anual
Revisor.
Cr$ 105 X 0,12 = Cr$ 12.600
Cr$ 12.600
Por hora: (1 qq p/ h)
Cr$ 25
50
2
b) Depreciação anual: 10%
Cr$ 105.000 X 0,1  Cr$ 10.500
Por hora:

Cr$ 10.500
50

= Cr$

210

c) Reparos e peças: = 10% anual
Cr$ 105.000 X 01 = Cr$ 10.500
Cr$ 10.500
Por hora:
50
= Cr$
Total ......................................
Cr$
Trabalho
do
arrastão/quadra (1 qq
em 1 hora)
Cr$ 672 X 1 hora = Cr$
672
Trabalho do trator:
Cr$ 3.334 X 1 hora = Cr$
3.334
Custo da tapação Cr$
4.006

210
210

Motor, bomba, correia, bateria,
canos,
combustível,
lubrificantes,
motorista e instalações:
Considerando uma lavoura de 50
quadras:
I – Motor estacionário (35 HP)
Preço Cr$ 3.854.000
70% Cr$ 2.697.800
a) Amortização: 12%
Cr$ 2..697.800 X 0,12  Cr$ 323.736
Por quadra:

Cr$ 323.736

= Cr$
50
b) Depreciação: 10%
Cr$ 2..697.800 X 0,1  Cr$ 269.780
Por quadra:

Cr$ 269.780

Por quadra:

Cr$ 269.780

5.395

=

Cr$

5.395

17.800
2.278
39.856
39.856

Sete (7) sacos por qq:
7
X Cr$ 9.000 = Cr$ 63.000

Por quadra:

= Cr$
50
b) Depreciação: 10%
Cr$ 627.900 X 0,1  Cr$ 62.790
Por quadra:

7 – Semeadura e frete
1.750
420
840
3.010
3.010

Cr$ 62.790

= Cr$
50
c) Reparos e peças:
Cr$ 627.900 X 0,1  Cr$ 62.790
Por quadra:

Custo da semente............. Cr$ 63.000

Cr$ 75.348

Cr$ 62.790

=

Cr$

1.507

1.255

1.255

50
III – Correia, bateria e canos:
Correia: (10 X 6 lonas x 18m)
Cr$ 369.630 x 0,7 = 258.741
Bateria: (12 volts)
Cr$ 75.900
Canos: 6m X Cr$ 14.200 – Cr$
85.200 x 0,7 = Cr$
59.640
Cr$ 394.281
Total:
50
= Cr$ 7.885
IV – Combustível para irrigação:
Motor 35 HP a 220 gramas por
HP/hora/100 dias:
35 x 0,22 x 24 x 100 = 18.480

1575

litros x Cr$ 116 = Cr$ 2.143.680
Combustível
Cr$ 2.143.680
por qq =
50
42.873
V – Lubrificantes:
20% do valor do
combustível por qq
........................Cr$ 8.574
VI – Motorista e ajudante:
2 homens em 4 meses,
sendo 2 meses a Cr$
36.600 e 2 meses a Cr$
45.000
2 x 4 x Cr$ 40.800
50

= Cr$ 6.523

VIl – Instalações:
a) Casa do motorista e
pomba:
Utilização: 5 anos
Valor: Cr$ 500.000
70% Cr$ 350.000
350.0000
Custo por qq:
5 x 50 = Cr$

1.400

b) Calha:
8 dúzias de tábuas e
caibros 8 x 8
Tábuas: 8 x Cr$ 36.000 = Cr$ 288.000
Caizros: 8 x Cr$ 26.000 = Cr$ 208.000
Cr$ 496.000
Pregos:
5% sôbre o valor do material:
0,05xCr$ 496.000 = Cr$ 24.800
Mão-de-obra e transporte 40%
do casto do material.
0,4xCr$ 496.000 = Cr$ 198.400
Cr$ 719.200
3x50
= Cr$
4.795
Total dos itens
I, II, III, IV, V, VI e VII = Cr$ 93.336 –
pala lavoura de um relevante.
25% das lavouras possuem mais de
1 levante, logo:
0.25xCr$ 93.336

Cr$

50
II – Bomba centrífuga de 30 mm
Custo Cr$ 897.000
70% Cr$ 627.900
a) Amortização: 12%
Cr$ 627.900 X 0,12  Cr$ 75.348
37.578

6.474

=

50
c) Reparos e peças: 10%
2..697.800
Cr$
X 0,1  Cr$ 269.780

6 – Semente

Transporte à granja:
7
X Cr$ 250 ................ Cr$
Transporte à lavoura:
7
X Cr$ 60 .................. Cr$
Distribuição:
7
X Cr$ 120 ................ Cr$
Total.................................. Cr$
Custo
da
semeadura
e
frete................................... Cr$

8 – Tapação

9 – Irrigação

60 braças a Cr$ 54 teremos: Cr$
3.240 a quadra = Cr$ 3.240

74.954
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= Cr$ 23.334

Total do Custo da irrigação
mecanica: Cr$ 116.670.
A irrigação natural é de 36% mais 65
barato que a mecanica (conforme estudo
do DOAT do IRGA.)
Cr$ 116.670 x 0,36
= Cr$
Custo da irrigação natural.
Cr$ 116.670 – CR$
42.001
= Cr$
Considerando que 30%
das lavouras são irrigadas com
água natural, temos:
Cr$ 74.639 x 0,30
= Cr$
A irrigação mecânica incide em
75% da lavoura:
Cr$ 116.670 x 0,75
= Cr$
Total .................................. Cr$
Custo ponderado da
irrigação por quadra
= Cr$
10 – Aguador
1 (um) homem – 4 meses a Cr$
45.000, mês
Área média a ser atenlida: 50
qq
1 x 4 x Cr$ 45.000 = Cr$
50
1 (um) ajudante – 2 meses a
Cr$ 40.000/mês
1 x 2 x Cr$ 40.000 = Cr$
50
Total .................................. Cr$
Custo aguador por quadra Cr$

42.001
744.669

22.400
87.503
109.903
109.903

3.600

1.600
5.200
5.200

11 – Canais e Condutos
20m3 por quadra/ano.
Preço metro cúbico: Cr$ 300.
Custo por quadra: Cr$ 300
x 20 = ................................ Cr$
Custo
de
canais
e
condutos por quadra ......... Cr$

6.000
6.000

1576
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12 – Taipas e Remontes
250 braças por quadra:
Valor da braça:
Taipa nova................................ Cr$
Remontes................................. Cr$
Total.......................................... Cr$
Valor médio por braça:
Cr$ 75 ÷ 2 = Cr$ 37
Custo por quadra 250 x Cr$37
Custos e taipas e remontes por
quadra............................................Cr$

50
25
73
9.253
9.250

13 – Corte e Emedação
1 (um) homem corta 1 quadra
em 15 dias
15 x Cr$ 2.500 .......................Cr$
5% para gastos de lenha e
transportes:
Cr$ 37.500 x 0,05 ..................Cr$
10% para empreiteiros.
Cr$ 37.500 x 0,1 ....................Cr$
Total .......................................Cr$
Custo do corte e emedação por
quadra ....................................Cr$

37.500
1.875
3.750
43.125
43.125

14 – Transporte para a trilhadeira
6 carretas a Cr$ 6.000 Cr$
4 carregadores a Cr$ 1.600 ...Cr$
Por quadra:
Cr$ 42.400 =
5
Custo do transporte para a
trilhadeira ................................Cr$

36.000
6.400
Cr$ 8.480
8.480

15 – Trilha
Trilhadeira para 600 sacos
Trilha 4 qq por dia
Valor: Cr$ 2.800.000
10% de Cr$ 2.800.000 = Cr$ 1.960.000
Uso anual: 100 horas
a) Amortização: 12%
Cr$ 1.960.000 x 0.12 = 235.200
Por hora: Cr$ 235.200
= Cr$ 2.352
100
b) Depreciação: 10%
Cr$ 1.960.000 x 0,10 = Cr$ 196.000
Por hora: Cr$ 196.000 = Cr$ 1.960
100
c) Reparos e peças: 10%
Cr$ 1.960.000 x 0,10 = Cr$ 196.000
Por hora: Cr$ 196.000 = Cr$ 1.960
100
Por quadra será:
Cr$ 6.272 x 2 = ..........................Cr$
d) Custo do trator por quadra:
Cr$ 3.334 x 2 = ..........................Cr$
e) Pessoal para a trilhadeira:
8 horas a Cr$ 2.000 = Cr$ 10.000
Por quadra: Cr$ 16.000 = Cr$ 4.000
4
Total ..........................................Cr$
Custo da Trilha ..........................Cr$

12.544
6.666

23.212
23.212

16 – Transporte para o Secador
Tomando-se 100 sacos por quadra, e
considerando-se metade da percentagem entregue
na trilhadeira, ou seja – 10%; o restante, no
secador. Transporte para o secador a Cr$ 60.
90 sacos a Cr$ 60 ......................Cr$
5.400
Custo do transporte para o
5.400
secador ......................................Cr$
17 – Secagem

18 – Transporte para o Engenho

20.000

19 Aluguel e Depreciação de Sacos
Preço do saco: Cr$ 400.
Base do aluguel: 25% do valor do saco.
ilegível Cr$ 100

8.000

20 – Administração e Escritório
1 (um) homem a Cr$ 50.000/mês.
Área média: 50 quadras:
Administração por quadra:
Cr$ 600.000 = Cr$ 12.000
30
Escritório: 30% da administração.
0,3 x Cr$ 12.000= Cr$ 3.600
Total ..........................................Cr$

15.600

21 – Estradas e Ruas
Base média: 50 metros de estradas e ruas,
por quadra.
Área média: 50 quadras.
Custo por metro linear: Cr$ 100.
Custo por quadra:
50 x 100 = Cr$5.000
Custo de estradas e ruas. por
quadras ........................................Cr$

5.000

22 – Cêrcas
35 moirões de madeira branca a
Cr$ 200
35
x
Cr$
200
...............................Cr$
Arame liso, 0,30 de rêlo a Cr$
29.500
0,30
x
Cr$
29.500
.......................Cr$
Arame farpado, 0,7 de rolo a Cr$
11.000
0,7
x
Cr$
11.000..........................Cr$
Mão de obra: Cr$ 1.000 por fio (4
fios)
Cr$
1.000
x
4
..............................Cr$
Transporte de moirões e arame .Cr$
Total ...........................................Cr$
Duração da cêrca: 3 anos.
30 quadras de cêrca para cada 50
quadras.
Custo da quadra:
Cr$ 23.750 x 30 ........................... Cr$
50 x 3
Custo da cêrca, por quadra ......... Cr$

7.000

8.850

7.700

4.000
1.200
28.750

5.750
5.750

23 – Impostos
Base produção média:
100 sacos por quadra.
Arroz favoureiro:
80 sacos por quadra
Preço estimado:
Cr$ 6.500 o saco/50 kg.
Valor da produção, por quadra:
30 x Cr$ 6.500 = ...................... Cr$
520.000
Imposto de Vendas e Consignações: 6%
Decreto nº 53.154, de 10-12-63 (Lei Ferrari)
1%
Imposto e Taxas Municipais
........................................0,5%
7,5% sôbre Cr$
520.000
Cr$ 520.000 x 0,075 = Cr$ 39.000
Valor dos impostos, por quadra
................................................. Cr$
39.000
24 – Casas e Galpões

Arroz do arrendatário – 80 sacos.
Preço da secagem – Cr$ 140, por saco;
80 sacos a Cr$ 140 ....................Cr$
11.200
Custo da secagem .....................Cr$
11.200

Arroz do lavoureiro: 80 sacos
Transporte a Cr$ 250/saco:
80 x Cr$ 250 = Cr$ 20.000
Custo do transporte para o
engenho, por quadra Cr$ ................

Custo por quadra:
80 x 100 = Cr$ 8.000
Custo com aluguel e depreciação de
sacos por quadra ..........................Cr$

Para 50 quadras:
2 casas de madeira de 11 x
1.200.000
5,5 ......................................... Cr$
1 galpão de madeira de 22 x 11 x
3
............................................ 1.000.000
Cr$
Total
...................................... 2.200.000
Cr$
Duração 7 anos.
Despesa por quadra:
Cr$ 2.200.000 = Cr$ 6.285
7 x 50
Custo da casa e galpões por
quadra ..................................... Cr$
6.285
25 – Juros
A – Juros sôbre financiamento do Banco do
Brasil S. A.:
10% sôbre Cr$ 297.000, sendo:
5% taxa
2% comissão de fiscalização
3% outras despesas
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10% s/Cr$ 297.000 – a.a. Cr$ 29.700
Juros de seis meses Cr$ 14.850.
B – Juros sôbre dinheiro particular:
12% mais 8% de taxas e comissões. Os 20%
incidem sôbre as despesas feitas a dinheiro (Cr$
375.042), menos a financiamento do Banco do
Brasil S. A. (cr$ 297.000) e mais o arrendamento a
dinheiro por qq (Cr$ 8.880) seg. "19º Anuário
Estatístico do Arroz", pag. 91.
20% sôbre Cr$ 86.922 = Cr$ 17.384.
C – Juros dos financiamentos particulares.
3,5% ao mês, durante seis meses, sôbre as
despesas a dinheiro, para os que não recebem
financiamento do Banco do Brasil.
3,5 x 6 x Cr$ 375.042 Cr$
78.758
D – Custo ponderado.
1 – Juros sôbre financiamento do Banco do
Brasil:
Cr$ 14.850 x 91% da área
Cr$ ........................................... Cr$
13.513
2 – Juros sôbre dinheiro particular dos já
financiados pelo Banco do Brasil:
Cr$ 17.384 x 91% da área.
Cr$ ........................................... Cr$
15.819
3 – Juros dos que têm financiamento particular.
Cr$ 78.758 x 9% da área
Cr$ ............................................ Cr$
7.088
Custo do juro por quadra Cr$ 36.420
26 – Combate às pragas
Drogas:
35 kg de BHC a 2%, a Cr$ 210 o kg:
35 x Cr$ 210 = Cr$ 7.350
Mão-de-obra para 50 quadras:
3 homens em 3 dias a Cr$ 1.200.
3 x 3 x Cr$ 1.200 = Cr$ 10.800
Cr$ 10.800 ÷ 50 = Cr$ 216 por quadra.
Total: Cr$ 7.566
Apenas: 50% das lavouras executam o
combate as pragas:
0,5 x Cr$ 7.566 = Cr$ 3.783
Custo ponderado do combate as
pragas, por quadra ..................... Cr$

3.783

27 – Seguros
A – Seguro do arroz na lavoura, cobrado
pelo Banco do Brasil S. A.:
Taxa 1,08%
Financiamento por quadra 64/65 – Cr$
297.000
1,08% x Cr$ 297.000 = Cr$ 3.207
Por quadra Cr$ 3.207
B – Seguro da maquinaria.
Êste seguro é cobrado pelo Banco do Brasil
e refere-se à maquinaria dada como garantia
pignoratícia do empréstimo concedido.
O valor da taxa é de 0,88%
A maquinaria para 50 quadras totaliza o
valor de 70% dos valores atuais:
Trator..........................................
Arado..........................................
Grade-de-discos.........................
Arrastão......................................
Motor..........................................
Bomba........................................
2 carroções.................................

Cr$
5.824.000
459.900
428.400
105.000
2.697.800
627.900
350.900
11.893.000

Cr$ 11.893.000 x 0,88% = Cr$ 104.658
Por quadra:
Cr$ 104.653 ÷ 50 = Cr$ 2.093
C – Seguro do arroz depositado:
Preço base:
Cr$ 6.500 x 80 = Cr$ 520.000
Taxa diária: 0,003562%
Seguro x capital x nº dias:
0,003562% x Cr$ 520.000 x 90 = Cr$..
Taxa de seguros: 20%
0,2 x Cr$ 1.667 ............................. Cr$
Total .............................................. Cr$

1.667
333
2.000

D – Seguros acidentes do trabalho:
Média por quadra: Cr$ 3.235
Resumo
A – Seguro da lavoura, cobrado
pelo Banco do Brasil......................
B – Seguro da maquina.................
C – Seguro do arroz depositado....
D – Seguro acidentes do trabalho..
Custos, por quadra

Cr$
3.207
2.003
2.000
3.235
10.535
10.535

Trator
Valor: Cr$ 8.320.000
70% – Cr$ 5.824.000
Vida útil: 10 anos
Horas de serviço: 1.000 h por ano.
a) Amortização: 12% a.a.
Cr$ 5.824.000 x 0,12 Cr$ 698.880
Amortização por hora:
Cr$ 698.880 ÷ 1 ano .. Cr$ 698
b) Depreciação: 10%
Cr$ 5.824.000 x 0,10 Cr$ 582.400
Depreciação por hora:
Cr$ 582.400 ÷ 1.000 .. Cr$ 582
c) Reparos e peças: 10%
Cr$ 5.824.000 x 0,10 Cr$ 582.400
Reparos e peças, por hora:
Cr$ 582.400 ÷ 1.000 .. Cr$ 582
d) Combustível:
15% dos tratores à gasolina
25% dos tratores a querosene
60% dos tratores a óleo diesel.
Preço médio do combustível, levando em
conta 17 zonas arrozeiras:
Custo da gasolina
145
Custo o querosene
132
Custo do óleo diesel
115
Preço médio do combustível de Cr$ 2 por
litro, para o transporte à lavoura:
0.15 x Cr$ 147 =
Cr$ 22
0,25 x Cr$ 134 =
Cr$ 34
0,60 x Cr$ 117 =
Cr$ 70
Soma..................... Cr$ 126
Sendo Cr$ 126 o preço do litro de
combustível e 8 litros o consumo médio horário,
temos:
Cr$ 126 x 8 = Cr$ 1.008
Combustível, por hora Cr$ 1.008
e) Lubrificantes:
Por hora: 302 g a Cr$ 810 Cr$ 245
f) Tratorista:
1 homem a Cr$ 45.000.
Preço/dia:
Cr$ 45.000 ÷ 25 = Cr$ 1.800
Preço/hora:
Cr$ 1.800 ÷ 8 h = Cr$ 225
Preço do tratorista, por hora ....Cr$
Custo do trabalho do trator, por
hora:
Amortização..........................
Depreciação..........................
Reparos e peças...................
Combustível..........................
Lubrificantes..........................
Tratorista...............................
Total......................................
Custo da hora de trabalho do
trator...............................................
a)
b)
c)
d)
e)
f)

225
Cr$
692
582
582
1.008
245
225
3.334
3.334

CALENDÁRIO ORIZÍCOLA
JANEIRO
Êste
«Calendário
Orizícola»
foi
organizado e vem sendo ampliado pelo
Departamento de Obras e Assistência Técnica
do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), a
partir do ano de 1956.
Janeiro é mês de intensa irrigação,
sendo dos meses do ano, o de maior
evaporação, e o que consome um quarta
parte d'água gasta no arrozal. Costu-
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ma, neste mês, aparecer a lagarta do cascudo da
raiz. O remédio usado é tirar a água, pois os
tratamentos com pesticidas ainda não são usuais
entre nós no combate a essa praga.
Consertam-se os tratores, trilhadeiras,
combinadas e secadores para atender à colheita
que se aproxima. Deve-se preparar estradas para
a colheita. Limpam-se os esgotos para a lavoura
do ano seguinte. Havendo mais de um corte de
lavoura, é um mês próprio para iniciar e lavra,
pois é a época em que há menos trabalho para
os bois, tratores e trabalhadores.
Combate-se o percevejo que costuma
existir nos capins altos à beira de banhados,
cercados e matos de eucaliptos, vivendo dos
pastos gramados até que chegue o tempo do
arroz em leite. Pulveriza-se os. pastos com
inseticidas. Consultar o Engenheiro Agrônomo
antes de comprar os inseticidas, pois sempre
surgem novos produtos no mercado.
Secadores – Com o uso das combinadas,
aumenta a necessidade de haver secador à
disposição. Não pode pois, e lavoura grande ficar
tôda ela na dependência dos engenhos. Com
freqüência estes não podem receber o arroz
úmido recém colhido O orizicultor vê seu arroz
amarelar, enquanto procura um secador que
possa secar. Tôda a lavoura grande, com terra
própria, deva ter se usecador. Há 20 anos diziase que uma lavoura de 100 quadras já devia
apensar em ter seu próprio secador. Hoje, com
igual ou mais razão, se não houver secador perto
ou garantido. Não se pode deixar o arroz
esquentar na pilha, o que acontece com arroz de
combinada, no segundo dia.
E' o mês usado para a lavra de verão na
lavoura que se vai semear em outubro; havendo
chuvas pode-se, pois, aproveitar janeiro e
fevereiro para dar um ferro na lavoura nova.
Os que têm terra adequada, devem limpar
algum trecho da lavoura para produzir semente
própria para o ano seguinte, arrancando o «arroz
vermelho» e o «capim arroz». Não é prudente,
nem econômico, ficar-se inteiramente na
dependência de comprar tôda a semente que se
vai utilizar. A semente torna-se mais difícil.
Atualmente, vale ela 50% mais que o arroz
comercial, e é possível que venha a valer o dôbro
do arroz (comercial), especialmente a boa
semente, com menos de um por mil de arroz
vermelho.
FEVEREIRO
E' ainda outro mês de intensa «irriga-arroz»
e «arroz vermelho». Sendo possível, o orizicultor
deve ter uma parte mais limpa da lavoura para
produzir sua própria semente. Torna-se cada vez
mais difícil e mais caro comprar semente boa. Por
outro lado, a lavoura exige semente limpa. E o
recomendado é produzir tôda ou quase tôda na
própria granja. Além disso, não se deve esquecer
que produzir e vender semente pode ser bom
negócio quando as safras comerciais são difíceis
de colocar. Uma boa semente vale 50% mais que
o arroz comercial.
Um orizicultor, digno dêsse nome, não deve
ser semente com «vermelho» nem com mistura
de outras variedades, e muito menos com «capim
arroz».
Continuam os preparativos para a colheita,
com a revisão e consêrto das trilhadeiras,
combinadas, tratores, carrêtas
Os que possuem «combinadas» para a
colheita devem arrumá-las, sendo necessário
prever a secagem do arroz «combinado», que é
úmido e não aguenta espera de mais de um dia.
Preparar estradas e pontilhões para o
transporte da colheita.

Compra e transporte de lenha para
consumo dos cortadores. Procura entrar em
contato com o pessoal para corte. Prever
alojamento para as turmas de cortadores.
Construção ou reparação dos galpões e
depósitos para a colheita. Examinar a sacaria
com que conta para a trilhadeira.
Desde janeiro pode ser feita a lavra de
verão nas lavouras velhas que vão ser cultivadas
êste ano. Continua a procura do percevejo em
lugares de alto pasto e nas taipas. E' preciso
prevenir o dano causado por êste inseto,
atacando-o no início e impedindo o ataque
generalizado. Cortar o capim e o arroz onde
estão ovos e filhotes amontoados. Pulverizar
onde estão reunidos os insetos adultos.
MARÇO
Êste é o último mês de irrigação. Inicia-se o
desaguamento da lavoura. Percorrem-se esgotos
e boeiros, retirando-se trancas. São feitas
algumas limpezas. Verificar se as estradas e
pontilhões encontram-se em boas condições.
Tratando-se de corte por combinadas, abrem-se
passagens nas taipas, onde se tornem
necessárias para o trânsito das máquinas. Os
cortadores de arroz já devem estar contratados.
Providencia-se na aquisição de sacos, fios e
combustíveis para a trilha. Cuidam-se que
depósitos, secadores e balanças estejam em
ordem. Retiram-se os canos de sucção e
recalque das bombas, pintando-os e recolhendoos sob telhado. Costuma-se cobrir as calhas de
madeira, com palha ou areia, que estendidas no
chão da calha, defendem-na dos raios solares.
A colheita é iniciada com arrozes do cedo e
precoces, que dão corte a partir dos primeiros
dias deste mês.
E' conveniente lembrarmos que, para se
obter arroz de boa qualidade, deve ser colhido no
momento oportuno.
Cuidar que o arroz cortado não fique muito
tempo exposto ao sol. Arroz cortado pela manhã
requer emedação à tarde.
Lavouras situadas em terrenos sujeitos a
enchentes não permitem a emedação no próprio
local devendo, então, ser o arroz transportado e
emedado em lugar livre de inundação.
Quando colhido por combinadas, o arroz
deve ser sêco dentro de 24 horas, para evitar a
fermentação (arroz amarelo).
O arroz bem emedado poda esperar
semanas até ser trilhado. Muitos granjeiros
usavam o sistema de avançar o corte, enredar e
deixar a trilha para mais tarde. O grão do
arroz seca um pouco diminuindo o gasto
com a secagem. A prática atual é trilhar
acompanhando o corte. A espera na meda é de
poucos dias.
ABRIL
Continuam os serviços de corte e trilha do
arroz. A colheita deve ser apressada o mais
possível, pois aproximam-se a estação chuvosa e
as noites com muito sereno, só permitindo que se
inicie o corte depois de haver o vento e o sol alto
levantado o sereno. Abril costuma ser o mês de
mais intenso trabalho nos cortes.
A trilha deve acompanhar o corte para que
seja feito um rápido escoamento da produção.
Havendo necessidade de conservar o arroz em
medas, no caso de arroz para semente, deve-se
escolher lugar enxuto para fazer a meda.
Ao emedar o arroz, cuidar que as medas sejam
construídas em lugares em que não emposse água,
para evitar os «pés de meda», que dão arroz de baixa
qualidade.
Cuidar,
também
em
não
fa-
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zer medas grandes demais, pois caso entre
umidade em uma meda, o prejuízo será menor
em medas pequenas. Uma meda ideal deve dar
de um a um e meio sacos de arroz trilhado.
Em lavouras muito planas e deficientes em
esgotos há quem faça as medas em cima de um
lastro de leivas.
Inicia-se a secagem a par da trilha. Prestar
atenção à temperatura do secador, pois
temperatura alta aumenta a percentagem de
quebrados. Sabe-se que o operador tem a
tendência de levantar o fogo ou fechar a entrada
do ar frio. Atenção constante é indispensável. O
termômetro deve ficar entre 40 e 50º centígrados.
Terminada como está, a aguação, cobre-se
o piso das calhas com areia ou terra, ou palha de
arroz, para evitar que abram ou rachem sob o sol.
A semente para o ano seguinte deve ser
reservada desde já, caso tenham alguns trechos
de terra limpa. O arroz-semente pode ficar
emedado em lugar seguro, para ser trilhado mais
tarde. Se o arroz-semente fôr cortado por
combinada, cuide em secá-lo com 40ºC no
máximo.
MAIO
O corte já deve estar concluído. Continuam
os trabalhos de trilha, a qual deve terminar neste
mês.
Prossegue a secagem, cuidando-se que o
arroz não esquenta, dando grãos amarelos. A
secagem é tarefa que deve ser feita em seguida
se o arroz tiver mais de 15% de umidade. O arroz
de 15% pode ser descascado para venda e
consumo imediato. Arroz para semente pode ser
guardado em sacos com 14%. O arroz em casca
deve ter, de 13 a 14%, para ser guardado. Em
maio, sempre foi grande a ocorrência do arroz
amarelo, pois as chuvas freqüentes «amarelam»
o arroz na base das medas, quando os quadros
se enchem d'água.
O arroz para semente pode ser secado no
secador mecânico, com temperatura de 40ºC. O
arroz comercial dave ser sêco com temperatura
até 50ºC.
Deve ser apressado o transporte quando a
lavoura não fôr servida por boas estradas, pois as
chuvas começam a estragar os caminhos.
Inicia-se o desmatamento ou roçada e
queimada no local da lavoura nova, para começar
a lavrar. Faz-se, também, a exploração de nível
para drenagem e canais.
Providencia-se no material para cercar a
área da lavoura, abertura dos esgotos da lavoura
nova e limpeza dos já existentes.
Consertam-se e revisam-se tratores e
arados para a lavração do mês seguinte. Os que
lavram com bois, devem providenciar em ter uma
boa invernada, com água e pasto suficiente,
próximo ao local da lavração. Se os bois
lavradores pastam no mesmo campo onde estão
lavrando, convém retirar todo o gado, de modo
que o pasto fique só para os bois lavradores.
Ao planejar a área em que se vai plantar na
primavera verificar, antes, se terá água suficiente
para irrigar a área total. Não é prudente contar
com as chuvas. Não plantar mais do que será
possível irrigar.
Possuindo-se algum arroz que serve para
semente,
deve-se
conservá-lo.
Diversos
agricultores vendem todo o seu arroz-semente,
levados pelo bom preço e depois custam a
encontrar ou reclamam o preço alto, o que
costuma ocorrer em agôsto e setembro.
Ano a ano agrava-se a falta de semente. Não
deixar, pois, para procurá-la na primavera, contando
com a sorte. Tomar providências antes, garantindo
a compra. Tendo-se terra limpa convém
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comprar semente pura para ter produção própria,
em parte, ao menos.
JUNHO
Em algumas lavouras ainda prosseguem os
trabalhos de trilha e secagem.
Iniciam-se, na lavoura nova, os trabalhos de
roçada, destocamento, nivelamento e marcação de
canais, ruas e esgotos. Consertam-se tratores arados e
grades-de-discos para o preparo da terIra. Construção
de ranchos, potreiros e mangueira na lavoura nova.
Começa a lavração da terra gramada, que é
lavrada antes da resteva, quando também se fôr
semear na resteva. Mandar fazer uma análise da
terra e estudar o adulto que deve ser comprado.
Dá-se início à construção dos canais
necessários. Limpam-se os esgotos e abrem-se
os novos. Estabelecido o número de quadras que
se vai plantar, examina-se a capacidade da
secagem. Com o emprêgo das combinadas, os
secadores se tornaram insuficientes. Cortando a
mão, é possível secar nas medas; usando a
combinada, porém, é preciso haver secadores.
Ver, portanto, se o secador tem capacidade para
a lavoura. Ou se é possível contar com secadores
na cidade, com capacidade suficiente.
Aparelhar-se para semear em tempo
próprio. A época própria no Estado, é de 15 de
setembro a 15 de novembro. São 60 dias, dos
quais se devam descontar os dias médios de
chuva, que são em número de 14. Se pensarmos
também nos dias imediatamente depois das
chuvas, em que a terra molhada não permite
semear, serão mais uns 16 dias perdidos. Temos,
pois que nos 60 dias de semeadura o lavoureiro
pode contar só com 30. Assim, se a lavoura é de
90 quadras, deve-se ter material para semear 3
quadras por dia.
É corrente a opinião de que o arroz do tarde
dá bem. Mas todos os anos há queixas durante a
trilha de que outro fêz falhar parte dos cachos.
Além disso, quem semeia cedo, colhe em março
e antes das chuvas, quando o corte é mais barato
e o tempo é bom e sêco.
Terminada a trilha e a secagem tratar, logo em
seguida, de revisar trilhadeira e secadores, pois nessa
época os operários estão completamente familiarizados
com os defeitos existentes e portanto, mais capacitados
para indicar todos os retoques necessários. As correias,
tanto das trilhadeiras como dos secadores, deverão ser
enroladas e conservadas em lugares limpos e secos. A
trilhadeira deve ficar bem limpa; não deixar arroz, que
germina com a umidade.
A semente para a lavoura nova deve estar
assegurada, não sendo prudente deixar para a
última hora o trabalho de obtê-la. Mesmo em
terras velhas, não se deve usar sementes com
mais de um grão vermelho em mil grãos. E que
sejam limpas de semente de "capim arroz".
JULHO
Continua a lavração. A par dêsse serviço e uma
vez concluídos e limpos os esgotos, principia-se a
construção das ruas na nova lavoura.
Dá-se início à construção dos canais
anteriormente nivelados e limpeza dos demais,
remontando-os onde fôr preciso.
Ainda trabalham os secadores. Consertamse motores e locomóveis para a irrigarão da nova
safra.
Preparam-se
as
grades-de-discos,
providenciando-se na compra das peças que
faltem e novas grades, se forem necessárias.
Revisam-se as semeadeiras.
Drena-se a terra lavrada para escoamento das
águas das chuvas que favorecem o desenvolvimento
das gramas de banhado e retardam a secagam das
terras para os futuros trabalhos de plantação
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Faz-se a encomenda de adubo;
habituar-se a ouvir o Engenheiro Agrônomo
da região, sôbre o adubo a usar.
Ver qual a semente disponível e a que
se vai precisar antes de fazer a aquisição.
Não comprar sementes antes de conhecer a
percentagem do arroz vermelho e a
germinação. E' conveniente lembrar que se
deve plantar algum arroz precoce para colhêr
cedo, antes das chuvas de outubro. Uma boa
semente comercial não deve ter mais de um
grão vermelho por mil e sua germinação deve
ser superior a 85%. Não deve ter «capim
arroz. Exigir que seja limpa. O «capim arroz»
pode ser eliminado nas peneiras do secador
ou nas peneiras manuais, que existem no
mercado, mas o «arroz vermelho» não se
elimina nas peneiras. A semente deve, pois,
estar limpa do «vermelho».
Os que têm tratores a óleo diesel
precisam ter depósitos e reservas de óleo
para usá-lo decantado. Todo óleo diesel tem
matéria estranha em suspensão, que
prejudica o fracionamento do trator e estraga
as bombas injetoras. O disel é um motor
caro; combustível limpo diminui as despesas
anuais em reparações.
Ranchos feitos de palha de arroz,
durante a colheita, assim como montes de
palha, devem ser queimadas para evitar que
pragas como o «percevejo», aí se acumulem
e passem o inverno, vindo a desovar na
primavera. Nas lavouras em que houve
ataque de «brusone», a palha deixada pelas
combinadas deve ser queimada.
As cêrcas da lavoura nova poderão ser
feitas até setembro, mas o material (arame e
madeira) deverá ser providenciado neste ou
no próximo mês.
Se ainda não foi feito, deve-se retirar a
palha das «passagens de carrêtas» onde a
taipa foi cortada para puxar o arroz para a
trilhadeira. Deixar, assim as valetas limpas
para escoar as águas.
AGÔSTO
E' um mês de intenso serviço de
preparação das terras. Executada a lavração,
é aconselhável, nas partes planas, proceder
a ligação dos quadros lavrados com o valo de
drenagem. Para êsse fim, usa-se um arado
comum a boi. Assim agindo, facilita-se o
escoamento rápido das águas das chuvas,
evitando que fiquem estagnadas nos
quadros, prejudicando a semeadura em
outubro.
Não esquecer que as chuvas têm
dificultado o plantio neste mês, que é o
melhor. Tudo o que fôr possível fazer para
drenar o solo, é vantagem que não se deve
desprezar.
Inicia-se a discagem em setembro. Para
isso devem ficar as grades em condições, no
decorrer dêste mês.
Em agôsto podem, ainda, ser feitos
diversos serviços de nível em canais.
Também são serviços para esta época,
nivelamento das calhas, instalação de
bombas, revisão e reparação dos locomóveis
e motores, limpeza dos canais mestres. A
construção das calhas pode ser iniciada,
deixando-se por colocar as tábuas do fundo e
bordas, as quais serão fixadas alguns dias
antes de começar a aguação. Isto evitará,
que fiquem longo tempo expostas ao sol.
Quem
trabalha
em
locomóveis,
providenciar na compra e transporte de lenha
e de óleo para motores. O óleo diesel, que às
vezes falta para os motores durante a
irrigação, deve ser comprado estocado. Há
granjas usando, com acêrto, os tanques
grandes de ferro para 5.000 litros e até
maiores. Nêles, o diesel decanta e as
impurezas sedimentam, o que favorece a
vida do motor. Uma instalação capaz de
decantar o óleo diesel é uma necessidade
em qualquer granja.
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Queimam-se os montes de palha
deixada para abrigo e alimento do gado
durante o inverno, combatendo, assim, ratos,
môscas, percevejos e cascudos do bicho-daraiz, antes de se dispersarem e iniciarem a
reprodução, na primavera. Espalhar óleo
«sujo» sôbre a palha úmida que escape à
queima.
Se não houver secador na granja,
lembrar-se de que uma lavoura de 100
quadras, em terras próprias, já comporta um
secador.
Os motores e locomóveis que irão ser
usados na aguação devem ser reformados e
estar prontos em setembro.
Retocar as instalações para bombas e
motores. Deixar as estradas em condições
para o movimento da plantação que se
aproxima, reconstituindo os bociros de
madeira e terra, estragados pelo tempo.
Devem ficar em condições de suportar o
tráfego do adubo, de semente e dar
passagem às águas das chuvas.
Providenciar na compra de semente,
prestando atenção ao «capim arroz» de que
deve estar isenta. Quanto ao «arroz
vermelho», lembrar-se de que não deve ser
usada semente, com mais de 1º/00 (um por
mil).
SETEMBRO
Continua o trabalho de preparação das
terras. Pode-se dar início à discagem. Para
os que ainda
t usam bois na lavoura, é a
época própria para amansar os tambeiros
(bois novos) que são aproveitados nas
grades-de-disco.
Prosseguem o nivelamento e a
construção das taipas, quando feitas à mão.
Limpam-se os canais de irrigação.
Ultimam-se os preparativos para a instalação
de máquinas, bombas e calhas.
Pode-se começar, neste mês, os
serviços de semeadura e adubação, se o
tempo permitir e a terra não estiver
excessivamente úmida.
Ao fazer encomenda das correias para
os motores das bombas, lembrar-se de
consultar uma casa especializada. A alta
rotação dos motores atualmente usados,
exige a cautela de comprar a correia exata e
devidamente calculada para cada motor.
Como se aproxima a semeadura, não
esquecer de se prevenir com combustível
(óleo ou lenha) e lubrificantes, para os
motores de irrigação, pois o primeiro banho
deve ser dado após dez dias do nascimento
do arroz. Não esquecer que irrigação
atrelada por falta d'água ou de taipas, é um
dos fatôres apontados como favoráveis ao
desenvolvimento da ilegível.
Adubo e semente devem estar, êste
mês em depósito na lavoura. É preciso que
as cêrcas das lavouras estejam em
condições.
Embora a prática usual, no Estado, seja
de sete sacos de semente por quadra, os
ensaios da Estação Experimental de Gravataí
aconselham cinco sacos, quando sa trata de
semente selecionada.
Verificar se as bombas e motores estão em
condições: o elevado preço das peças não permite
que se deixem os reparos para a última hora.
Ao chegar a época de semear, é
comum ocorrerem chuvas que inundam parte
dos quadros. Com a água aí empoçada, o
orzicultor espera que o vento e o sol
enxuguem os quadros. Isso demora. Deve-se
enxugá-los, abrindo rego com um arado-aboi, ou com enxada, escorrendo a água para
as valetas. Assim fazendo, apressar-se-á a
secagem da terra e poder-se-á plantar mais
cedo. O mesmo se fará em outubro, quando
uma chuva afogar alguns quadros já
semeados e ainda não úmidos.

OUTUBRO
Continuam os trabalhos de preparação
das terras e semeadura sendo, o mês, ótimo
para a semeadura e adubação. A maior parte
da lavoura deve ficar semeada neste mês.
Os que usam adubar também com azôto,
poderão deixar aplicação dêste, para ser feita
em cobertura, quando o arroz tiver de 6 a 8
semanas.
Inicia-se a aguação dos arrozes
semeados na primeira quinzena de setembro,
pois deve-se ter em conta que se obtém
melhores rendimentos, molhando o arroz já
aos 10 dias de nascido.
Neste mês, também é grande o serviço
de entaipamento: taipas novas e remontes
das antigas.
Comprar parte do combustível para os
motores de irrigação e deixa-lo decantar em
tonéis ou depósitos: combustível decantado
prolonga a vida do motor.
Mês de trabalho intenso com os
tratores, que viram até de noite em muitas
lavouras. Prestar atenção à lubrificação dos
tratores, seguindo as instruções de mudança
de óleo e filtro. Com o alto preço da
maquinaria e das peças, descuidar-se de
lubrificação é pôr dinheiro fora.
Os ensaios da Estação Experimental de
Arroz de Gravataí indicam que o arroz dá
melhores colheitas quanto semeado em
outubro e até o dia 15 de novembro. A
dificuldade para semear em outubro é o
grande número de dias de chuva. Há
municípios em que o número de dias de
chuva em outubro, tem oscilado entre 4 e 20
dias com uma média de 8 dias. Somando-se
a êsses 8 dias os dias seguintes, em que não
é possível semear por estar molhada a terra,
sobram cêrca de 10 dias úteis para a
semeadura. Isto exige que o orizicultor tenha
mais material agrário que o normal.
Semeando cedo evitam-se frios na flor, em
fevereiro.
As chuvas, no comêço de outubro, com
freqüência alagam os primeiros quadros
semeados. O orizicultor deve usar um aradoa-boi tirar a água empoçada, fazendo regos
até os esgotos.
O cascudo ataca o arroz recémnascidos, especialmente em terra de campo
nova; (o remédio é apressar e adiantar o
primeiro banho.
Evitar atraso na irrigação. Não basta ter
a bomba e o motor prontos ou a água do
açude à espera. E' preciso que o
entaipamento esteja pronto a tempo. Não
deve a água esperar pelas taipas. Tanto a
semeadura do tarde como o entaipamento
atrasado podem concorrer para baixar a
média de sua lavoura.
NOVEMBRO
Êste é ainda considerado um bom mês
para a semeadura. Deve-se procurar
concluir, até 15 do corrente, os serviços de
preparação das terras e a própria semeação.
Lembrar-se de que o arroz de dezembro
produz menos, e, além disso, floresce em
março, mês que tem noites frias que podem
matar a flôr.
Caso
sobrevenham
chuvas
que
alaguem parcialmente alguns quadros de
arroz já semeados, afogando a semente,
tratar de abrir regos nesses quadros com
arado-a-boi fazendo a água correr para as
valetas (drenos).
Prepara-se, nos primeiros dias dêste
mês, a lavoura para ser irrigada. Fecham-se
as passagens dos talhões e ligam-se as
taipas.
Continua a irrigação da parte semeada
em setembro e aumenta a necessidade
d'água, pois há mais arrozes crescidos
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e, conseqüentemente, a área a irrigar é
maior.
Executa-se a adubação nas lavouras,
nas quais o adubo, por motivo de fôça maior
não foi distribuído junto com a semente.
Procuram-se focos de percevejos nas
partes altas da lavoura.
E' mês em que freqüentemente
aparecem
a
«lagarta-da-fôlha»
e
o
«cascudinho»; o tratamento contra ambos é
encher os quadros com água. O chamado
«bicho-da-raiz», que também ataca neste
mês, pode ser combatido com polvilhamento
de inseticidas, para o que convém consultar
firma especializada. Outra maneira de
combater o «bicho-da-raiz» é retirar a água
dos quadros atacados, até que a terra
enxugue, e depois repô-la novamente.
Deve-se percorrer diáriamente a
lavoura, procurando os focos da «lagarta-dafôlha». Combatê-la logo que aparecer com o
polvilhamento.
No próximo mês já se faz adubação em
cobertura; convém providenciar o adubo,
caso seja necessário aplicar algum azôto ou
potássio.
Quando se utilizar semeadeira-em-linha
e a terra estiver úmida, deve-se ter o cuidado
de examiná-la com freqüência, pois é
possível que a terra se acumule na frente dos
canos, entupindo-os, e a semente não desça.
E' preciso, também, vigiar a caixa. Cuidado
igual deve-se observar na descida do adubo
pelos canos da semeadeira-adubadeira, pois
acontece
embuchar,
prejudicando
a
adubação e semeação da lavoura.
DEZEMBRO
E' um dos meses em que a irrigação
deve ser bem atendida, pois é época de
grande evaporação. Período de irrigação
permanente, devendo o lavoureiro voltar tôda
sua atenção para obter um perfeito
funcionamento das máquinas e bombas.
Deve-se armazenar alguma quantidade
de combustível, para suprir escassez, muito
comum nessa época.
Ainda continua a construção de taipas.
Os canais devem ser revisados
devidamente, a fim de se verificar possíveis
arrombamentos.
Limpar, ainda, as taipas velhas, a fim de
evitar focos de pragas na lavoura.
Iniciar, neste mês, o consêrto de
estradas e boeiros para a colheita.
Combater o percevejo em suas
primeiras aparições nos pastos dos arredores
da lavoura e nas próprias taipas. Aparece a
lagarta-da-raiz, que se combate esgotando
os «quadros», até que a terra fique sêca. Nos
arrozes do cedo, pode aparecer a lagarta-dafôlha, que se extermina afogando o arroz
com o enchimento total dos «quadros». A
pulverização com inseticidas é eficiente.
Percorrer, diàriamente, a lavoura, procurando
os focos da lagarta-da-fôlha. Não deixar que
se estendam, começando o polvilhamento
logo que aparecerem.
Os diversos inseticidas modernos são
eficazes; e como sempre há inovações nesse
ramo, convém que o agricultor consulte as
casas especializadas.
Verificar se há galpões suficientes na
granja ou depósitos na cidade, com
capacidade para armazenamento da colheita.
Lembrar-se de que no forte da colheita nem
sempre há transporte à disposição.
O arroz precisa ficar depositado na zona
produtora, aguardando época própria para
embarque e venda.
Nos quadros semeados em outubro,
pode-se fazer adubação em cobertura; azôto
e potássio são os fertilizantes usados para
isto, espalhando-se, 100 quilos de sulfato de
amônio e 50 quilos de cloreto de potássio, ou
150 quilos de salitre duplo de sódio e
potássio.
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CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da Constituição e do art. 1º,
nº IV, ao Regimento Comum, designa a sessão conjunta a realizar-se no dia 14 de junho
próximo às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação,
sem prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes vetos presidenciais:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-661 no Senado,
que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de imóvel à
Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no Senado,
que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do terreno
integrante do seu Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 3º, da Constituição e de art. 1º,
nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão
conjunta a realizar-se no dia 21 de junho do ano em curso às 21 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados conhecerem do veto presidencial ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962, na
Câmara e nº 18, de 1963, no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª
Região da Justiça do Trabalho, com sede mas Comarcas que específica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.
Auro Moura ANDRADE
Presidente do Senado Federal
Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a redação dos arts.
156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº
7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de Falências) e da outras providências;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara nº 307-65
no Senado, que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) do Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66
no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de
imóveis à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66
no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do
terreno integrante do seu patrimônio.
SESSÃO CONJUNTA
EM 11 DE JUNHO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º. Ao Projeto nº 2.766-B-65 na Câmara e nº 307-65 no Senado, que dispõe
sobre as irradiações em idioma estrangeiro (veto total);
2º. Ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Senado,
que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doa-

ção de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso (veto
total);
3º. Ao projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no Senado, que
autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da aérea do terreno
integrante do seu patrimônio (veto total);
4º. Ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a redação dos arts. (156, § 1º, item
II, 172 (caput) e 175 e acrescenta um parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº 7.661 de
25 de junho de 1945 (Lei de Falências) e dá outras providencias (veto parcial).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Veto
1º
2º
3º
4º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Art. 3º e seus parágrafos.
SESSÃO CONJUNTA

EM 15 DE JUNHO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 8, de 1966 (C.N.), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, o credito especial
de Cr$ 97.500.000.000, em favor do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, para obras rodoviárias constantes do Programa de Construção,
Pavimentação e Restauração Rodoviária.
PARECER
Nº 15, DE 1966 (C.N.)
Parecer nº 15, de 1966 (C. N.), da Comissão eleita designada para opinar sobre o
Projeto de Lei nº 8, de 1986 (C. N.) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 97.500.000 000 em
favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias
constantes do programa de construção, pavimentação e restauração de rodovias do
Plano Nacional de Viação para 1966.
Relator: Deputado Vasco Filho
RELATÓRIO
Oriundo da Mensagem nº C. N. 9 de 1966, do Senhor Presidente da Republica o
Projeto de Lei em tela que "autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o credito especial de Cr$ 97.500.000.000, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias constantes
do programa de construção, pavimentação e restauração de rodovias do Plano
Nacional de Viação para 1966".
A Proposição foi lida em Sessão do Congresso Nacional de 27 de maio de 1966,
sendo designada para estudá-la a seguinte Comissão:
PRESIDENTE: Senador José Leite
VICE-PRESIDENTE: Senador Bezerra Neto
RELATOR: Deputado Vasco Filho
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SENADORES
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Eugênio de Barros
Dix-Huit Rosado
José Leite
Lopes da Costa
Attílio Fontana

1.
2.
3.
4.

Josaphat Marinho
Bezerra Neto
João Abrahão
Ruy Carvalho
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ARENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MDB
1.
2.
3.
4.

EXPEDIENTE

DEPUTADOS

Osny Itegis
Carneiro de Loyola
Ivan Luz
Vasco Filho
Emílio Gomes
Guilhermino de Oliveira
Geremias Fontes
Antônio Baby
Laerte Vieira
Josaphat Borges
Paulo Coelho

e estabelecido o seguinte calendário:
Dia 27-5-66 – Instalação de Comissão, escolha do Presidente, do Vice-Presidente
e do Relator.
Dias 30 e 31-5-66, 1, 2 e 3-6-66 – Recebimento de emendas perante a Comissão.
Dia 9 de junho – Apresentação do Parecer, pela Comissão.
Dia 9 de junho – Publicação do Parecer.
Dia 15 de junho – Discussão da matéria, Sessão Conjunta às 21 horas e 30
minutos no Plenário.
Perante a Comissão foram apresentadas emendas, sôbre as quais vamos falar.
PARECER
Submete o Poder Executivo à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 8-66
(C. N.), abrindo, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, em favor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem o crédito especial de 97,5 bilhões de cruzeiros destinado a
suplementar os recursos financeiros de que dispõe para a realização do Programa de
Construção, Pavimentação e Restauração de Rodovias do Plano Nacional de Viação.
Pela longa Exposição de Motivos E. M. – nº 81-66, subscrita por três Ministros
ficamos sabendo – Item 11 – quais as BRs que deseja o Governo atender, tôdas elas
(menos a BR-373) constantes do "Plano Preferencial de Obras Rodoviárias"
estabelecido no Decreto nº 57.088, de 15 de outubro de 1965.
É esta discriminação, constante do item 11
Usos:
Rodovias
Cr$ Milhões
BR-2
Atual 462 – 116...................................................................
5.850
BR-5
"
101.............................................................................
4.026
BR-11
"
304 – 101...................................................................
6.570
BR-13
"
116.............................................................................
6.570
BR-16
"
163.............................................................................
4.710
BR-31
"
262.............................................................................
26.210
BR-34
"
267.............................................................................
9.430
BR-35
"
277 – 373...................................................................
10.401
BR-37
"
290.............................................................................
7.011
BR-59
"
468 – 101...................................................................
22.605
Restauração de Rodovias...........................................................................
7.437
TOTAL.................................................................................................... 111.000
Fontes:
Crédito Especial..........................................................................................
Economia do Custeio..................................................................................
TOTAL.........................................................................................................
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Bilhões
97.500
13.500
111.000

Como vemos, para a execução do Programa proposto busca o Govêrno recursos
em duas fontes: Economia do Custeio e Crédito Especial.
Com êstes elementos, e mais ainda, usando o Decreto nº 57.088 – Plano
Preferencial de Obras Rodoviárias e a nomenclatura antiga das BRs (Lei nº 2.985 de
27-11-56 – Art. 20), podemos organizar o Quadro Comparativo anexo que servirá de
base para o estudo do nosso Substitutivo.
Adotamos na confecção dêste Quadro o critério matemático, atribuindo ao Plano
100% à Economia de Custeio 12% e ao Crédito Especial 88% de forma que tôdas as
BRs tenham o mesmo tratamento estabelecido em "Usos" do Govêrno, isto é, 100%
no Programa, 12% em Economia do Custeio e 88% em Crédito Especial.
Com êste critério matemático, ou rígido, passamos a examinar as 24 emendas
recebidas pela Comissão Mista:
Emendas ns 1, 2 e 3 de autoria, respectivamente, dos ilustres Deputados Emílio
Gomes (1) e Laerte Vieira (2).
Modificam a ementa e o texto do projeto original, transformando-o de crédito total
para crédito discriminado.
Somos pela aceitação das três emendas com a seguinte redação:
Ementa: "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Viação e Obras
Públicas e destinado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem o Crédito
Especial de Cr$ 97.500.000.000, para o fim que especifica".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 97.500.000.000 (noventa
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e sete bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), em favor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, destinado a suplementar os recursos financeiros de que
dispõe para realização do Programa de Construção, Pavimentação e Restauração de
Rodovias do Plano Nacional de Viação nas seguintes rodovias: (Ver Quadro anexo).
Adotar-se os Artigos 2º, 3º e 4º do projeto.
Emenda nº 4 de autoria da Deputado Guilhermino de Oliveira.
Assunto: Para construção da rodovia, ligando Fervedouro; MG, na BR-4, a
Guacui, ES. Cr$ 6.000.000.000.
Parecer – Parecer contrário. Não se trata de estrada do Plano Nacional de
Viação.
Assunto: Para construção da ligação rodoviária da BR-4, (Rio Bahia), a Usiminas,
em Ipatinga Cr$ 6.000.000.000.
Parecer – Parecer favorável com 2 bilhões.
Trata-se de rodovia que vai atender às magníficas instalações da "Usiminas", que
deve ser concluída em regime prioritário.
Emenda nº 6 – de autoria do Deputado Vasco Filho
Assunto: BR-030 – Trecho Formosa – Ubaitaba Cr$ 5.000 bilhões.
Restauração de Rodovias – 2,434 bilhões.
Emenda de minha autoria solicito a designação de outro relator.
Emenda nº 7 – de autoria do Deputado Guilhermino de Oliveira
Assunto: Para construção inclusiva pavimentação, do trecho da BR-81,
compreendido entre Reduto e Realeza.
Parecer – Parece favorável
Trata-se, apenas de destaque de trecho de rodovia.
Emenda nº 8 – de autoria do Deputado Ivan Luz
Assunto: BR-153 – Trecho Ourinhos – BR-376 – Construção e Pavimentação –
Cr$ 3.000.000.000
Parecer – Parecer contrário.
Pretende o Govêrno concentrar recursos nas BRs 277, 373 e BR-468.
Emenda nº 9 – de autoria do Deputado
Assunto: BR-153, – Trecho "Porto Marcondes – Sumaré – Paranavaí – São
Carlos do Ivaí – Jussara – Campo Mourão – Laranjeiras do Sul – Chopinzinho –
Vitorino – Divisa com Santa Catarina – Melhoramentos e Pavimentação Cr$
3.000.000.000.
Parecer – Parecer contrário pelos mesmos motivos da Emenda nº 8.
Emenda nº 10 – de autoria do Deputado Arnaldo Nogueira.
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Assunto – BR-230 – Trecho Campina Grande – Soledade, para pavimentação Cr$
1.000 bilhão.
Restauração de Rodovias Cr$ 6,487 bilhões.
Parecer – Parecer favorável.
Trata-se da estrada principal da Paraíba incluída no Plano Preferencial.
Emenda nº 11 – de autoria do Senador Bezerra Neto
Assunto – Inclusão do trecho Rio Brilhante – Corumbá, com Cr$ 2.000.000.000.
Parecer – Parecer favorável, deduzindo-se esta importância do teto estabelecido
para Mato Grosso.
Emenda nº 12 – de autoria do Deputado Adahury Fernandes.
Assunto: a) Estado do Espírito Santo Cr$ 5.000 bilhões.
b) Estado de Minas Gerais Cr$ 21.210 bilhões.
Parecer – Parecer favorável.
Trata-se, apenas, de destaque de trecho da BR-262, sem alteração de despesas.
Emenda nº 13 – de autoria de Deputado Celso Murta.
Assunto: Inclua-se a BR-340, destacando-se o recurso de Cr$ 1.000.000 para
prosseguimento da implantação do trecho Araçuai – Salinas, inclusive conclusão da
ponte sôbre o Rio Jequitinhonha.
Parecer: Parecer contrário.
A Rodovia BR-340 não está incluída no Plano Preferencial.
Emenda nº 14 – de autoria do Deputado Vasco Filho
Assunto: BR-393 – Trecho Além Paraíba – Terezópolis Cr$ 2,000 Bilhões.
Restauração de Rodovias Cr$ 5.437 bilhões
Emenda de minha autoria, solicito a designação de outro Relator.
Emenda nº 15 – de autoria de Deputado Ivan Luz.
Assunto: BR-476 – Trecho "Curitiba – Pôrto União".
Melhoramentos e pavimentação Cr$ 3.000.000.000.
Parecer – Parecer favorável em parte, desde que não seja alterado o teto
estabelecido para o Estado do Paraná.
Emenda nº 16 – de autoria do Deputado Oswaldo Lima Filho
Assunto: Ao Artigo 1º, acrescente-se o seguinte parágrafo:
...§ da despesa prevista no artigo anterior serão aplicados seis bilhões de
cruzeiros (Cr$ 6.000.000.000) na construção e pavimentação da Rodovia BR-232,
(antiga BR-25).
Parecer – Parecer favorável, com 5,5 bilhões de cruzeiros.
Trata-se da estrada por onde escoa quase tôda economia pernambucana, esta
incluída no Plano Preferencial.
Emenda nº 17 – de autoria do Deputado Tabosa de Almeida.
Assunto: Adicione-se o seguinte Parágrafo Único ao Art. 1º do referido
Projeto:
"Parágrafo Unico – Do crédito especial de que trata êste artigo serão aplicados
Cr$ 10.000.000.000 (dez bilhões de cruzeiros) na suplementação dos recursos
financeiros destinados ao prosseguimento da construção da BR-232, e Cr$
3.000.000.000 (três bilhões de cruzeiros) no prosseguimento da construção da BR104".
Parecer – Considerada na Emenda nº 16, quanto à BR-232.
Parecer contrário quanto à BR-104, por não constar do Plano Preferencial.
Emenda nº 18 – de autoria do Deputado Gabriel Hermes.
Assunto – Acrescente-se ao Art. 1º o seguinte parágrafo: Parágrafo Único. Da
rública "Restauração de Rodovias" destaque-se e destine-se à BR-316 – Trecho
Belém – Capanema, para melhoramentos e pavimentação, Cr$ 3.000.000.000 (três
bilhões de cruzeiros).
Parecer – O ilustre Deputado Gabriel Hermes procura dar recursos ao D.N.E.R.
para que êste possa resolver o compromisso assumido, em convento com o DER –
Pa.
Não se trata pois, de nenhum programa de construção pavimentação ou
restauração de rodovias do presente projeto. O D.N.E.R. poderá muito bem cumprir o
compromisso assumido com o Estado do Pará, usando dos recursos da rubrica
Economia do Custeio, mencionada no projeto.
Emenda nº 19 – de autoria do Deputado Dirceu Cardoso.
Assunto: BR-31 atual 262. Cr$ 26.210 milhões, sendo 4 bilhões para o trecho
Vitória à divisa de Minas.
Parecer – Considerada na Emenda nº 12.
Emenda nº 20 – de autoria do Deputado Nilo Coelho.
Assunto. Acrescente-se onde couber:
Art. ... – Do crédito referido no Art. 1º, a importância de Cr$ 10.000.000.000
(dez bilhões de cruzeiros), será destinada aos trabalhos de implantação
e pavimentação da Rodovia BR-232, antiga BR-25, no Estado de
Pernambuco.
Parecer – Considerada na Emenda nº 16.
Emenda nº 21 – de autoria do Deputado Milvernes Lima.
Assunto: Acrescente-se onde couber:
Art. ... Do crédito referido no Art. 1º, a importância de Cr$ 5.000.000.000
(cinco bilhões de cruzeiros), será destinada à continuação dos serviços de
implantação e pavimentação da Rodovia BR-232, antiga BR-25, no Estado de
Pernambuco.
Parecer – Considerado na Emenda nº 16.
Emenda nº 22 – de autoria do Deputado Emílio Gomes.
Assunto. a) Contôrno Norte de Curitiba Cr$ 2.000.000.000.
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b) Demais rodovias 5.437.000.000.
Parecer: Parecer contrário.
Pensamos que o contôrno norte de Curitiba poderá ser custeado pela verba da
BR que atravessar a Capital Paranaense.
Emenda nº 23 – de autoria do Deputado Emílio Gomes.
Assunto: a) BR-277 – para aplicação no trecho São Luiz do Purunã – Palmeira –
Irati – Relógio Cr$ 4.000.000.000.
b) BR-378 – para aplicação no trecho Relógio a Barracão Cr$ Cr$ 6.401.000.000.
Parecer – Trata-se de destaque de trecho de Rodovia sem aumento de despesa.
Parecer favorável.
Emenda nº 24 – de autoria do Deputado Emílio Gomes.
Assunto: Rodovia BR-59 atual 468:
a) para pavimentação asfáltica do trecho no Estado do Paraná Cr$ 5.000.000.000.
Parecer – Parecer favorável, desde que não ultrapasse o teto estabelecido para o
Estado do Paraná.
E' o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 7 de junho de 1966. – Vasco Filho, Relator.
PROJETO DE LEI Nos DE 1966 (C.N.)
QUADRO COMPARATIVO
RODOVIAS
nomenclatura
antiga atual

TRECHOS

USOS
RECURSOS
ESTABELE
RECURSO
PROGRA
DA
CIDOS NA
S
MA do
ECONOMIA
EXPOSIÇÃ
CRÉDITO
D.N.E.R
DO
O DE
ESPECIAL
CUSTEIO
MOTIVOS

BR BR
Cr$ bilhões Cr$ bilhões
2 462 Rio (BR-101) – Volta
Redonda/Volta
116 Redonda – S. Paulo
5,850
1,600
5 101 Feira de Santana –
Rio de Janeiro
4,026
4,000
11 304 Boqueirão do Cesário
– Natal/Natal
101 Feira de Santana
6,570
6,000
13 116 Fortaleza – Feira de
Santana
6,570
6,200
16 163 Rondonópolis
–
Dourado
4,710
4,000
31 262 Vitória
–
Belo
Horizonte – Frutal
26,210
26,200
34 267 Presidente Epitácio
– Pôrto Murtinho
9,430
7,000
35 277 Paranaguá – Curitiba
– Foz do Iguaçu
373 Limeira – Ponta
Grossa – Barracão
10,401
10,400
37 290 Caório
–
Pôrto
Alegre – Uruguaiana
7,011
7,000
59 468 Curitiba – Caruva –
Joinville/Joinville –
Osório
22,603
22,600
Restauração
de
Rodovile
7,437
3,900
Para acêrto
0,180
–
4 393 Além Paraíba –
Teresópolis
–
2,000
47 030 Formosa (GO) –
Ubaitaba (BA)
–
3,000
23 230 Campina Grande –
Soledade
–
1,000
– 456 Trecho
Ipatinga
(BR-361) – BR-116
–
1,700
25 252 Recife – Arooverde
– Salgueiro
–
4,400
TOTAIS
111,000
111,000

Cr$ bilhões

Cr$ bilhões

0,200

1,400

0,500

3,500

0,700

5,300

0,700

5,500

0,500

3,500

3,200

23,000

0,800

6,200

1,200

9,200

0,800

6,200

2,700

19,900

0,500
–

3,400
–

0,200

1,800

0,300

2,700

0,200

0,800

0,200

1,500

0,800
13,500

3,600
97,500

PARECER DA COMISSÃO
Da Comissão Mista do Congresso Nacional, sôbre o Projeto de Lei nº 8, da 1966
(CN), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, a crédito especial de Cr$ 97.500.000.000 (noventa e sete bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros), em favor do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, para obras rodoviárias constantes do Programa de Construção,
Pavimentação e Restauração de Rodovias do Plano Nacional de Viação para 1966.
Relator: Deputado Vasco Filho.
A Comissão Mista do Congresso Nacional designada para emitir parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 8, de 1966 (C.N.), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ 97.500.000.000, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, para obras constantes do programa de
construção, pavimentação e restauração rodoviária, reunida em 8 de junho de 1966, com a
presença dos Senhores Senadores Bezerra Neto, José Leite, Vivaldo Lima, Domício
Gondim, Eugênio de Barros, Manoel Villaça, Dylton Costa, Attilio Fontana, José Ermírio, Ruy
Carneiro e os Senhores Deputados Osny Regis, Carneiro de Loyola, Ivan Luz, Vasco Filho,
Guilhermino de Oliveira, Geremias Fontes, Antônio Baby e Josaphat Borges baseada no
Parecer do Relator e nos destaques oferecidos à Comissão, ficou deliberado o seguinte:
1) Aprovou em parte as emendas nºs 1, 2 e 3 – Texto
2) Rejeitou a entenda nº 4
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Aprovou em parte a emenda nº 5
Aprovou em parte a emenda nº 6 – com 3 bilhões.
Aprovou a emenda nº 7.
Aprovou a emenda nº 8, com subemenda.
Rejeitou a emenda nº 9.
Aprovou a emenda nº 10.
Aprovou a emenda nº 11.
Aprovou a emenda nº 12.
Rejeitou a emenda nº 13.
Aprovou a emenda nº 14.
Rejeitou a emenda nº 15.
Aprovou em parte a emenda nº 16.
Considerou a emenda nº 17.
Na emenda nº 16, rejeitando a BR-104.
Considerou a emenda nº 18, na rubrica!

Substitutivo adotado pela Comissão Mista
Autoriza o Poder Executivo e abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas e
destinado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito especial de
Cr$ 97.500.000.000 para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério de
Viação e Obras Públicas o crédito especial de Cr$ 97.500.000.000 (noventa e
sete bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) em favor do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, destinado a suplementar os recursos
de que dispõe para a realização do Programa de Construção, Pavimentação
e Restauração de Rodovias do Plano Nacional de Viação, nas seguintes
BRs:

Restauração de Rodovias
Considerou a emenda nº 19 na emenda nº 12.
Considerou a emenda nº 20 na emenda nº 16.
Considerou a emenda nº 21 da emenda nº 16.
Rejeitou a emenda nº 22.
Aprovou a emenda nº 23 com subemenda.
Aprovou a emenda nº 24.
O Deputado Guilhermino de Oliveira, designado pelo Presidente para dar parecer
sôbre as emendas do Deputado Vasco Filho, de nºs 6 e 14, deu parecer favorável,
fixando em 3 bilhões e 2 bilhões, respectivamente.
Foram apreciados 7 destaques:
1) Deputado Ivan Luz – BR-153 aprovado com 1,4 bilhões.
2) Mesma Rodovia.
3) BR-373 – Foi aprovado com 1 bilhão em vista de não estar a Rodovia incluída
no Plano Preferencial.
4) A mesma Rodovia
5) Deputado Antônio Baby – contôrno de Curitiba – Rejeitado.
6) BR-468 – Rejeitado.
7) Deputado Gabriel Hermes – atendido na Rubrica – Restauração de Rodovias.
De acôrdo com a matéria aprovada em reunião, foi oferecido o seguinte substitutivo:
PROJETO DE LEI Nº 8 DE 1966 (C.N.)
QUADRO COMPARATIVO
RODOVIAS
nomenclaturas
antiga atual
BR
BR
2

462
116

5

101

11

304
101

13

116

16

163

31

262

34

267

35

277
373

37

290

59

468
101

4

393

47

030

23

230

–

458

25

232

TRECHOS
(ver Planos
Preferenciais de
Obras)
(Decreto nº
57088, de 1510-65)
Rio (BR-101) –
Volta Redonda
Volta Redonda
– S. Paulo
Feira de Santana
– Rio de Janeiro
Boqueirão
do
Cesário – Natal
Natal Feira de
Santana
Fortaleza – Feira
de Santana
Rondonópolis –
Dourados
Vitória – Belo
Horizonte – Frutal
Presidente
Epitácio – Pôrto
Murtinho
Paranaguá
–
Curitiba – Foz
do Iguaçu
Limeira – Ponta
Grossa
–
Barracão
Osório – Pôrto
Alegre
–
Uruguaiana
Curitiba – Garuva
– Joinville
Joinville – Osório
Restauração de
Rodovias
Para acêrto
Além Paraíba –
Teresópolis
Formosa (GO) –
Ubaitaba (BA)
Campina Grande
– Soledade
Trecho Ipatinga
(BR-361) – BR116
Recife – Arooverde – Salgueiro
totais

Usos esta- Programa Recursos Recursos
belecidos do DNER
da
do Crédito
na
para
Economia
especial
Exposição apreciação do Custeio
88%
de Motivos Substitutivo
12%
Cr$ bilhões Cr$ bilhões Cr$ bilhões Cr$ bilhões

5,850

1,600

0,200

1,400

4,026

4,000

0,500

3,500

6,570

6,000

0,700

5,300

6,570

6,200

0,700

5,500

4,710

4,000

0,500

3,500

16,210

26,200

3,200

23,000

9,430

7,000

0,900

6,100

10,401

10,400

1,300

9,000

7,011

7,000

0,900

6,100

22,605

22,600

2,800

19,800

7,437
0,180

–
–

–
–

–
–

–

2,000

0,200

1,800

–

4,500

0,500

4,000

–

2,000

0,200

1,800

–

2,000

0,200

1,800

–
111,000
bilhões

5,500
111,000
bilhões

0,700
13,500
bilhões

4,800
97,500
bilhões

(+) - tem 50 bilhões da USAID
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1) BR-030 Formosa (GO) – Ubaitaba (BA) ................................................
2.700
2) BR-101 Natal-Feira de Santana .............................................................
3.500
Feira de Santana-Rio de Janeiro-Joinvile-Osório .....................
2.300
3) BR-116 Fortaleza-Feira de Santana ......................................................
5.500
4) BR-153 Ourinhos-BR-376 ......................................................................
1.300
5) BR-163 Rondonópolis-Dourados ...........................................................
3.500
6) BR-230 Campina Grande-Solenidade ...................................................
0.800
7) BR-252 Recife-Arcoverde-Salgueiro ......................................................
3.600
8) BR-262 Vitória-Divisa de Minas Gerais .................................................
4.400
Divisa do Espírito Santo-Realeza-Belo Horizonte-Frutal .......... 17.800
(Sendo 5.200 bilhões para o trecho Realeza-Reduto, inclusive
pavimentação)
Aquidauana-Pôrto Esperança-Corumbá ...................................
1.800
9) BR-267 Presidente Epitácio-Pôrto Murtinho ..........................................
5.200
10) BR-277 Paranaguá-Curitiba-Foz do Iguaçu ...........................................
7.100
(Sendo 3.500 bilhões para aplicação no trecho São Luiz do
Puruná-Palmeira-Irati-Relógio)
11) BR-290 Osório-Pôrto Alegre-Uruguaiana ..............................................
6.200
12) BR-304 Boqueirão do Cesário-Natal .....................................................
1.800
13) BR-373 Relógio Barracão ......................................................................
0.800
14) BR-393 Além Paraíba-Terezópolis ........................................................
1.800
15) BR-458 BR-116-Ipatinga (BR-381) ........................................................
1.500
16) BR-462 Rio (BR-101) – Volta Redonda
BR-101 Volta Redonda-São Paulo ........................................................
1.400
17) BR-468 Curitiba-Garuva-Joinville .......................................................... 17.600
(Sendo 4,400 bilhões para pavimentação asfástica no Estado
do Paraná)
Restauração de Rodovias ........................................................
3.400
(Inclusive para atender o Convênio com o Estado do Pará).
Art. 2º O crédito especial a que se refere o Art. 1º terá vigência nos exercícios
financeiros de 1966, e 1967, será reprovado pelo Tribunal de Contas da União e
distribuído, automàticamente do Tesouro Nacional.
Art. 3º Para ocorrer a essa Despesa, fica o Poder Executivo autorizado a emitir
Obrigações Reajustáveis do Tesouro, no valor de oitenta bilhões de cruzeiros a serem
colocados pele Tesouro Nacional e a utilizar contra-partida em cruzeiros de
empréstimos internacionais para cobertura dos restantes dezessete bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1966. – José Leite, Presidente. –
Vasco Filho, Relator. – Bezerra Neto. – Vivaldo Lima. – Domício Gondim. –
Eugênio de Barros. – Manoel Villaça. – Dylton Costa. – Attilio Fontana. – José
Ermírio. – Ruy Carneiro. – Osny Regis. – Carneiro de Loyola. – Ivan Luz. –
Guilhermino de Oliveira. – Geremias Fontes – Antônio Baby. – Josaphat
Borges.
RESOLUÇÃO
Nº 192, DE 1966
Autoriza o Senhor Deputado Flávio Portela Marcílio, Professor Catedrático
da Universidade do Ceará, a exercer o magistério junto à Universidade de
Brasília.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1º Fica autorizado o Senhor Deputado Flávio Portela Marcílio, Professor
Catedrático da Faculdade de Direito de Universidade do Ceará, a exercer o magistério
junto a Universidade de Brasília, nos têrmos do artigo 64, da Lei nº 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 10 de junho de 1966. – Adoneto Cardoso, Presidente.
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ATA DA 73ª SESSÃO, EM 10 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS.: MOURA
ANDRADE E GILBERTO MARINHO.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dinarte Mariz
Josaphat Marinho
Nogueira da Gama
Moura Andrade
José Feliciano
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Guido Mondin
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 18 Srs. Senadores.
Havendo número legal declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Restituição de autógrafos de Projetos de
Lei sancionados)
De 7 do mês em curso:
– Nº 185-66 (nº de origem 337-66) –
com referencia ao Projeto de Lei
nº 102-66, no Senado e nº 3.608-B-66,
na Câmara que dispõe sôbre as
promoções dos oficiais da ativa da
Aeronáutica e dá outras providencias
(Projeto
que
se
transformou
na
Lei nº 5.020, de 7 de junho de
1966);
Nº 186-66 (nº de origem 368-66) –
com referência ao Projeto de Lei nº
93-66, no Senado e nº 3.514-B-66,
na Câmara que altera a carreira de
motorista do Quadro da Secretaria do
Superior Tribunal Militar, e dá outras
providências (Projeto que se transformou
na Lei nº 5.014, de 7 de junho de
1966);
Nº 187-66 (nº de origem 339-66) –
com referência ao Projeto de Lei nº
97-66, no Senado e nº 3.559-B-66
na Câmara que autoriza a abertura
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas do crédito especial de Cr$
2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros)
para atender às despesas com as
obras
de
emergência
na
Nova
Adutora do Guandu, no Estado da
Guanabara (Projeto que se transformou
na Lei nº 5.015, de 7 de junho de
1966);
Nº 188-66 (nº de origem 346-66) –
com referência ao Projeto de Lei nº
104-66, no Senado que autoriza o
Poder
Executivo
a
abrir,
pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito es-

SENADO FEDERAL
pecial de Cr$ 1.956.750.000 (um bilhão,
novecentos e cinquenta e seis milhões,
setecentos e cinqüenta mil cruzeiros),
para atender a despesas com a aquisição
de helicópteros – (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.016 de 7 de junho
de 1966);
Nº 189-66 (nº de origem 341-66) –
com referencia ao Projeto de Lei número
101-66 no Senado e número 3.587-B-66
na Câmara, que modifica os arts. 1º e 3º
da Lei nº 4.874; de 2 de dezembro de
1965, que "autoriza a doação, ao Hospital
Evangélico da Bahia de um lote de
terreno (Projeto que se transformou na
Lei nº 5.017 de 7 de junho de 1966):
nº 180-66 (nº de origem 342-66) –
com referência ao Projeto de Lei nº 84-66,
no Senado e nº 3.507-B-66, na Câmara
que inclui, em Parte Especial do Quadro
da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal servidores da
companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP), abrangidos pelo
art. 40 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1963, e dá outras providencias (Projeto
que se transformou na Lei nº 5.018, de 7
de junho de 1966).
Mensagem nº 191, de 1966
(Nº 344, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Sedado federal;
Em atenção à Mensagens nº \
SP-65, de 28 de abril do corrente ano,
tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência e curriculum vitae
do Diplomata Leonardo Eulálio do
Nascimento e Silva indicado para exercer
a função de Embaixador Extraordinário
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno do Viet-Nam do Sul.
Brasília, em 8 de junho de 1966. – H.
Castello Branco.
CURRICULUM VITAE
EMBAIXADOR LEONARDO EULÁLIO
DO NASCIMENTO E SILVA
Nascido em Paris, França, em 26 de
março de 1965. (Brasileiro de acôrdo com
o Art. 69, nº 3 da Constituição de 1891.)
2. Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro 1942.
Membro da "American Society of
International Low". Membro da Ordem dos
Advogados do Brasil.
3. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores como Cônsul de 3ª
Classe, por concurso, em junho de
1941; promovido a Segundo-Secretário,
por merecimento, em dezembro de
1945; promovido a Primeiro-Secretário,
por antigüidade, em janeiro de 1954;
Conselheiro. em outubro de 1961;
promovido a Ministro de Segunda-Classe,
por merecimento, em dezembro de
1961.
4.
Durante
sua
carreira
desempenhou as funções seguintes:
Terceiro-Secretário em Londres, de
fevereiro de 1944 a dezembro de 1945;
Segundo-Secretário em Londres, de
dezembro de 1945 a maio de 1950;
Cônsul-Adjunto em São Francisco, de
agôsto de 1952 a dezembro de 1953;
Encarregado de Negócios em El
Salvador, de 2 de janeiro a 19 de janeiro
de 1954: Primeiro-Secretário em Taipe,
de agôsto de 1954 a junho de 1956
Cônsul em Palermo, de julho de 1956 a
agosto de 1957; Primeiro-Secretário na
Embaixada de Londres, de agôsto de
1957 a setembro de 1958, Cônsul-Geral
em Copenhague, a partir de março de
1962.

5. Além dessas funções, exerceu o
Embaixador Leonardo Eulálio do Nascimento
e Silva as seguintes missões e Comissões:
Secretário da Delegação do Brasil à Reunião
da Comissão de Refugiados e Pessoas
Deslocadas, Londres, abril de 1946;
Assessor da Delegação do Brasil à VII Sessão
Plenária do Comitê Intergovernamental de
Refugiados: Secretário da Delegação do
Brasil à Reunião do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas, Londres, 1946;
Secretário da Comissão de Reparações de
Guerra, em 1952; Encarregado do
Consulado em Veneza, de 15-7-58 a 10-958; Substituto do Chefe da Divisão do
Cerimonial, de março a setembro de 1959; à
disposição do presidente da República da
Indonésia, em 1959; Chefe da Divisão de
Comunicações, em setembro de 1959;
Membro do Grupo de Trabalho de
Transferência para Brasília, em fevereiro
de 1960; Representante do M.R.E. na
Comissão Filatélica do M.V.O.P., em 1960: à
disposição do Senhor Nobosuke Kishi,
Primeiro-Ministro do Japão, em julho de
1960; Membro da Comissão para o Estudo
do Problema de Comunicações, em outubro
de 1961; Chefe da Divisão de Comunicações
e Arquivo, em fevereiro de 1952.
6. O Embaixador Leonardo Eulálio
do Nascimento e Silva e detentor do Colar
Especial da Ordem da Estrela Brilhante,
do Governo da República da China,
condecoração concedida em 1966.
7.
Verifica-se
dos
seus
assentamentos pessoais que:
a) nada consta nos mesmos que o
desabone;
b) foi êle diversas vezes elogiado
pelo desempenho dado as missões e
comissões que lhe foram cometidas;
c) é casado com a Senhora Isabel
Verónique do Nascimento e Silva.
8. O Ministro Leonardo Eulálio
do Nascimento e Silva, que exerce a
função de Embaixador-Extraordinário
e Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Tailândia, há apenas um mês
e a pleno contento da Administração, é
indicado para exercer a mesma função,
em caráter cumulativo, junto ao Govêrno
do Vietnam do Sul.
Secretaria de Estado, 1 de junho de
1966. – Pedro H. F. Belloc. Chefe,
interino, da Divisão do Pessoal.
AVISOS DO MINISTRO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
(Comunicações da anotação de
atos referentes a Decretos Legislativos
promulgados):
nº 453, de 1 do mês em curso, com
referencia ao Decreto Legislativo número
103-66;
nº 460, de 1 do mês em curso, com
referência ao Decreto Legislativo número
17-66;
nº 475, de 8 do mês em curso, com
referência ao Decreto Legislativo número
20-66;
nº 476, de 8 do mês em curso, com
referência ao Decreto Legislativo número
16-66.
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
nº 1.165, de 7 do mês em curso –
Comunica haver aquela Casa aprovado o
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
que dispõe sôbre o Código Sanitário do
Distrito Federal, proposição encaminhada
à sanção naquela data.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa)
A Presidência deferiu, hoje, o
Requerimento nº 220, de 1966, pelo qual
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o Sr. Senador Adolpho Franco solicita
informações a serem prestadas pelo
Instituto Brasileiro do Café sôbre a
indústria do café solúvel. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua a hora do
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Attílio Fontana, primeiro orador inscrito.
O SR. ATÍLIO FONTANA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, um dos principais
obstáculos ao desenvolvimento e progresso
da pecuária nacional, sem dúvida, é a febre
aftosa em nossos rebanhos bovinos, suínos
e até mesmo ovinos. E agora, os pecuaristas
catarinenses, por nosso intermédio, fazem
um apêlo ao Govêrno da União para
que intensifique a campanha contra
epizootia da febre aftosa, que já se tornou
crônica, praticamente, em nosso país. O seu
"virus" ataca fàcilmente, e é conduzido
principalmente
através
de
animais
transportados em caminhões e vagões de
estrada de ferro. Os frigoríficos, em suas
mangueiras, têm permanentemente o
"virus" da febre aftosa, malgrado o esfôrço
de desinfecção feito pelas emprêsas
que procuram livrar-se da epizootia. Mas,
raramente o conseguem e, quando o
conseguem, logo em seguida um veículo
qualquer traz novamente a aftosa para as
mangueiras e de daí para todos os recantos
da região.
Assim, a aftosa representa um
verdadeiro flagelo, não só para os
rebanhos bovinos – que são, realmente,
os condutores – mas para os suínos, que
também sofrem grandes prejuízos. Na
recria freqüentemente morrem os suínos
recém-nascidos e o criador se vê com
dificuldade para criar e vender alguns
animais.
Ainda há pouco, o Sr. Ministro Ney
Braga, em declarações à imprensa, no
Rio de Janeiro, afirmou como uma das
causas da escassez de carne, verificada
em nosso País, a febre aftosa, sendo o
prejuízo calculado em 300 bilhões
anualmente.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento
do orador) – Nobre Senador, a febre
aftosa não mata tanto assim, há um
grande exagêro. Ela prejudica o gado,
acarreta frieiras que dão muito trabalho
ao criador para curar, mas, em geral, a
perda por morte é relativamente pequena,
talvez não atinja a 3%. Assim, fico
admirado de que uma pessoa que se
diz entidade no assunto afirme uma
extravagância como esta.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Registro
o aparte do nobre Senador, mas a
verdade é que não é apenas o gado
bovino que sofre com a aftosa, muito
embora ela não elimine, não mate os
animais, torna as matrizes imprestáveis, e
muitas vêzes estéreis. Isso para falar
apenas no rebanho bovino; no rebanho
suíno, entretanto, a prejuízo é muito
maior, porque não rara a febre aftosa
quando atinge uma criação, os animais
novos perecem e as fêmeas que estão
para dar novas leitegadas, acabam
perdendo os animais e quando algum
sobrevive morre em seguida, porque a
febre é muito elevada e conseqüentemente
os animais novos não resistem.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª
tem tôda a razão no que se refere ao
gado suíno. Mas me referi ao gado
bovino. A aftosa ataca com muito mais
intensidade e gravidade o gado suíno. Os
leitões, os porquinhos novos morrem em
sua grande maioria mas tal não acontece
com o gado bovino em que a perda, por
morte, é pequena todavia o gado suíno
não é tão atacado pela aftosa como o
bovino.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Agradeço o aparte do nobre Senador, mas
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devo esclarecer que em zonas onde existem
grandes rebanhos de suínos, como nos
Estado do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, principalmente, e mesmo
no Estado de São Paulo, os prejuízos são
enormes. Além do mais, nos frigoríficos os
animais em repouso depois de vinte e quatro
horas, já manifestam a doença e passam a
perder bastante pêso geralmente morrem.
Quando abatidos, muito embora os
fiscais do Ministério da Agricultura,
permitam o aproveitamento da ilegível
certas partes afetadas do animai
são eliminadas. São perdidos, também,
principalmente a língua e os pés, a parte
de baixo da perna como se costuma dizer
chispe. De sorte que o prejuízo é muito
grande e é proveniente do desestímulo
aos pecuaristas, principalmente aquêles
que sofrem grandes perdas em seus
rebanhos bovinos ou suínos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Mas,
nobre Senador, atualmente não pode haver
desestímulo, porque os produtos da pecuária
estão em alta há um ano. De maneira que
não há motivo para lamentações. E falo com
autoridade porque sou criador de gado e
verifico que há alta dos produtos pecuários
de dois em dois meses.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Lamento, nobre Senador, que V. Ex.ª
sendo representante de um Estado que
dispõe de grande rebanho de bovinos,
não concorde com a opinião dos
pecuaristas de outros Estados.
O próprio Ministro da Agricultura, em
entrevistas, tem tratado dêsse calamitoso
problema. Além do mais, a carne de
nosso rebanho, no mercado internacional,
sofre desvalorização porque é considerada
portadora do "virus", e tem-se verificado
mesmo que países importadores, como na
Europa Ocidental e mesmo nos Estados
Unidos, têm o máximo cuidado de não
adquirir carne de boi procedentes de regiões
onde grassa a aftosa. Tanto isso é verdade
que, no Brasil, felizmente, em boa hora, o
Govêrno está tomando a responsabilidade e
as providências iniciais no sentido do
combate à febre aftosa, e iniciou pelo Estado
do Rio Grande do Sul, onde vem forçando a
vacinação dos rebanhos bovinos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
permite V. Ex.ª outro aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Essa
afirmativa que V. Exa. faz em referência à
carne bovina, por causa da aftosa, aplicase mais à América do Norte, que não
compra ou raramente compra carne do
Brasil, justamente por causa da aftosa.
Mas é preciso que se lembre que os
Estados Unidos da América do Norte, até
bem pouco tempo, eram exportadores de
carne. Agora é que estão importando
carne bovina. Assim, não têm tanta
necessidade de adquirir carne, enquanto
que os outros países, as nações
européias, têm necessidade de carne. Só
a França, embora produza bastante carne
bovina, compra carne do Brasil. Essa
questão de aftosa, repito, é um pouco
exagerada, pois, como eu disse, em geral
o gado atacado de aftosa se cura
fàcilmente, fica apenas um pouco lesado
com as frieiras e outras conseqüências.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Muito
grato pelo aparte, nobre Senador.
A verdade é que, segundo temos
informações, o problema incide não
apenas nos Estados do Sul, mas em
todos quadrantes de nossa Pátria.
A obizootia tem causado enormes
prejuízos, e não há quem desconheça o
sério problema que é a febre aftosa.
Realmente, o Govêrno tem procurado
desenvolver a fabricação de vacinas,
principalmente agora que foi descoberta uma
fórmula muito mais econômica para produzi-la.
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Temos constatado que os rebanhos,
vacinados, de acôrdo com a prescrição
e orientação dos técnicos, se não
se tornam totalmente imunes, pelo
menos o prejuízo é insignificante
quando em contato com rebanhos
contaminados.
Desejamos, em atenção ao apêlo
que
recebemos
dos
pecuaristas
catarinenses, pedir ao Govêrno que
determine maiores recursos para o
desenvolvimento dos laboratórios que
preparam vacinas, dentro da moderna
técnica possibilitando, assim, produção
em maior escala, a fim de serem
distribuídas a todos os recantos do
País.
Dêste modo, com vacinas de
qualidade e em número suficiente,
deveriamos até elaborar uma legislação
específica,
tornando
obrigatória
a
vacinação do nosso rebanho, pois tal
medida
representaria
fomento
à
pecuária.
O que se verifica, atualmente, é
que grandes boiadas, quando a caminho
dos matadouros, são atingidas pela
aftosa, resultando daí considerável
perda de pêso além de que o animal
se torna imprestável para o abate nos
frigoríficos.
Desta maneira dirigimos apelo às
autoridades governamentais, a fim de
que, se ouvido, em futuro próximo, haja
vacina
em
quantidade
suficiente,
diminuindo, assim, o grande prejuízo ora
verificado. Conforme declarou, ainda há
poucos dias, o Ministro da Agricultura tal
prejuízo atinge a cerca de 300 bilhões de
cruzeiros, cálculo que reputamos bastante
modesto. Esta, a verdade.
Cabe, assim, ao Govêrno da
União, em colaboração com emprêsas
privadas, fomentar e desenvolver a
produção da vacina contra a febre aftosa.
Ainda mais, existe a vacina polivalente,
cuja fórmula, cientìficamente preparada,
permite o combate simultâneo a vários
vírus.
Entendemos que os pecuaristas,
que reclamam providências neste setor
tão importante da vida brasileira, devem
ser atendidos com a máxima brevidade,
salvaguardando-se, conseqüentemente,
os interêsses não apenas dos pecuaristas
mas dos consumidores em nosso
País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE,
ENTREGUE
À
REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr. Senador
Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, não gostaria que
passasse sem registro nesta Casa a data
de hoje, pois ela diz respeito muito de
perto ao Brasil – é a data nacional da mãe
Pátria, de Portugal.
Hoje, Portugal festeja sua data
nacional e nós, os brasileiros, temos
dívidas tão grandes e profundas
com a pátria portuguêsa, que não
seria possível deixar sem registro esta
efeméride.
Herdamos de Portugal as tradições
cristãs, de Portugal herdamos a bravura e
de Portugal herdamos também a
tolerância.
Muitos dos defeitos da gente
portuguêsa se encontram também
caracterizando a gente brasileira, mas
êsses mesmos defeitos marcam e defi-
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nem algo pequenino e inexpressivo diante
das grandes qualidades.
Portugal soube colonizar esta pátria
e prepará-la para sua independência e
madureza, e para marchar ao encontro do
seu destino e da sua história. E' esta
pátria se tornou o que é hoje perante a
comunidade das nações.
Por tudo isso a nossa gratidão
perene a Portugal, por tudo isso a nossa
reverência à sua história, à sua gente, por
tudo isso o nosso afeto à mãe Pátria.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os
brasileiros em Portugal e os portuguêses
no Brasil se sentem em casa. Não há
diferença de língua, não há diferença de
tradições, não há diferença de sentimentos.
A separação, a distância em
quilômetros não se avalia, porque há uma
unidade profunda entre as duas terras e
as duas gentes. E é por isto, Sr.
Presidente, que faço questão de que,
nesta oportunidade em que Portugal
festeja sua data nacional, fique aqui
registrada a saudação do Senado, a
homenagem e a reverência do Brasil ao
Portugal que honrou a História do Mundo.
(Muito bem. Muito bem.)

tores e criadores não cadastrados pelo
IBRA e dá outras providências (projeto
aprovado em primeiro turno em 18 do
corrente) tendo Pareceres sob números
341, 342, 343 e 344, de 1966. – da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; da Comissão de
Agricultura, favorável, com a emenda que
oferece sob nº 1-CA (emenda rejeitada
em 1º turno); da Comissão de Economia
favorável ao projeto e contrário a emenda
1-CA; da Comissão de Finanças,
favorável ao projeto e contrário à emenda
nº 1-C.
Em discussão o projeto em seu
segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que o projeto seja
submetido a votos, é êle dado como
definitivamente aprovado, independente
de votação, nos têrmos do art. 272 do
Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:

COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
Sebastião Archer
Domício Gondim
Gilberto Marinho
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Gilberto
Marinho): – Não há mais oradores
inscritos. (Pausa.)
Estão presentes apenas 18 Srs.
Senadores.
Passa-se à:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 1, DE 1966
Dispõe sôbre o financiamento a
agricultores e criadores não cadastrados
pelo IBRA e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Enquanto o cadastramento
das propriedades rurais não atingir ao
mínimo de 90% (noventa por cento) do
seu total no País, os financiamentos a
criadores e lavradores proporcionados
pelos estabelecimentos de crédito oficial e
as entidades de fomento agropecuário
não poderão ser negados a pretexto da
falta de cadastramento da área do
pretendente.
Art. 2º Os formulários para
preenchimento do cadastro rural serão
fornecidos gratuitamente pelo Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA).
Art. 3º O IBRA notificará ao
cadastrando que lhe prestará tôda a
assistência necessária ao cadastramento,
sem
quaisquer
despesas
no
preenchimento dos formulários e atos
conseqüentes.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto
Marinho): – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando usar da palavra, vou encerrar
a presente sessão, designando para a
próxima a seguinte:

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta:
Votação, em segundo turno do
Projeto de Emenda à Constituição
número 1, de 1965, de iniciativa do Sr.
Senador José Ermírio, que dá nova
redação ao § 1º do art. 153 da
Constituição Federal (aproveitamento dos
recursos minerais e energia hidráulica)
tendo Pareceres sob ns. 34 e 530, de
1966
da
Comissão
Especial:
1º
pronunciamento: favorável no projeto. 2º
pronunciamento: favorável à emenda.
A votação não poderá realizar-se
nesta sessão, por falta do quorum
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto
Marinho):
Item 2:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado número 1, de
1966, de autoria do Senador Bezerra Neto,
que dispõe sôbre o financiamento a agricuI-

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 13 DE JUNHO DE 1966
(SEGUNDA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965
Votação, em segundo turno do Projeto de Emenda à Constituição número 1, de
1965, de iniciativa do Sr. Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art.
153 da Constituição Federal (aproveitamento dos recursos minerais e energia
hidráulica) tendo:
Pareceres sob ns 34 e 530, de 1986
– da Comissão Especial: 1º pronunciamento: – favorável ao projeto.
2º pronunciamento: – favorável à emenda.
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2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 1966

Discussão, em turno único, do projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1966 (nº 4.751B-62, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a permutar, com o Govêrno
do Estado do Rio Grande do Sul, terrenos de propriedade da União e dá outras
providências, tendo Parecer favorável, sob nº 584, de 1966 da Comissão de –
Finanças.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 35 minutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENHOR SENADOR RUY CARNEIRO
NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8
DE JUNHO DE 1966, QUE SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. RUY CARNEIRO (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, não fôra assunto
de relevante importância para nós,
nordestinos, e a necessidade de viajar à
Paraíba, não impunha aos meus colegas
o sacrifício de num fim de tarde, ao início
de uma sessão extraordinária, ouviremme.
O SR. EDMUNDO LEVI: – E' sempre
um prazer ouvir V. Exa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Agradeço
a delicadeza do aparte do nobre Senador
Edmundo Levi.
Sr Presidente, o assunto me
permitiria fazer ao Plenário uma ampla
explanação, dada a sua complexidade.
Entretanto, procurarei sintetizá-lo ao
máximo.
Quando o Presidente Juscelino
Kubitschek, em 1959, criou a SUDENE
seu ato representou para nós, de
Nordeste, para os 25 milhões de
brasileiros que ali vivem, um raio de
esperança, uma nova perspectiva de
vida.
Na primeira fase, dedicou-se aquêle
organismo à planificação econômica,
estudando detalhadamente os projetos
para, numa fase ulterior, passar à
implantação das atividades.
Não sei se por circunstâncias
especiais,
ou
se
por
questões
administrativas, a segunda fase, ou seja,
a implantação de atividades industriais,
teve seu andamento retardado. Nesse
sentido, ouvi inúmeras reclamações dos
nordestinos.
Lembro-me, no entanto, de que,
naquela ocasião, ouvi do ex-Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira – em
uma das últimas viagens que fizemos, no
inicio de 1964 – a afirmativa de que,
voltando ao Govêrno, imprimiria outro
ritmo de trabalho à SUDENE, levando-a a
atingir os seus objetivos, tirando,
assim, o máximo de proveito da região
cujo
soerguimento,
êle
considera
indispensável.
A
Superintendência
do
Desenvolvimento Econômico do Nordeste
foi criada, justamente, para que os
habitantes daquela região usufruíssem os
benefícios decorrentes da implantação do
desenvolvimento industrial, resultando daí
um melhor equilíbrio entre a economia
nordestina e a das zonas Centro e do Sul
do País.
Quando os fenômenos climáticos
se abatem sôbre aquele pedaço de
chão brasileiro, sob a forma de
sêcas inclementes, bradamos com
altas vozes solicitando ajuda. Ser,
porém, houver o equilíbrio entre as
regiões Centro Sul e Nordeste, nada
disso ocorrerá.
Além do mais, a produção das
Indústrias do Centro e Sul do País
tem o seu mercado consumidor
nas populações nordestinas. Para que
possamos melhor comprar naqueles
mercados, torna-se necessário melhorar
as condições aquisitivas da nossa
gente.
Sr. Presidente, no começo do ano
passado, ao regressar de uma viagem
ao Estado da Paraíba, tive o ensejo
de conversar com o Presidente Castello

Branco sôbre nossos problemas e nossas
dificuldades. Naquela ocasião, Sua
Excelência me fêz uma agradável
revelação do propósito de que estava
animado o Govêrno de promover a
redenção
econômica
do
Setentrião
brasileiro. Confiante na ação da SUDENE,
chegou Sua Excelência a dizer-me que,
em poucos anos, o Nordeste seria
transformado numa região próspera e
feliz. Deixei o Palácio do Planalto,
entusiasmado com aquela disposição de
espírito do Chefe da Nação.
Dias depois, viajando de Brasília ao
Rio de Janeiro, tive o prazer, durante o
percurso, da companhia do Sr. João
Gonçalves
de
Souza,
ilustre
Superintendente da SUDENE. Nessa
oportunidade, disse-lhe das palavras
confortadoras que ouvira do Presidente
da República e aquêle conceituado
técnico brasileiro afirmou-me também sua
disposição, assim como da equipe que
com êle colabora de dar o máximo das
suas possibilidades no sentido de
corresponder a êsse louvável e patriótico
propósito do Chefe da Nação.
Homem de Oposição componente do
Movimento Democrático Brasileiro, faço
questão, neste instante, de revelar ao
Plenário do Senado da República aquelas
declarações de Presidente Castello
Branco. Espero possa Sua Excelência,
durante o período de Govêrno que lhe
resta, cumprir em tôda linha, a promessa
feita ao Nordeste, através de seu
modesto representante desta Casa.
Assim, poderá o substituto do Presidente
Castello Branco continuar essa tarefa até
que a nossa região atinja a posição que
todos nós desejamos.
Na realidade, a SUDENE, com os
recursos advindos do Impôsto de Renda,
vem criando condições para que o
Nordeste saia da situação aflitiva em que
se encontra. Os incentivos propiciados
pela instituição, no sentido patriótico de
redimir o Nordeste sofredor, são de tal
monta que sentimos a sensação de já
estarmos vitoriosos nessa batalha.
Há poucos dias, visitando o meu
velho
amigo
Basileu
da
Costa
Gomes, Presidente do Banco Ultramarino
Brasileiro, encontrei-o eufórico com
o
movimento
desencadeado
pela
Confederação Nacional da Indústria.
Dizia-me aquêle banqueiro paraibano
homem
ponderado,
inteligente
e
altamente conhecedor dos nossos
problemas econômicos, ue estava
disposto a dentro de suas possibilidades,
colaborar nessa campanha salvadora
de nossa região. Para isso, resolveu,
dias
depois
viajar
aos
Estados
nordestinos, de modo especial à Paraíba
e a Pernambuco, procurando ratificar o
entusiasmo que o movimento despertou
no seu espírito.
Ao regressar de sua viagem, disseme o Sr. Basileu da Costa Gomes que,
realmente, constatara ser agora a vez do
Nordeste.
Assim como Presidente do Banco
Ultramarino Brasileiro, outros patrícios
empreendedores se engajarão nessa
cruzada.
Daí, Sr. Presidente, a idéia de
um encontro entre os depositários de
recursos oriundos do Impôsto de
Renda e os industriais e autoridades
interessadas na efetiva aplicação de
investimentos na área, precedido êsse
encontro de entendimentos diretos

entre as partes, sob os auspícios da
Confederação Nacional da Indústria.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
prazer, nobre Senador José Ermírio.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Exa.
tem razão em chamar a atenção do
Govêrno para a situação do Nordeste. Há
um problema, entretanto, que continua
esquecido. A Companhia Hidrelétrica do
São Francisco tem em funcionamento
apenas 375.000 kw e, no princípio do
próximo ano, terá mais 75.000 kw, o que
é insuficiente para a região. E não se
sabe quando vamos ter mais energia.
Sem energia, não adianta levar fábricas,
para não as ver funcionar. Enquanto o
Centro-Sul têm mais de um milhão de
quilowats disponíveis, não temos fôrça
suficiente para impulsionar indústrias no
Nordeste. V. Exa. deve incluir no seu
apêlo, também, conclusão da Barragem
da Boa Esperança, no Piauí. Só assim
poderemos
aplicar
recursos
para
desenvolvimento do Nordeste.
O SR. RUY CARNEIRO: –
Incorporo, com prazer, ao meu discurso, o
aparte do prezado Senador José Ermírio.
S. Exa. é um dos grandes capitães
de indústria no País. Nasceu em
Pernambuco
e,
não
encontrando
condições favoráveis na sua região para
as
realizações
do
seu
espírito
empreendedor, veio lutar e venceu em
São Paulo.
Tem todo fundamento o aparte do S.
Exa. e agradeço sua cooperação.
Efetivamente indústria sem energia não é
possível!
Sr. Presidente, a Confederação
Nacional da Indústria, como dizia, vai
realizar, na segunda quinzena dêste mês,
o encontro dos investidores no Nordeste.
Para maior êxito dessa promoção, tem
dado ampla divulgação, através do Rádio
e da Imprensa, de bem feito e inteligente
propaganda
organizada
por
seus
assessôres.
Essa primeira reunião, que se realiza
em Fortaleza, de homens de emprêsas do
Sul Centro e Nordeste do País e do
exterior,
de
autoridades
federais,
estaduais e representantes de municípios,
tem o fim precípuo depois dos debates a
serem travados concretizar a realização
de novos empreendimentos. Dentro
dêsse espírito deverá ser dado aos
prováveis
investidores
prévio
conhecimento das possibilidades de
aplicação de capitais em emprêsas ou
projetos já existentes e de reconhecida
rentabilidade.
Dêsse diálogo construtivo entre as
classes empresariais, patrocinado pela
Confederação Nacional da Indústria,
esperam-se conclusões positivas que
trarão desenvolvimento à região inclusive
com o aproveitamento da mão-de-obra
ociosa e correção dos desequilíbrios
regionais.
Aproveito a oportunidade para citar
os projetos aprovados pela SUDENE, por
classes de indústria:
1) papel e papelão:
2) vesturário, calçado e artefatos de
tecidos;
3) têxtil sisaleira:
4) diversos:
5) mecânicos:
6) material elétrico e material de
comunicações;
7) cimento, cerâmica, vidros e amianto;
8) têxtil algodoeira:
9) produtos alimentares;
10) metalúrgica;
11) química.
Nesses projetos, como vemos,
destaca-se a indústria têxtil sisaleira.
Trata-se,
por
conseguinte,
do
aproveitamento da agave ou sisal, base
de economia do Estado da Paraíba.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permita
Exa. um aparte? (Assentimento do
já chegamos a vendê-lo a 300 dólares
a tonelada e, hoje, está a 140. Os
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homens do exterior querem comprá-lo
barato demais, sacrificando os que
trabalham no Brasil.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
grato ao aparte do nobre Senador José
Ermírio.
O grande e saudoso Presidente
Getúlio Vargas, certa ocasião em que
pleiteávamos preço mínimo para o
sisal, ressaltou a necessidade de se
industrializar o produto para consumi-Io
aqui no Brasil, evitando-se, dessa forma,
a luta em tôrno do preço mínimo de
exportação.
Hoje, no brilhante discurso que
proferiu, de grande interesse para o País,
o nobre Senador Aurélio Viana salientou
ser preciso dar trabalho para aproveitar a
mão-de-obra ociosa existente em nossa
região. S. Exa. falava de modo geral, e
referia-se à fome. Há até a imagem: a
fome ronda os lares do Brasil, do
Nordeste. Não, Sr. Presidente!. A fome
está residindo, está convivendo com os
nordestinos.
Esperamos,
pois,
que
êsse
movimento
redentor
tenha
seus
resultados, quanto antes, para que
nossa gente possa sair da miséria.
Minhas palavras são descoloridas, sem
brilho, mas representam a voz de um
nordestino, a voz de um brasileiro
que quer incentivar, quer aplaudir
aquêles que desejam colaborar conosco,
levando as suas poupanças, os seus
recursos, para empregados em nossa
região.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO: – Com
prazer.
O SR. AURÉLIO VIANA: – V. Exa.
está localizando uma realidade. O
nordestino, mais do que o nordestino, é o
brasileiro interessado na solução dos
nossos mais importantes problemas.
Dizem que o Nordeste é uma região
explosiva, é região insatisfeita. Pelas
palavras de V. Exa. notamos que
somos inconformados, não distinguimos
brasileiro de brasileiro. A recepção que os
homens do Sul vão ter no Nordeste vai
alegá-los, vai colocá-los muito bem.
Deve-se reconhecer que as palavras de V
Exa. são verazes, refletem a realidade do
Nordeste. E V. Exa. que conhece o
Nordeste, que ama o Nordeste, que
vem
prestando
grandes
serviços
particularmente à Paraíba, V. Exa.
retratou o que existe naquela região. A
fome não ronda os lares, já penetrou
nêles e há necessidade de medidas
enérgicas e imediatas para socorrer o
nordestino, sob pena de acontecer o
que ninguém deseja. V. Exa. fala como
nordestino, como brasileiro e em nome do
nosso grupo político, porque eu teria o
prazer se tivesse abordado o assunto, de
fazê-lo como V. Exa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Muito
obrigado ao brilhante Líder do meu
partido no Senado, Senador Aurélio
Viana, pelo seu aparte.
Sr. Presidente, a SUDENE está
proporcionando aos investidores no
Nordeste isenção de impostos e taxas
federais sôbre equipamentos importados;
isenção total do impôsto de renda e
adicionais não restituíveis para os
empreendimentos; isenção de 50% do
impôsto de renda e adicionais não
restituíveis; redução de até 50% do
impôsto de renda e adicionais não
restituíveis
das
pessoas
jurídicas:
redução até 50% da renda bruta das
pessoas físicas: financiamento ou aval do
Banco do Nordeste Brasileiro ou do
Banco Nacional do DesenvolvimentoEconômico; licença para importação de
equipamento sem cobertura cambial.
Além dêsses incentivos assegurados
pela SUDENE para os empreendimentos
na região, cabe assinalar, ainda, a
isenção do impôsto do sêlo nos têrmos
do artigo 28 da Lei nº 4.505, de
30 de novembro de 1964, combinado
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com o artigo 27 da Lei nº 4.869, de 1965.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
encerrando estas considerações, quero
deixar meus aplausos à Federação das
Indústrias do Ceará e à Confederação
Nacional da Indústria, presidida por
êsse ilustre homem público e grande
técnico, que é o General Macedo
Soares, o construtor de Volta Redonda.

Desejo, aqui, manifestar, também, nossa
confiança em que êsse encontro de
investidores tenha o mais completo
êxito, em benefício do Nordeste, bem
como os nossos agradecimentos pelo
esfôrço
benemérito
e
patriótico
desenvolvido
pela
Confederação
Nacional da Indústria. (Muito bem! Muito
bem!)

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
EDITAL
A Secretaria da Comissão de
inquérito, designada pela Portaria nº 10, de
11 de maio de 1966, do Exmo. Sr. Primeiro
Secretário do Senado Federal, em
cumprimento de ordem do Sr. Presidente e
tendo em vista o disposto no § 2º, do art.
226, da Resolução nº 6-60 (Regulamento
da Secretaria do Senado), cita, pelo
presente Edital, o Sr. Paulo Ferreira Lei-

te, Auxiliar de Limpeza, para, no prazo de
30 (trinta) dias, a partir da publicação
dêste, comparecer no 22º andar do Anexo
do Senado, sala 9, a fim de apresentar
defesa escrita dentro de 10 (dez) dias, no
Processo Administrativo a que responde,
por abandono de cargo, sob pena de
revelia.
Brasília, 8 de junho de 1966. –
Zuleika de Castro Monteiro, Secretária.
(Dias 9, 11 e 15).

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
8ª REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE
JUNHO DE 1966
Às quinze e trinta horas do dia 8 de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Sr. Senador Menezes
Pimentel, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Gay da Fonseca,
José Leite e Benedicto Valadares,
reúne-se a Comissão de Educação e
Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Padre
Calazans, Arnon de Melo e Josaphat
Marinho.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, e, em seguida
aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente convida o Senador José Leite
a assumir a presidência com o objetivo de
relatar o PLC nº 26, de 1966, que institui
o "Dia da Caridade", apresentando
parecer pela aprovação, que submetido à
discussão e votação é aprovado sem
restrições.
Reassumindo a presidência, o
Senhor Senador Menezes Pimentel dá a
palavra ao Senhor Senador José Leite, a
fim de ler seu parecer, favorável, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de
1966, que altera a subvenção concedida
à Faculdade de Filosofia, Ciências Letras
"Sedes
Sapientiae"
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
Submetido o parecer à discussão
votação, é aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu, Cláudio Carlos
Rodrigues Costa, Auxiliar Legislativo PL10, Secretário, a presente ata que, uma
vez aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
COMISSÃO DE SAÚDE
REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE JUNHO
DE 1966
Às dezesseis horas do dia sete de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, presentes os Srs. Senadores.
Manoel Villaça, Pedro Ludovico, e
Adalberto Senna, na Sala das Comissões
do Senado Federal, sob a presidência do
Sr. Senador Manoel Villaça, reúne-se a
Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs Senadores Sigefredo
Pacheco e Miguel Couto.

E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e em seguida, dada como
aprovada.
Havendo número legal o Sr.
Presidente
declara
iniciados
os
trabalhos da Comissão dando em
seguida a palavra ao Sr. Senador
Pedro Ludovico, para leitura de
parecer de sua autoria sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de
1966, que proíbe a fabricação,
comércio e uso de lança-perfume em
todo o território nacional.
Lido e discutido, é pôsto em votação
e em seguida aprovado o referido
parecer, que conclui pela aprovação do
Projeto.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Alexandre Marques de Albuquerque
Mello, Secretário, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATO DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral exarou o seguinte
despacho no Requerimento nº 179-66,
em que José Pedro de Araujo, Linotipista,
FT-2,
solicita
reconsideração
da
penalidade que lhe foi imposta:
"Mantenho, integralmente, a punição
disciplinar que lhe impuz, por falta grave.
Submeto êste expediente à alta
consideração do Senhor Presidente do
Senado Federal".
Brasília, em 26 de maio de 1966.
– Evandro Mendes Vianna, DiretorGeral.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
ATA
DA
QUINQUAGÉSIMA
PRIMEIRA
REUNIÃO
ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 1966.
Aos vinte dias do mês de abril de
mil novecentos e sessenta e seis, às
onze horas, na sala de reunião,
presentes os Srs. Ary Pitombo, Aniz
Brada, Lauro Cruz, Jaeder Albergaria,
José Passos Pôrto, Campos Vergal e
Dyrno Pires, sob a Presidência do
Monsenhor Arruda Câmara, reuniu-se o
Conselho Deliberativo dêste Instituto, a
fim de tratar de assuntos diversos. Lida
e aprovada a ata da reunião anterior o
Sr. Ary Pitombo relata o Projeto de
Instruções do Auxílio-doença que é
aprovado e será publicado em
separado. Por proposta do Senhor

Ary Pitombo o Conselho decide acrescentar
no Regulamento do Instituto um capítulo
referente ao Fundo Assistencial. Em
continuação o Sr. Aniz Badra pede a palavra
para apresentar abaixo-assinado, subscrito
por noventa Parlamentares, requerendo que
o Instituto faça a encampação do
empréstimo compulsório, apresentando êle
mesmo sugestão a respeito do assunto. O
Conselho decide ratificar o que já estava
fixado pelo Conselho anterior e o Sr. Passos
Pôrto sugere que se oficie ao Presidente da
Caixa Econômica pedindo informações
seguras quando a operação a realizar com o
empréstimo compulsório. Finalmente são
aprovados requerimentos de inscrição dos
Srs. Antônio Ferreira Filho, Osmar Lima
Ribeiro, Vitor de Aguiar, Romeu Arruda, José
Paulo Ribeiro Gualano. Foi ainda concedido
o desligamento, a pedido, do Sr. Jorge
Manoel Azevedo. Nada mais havendo a
tratar o Sr. Presidente encerra a sessão às
treze horas, e, para constar, eu, Neto de
Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. – Mons.
Arruda Câmara.
ATA
DA
QUINQUASÉSIMA
SEGUNDA
REUNIÃO
ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 1966.
Aos vinte e hum dias do mês de abril de
mil novecentos e sessenta e seis, às onze
horas, na sala de reunião, presentes os Srs.
Lauro Cruz, Ary Pitombo, Passos Pôrto e
Campos Vergal, sob a Presidência do
Monsenhor Arruda Câmara, reuniu-se o
Conselho Deliberativo dêste Instituto, a fim
de tratar de assuntos diversos. Lida e
aprovada a ata da reunião anterior o Sr.
Passos Pôrto passa a relatar os capítulos I, II
e III do Projeto de Regulamento apresentado
pelo Sr. Ary Pitombo. Em continuação, por
proposta do Sr. Presidente, o Conselho
decide prorrogar até o fim do corrente ano a
administração, pelo próprio Instituto, dos
seguros constantes da sua legislação. A
seguir o Sr. Passos Pôrto sugere que seja
concedida prorrogação, até o dia 30 do
corrente, para renovação do empréstimo de
emergência, o que é aprovado. Em
prosseguimento o Sr. Presidente dá
conhecimento ao Conselho da situação em
que se encontra a Sra. do ex-Deputado Lycio
Hauer, pensionista do Instituto, que está
sendo coagida a deixar o apartamento em
que está residindo. Fica decidido que o Sr.
Presidente fará o oficio ao Sr. Presidente do
Grupo de Trabalho de Brasília, solicitando
que reforme a sua decisão. Finalmente são
aprovados requerimentos de inscrição dos
Srs. Manoel Augusto Campelo Neto,
Jackson Guedes Ferreira, Lívio William Reis
de Carvalho, Flávio Bastos Ramos. Foi ainda
concedido o desligamento, a pedido, do
Senhor Mozart Nunes dos Santos. Nada
mais havendo a tratar o sr. Presidente
encerra a sessão às treze horas e, para
constar, eu, Alberto de Oliveira, Secretário,
lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. – Mons. Arruda Câmara.
ATA
DA
QUINQUASÉSIMA
TERCEIRA
REUNIÃO
ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1966.
Aos vinte e oito dias do mês de abril de
mil novecentos e sessenta e seis, às onze
horas, na sala de reunião, presentes os Srs.
Aniz Badra, Ary Pitombo, Passos Pôrto e João
Herculino, sob a Presidência do Monsenhor
Arruda Câmara, reuniu-se o Conselho
Deliberativo dêste Instituto, a fim de tratar de
assuntos diversos. Lida e aprovada a ata
da reunião anterior o Sr. Passos Pôrto
passa a relatar os capítulos III, IV e a Seção I
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do
Projeto
de
Regulamento,
apresentado pelo Sr. Ary Pitombo, de
acôrdo com a Lei nº 4.937, de 18 de
março do ano em curso. Finalmente
são aprovados requerimentos de
inscrição do Srs. Mary Salete Belo,
Francisco Inácio de Oliveira. Nada
mais havendo a tratar o Sr.
Presidente encerra a sessão às
treze horas e, para constar, eu,
Alberto de Oliveira, Secretário, lacrei
a presente ata que, depois de lida e
aprovada,
será
assinada
pelo
Senhor Presidente. – Mons. Arruda
Câmara.
ATA
DA
QUINQUASÉSIMA
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE
1966.
Aos onze dias do mês de maio de
mil novecentos e sessenta e seis, às
onze horas, na sala de reunião,
presentes os Srs. Jaeder Albergaria,
Campos Vergal, Lauro Cruz e Passos
Pôrto,
sob
a
Presidência
do
Monsenhor Arruda Câmara, reuniu-se
o
Conselho
Deliberativo
dêste
Instituto, a fim de tratar de assuntos
diversos. Lida e aprovada a ata da
reunião anterior o Sr. Passos Pôrto
passa a relatar o restante capítulo V e
o capítulo VI, final do Projeto do
Regulamento de acôrdo com a lei nº
4.937, de 18 de março do corrente
ano. Em continuação são indeferidos
os seguintes requerimentos: Aureliano
Pinto
Menezes,
requerendo
empréstimo
nas
bases
do
anteriormente concedido e Carlos de
Lyra, solicitando Auxílio-doença, e
são deferidos os seguintes: Claudio
Vital Rebouças Lacerda e José
Wilson Barbosa Junior, pedindo
desligamento do Instituto; Salvador
Martins de Souza, Dalva Merlino
Lancelotta, Ronaldo Del Rio Copalo,
Francisco Marinho Bandeira de Mello
Jr., Jairo Brasiliano da Costa,
Joaquim Mario de Albuquerque Lima,
Osmar de Arruda, José Melquíades
Moreira, Gustavo Capanema, Alba
Cavalcanti
de
Albuquerque,
solicitando Auxílio-Doença; Antônio
Pereira da Silva Moacyr, João
Carlos Tourinho Dantas, Aristides
Milton da Silveira, Adylio Martins
Viana, Abrahão Fidelis de Moura,
Albino Zeni, Zaire Nunes Pereira,
Jocelino Emilio de Carvalho, João de
Seixas Dória, Marcos Ferreira de
Jesus, Gentil Tavares da Motta,
Uriel de Rezende Alvim, Orlando
Vieira Dantas, Jaeder Albergaria,
Edward Catete Pinheiro, Helio Vitor
Ramos, José Peixoto da Silveira,
João Ribeiro Junior, Antônio Carlos
Konder
Reis,
João
Batista
de
Vasconcelos Tôrres, Simão Vianna da
Cunha Pereira, José Guimarães
Neiva Moreira, Luiz Garcia, João
Lino Braun, Nicanor de Faria e
Silva,
requerendo
contagem
de
mandato estadual, de acôrdo com a
Lei nº 4.937 de 18 de março do
corrente
ano.
Finalmente
são
aprovados requerimentos de inscrição
dos Srs. Marino José do Bonfim, Levi
de Assis Dantas, Jair Pereira e Ney
da Motta Bastos. Nada mais havendo
a tratar o Sr. Presidente encerra a
sessão às treze horas e, para constar,
eu Alberto de Oliveira Secretário,
lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. – Mons. Arruda
Câmara.
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TÊRÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, designa a sessão
conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo às 21 horas e 30
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação, sem
prejuízo da matéria para ela já programada, dos seguintes vetos
presidenciais:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no
Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a
doação de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato
Grosso;
– veto (total), ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no
Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da
área do terreno integrante do seu Patrimônio.
Senado Federal, 31 de maio de 1966.
Auro Moura Andrade
Presidente do Congresso Nacional
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no
dia 21 de junho do ano em curso às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem do veto presidencial ao Projeto de Lei (nº 3.189-B,
de 1962, na Câmara e nº 18, de 1963, no Senado) que cria três Juntas de
Conciliação e Julgamento na 2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede
nas Comarcas que especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.
Auro Moura Andrade
Presidente do Senado Federal
Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera
a redação dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e 175 e acrescenta um
parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei
de Falência) e dá outras providências;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na Câmara e
nº 307-65 no Senado que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e
nº 90-66 no Senado, que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que
autoriza a doação de imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado
de Mato Grosso;
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e
nº 11-66 no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a
ceder parte da área do terreno integrante do seu patrimônio.
SESSÃO CONJUNTA
Em 11 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º. Ao Projeto nº 2.766-B-65 na Câmara e nº 307-65 no Senado, que
dispõe sôbre as irradiações em idioma estrangeiro (veto total);
2º. Ao Projeto de Lei nº 3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Senado,
que altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de
imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso
(Veto total);

3º. Ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na Câmara e nº 71-66 no Senado,
que autoriza o Conselho Nacional de Pesquisas a ceder parte da área do
terreno integrante do seu patrimônio (veto total);
4º. Ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.), que altera a redação dos arts.156,
§ 1º, item II 172 (caput) e 175 e acrescenta um parágrafo ao art. 173 do
Decreto-lei nº 7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de Falências) e dá outras
providências (veto parcial).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula

Veto

1
2
3
4

1º
2º
3º
4º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Art. 3º e seus parágrafos.
SESSÃO CONJUNTA

Em 15 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 8, de 1966 (C.N.), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 97.500.000.000, em favor do departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias constantes do programa de
Construção, Pavimentação e Restauração Rodoviária.
SESSÃO CONJUNTA
Em 21 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.819-B-62 na Câmara e
nº 18-63 no Senado, que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na
2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas comarcas que especifica.
PROJETO DE LEI
Nº 8, DE 1966 (CN)
Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de noventa e
sete
bilhões
e
quinhentos
milhões
de
cruzeiros
(Cr$
97.500.000.000), em favor do
Departamento
Nacional
de
Estradas de Rodagem.
Art. 2º O crédito especial a que
se refere o artigo 1º destina-se a
suplementar os recursos financeiros
que
dispõe
o
Departamento
EMENDAS APRESENTADAS
Nacional de Estradas e Rodagem
PERANTE A COMISSÃO
para a realização do Programa de
Construção,
Pavimentação
e
Nº 1
Restauração de Rodovias do plano
Nacional de Viação e será aplicado
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE nas
seguintes
rodovias,
LEI Nº 8-66 (CN)
consideradas
de
absoluta
prioridade;
O Congresso Nacional decreta:
Rodovias:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
BR – 02 atual 462-116 – 5,27%;
autorizado a abrir, pelo Ministério da
BR-05 atual 101 – 3,63%;
Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 97.500.000.000 em favor do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, para obras rodoviárias
Constantes
do
Programa
de
Construção,
Pavimentação
e
Restauração de Rodovias do Plano
Nacional de Viação para 1966.
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BR-11 atual 304-101 – 5,92%;
BR-13 atual 116 – 5,92%;
BR-16 atual 163 – 4,24%;
BR-31 atual 262 – 23,61%;
BR-34 atual 267 – 8,50%;
BR-35 atual 277 – para aplicação no
trecho São Luiz do Purunã-Palmeira-Irati
Relógio – 3,62%;
BR-35 atual 373 – para aplicação no
trecho Relógio (BR-277) a Barracão –
5,90%:
BR-37 atual 290 – 6,32%;
BR-59
atual
468
–
para
pavimentação asfáltica do trecho no
Estado do Paraná – 4,50%;
BR-59 atual 101 – 15,87%;
Contorno Norte de Curitiba (BR-146)
– 1,90%;
Restauração de Rodovias – 4,80%
Total – 100,00%.
Art. 3º O crédito especial a que se
refere o artigo 1º terá vigência nos
exercícios financeiros de 1966 e 1967 e
terão registro automático no Tribunal de
Contas da União.
Art. 4º Para ocorrer a essa Despesa,
fica o Poder Executivo autorizado a emitir
Obrigações Reajustáveis do Tesouro, no
valor de oitenta bilhões de cruzeiros, a
serem colocados pelo Tesouro Nacional e
a utilizar contra-partida em cruzeiros de
empréstimos
internacionais
para
cobertura dos restantes dezessete bilhões
e quinhentos milhões de cruzeiros.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na
data da sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das Comissões, em 30 de maio de
1966 – Deputado Emílio Gomes – Arena-Pr.
Nº 2
1) – Dê-se à ementa a seguinte
redação:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Ministério de Viação e Obras Públicas
– D.N.E.R. – o crédito especial de Cr$
97.500.000 000".
Congresso Nacional, em 3 de junho
de 1966. – Deputado Laerte Vieira.
Nº 3
Dê-se ao artigo 1º a seguinte
redação:
"Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Ministério de Viação e
Obras Públicas – Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – o crédito especial
de noventa e sete bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros (Cr$ 97.500.000.000),
destinado à realização do Programa de
Construção, Pavimentação e Restauração
de Rodovias do Plano Nacional de Viação,
distribuído como segue:
RODOVIAS

(em milhões)

BR-2 – atual 462/116............
BR-5 – atual 101...................
BR-11 – atual 304/101............
BR-13 – atual 116...................
BR-16 – atual 163...................
BR-31 – atual 262...................
BR-34 – atual 267...................
BR-35 – atual 277/373............
BR-37 – atual 290...................
BR-59 – atual 468/101............
TOTAL.........................................

Cr$
5.500
4.000
6.000
6.000
4.000
21.000
9.000
10.000
7.000
25.000
97.500

Sala das Sessões, 3 de junho de
1966. – Laerte Vieira.
Nº 4
Destaque-se do total do crédito cuja
abertura se pede no art. 1º, do projeto o
seguinte:
1) Para construção da rodovia,
ligando Fervedouro, MG, na BR ilegível a
Guaçui. Es. – Guilhermino de Oliveira.
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EXPEDIENTE

Nº 9

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Destaque-se:
BR 153 – Trecho "Pôrto Marcondes –
Sumaré – Paranavaí – S. Carlos do Ivaí –
Jussara – Campo Mourão – Laranjeiras
do Sul, Chopinzinho – Vitorino – divisa
com Santa Catarina – Melhoramentos e
Pavimentação – Cr$ 3.000.000.000.
Brasília, 1 de junho de 1966. – Ivan
Luz.

SEÇÃO II

Nº 10

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

Discrimine-se no fim do art. 1º:
...) BR-230 – Trecho Campina
Grande – Soledade, para pavimentação
1.000 bilhões – Restauração de Rodovias
– 6,437 bilhões.

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre................................ Cr$
Ano......................................... Cr$

Justificação

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior

50,00 Semestre............................... Cr$
96,00 Ano........................................ Cr$

Exterior

39,00
76,00

Exterior

Não há aumento de despesa.
3. O trecho Campina GrandeSoledade da BR-230 tem já um tráfego
denso
justificando
plena
e
econômicamente a sua pavimentação.
Sala das Sessões, 3 de junho de
1966. – Arnaldo Nogueira.

Ano......................................... Cr$ 136,00 Ano........................................ Cr$ 108,00

Nº 11

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um
ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de
esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa
por meio de chegue ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento
da Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.

Discrimina-se, no fim do artigo 1º:
"BR-262 – Aquidauana – Pôrto
Esperança
–
Corumbá
–
Cr$
2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros).

Nº 5

Nº 7

Destaque-se do total do crédito cuja
abertura se pede no art. 1º, do projeto, o
seguinte:
1) Para construção da ligação
rodoviária da BR-4, (Rio-Bahia), a
Usiminas, em Ipatinga – 6.000.000.000. –
Guilhermino de Oliveira

Destaque-se do total do crédito cuja
abertura se pede no art. 1º, do projeto, o
seguinte:
1)
Para
construção,
inclusive
pavimentação, do trecho da BR-31,
compreendido entre Reduto e Realeza.
Guilhermino de Oliveira.

Nº 6
Especifique-se no fim do art. 1º:
...BR-30 – Trecho Formosa Ubaitaba
– 5,000 bilhões.
...Restauração de Rodovias – 2,437
bilhões.
Sala das Sessões, 2 de julho de
1966. – Vasco Filho.
Justificação
Não há aumento de despesa.
A Rodovia Radial BR-030 – Brasília
– Brumado – Ubaitaba – Campinho não
só ligará, nas melhores condições
técnicas e econômicas, a nossa Capital
com o mar, no magnífico pôrto natural
de Campinho (12 metros de calado),
como também todo o nordeste brasileiro
com Brasília através de Feira de
Santana, com um traçado mais curto e
maior aproveitamento de estrada já
asfaltada.
Sôbre ela assim se pronunciou o
Conselho Rodoviário Nacional, em
processo
nº
23.101,
do
qual
transcrevemos o seguinte tópico:
"12. A DEP afirma serem exatas as
extensões apresentadas pelo Senhor
Deputado e conclui favoràvelmente pelo
traçado via BR-47, de Brasília à Feira de
Santana por ser o que reúne melhores
condições para atender a ligação do
Nordeste com Brasília".
Brasília já está ligada com o Norte,
com o Oeste, com o Sul e todo o
Sudeste; urge, portanto, ser ligada ao
Nordeste Brasileiro.

Nº 8
Destaque-se
BR 153 – Trecho Ourinhos – BR 376
– Construção e Pavimentação – Cr$
3.000.000.000.
Justificação
Trata-se de trecho da mais alta
importância para todo o chamado "Norte
Pioneira" do Paraná, servindo a uma
região demogràficamente densa e de
grande produtividade. E' reivindicação
antiga dos municípios dependentes da
estrada para o escoamento de fartíssima
produção regional, bem como das
Associações Rurais do Paraná e dos
clubes de servir das cidades reclamantes.
Em Jacarézinho, o Lions e o Rotary
chegaram, mesmo a formar uma
Comissão Inter-Clube constituída com o
objetivo do lutar pela justíssima
providência.
Cremos
que
a
Comissão
sensibilizar-se-á com os reclamos. Sob
o aspecto exclusivamente técnico o que
de menos se pode dizer é que espanta
que, até agora, uma via de tal
importância
esteja
com
sua
pavimentação interrompida em trecho
relativamente curto, com prejuízos tão
evidentes para a utilização econômica
de tôda a rodovia.
Brasília, 1 de junho de 1966, – Ivan
Luz.

Justificativa
No trecho acima, a porção Corumbá
– Miranda, foi inopinadamente suspensa
quando em promissora construção
demonstrava a fácil viabilidade da obra.
Trata-se de zona de promissora
pecuária, cujo impulso e surto impressionante
são freiados pela falta da via de transporte.
Injustificável sôbre todos os aspectos, pois
contraria a evidência, a suspensão daqueles
trabalhos, realizadas, ou melhor, cometida, sob
o pretexto de obra anti-econômica ou não
prioritária. Anuncia-se para 13 do corrente uma
visita do eminente Presidente da República à
cidade de Corumbá onde Sua Excelência vai
presidir
grande
feira
agropecuária.
Consideramos o fato como uma feliz
coincidência, pois o Chefe da Nação terá um
contato direto com essa zona verdadeiramente
explosiva em matéria de expansão pecuária,
malgrado a falta da estrada, que abrirá a
perspectiva ao transporte rodoviário do gado.
Anima-nos a confiança em que a
presente emenda aceita pelo eminente
Relator, subirá à sanção do Presidente da
República depois da visita, para nós
matogrossenses muito honrosa.
Brasília, 3 de junho de 1966. –
Bezerra Neto.
Nº 12
Especifique-se no fim do art. 1º:
...) BR-262 a) Estado do Espírito
Santo – 5,000 bilhões;
b) Estado de Minas Gerais – 21.210
bilhões.
Justificação
Não há aumento de despesa. O trecho
de tão importante rodovia, entre Vitória e a
divisa do Espírito Santo com Minas Gerais,
na localidade de Pequiá, com 196
quilômetros, sendo 45 pavimentados, 90 em
rodovia de terra ensaibrada, com tráfego
regular, considerada de primeira classe e,
apenas, 61 em construção, nas fraldas da
Serra Caparaó. Neste trecho, na localidade
de Pinga-Fôgo, já estão implantados 4
quilômetros em rocha tipo "gneiss", o que
representa um grande investimento que não
pode ser despresado.
A estrada, no território de Minas
Gerais, passa por Manhuaçu, alcan-
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çando a Rio - Bahia na localidade de Realeza.
Foi ela projetada para o escoamento facil da
Zona da Mata, e ainda para atender à
magnífica Siderúrgica Usiminas, rumo ao seu
pôrto marítimo de Vitória.
Toda a produção da região vai para o
Rio de Janeiro, para o Norte e Nordeste,
através das rodovias existentes e, depois de
concluído o trecho do Espírito Santo será,
naturalmente, exportada por via marítima
com sensível barateamento de preços dos
cereais no Nordeste e Norte do País.
Considero ainda, justa a presente
emenda, porquanto o trecho até Belo
Horizonte está em conclusão e uma vez
terminado ficarão ligadas as duas
grandes capitais – Belo Horizonte e
Vitória – com magnífica repercussão
econômica.
Sala das Sessões, 1º de junho de
1966. – Adahury Fernandes.
Nº13
inclua-se a BR 340, destacando-se o
recurso
de
Cr$
1.000.000
para
prosseguimento da implantação do trecho
Araçuai – Salinas, inclusive conclusão da
ponte sôbre o Rio Jequitinhonha – Celso
Murta.
Nº 14
Especifique-se no fim do art. 1º:
...) BR-393 – Trecho Além Paraíba Teresópolis – 2.000 bilhões.
...) Restauração de Rodovias – 5,437
bilhões.
Justificação
Não há aumento de despesa.
Leiam-se as declarações do DiretorGeral do D.N.E.R. abaixo, transcritas de
"O Globo".
Sala das Sessões, 2 de junho de
1966 – Vasco Filho.
Nº 15
Destaque-se:
BR 476 – Trecho "Curitiba - Pôrto
União" – Melhoramentos e pavimentação
– Cr$ 3.000.000.000.
Brasília, 1 de junho de 1966. – Ivan
Luz.
Nº 16
Ao artigo 1º, acrescente-se o
seguinte parágrafo:
§ Da despesa prevista no artigo anterior
serão aplicados seis bilhões de cruzeiros (Cr$
6.000.000.000) na construção e pavimentação
da rodovia BR-232, (antiga BR-25).
Justificação
não

O crédito vultoso previsto no projeto
contempla o Estado de PerATA DA 74ª SESSÃO, EM 13 DE
JUNHO DE 1966

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presente os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Edmundo Levi
Pedro Carneiro
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Aurélio Vianna
Nogueira da Gama
Bezerra Neto
Irineu Bornhausen
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca – (13).

nambuco, cuja rodovia fundamental é de
vital importância para a ligação do Pôrto
do Recife ao traçado das rodovias do
Nordeste e do Plano Nacional de Viação,
a rodovia BR-232 não é contemplada na
Exposição de Motivos anexa ao projeto. A
emenda parece assim ser de justiça.
Sala das Comissões, 3 de junho de
1966. – Osvaldo Lima Filho.
Nº 17
Adicione-se o seguinte parágrafo
único ao art. 1º do referido Projeto:
"Parágrafo único. Do crédito especial
de que trata êste artigo serão aplicados
Cr$ 10.000.000.000 (dez bilhões de
cruzeiros)
na
suplementação
dos
recursos financeiros destinados ao
prosseguimento da construção da BR232, e Cr$ 3.000.000.000 (três bilhões de
cruzeiros)
no
prosseguimento
da
construção de BR-104".
S.S., 3 de junho de 1966. – Tabosa
de Almeida.
Nº 13
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte
parágrafo:
Parágrafo
único.
Da
rubrica
"Restauração de Rodovias" destaque-se
e destine-se à BR-316 – trecho BelémCapanema, para melhoramentos e
pavimentação, Cr$ 3.000.000.000 (três
bilhões de cruzeiros).
Justificativa
O trecho Belém-Capanema foi
incluído no Plano Preferencial pelo
Decreto nº 57.088, de 15-X-65.
Em 8-VI-65, o DNER firmou um
convênio de delegação de encargos com
o DER-PA, mediante indenização de
serviços e obras em rodovias do Plano
Nacional de Viação contempladas com
recursos federais, a fim de executar os
trabalhos de restauração do pavimento
da
BR-316,
no
trecho
referido,
comprometendo-se
o
primeiro
a
indenizar o segundo das despesas
decorrentes da prestação de tais
serviços, na forma do convênio nº PJSJ-8.65, ajustado para vigorar até 31XII-65, e automàticamente renovado
para os exercícios seguintes, desde que
não fosse denunciado por qualquer das
partes convenentes.
Com fundamento nesse convênio o
DER-PA já gastou na pavimentação, de
Belém a Santa Isabel, dois bilhões de
cruzeiros, estimando o total em Cr$ 5,8
bilhões.
Não nos sendo permitido aumentar
as despesas públicas, mas urgindo dotar
a DER-PA de meios ao prosseguimento
das obras encetadas, servimo-nos da
deslocação de verbas, conforme expressa
a presente Emenda. – Gabriel Hermes.
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Nº 19

Destaque-se
Cr$
BR-2 atual 462-116..............
5.850
BR-5 atual 101.....................
4.026
BR-11 atual 304-101............
6.570
BR-13 atual 116...................
6.570
BR-16 atual 163...................
4.710
BR-31 atual 262...................
26.210
sendo 4 bilhões para o trecho Victoria à
divisa de Minas.
BR-34 atual 267...................
9.430
BR-35 atual 277-373............
10.401
BR-37 atual 290...................
7.011
BR-59 atual 468-101............
22.605
Restauração de rodovias.....
7.437
111.000
Justificativa
Sendo de vital importância para o
Espírito Santo e Minas Gerais, a
ligação de Vitória a Belo Horizonte;
não se compreende que a BR-31 atual
262, venha tendo recursos razoáveis
no trecho mineiro, enquanto na parte
do Espírito Santo os recursos
destacados não dão sequer para que
as firmas empreiteiras possam ao
menos trabalhar em ritmo lento. Estou
informado de que os recursos para
66, já se esgotaram em março,
estando assim as firmas paralisadas,
com grande prejuízo para o meu
Estado,
bem
como
a
própria
finalidade da BR-31 que é ligar Belo
Horizonte a Vitória.
O mais grave, Sr. Relator é que
no trecho do Espírito Santo, temos
que fazer pouco mais de Km, para
termos a estrada dando tráfego, e
uma
interrupção
dos
serviços
neste momento por falta de recursos,
forçosamente irá deixar o meu Estado
por mais de 2 anos sem ligação
que é a razão principal da conclusão
da BR-31. E' preciso criar junto ao
Governo a mentalidade de terminar
os serviços começados o mais
ràpidamente, até mesmo como de
medida de economia. – Dirceu
Cardoso.
Nº 20
Acrescente-se onde couber:
Art.
Do crédito referido no
Artigo 1º, a importância de Cr$
10.000.000.000
(dez
bilhões
de
cruzeiros),
será
destinada
aos
trabalhos
de
implantação
e
pavimentação da rodovia BR-232,
antiga
BR-25,
no
Estado
de
Pernambuco.
Brasília, 2 de junho de 1966. – Nilo
Coêlho.

SENADO FEDERAL
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 13 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. Segundo-Secretário procede à
leitura da ata da sessão anterior, que é
aprovada sem debates.
O Sr. Primeiro-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Restituição de autógrafo de Projetos de
Lei sancionados)
De 9 do mês em curso:
Nº 192-66 (nº de origem 353-66) com
referência ao Projeto de Lei número 94-66, no
Senado e nº 3.558-B de 1966, na Câmara,
que altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, e dá outras pro-

vidências (Projeto que se transformou na
Lei nº 5.022, de 9 de junho de 1966);
Nº 193-66 (nº de origem 354-66) –
com referência ao Projeto de Lei
numero 98-66, no Senado, que
autoriza, o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Superior Tribunal
Militar o crédito especial de Cr$
90.000.000
(noventa
milhões
de
cruzeiros), para aquisição de nove
viaturas destinadas aos seus serviços
(Projeto que se transformou na Lei nº
5.023, de 9 de junho de 1966).
OFÍCIO
DO
MINISTRO
EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS
DO GABINETE CIVIL:
(Comunicação da remessa à Câmara dos
Deputados de Mensagem encaminhando
Projetos de Lei)
Nº 207-66-SAP – de 3 de maio do
ano em curso – com referencia a
Mensagem 207, de 2 de mato do ano em
curso;
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Nº 21
Acrescente-se onde couber:
Art. Do crédito referido no Artigo
1º,
a
importância
de
Cr$
5.000.000.000 (cinco bilhões de
cruzeiros),
será
destinada
à
continuação
dos
serviços
de
implantação e
pavimentação da
Rodovia BR-232, antiga BR-25, no
Estado de Pernambuco.
Justificação
Trata-se de uma das mais
importantes, rodovias do Nordeste,
notadamente
no
Estado
de
Pernambuco.
Devido ao seu valor econômico, foi a
referida rodovia incluída no Plano
Prioritário Nacional, no setor rodoviário.
Está com suas obras em pleno
desenvolvimento, de modo que a
insuficiência de verba acarretará grandes
prejuizos para uma vasta região
nordestina e, em particular, para
Pernambuco.
Confiante
no
alto
espírito
patriótico dos meus colegas, tomo a
iniciativa
de
apresentar
à
consideração da Casa a presente
emenda que, representa, estejam
certos, uma reivindicação não só da
bancada
pernambucana,
como
também do sofrido povo nordestino. –
Milvernes Lima.
Nº 22
Inclua-se onde couber:
Discrimine-se:
Restauração de Rodovias:
a) Contôrno Norte de Curitiba – Cr$
2.000.000.000.
b)
Demais
rodovias
–
Cr$
5.437.000.000. – Emílio Gomes.
Nº 23
Inclua-se onde couber:
Discrimine-se:
Rodovia BR-35 atual 277-373:
a) BR-277 – para aplicação no trecho
São Luiz do Purunã – Palmeira – Irati –
Relogio – Cr$ 4.000.000.000.
b) BR-373 – para aplicação no trecho
Relógio a Barracão – Cr$ 6.401.000.000 –
Emilio Gomes.
Nº 24
Inclua-se onde couber:
Discrimine-se:
Rodovia BR-59 atual 468:
a) Para pavimentação asfáltica do
trecho no Estado do Paraná – Cr$
5.000.000.000
(cinco
bilhões
de
cruzeiros). – Emilio Gomes.
Nº 209-66-SAP – de 28 de abril do
ano, em curso com referência às
Mensagens ns. 173, 174 e 175;
Nº 210-66-SAP – de 5 de maio do ano
em curso – com referência à mensagem
213, de 5 de maio do ano em curso;
Nº 211-63-SAP – de 26 de abril do ano
em curso – com referência à Mensagem nº
170, de 25 de abri do ano em curso.
OFÍCIO DO PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS

DA

Nº 332-66, de 6 de maio – Transmite
o pronunciamento daquela entidade
contrário ao Projeto de Lei do Senado nº
5-66, que estende às autarquias
estaduais e municipais a prescrição
quinquenal das suas dividas passivas.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – do Ministro da Fazenda:
Aviso nº GB-230, de 8 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
620-65, do Sr. Senador Raul Giuberti;
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II – do Ministro da Viação e Obras
Públicas:
Aviso nº B-159, de 8 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
138-66, do Sr. Senador Aarão Steinbruch;
Aviso nº B-160, de 8 do mês em
Curso, com referência ao Requerimento
nº 120-66, do Sr. Senador Lopes da
Costa;
Aviso nº B-161, de 8 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
18-66, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres.
EXPEDIENTE RECEBIDO
Em 10 de junho de 1966
Comunicação de Eleição e Posse
– da Mesa da Assembléia Legislativa
de Amazonas, AM;
– da Diretoria do Centro Artístico
Operário Elesbonesne, em Elesbão
Veloso, PI;
– da Diretoria da União Artística
Operária Timbirense, em Timbiras, MA;
– da Mesa da Câmara Municipal, de
Bodocó, PE;
– da Diretoria da Fundação Bahiana
para o Desenvolvimento da Medicina,
Salvador, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Porangaba, SP;
– da Diretoria da Associação dos
Servidores Municipais de São Paulo,
SP;
– da Diretoria da Associação dos
Servidores Municipais de São Paulo,
SP;
– da Diretoria do Sindicato da
Indústria de Peças para Automóveis e
Similares no Estado de São Paulo;
– da Diretoria da Associação
Comercial de Getúlio Vargas, RS;
– da Diretoria da Federação Nacional
dos Engenheiro de Pôrto Alegre, RS;
– do Prefeito Municipal de Santa
Bárbara do Sul, RS.
Congratulações pela Promulgação da Lei
nº 4.950, de 22 de abril de 1966
– da Sociedade de Agrônomos e
Veterinários do Pará;
– da Associação de Geógrafos
brasileiros, Seção Regional da Bahia, BA
– da Associação dos Engenheiros da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em
Baurú, SP;
– do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura da Oitava
Região, em Pôrto Alegre, RS;
–
do
Diretório
Central
dos
Estudantes de Veterinária do Brasil, SP:
Diversos Assuntos
– da Câmara Municipal de Itabuna,
BA, solicitando providências no sentido de
sustar a cobrança da multa no
alistamento eleitoral dos maiores de 19
anos;
– da Diretoria da União das Classes
Trabalhadoras de Tocantinópolis, GO,
fazendo apêlo na sentido da instalação de
uma Agência do Banco do Brasil naquela
localidade;
–
da
Câmara
Municipal
de
Andradina,
SP,
manifestando
seu
profundo pesar pelo falecimento do exPresidente da República, Sr. Wenceslau
Braz;
–
da
Câmara
Municipal
de
Araraquara, SP, manifestando seu
profundo pesar pelo falecimento do exPresidente da República, Sr. Wenceslau
Braz;
– da Câmara Municipal de
Cravinhos, fazendo apêlo no sentido
de não ser exigido domicílio eleitoral
como condição de registro a postos
eletivos, principalmente para os de
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Governadores e Vice-Governadores de
Estado;
– da Câmara Municipal de Garça,
sugerindo inclusão no Código Nacional do
Transito de dispositivo proibindo saída de
escape nos autos-caminhões movidos a
óleo diesel pelo lado esquerdo;
– da Câmara Municipal de Garça,
SP, apoiando a campanha que visa
conservar no exercício de 1967, a
discriminação tributária preexistente na
Emenda constitucional número 18;
– das Câmaras Municipais de
Penápolis e São Caetano do Sul, SP,
fazendo apêlo no sentido de que seja
proibida a reeleição de Diretores de
Sindicatos de Trabalhadores, adotandose o sistema de rodísio;
– da Associação Rural de São José
do Rio Prêto, SP, da Câmara Municipal
de
Araras,
SP,
manifestando-se
favoráveis à criação do FUNFERTIL pelo
qual os subsídios são pagos diretamente
aos agricultores;
– do Presidente do Sindicato dos
Farmacêuticos de São Paulo, fazendo
apêlo no sentido de serem extensivos aos
farmacêuticos os favores da Lei nº
41.950, de 22 de abril de 1966;
– do Sindicato dos Enfermeiros e
Empregados em Hospitais e Casas de
Saúde de São Paulo, fazendo apêlo no
sentido de serem os enfermeiros
beneficiados com os favores da Lei nº
4.950, de 22 de abril de 1966;
– da Federação Nacional dos
Odontologistas, fazendo apêlo no sentido
da acumulação de cargos para todos os
profissionais de nível universitário no
serviço público;
– da Câmara Municipal de Maringá,
PR,
manifestando
seu
apoio
à
reivindicação
do
Sindicato
dos
Empregados no Comércio de Maringá,
relativamente à instalação da Junta de
Conciliação e Julgamento da Justiça do
Trabalho naquela região;
– da Câmara Municipal de Pôrto
União, SC, manifestando-se contrária ao
divórcio no país;
–
da
Câmara
Municipal
de
Carazinho, fazendo apêlo no sentido de
ser aumentado o número de funcionários
da Exatoria Federal daquela localidade,
em face da mesma atende a 10
municípios vizinhos.
Expediente Recebido
Em 13 de junho de 1966
Prestação de Contas da Conta Parte
Impôsto de Renda Recebida das
Prefeituras Municipais
MG;

– do Prefeito Municipal de Argirita,

–
do
Prefeito
Municipal
de
Engenheiro Caldas, MG;
– do Prefeito Municipal de Heliodora,
MG;
– do Prefeito Municipal de Pirajuba,
MG;
– do Prefeito Municipal de Santo
Antônio do Aventureiro, MG;
–
do
Prefeito
Municipal
de
Serranhos, MG;
–
do
Prefeito
Municipal
de
Guarulhos, SP
Ofícios do Secretário-Geral do
Parlamento
Latinoamericano,
nos
seguintes têrmos:
OFÍCIO
Lima, 8 de mayo de 1966.
Señor Senador
Auro Soarez de Moura Andrade
Presidente del Senado
Brasília – Brasil.
Señor Presidente:
Nos
es
particularmente
grato
dirigimos a su elevado Despacho, para

poner en su conccinento que la
Presidencia
del
Parlamento
Latinoamericano convoca a la II
Asamblea
Ordinaria,
que
deberá
celebrase en la Ciudad de Bueno Aires,
del 8 al 15 del mes de julio próximo, de
acôrdo com los Artículos 10 del Estatuto y
8 del Reglamento, asi como con el
Acuerdo XXX de la I Asamblea.
Consideramos conveniente hacer
presente a esa Presidencia que la
pequeña variación de fecha con
relación a la fijada en el citado Acuerdo
de la I Asamblea, se ha debido a Ia
necessidad
de
armonizar
las
actividades
del
Parlamento
Latinoamericano, con los importantes
actos celebratorios del 150 Aniversario
de
la
Proclamación
de
la
Independencia
Argentina,
país
hermano, cuya Capital será sede de la
Asamblea.
Conociendo su definida vocación
por la noble causa de la integración de
nuestros pueblos, que es fundamental
propósito de nuestro Parlamento,
abrigamos la seguridad de contar con
su valiosa colaboración y con la
asistencia de la Delegación que lleve a
nuestra Asamblea, la voz de todas las
corrientes políticas representadas en el
cuerpo
legislativo
de
su
digna
Presidência de conformidade con lo
prescrito en el Artículo 3º de nuestro
Estatuto.
Con este motivo, reiteramos a Ud.,
señor Presidente, las seguridades de
nuestra mas alta consideración y de
inquebrantable fé en los destinos de
nuestros pueblos libres e integrados.
Muy atentamente, Luis A. Leon,
Presidente. – Andres Townsend Ezcurra,
Secretario General.
OFÍCIO
PARLAMENTO LATINOAMERICANO
Lima, 9 de Mayo de 1966.
Señor Senador
Auro Soares de Moura Andrade
Presidente del Senado
Brasília – Brasil.
Señor Presidente:
Tengo el honor de dirigirme a Ud.
para poner en su elevado conocimiento,
de acuerdo con los Artículos 10 del
Estatuto y 8 del Reglamento del
Parlamento Latinoamericano, que el
señor Presidente, Diputado Luís A.
León, convoca a Ia II Asamblea
Ordinaria que, de conformidad con el
Acuerdo XXX de la I Asamblea, se
celebrará en la Ciudad de Buenos Aires,
del 8 al 15 de julio próximo. Debo
señalar a Ud. que la pequena variación
de la fecha ha obedecido al pedido de
varios Parlamentos Miembros y a la
necesidad de amenizar las actividades
del Parlamento Latinoamericano con los
actos
conmemorativos
del
150º
Aniversario de la Independencia de la
Republica Argentina, temperamento que
fué consultado por la presidencia en la
reciente Reunión de la Comisión
Econômica y Social en Caracas,
mereciendo un unánime asentimento
con el que esperamos se sirva Ud.
concordar.
En la seguridad de que la
distinguida Delegación del Parlamento
de su digna Presidencia ha de contribuir
poderosamente a esta importante
jornada por la nobde causa de
latinoamericanos,
aprovecho
la
oportunidad para reiterar a Ud. señor
Presidente, los sentimientos de mi más
alta y deferente consideración.
Muy
atentamente.
–
Andres
Townsend Ezcurra, Secretario General
del Parlamento Latinoamericano.
Parlamenta Americano – Secretaria
General.
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OFÍClO
Armas da República
Câmara dos Deputados
Parlamento Latinoamericano
Señor Senador
Ulisses Guimarães
Segundo
Vice-Presidente
del
Parlamento Latinoamericano
Câmara de Senadores
Brasília, Brasil
Señor Vice-Presidente:
Con particular agrado me dirijo a
Usted, en su calidad de Miembro da la
Junta
Directiva
del
Parlamento
Latinoamericano,
para
comunicarle
oficialmente que al señor Presidente,
Diputado Luis A. León, de acuerdo con
los Artículos 10º del Estauto y 8º del
Reglamento, ha convocado a 1ª I
Asamblea Ordinaria que, de conformidad
con el Acuerdo XXX de 1ª I Asamblea, se
celebrará en la Ciudad de Buenos Aires,
del 8 al 15 de julio próximo.
Dada la importancia de los temas a
tratarse y de las circunstancias en que ha
de realizarse la Asamblea, me permito
encarecerle muy especialmente que se
sirva asseguramos su asistencia, pues
resulta indispensable que la totalidad de los
señores integrantes de la Junta Directiva,
participen en las deliberaciones y
consoliden la eficaz existencia de nuestro
Parlamento, como autêntico vocero de la
opinión pública latinoamericana.
Esperando se sirva favorecemos con
su afirmativa respuesta, aprovecho la
oportunidad para reiterar a Usted los
sentimientos de mi más alta y deferente
amistad.
Muy
atentamente.
–
Andres
Townsend Ezcurra, Secretario General
del Parlamento Latinoamericano.
Ofício do Vice-Presidente do Parlamento
Latinoamericano, nos seguintes têrmos:
ARMAS DA REPÚBLICA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Brasília, 25 de maio de 1966.
Exmo. Sr. Senador Auro de Moura
Andrade DD. Presidente do Congresso
Nacional.
Como Vice-Presidente do Parlamento
Latino-Americano, venho encarecer a V.
Exa. a designação da representação do
Senado Brasileiro à Assembléia Ordinária
dessa entidade que se realizará em
Buenos Aires, de 8 a 15 de julho próximo.
Atenciosamente, Deputado Ulysses
Guimarães.
Ofício do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 1966
(Nº 3.660-B/60, NA ORIGEM)
Incorpora a Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora à Universidade
Federal de Juiz de Fora.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora, a que se refere o
Decreto nº 23.939, de 27 de outubro de
1947, fica incorporada à Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Art. 2º Serão incorporados ao
Patrimônio Nacional, mediante escritura
pública e independentemente de qualquer
indenização, todos os bens, móveis e
imóveis, assim como os direitos da
Faculdade mencionada no artigo anterior.
Art. 3º O pessoal docente em
exercício na Faculdade na data da
incorporação será aproveitado na
forma estabelecida no Estatuto do
Magistério Superior, levando-se em
conta as categorias em que está classi-
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ficada e, quando fôr o caso, em cargos
equivalentes que serão incluídos, por
decreto, no Quadro único da Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Art. 4º Incluídos, também por decreto
executivo,
no
Quadro
Único
da
Universidade, serão os cargos destinados
a nomeação interina dos demais
servidores da Faculdade incorporada, em
exercício na data da incorporação.
Art. 5º Para os efeitos dos artigos
anteriores, a Faculdade incorporada
apresentará à Universidade de Juiz de
Fora a relação do pessoal docente e
demais servidores, especificando cargos
ou funções que ocupam, forma de
investidura, natureza do serviço que
desempenham, data da admissão e
vencimento ou salário e comprovará o
exercício mediante apresentação de
fôlhas de pagamento e recolhimento de
contribuições
para
Instituto
de
Previdência.
Art. 6º As despesas com a execução
da presente Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias atribuídas à
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. 7º A Faculdade a que se refere
esta Lei deverá adaptar o seu regimento
ao Estatuto da Universidade Federal de
Juiz de Fora e submetê-lo, dentro de 60
(sessenta) dias, à aprovação do Conselho
Universitário e do Conselho Federal de
Educação."
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PARECERES
PARECERES NSº 592 E 593, DE 1966
PARECER, Nº 592, DE. 1964
Da Comissão de Indústria e
Comércio, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 276, de 1965 (nº 516-B-63, na
Câmara), que isentado de registro, no
Instituto Nacional do Pinho, as serrarias
coloniais.
Relator: Sr. Irineu Bornhausen.
De autoria do ilustre Deputado
Norberto Schmidt, o presente projeto
isenta de registro, no instituto Nacional do
Pinho, "as serrarias coloniais que se
dediquem,
exclusivamente,
ao
aproveitamento de madeiras derrubadas
para plantação" (Artigo 1º), estende tal
isenção a quaisquer taxas cobradas pelo
mencionado instituto (§ 2º) e cancela os
autos de inflação, bem como quaisquer
outras penalidades impostas às cerarias
em questão (Artigo 2º).
Para os fins legais, o projeto
esclarece que devam ser consideradas
como serrarias coloniais "aquelas que não
constituem a principal atividade de seus
proprietários e realizem apenas o trabalho
de serragem, sem que possuam reservas
florestais e sem que se dediquem ao
comércio da madeira" (§ 1º do Artigo 1º).
2. Na justificação do projeto o seu
ilustre Autor afirma estar o Instituto
Nacional do Pinho exigindo das serrarias
coloniais o seu registro, bem como a
contribuição de taxas mensais, onerando
com tal fato, esses estabelecimentos e
contribuindo para a sua paralização, com
prejuízos para os agricultores, os quais se
vêm às voltas com o problema de ter de
transportar, para locais distantes, a
madeira necessária às suas lavouras e à
construção
de
moradias,
galpões,
cercados etc. Esclarece que as serrarias
coloniais são pequenos estabelecimentos,
existentes no interior dos Estados, que se
utilizam da mesma fôrça motora para
vários fins, tais como a moagem de
grão
de
milho,
mediante
pagamento
da
prestação
do
serviço, a seragem da madeira utili-

zada pelos lavradores etc. Não se trata,
portanto, de serrarias pròpriamente ditas,
que exploram o comércio da madeira e
que possuem, inclusive estoques e
reservas florestais.
Após essas ponderações, o ilustre
Autor da proposição ressalta que êsse
tipo de serraria não deve ser incluído
entre os estabelecimentos:
"sujeitos às disposições baixadas
pelos Decreto-leis nº 3.120, de 17 de
março de 1931 e número 4.813, de 8.10
1942; o primeiro criador do I.N.P.; o
segundo reorganizando suas atribuições.
Aquele
e
expresso
e
menciona
exclusivamente o pinho; este, em seu
artigo 3º, item I "estabelece bases para a
normalização e defesa da produção
madeireira". Estabelece base, como se é,
mas, não obriga ao registro aquelas
serrarias que trabalhem com madeiras de
outras espécies florestais. E a esta
conclusão chegamos forçosamente, ao
lêrmos o disposto no item XI do mesmo
artigo que diz: "organizar o registro
obrigatório dos produtores, industriais e
exportadores do pinho" (grifo nosso).
Quer nos parecer fatal realidade que o
novel I.N.P. exorbitou de seus direitos,
estendendo a obrigatoriedade do registro
às serrarias em geral."
3. As Comissões Técnicas da
Câmara dos Deputados, incumbidas de
estudar o projeto, foram unânimes em
opinar pua sua aprovação, por entender
justas as medidas propostas.
4.
Examinada
devidamente
a
matéria, verifica-se assistir razão ao
ilustre Autor. As serrarias coloniais,
realmente, não devem estar sujeitas ao
registro, perante o I.N.P., e à cobrança de
taxas.
O Instituto Nacional do Pinho foi
criado para controlar a exploração e o
comércio do pinho. Posteriormente,
incumbido, por disposição legal, de fixar
as bases para a normalização e defesa
da produção madeireira nacional. A
obrigação de registro existe para os
produtores, industriais e exportadores do
pinho". Ora, como é possível enquadrarse entre estes os proprietários de
pequenos estabelecimentos que não se
dedicam exclusivamente à seragem de
madeira, que só realizam êstes serviços
esporadicamente, mediante pagamento
da prestação de serviço? E' evidente,
assim estar havendo má interpretação
dos textos legais que regem a matéria,
sendo necessário, desta forma, a adoção
de
medidas
que
esclareçam
definitivamente a situação.
4. O projeto coloca o assunto em
têrmos
corretos,
merecendo,
portanto, aprovação, e neste sentido
é o parecer da Comissão de Indústria
e Comércio.
Sala das Confissões, em 30 de
novembro de 1965. – José Feliciano,
Presidente. – Irineu Bornhausen.
Relator – Nelson Maculan – Sebastião
Archer.
PARECER Nº 593, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 276, de 1965
(nº 516-B-63, na Casa de origem), que
isenta de registro, no Instituto Nacional do
Pinho, as serrarias coloniais.
Relator: Sr. Oscar Passos.
O presente projeto de lei, de autoria
do nobre Deputado Norberto Schmidt,
visa a isentar de registro, no Instituto
Nacional do Pinho, as serrarias coloniais
que se dediquem, exclusivamente, ao
aproveitamento das madeiras derrubadas
para plantação.
A proposição define como sendo
serrarias coloniais "aquelas que não
constituem a principal atividade dos seus
proprietários e realizam apenas o trabalho
de serragem, sem que possuam
reservas florestais e sem que se

dediquem ao comércio da madeira".
(Parágrafo 1º, do Artigo 1º).
O projeto estabelece, ainda, que a
isenção proposta se estende a quaisquer
taxas cobradas pelo Instituto Nacional do
Pinho e cancela os autos de inflação e
quaisquer outras penalidades aplicadas
pelo referido órgão a serrarias, objeto
dessa lei.
Na justificação, o autor do projeto
mostra que esse tipo de serraria não deve
ser incluído entre os estabelecimentos
sujeitos aos têrmos dos Decretos-leis nº
3.120, de 17 de março de 1941, que nº
4.813 de 8 de outubro de 1942, que
regulam a matéria, por não se
constituírem em serarias propriamente
ditas, que exploram o comércio da
madeira e que possuem estoques e
reservas florestais.
O Instituto Nacional do Pinho, ouvido
a respeito, manifestou-se contràriamente.
Em suas razões alega que:
"Com os altos preços alcançados
pela madeira de pinho de I, II e III, tipo
exportável a experiência e a pratica tem
demonstrado que os proprietários de tais
serrarias preferem vender a madeira de
qualidade superior aos exportadores,
reservando para o seu próprio consumo
apenas
as
peças
serradas
que
apresentem defeitos mais graves e que
devido às suas características, não
satisfazem às exigências da exportação."
"Por outro lado, no momento em
que o Governo Federal procura,
através do nevo Código Florestal,
presentemente em vias de ser
regulamentado, estabelecer sistema
de fiscalização rigorosa sôbre tôdas
as atividades ligadas à exploração de
nossas
florestas,
consoante
se
verifica
pelas
disposições,
notadamente as contidas no seu
artigo 26, parece-me que a isenção
que
se
pretende
conceder
às
serrarias
coloniais,
com
a
transformação daquele Projeto de Lei,
entra em conflito com os objetivos
que encerra o Código."
Consideramos
jutos
e
procedentes
os
argumentos
esposados pelo I.N.P.
Ante o expôsto, somos pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 8 de junho
de 1966 – Menezes Pimentel, Presidente
– Oscar Passos, Relator – José Leite –
Gay da Fonseca – Domicio Gondim –
Bezerra Neto – Lobão da Silveira –
Manoel Villaça – Adolpho Franco – Wilson
Gonçalves.
PARECERES NS. 554 E 555, DE 1966
PARECER Nº 594, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 96, de 1953 (nº 3.614-A, de
1953, na Câmara), que aprova o contrato
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Cia. Ltda.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. O Tribunal de Contas da União,
em sessão de 14 de novembro de 1952,
recusou registro ao têrmo de ajuste
celebrado entre a Comissão Executiva do
Plano Postal Telegráfico e a firma A.
Martins Mendes & Cia. Ltda., para
prosseguimento da construção de uma
linha de dutos, para cabos telegráficos, no
refúgio central da Avenida Brasil, Rio de
Janeiro.
2. O indeferimento invocou como
causa: a) não fôra precedido de
concorrência pública: b) a cláusula 8ª
não guardara conformidade com a
proposta, quanto ao prazo; c) a
cláusula 13ª contrariara o art. 77; §
1º, da Constituição; d) estava
exaurido
o
prazo
de
vigência
estabelecido.
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3. A Comissão de Tomadas de
Contas, da Câmara dos Deputados,
impugnou as razões do recusante, sendo
que o eminente relator, o então Deputado
Menezes Pimentel, pulverizou uma a uma
os motivos denegatórios. A Câmara
aprovou o parecer, resultado no presente
projeto de Decreto Legislativo que
ordenou o registro.
A Comissão de Constituição e
Justiça é de parecer pela aprovação.
Sala das Comissões, 6 de maio de
1966 – Milton Campos, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Jefferson de
Aguiar. – Josaphat Marinho. – Menezes
Pimentel. – Adalberto Sena.
PARECER Nº 595 DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo número 96,
de 1953 (nº 3.614-A-53, na Câmara dos
Deputados),
que
aprova
contrato
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Cia. Ltda.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O presente Projeto de Decreto
Legislativo aprova o contrato celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma A. Martins Mendes, &
Cia. Ltda. para a construção de uma linha
de dutos para cabos telegráficos na
Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.
O contrato em questão foi celebrado
em 29 de dezembro de 1943, tendo o
Tribunal de Contas da União, em sessão
de 16 de novembro de 1953, recusado o
respectivo registro pelos seguintes
motivos:
1) não foi precedido de concorrência
pública;
2) a sua, cláusula 8ª não guardava
conformidade com a proposta, quanto ao
prazo;
3) a sua cláusula 13ª contrariara o
art. 77º § 1º, da Constituição;
4) estava exaurido o prazo de
vigência estabelecido.
A Comissão Executiva do Plano
Postal-Telegráfico,
que
havia
encaminhado ao Tribunal de Contas, para
registro, o têrmo de ajuste, cientificada da
decisão denegatória do Tribunal, deixou
esgotar-se o prazo previsto para
interposição
de
recurso.
Como
conseqüência dessa omissão o Tribunal,
nos têrmos do art. 77 § 1º, da
Constituição Federal, encaminhou o
processo ao Congresso Nacional, para
pronunciamento sôbre o assunto.
É de lamentar que o extravio do
processo ocasionasse a demora na sua
apreciação o que sòmente agora pode ser
feito, após a reconstituição de suas
peças.
A Câmara dos Deputados estudando
em profundidade as razões que
determinaram a decisão denegatória do
Tribunal de Contas, não encontrou nelas
valor que justificasse essa decisão,
resolvendo, através do presente projeto,
aprovar o contrato impugnado.
Realmente,
as
impugnações
oferecidas pelo Tribunal não são
absolutamente concludentes para efeitos
de recusa de registro, como passamos a
ver.
1. É fato que não houve, no caso,
concorrência pública para adjudicação do
contrato ou ajuste, mas também é fato que o
Departamento dos Correios e Telégrafos
procedeu à coleta de preços para a obra,
escolhendo a firma contemplada entre várias
licitantes. Muito embora o Regulamento de
Contabilidade Pública prever a Concorrência
Pública para obras cujo custo exceda dez mil
cruzeiros, o Decreto-lei nº 8.308, de 6 de
dezembro de 1945, que concede ao
Departamento dos Correios e Telégrafos
autonomia administrativa, no seu art.
14, permita à Comissão Executiva do
Plano Postal-Telegráfico a coleta de
preços para execução de obras
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sem imposição do limite de preços
prescrito pelo Código de Contabilidade
Pública.
5. Há uma discrepância entre os
prazos da proposta e do contrato,
figurando na primeira o total de 135 dias,
contra 165 no contrato impugnado. Essa
diferença de 30 dias, entretanto, não nos
parece de importância tal, que justifique
essa impugnação. É comum a dilatação
de prazo em assuntos dessa natureza e
certamente motivo houve, que induzisse
uma das partes contratantes a concordar
com a dilatação do prazo, por 30 dias
apenas.
3. No tocante à cláusula 13ª do
contrato a situação não é tão simples
nem imediata. O Tribunal de Contas
considerou violado o art. 77, § 1º, da
Constituição, que diz:
"Art. 77. Compete ao Tribunal de
Consta:
I. .............................................................
II. ............................................................
III. ...........................................................
§ 1º Os contratos que por qualquer
modo interessem à receita ou à despesa
só se reputarão perfeitos depois de
registrados pelo Tribunal de Contas. A
recusa
do
registro
suspenderá a
execução do contrato até que se
pronuncie o Congresso Nacional".
A cláusula 13ª do contrato, na sua
parte final, diz:
"... êste têrmo não depende de
registro prévio no Tribunal de Contas de
acôrdo com o art. 77, § 2º da
Constituição vigente..."
"Art. 77 ...................................................
I. .............................................................
II. ............................................................
III. ...........................................................
§ 1º .........................................................
§ 2º Será sujeito a registro no
Tribunal de Contas, prévio ou posterior,
conforme a lei o estabelecer, qualquer
ato da administração pública de que
resulte obrigação de pagamento pelo
Tesouro Nacional ou por conta dêste".
No caso, o Departamento dos
Correios e Telégrafos obedeceu ao
disposto acima, visto como submeteu ao
Tribunal de Contas, para registro
posterior, as cópias do contrato firmado
com a companhia construtora.
Vimos acima que o Decreto-lei
número 8.308, de 6 de dezembro de
1945,
concedeu
autonomia
administrativa e técnica ao DCT,
estabelecendo no seu art. 7º o regime de
dotações globais a êle destinadas. A
seguir, em seu art. 13, determina que
sòmente os contratos de construção,
reparações, instalações e aquisição de
material em montante superior a Cr$
10.000.000 (dez milhões de cruzeiros)
estarão sujeitos ao registro prévio pelo
Tribunal de Contas.
4.
Finalmente,
o
Tribunal
considerou exaurido o prazo de vigência
do contrato. Não encontramos, nos
documentos que instruem o Projeto de
Decreto Legislativo, qualquer argumento
que apóie essa tese. O contrato foi
assinado em 29 de dezembro de 1949,
tendo sido extraído para cobrir a
respectiva despesa o empenho número
21, de 28 do mesmo mês, dentro,
portanto, do mesmo exercício. Não
encontramos, como foi dito acima
procedência para a impugnação.
O Congresso Nacional já tem sido
chamado a dar a última palavra em
casos análogos de recusa de registro de
contrato pelo Tribunal de Constas,
Ilegível, como lhe compete, a validade
dos argumentos apresentados por essa
Côrte e tendo em vista sempre dentro da
lei, o bem público.
Ilegível presente não vê esta
Ilegível como considerar válida a
argumentação do Tribunal, sendo de
Ilegível que o contrato deve ser re-
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gistrado, como conseqüência da aprovação
do presente projeto.
Sala das Comissões, 8 de junho de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – José Leite. – Oscar
Passos. – Manoel Villaça. – Wilson
Gonçalves. – Lobão da Silveira. – Gay da
Fonseca. – Adolpho Franco, vencido. –
mantenho a decisão do Tribunal de Contas.
PARECERES NS. 596, 597, 598 E 599, DE
1966
PARECER Nº 596, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 61-64,
que dispõe sôbre a constituição de emprêsas
destinadas à fabricação de papel de
imprensa e dá outras providências.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Projeto de Lei do Senado número 61,
de 1964, dispõe sôbre a constituição de
emprêsas destinadas à fabricação de papel
de imprensa.
Estabelece a proposição que o
Ministério de Indústria e Comércio elaborará
de planos e realizará estudos para a
instalação, no país, de fábricas de papel de
imprensa, no prazo de 90 dias, e, no mesmo
passo, assegura vantagens e benefícios em
favor daqueles que atendam à convocação
preconizada
no
projeto,
inclusive
financiamento prioritário pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico, com taxa de
juros especial (9%) e prazo de carência de 3
anos.
Fixa o projeto que o Poder Executivo
enviará ao Congresso Nacional, projeto de lei
disciplinando a constituição das emprêsas, a
base dos seus financiamentos, isenções
fiscais e outras vantagens, que incentivem à
produção de papel de imprensa, no país, com
a extensão dêsses benefícios aos fabricantes
de máquinas e aos produtores de matérias
primas destinadas a essa indústria.
No aspecto jurídico-constitucional, da
competência desta Comissão, nada obsta a
tramitação do projeto, salvo no que tange o
art. 4º, cuja restrição é consubstanciada na
seguinte:
EMENDA Nº 1-CCJ
No art. 4º, onde se lê "anteprojeto",
retifique-se para projeto".
Sala das Comissões, 10 de novembro
de 1964. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Jefferson de Aguiar, Relator. – Eurico
Rezende. – Edmundo Levi. – Ruy Carneiro –
Aloysio de Carvalho, vencido quanto à
constitucionalidade. – Antônio Balbino,
vencido por julgar o projeto inconstitucional.
PARECER Nº 597, DE 1966
Da Comissão de Indústria e Comércio,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 61-64,
que dispõe sôbre a constituição de emprêsas
destinadas à fabricação de papel de
imprensa e dá outras providências.
Relator: Sr. José Feliciano.
O presente projeto de autoria do nobre
Senador José Ermírio, visa a adequar o
consumo interno de papel de imprensa à
escassez de divisas que ora se verifica no
país, através da implantação de fábricas,
com aproveitamento de matéria-prima
nacional (art. 1º).
A proposição, dentro de uma política
nacionalista de substituição de importações,
pretende estimular as atuais classes
dirigentes do mercado do papel a formar
emprêsas, utilizando, para tanto, favores
oficiais (artigo 2º).
Não obstante verificar-se, através
de dados estatísticos, que existem
suficientes incentivos que induzam
a tais investimentos no setor do papel, o
ilustre autor do projeto propõe que as
emprêsas
jornalísticas
tenham
di-

reito a um sôbrefinanciamento, conseqüente
da economia no consumo do referido bem
intermediário, além de juro e prazo de
carência compatíveis com tal tipo de
financiamento (artigo 3º) e futuras isenções
fiscais (artigo 4º).
Existem, no entanto, projetos no mesmo
sentido em tramitação na Câmara, dentre os
quais o de nº 307 de 1964, em face de
votação final (Parecer nº 810 de 1965) da
Comissão de Redação (avulsos anexos),
motivo pelo qual somos pelo arquivamento.
Sala das Comissões, 12 de agôsto de
1965. – José Feliciano, Presidente e Relator.
– Lobão da Silveira. – Aarão Steinbruch,
vencido. – Barros de Carvalho.
PARECER Nº 598, DE 1966
Da Comissão de Economia sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1964, que
dispõe sôbre a constituição de emprêsas
destinadas à fabricação de papel de
imprensa e dá outras providências.
Relator: Sr. Adolpho Franco.
Retive o presente projeto em meu
poder, a fim de aguardar o destino de projeto
indêntico da Câmara dos Srs. Deputados de
autoria do Deputado Maurício Goulart.
Êste projeto, aprovado nesta Casa, foi
integralmente vetado pelo Exmo. Sr.
Presidente da República, e, justamente em
Sessão de ontem, o Congresso Nacional
deliberou a rejeição do veto.
Já estando assim, o assunto a que se
refere êste projeto regulado por outro, já
aprovado, opinamos pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, 27 de abril de
1966. – Artur Virgílio, Presidente em
exercício. – Adolpho Franco, Relator. –
Domício Gondim. – José Leite. – Gay da
Fonseca.
PARECER Nº 599, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1964,
que dispõe sôbre a constituição de
emprêsas destinadas à fabricação de
papel
de
imprensa
e
dá
outras
providências.
Relator: Sr. José Leite.
Submetido ao exame do Senado
Federal pelo ilustre Senador José Ermírio,
o presente projeto visa a estabelecer
normas para a constituição de emprêsas
destinadas ao fabrico de papel para
imprensa.
O projeto, porém, está superado,
face ao que dispõe a Lei nº 4.950, de 22
de abril de 1966.
Assim
sendo
opinamos,
como
igualmente o fizeram as Comissões de
Indústria e Comércio e de Economia, pelo
arquivamento do Projeto.
Sala das Comissões, 8 de junho de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente. –
José Leite. Relator. – Bezerra Neto. – Oscar
Passos. – Manoel Villaça. – Adolpho Franco.
– Wilson Gonçalves. – Lobão da Silveira –
Gay da Fonseca. – Domício Gondim.
PARECER Nº 600, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei número 119, de 1966 (nº
4.531-A-62 – na Câmara), que autoriza o
Poder Judiciário a abrir ao Poder Judiciário –
Tribunal Regional Eleitoral do Piaui – os
créditos especiais de Crs 140.000 (cento e
quarenta mil cruzeiros) e Crs 15.833,30
(quinze mil, oitocentos e trinta e três
cruzeiros e trinta centavos), para o
pagamento de gratificação por prestação de
serviço eleitoral.
Relator: Senador Bezerra Neto
Em Mensagem de 7 de abril de 1962,
o Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí solicitou créditos
especiais de Cr$ 140.000 (cento e
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quarenta mil cruzeiros) e Cr$ 15.333,300
(quinze mil, oitocentos e trinta e três
cruzeiros e trinta centavos), para pagamento
de gratificações de serviço eleitoral e de
representação da Presidência, relativas ao
ano de 1958, que caíram em exercício findo.
Esclarece a Mensagem que as fôlhas
referentes aos pagamentos acima mencionados,
por se terem esgotado as verbas próprias, foram
encaminhadas ao Senhor Ministro da Fazenda, em
época oportuna, o qual, na forma da Lei, autorizou
o pagamento, tendo, porém, ocorrido que tais
fôlhas sòmente reformaram àquele Tribunal no dia
16 de janeiro de 1959.
A Câmara dos Deputados, como era de
esperar-se,
por
sua
Comissão
de
Constituição e Justiça, aceitando as razões
alegadas, apresentou o competente projeto
de lei que, submetido a plenário, foi
aprovado, sem restrições.
Nada havendo a opor quanto à
legitimidade dos créditos pedidos e
observadas que foram as normas pertinentes
ao caso, opinamos pela aprovação do
Projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 8 de julho de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente –
Manoel Villaça – José Leite – Adolpho Franco
– Wilson Gonçalves – Lobão da Silveira –
Gay da Fonseca – Domício Gondim.
PARECER Nº 601, DE 1966
Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 111, de
1966 (nº 3.613-B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 111, de 1966 (número
3.631-B-66, na casa de origem), que dispõe
sôbre a produção e importação de
fertilizantes.
Sala das Sessões, em 13 de junho de
1966. – Bezerra Neto. Presidente – Edmundo
Levi, Relator – Menezes Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 601, DE 1966
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 111, de
1966 (nº 3.613-B-66, na Casa de origem),
que dispõe sôbre a produção e importação
de fertilizantes.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à emenda número 2 –
CPE).
Ao § 1º do artigo 2º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 2º ....................................................
§ 1º A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio haja
sido fechado, será regida pela legislação em
vigor naquela data, desde que a mercadoria
tenha sido embarcada antes da publicação
desta lei".
EMENDA Nº 2
(Corresponde à emenda número 3 de
Plenário).
Ao art. 2º
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"Art. 2º ....................................................
§. São as alíquotas tarifárias – ad
valorem – dos inseticidas, fertilizantes e suas
matérias primas, que tiverem similar nacional,
uniformizadas em 40% (quarenta por cento)."
EMENDA Nº 3
(Corresponde à emenda número 4 de
Plenário).
Acrescente-se, onde couber, o seguinte
artigo:
"Art.
As
taxas,
impostos
e
outros tributos incidentes, direta ou
indiretamente, sôbre inseticidas, fertilizan-

Têrça-feira 14
tes e suas matérias-primas, de produção
nacional não serão superiores aos que
gravarem os similares importados".
EMENDA Nº 4
(Corresponde à emenda número 6
de Plenário).
Acrescente-se, onde couber, o
seguinte artigo:
"Art. Para o desconto de títulos
resultantes de operações de compra e
venda de inseticidas, fertilizantes e suas
matérias-primas, nas quais o produtor
seja também o vendedor, não devem as
aplicações
dos
estabelecimentos
bancários oficiais ser limitadas às
dotações normais de cada agência, mas
consideradas extra limite cadastral dos
coobrigados, ressalvada ao banco a
apreciação da legitimidade de cada
operação
e
a
idoneidade
dos
componentes.
Parágrafo
único.
Para
os
estabelecimentos bancários particulares,
as
referidas
operações
serão
consideradas pelo Banco Central da
Republica do Brasil como prioritárias,
merecendo o tratamento outorgado aos
financiamentos agrícolas em geral".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lindo vai à
publicação.
Sôbre a mesa comunicação, que
será lida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal.
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que me ausentarei do
país dentro de poucos dias, pelo prazo
de, aproximadamente, 40 dias, a fim de
desempenhar missão que me conferiu
Vossa Excelência.
Senado Federal, em 1º de junho de
1966. – Milton Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicação que acaba de
ser lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No expediente lido figura oficio
em que o deputado Ulysses Guimarães,
vice-presidente
do
Parlamento
Latinoamericano, encarece a necessidade
de ser designada a representação do
Senado Federal à Assembléia Ordinária
daquela entidade, a realizar-se em
Buenos Aires, de 8 a 15 de julho próximo.
No mesmo sentido figuram dois
ofícios, respectivamente de 8 e 9 de maio,
do Secretário Geral do Parlamento
Latinoamericano, Sr. Andres Townsend
Ezcurra.
Para a representação em aprêço a
Presidência designa os Srs. Senadores
Daniel Krieger, Wilson Gonçalves e
Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Em primeiro lugar, está o nobre
senador Attílio Fontana, a quem dou a
palavra. (Pausa).
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o segundo orador
inscrito, o nobre Senador Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente:
com o comparecimento pessoal do
Senhor Presidente da República à cidade
de Corumbá, em Mato Grosso, festeja
hoje a data de sua retomada em 1867 do
invasor paraguaio, que ali se implantara
ao raiar do ano de 1865.
E' necessário que se firme, neste
momento, que as comemorações cívicas,
agora, como nos anos transcorridos,
revestem-se de um sentido altamente
saudável,
do
patriotismo
como
êle deve ser entendido e praticado.
Brasileiros
e
paraguaios
estão
irmanados numa compreensão e ami-
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zade que desafiam o artificialismo
últimamente surgido, em cúpulas restritas
e alheias à realidade político-continental.
Paraguaios e as famílias por êles
perpetuadas na fronteira comum, não
aceitam e outros ainda quedam
perplexos, com a agitação surgida na
Capital guarani em tôrno de Guaíra, do
Salto das Sete Quedas. Colhi em mais de
uma excursão, recentemente, por Mato
Grosso, o sentimento recíproco de
brasileiros e paraguaios, na região da
fronteira, a desaprovar qualquer gesto
que implique em ferir por mais leve
sequer a amizade entre os dois povos.
Tão seguro, sincero e belo é o tal estado
de alma, que tenho certeza morrerem no
vazio as tentativas com as quais se
pretende toldar uma concórdia cimentada
em anos de amizade e trabalho comum.
Desta situação real emergiu, de há
muito, o teor das comemorações do povo
mato-grossense, em tôrno do 13 de
junho, a Retomada de Corumbá, feriado
estadual, data solene de inicio dos
trabalhos da Assembléia Legislativa.
Hoje, na presença do Presidente
Castelo Branco, o povo corumbaense
homenageou a data, a solicitar do
eminente chefe do Govêrno, sua adesão
a duas aspirações imediatas da região, do
Município especialmente. Uma é o
reinício das obras da implantação da
rodovia BR-22, no trecho AquidauanaPôrto Esperança-Corumbá. Para isso
pedem lá, à Sua Excelência, apoio à
emenda de nossa autoria, no Projeto de
Lei número 8-65, do Executivo, quando
destacamos modesta verba para aquele
reinício. Sôbre a importância e urgência
desta ligação rodoviária melhor do que
nós falam os técnicos, como acaba de
ocorrer, no Congresso Internacional
Rodoviário, no Rio de Janeiro, quando
uma das teses vitoriosas foi em defesa da
ligação rodoviária efetiva entre o Brasil e
Bolívia, através de Corumbá.
A outra aspiração imediata é de que
amanhã o Congresso Nacional rejeita o
veto presidencial a projeto de lei que
restaurou o domínio de imóvel, à
Prefeitura Municipal de Corumbá, estando
defendendo este propósito tôda a
bancada federal de Mato Grosso.
Com realizações objetivas a favor
dos ideais de desenvolvimento do povo
da região de fronteira, onde há trabalho
em busca do progresso, cremos que
homenageamos os heróis do passado,
honrando o presente e preparando o
futuro. (Muito bem).
O SR. PRESENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, duas questões me
trazem à tribuna neste instante: o jornal
"Ultima hora" completa mais um ano de
existência. São 15 anos bem vividos na
defesa das liberdades fundamentais do
homem e do cidadão, na defesa da
economia
nacional,
da
política
desenvolvimentista que vimos seguindo,
da qual jamais o País deverá afastar-se.
Jornal popular, leve, vazado numa
linguagem inteligível, defende princípios
que não morrem; torna-se cada dia que
passa, numa verdadeira fortaleza, num
bastião de defesa dos grandes princípios
das liberdades públicas.
O
jornal,
cujo
aniversário
comemoramos, não é chauvinista, não
é
jacobinista:
defende
o
bom
nacionalismo
brasileiro,
a
independência econômica da Pátria
comum, sem se curvar aos grupos
alienígenas, sem obedecer às suas
diretrizes, vivendo a vida comum do
brasileiro comum, sempre visando à
independência econômica, política e
social do nosso País.
O artigo do seu atual Diretor,
também Presidente da ABI, jornalista

Danton Jobim, é uma jóia engastada no
diadema do jornalismo brasileiro. Retiro
do seu formoso e importante artigo alguns
trechos que vão ornar o nosso
pronunciamento. (Lendo:)
"...é um jornal vitorioso, que abril o
seu caminho penosamente respondendo
com êxito aos desafios que o destino
colocou, obstinadamente, em cada uma
das etapas de sua rude marcha.
O que significa: vence com
sacrifícios, aquêles sacrifícios impostos
aos defensores das boas causas; abre
veredas com grandes dificuldades pois os
que combatem ao lado do povo sempre
são vítimas, quando se defrontam com
obstáculos
aparentemente
intransponíveis. (Lê:)
"Ultima Hora" – di-lo Danton
Jobim – "fixou afinal os traços
definitivos
da
sua
fisionomia,
ajustando-se à realidade política,
econômica e social do Brasil sem
desfigurar-se".
Vive no Século XX, não se
deslocou da realidade nacional, é
objetivo na análise dessa realidade;
não se afasta dos princípios que
esposa, defende-os dentro da lógica,
encarando a problemática nacional
objetivamente,
claramente,
sem
subterfúgios.
E vem Danton Jobim para o
momento atual: (lê)
"O Golpe de 64 trouxe problemas
novos..."
Não disse a Revolução de 64,
mas sim o Golpe de 64.
"que um a um vão sendo
enfrentados
e
resolvidos.
Não
falhamos à expectativa dos nossos
leitores, que continuaram fiéis ao seu
jornal. Inserimo-nos no processo que
se iniciava com a nossa crítica
severa, mas positiva, voltada mais
para o futuro que para o passado."
Um jornal que olha para a frente,
que não se quer transformar naquela
estátua a que se refere o velho
Talmulde. A mulher de Lot olhou para
trás
e
transformou-se
ou
foi
transformada numa estátua de sal,
desapareceu.
O mundo não pertence àqueles que
vivem chorando o passado, lamentando a
perda do passado. O mundo jovem é
aquêle que olha para a frente e constrói
no presente o seu futura, fincando novas
estacas, novos alicerces para um mundo
nôvo, mais dinâmico, que mais satisfaça
aos anseios daqueles que vão surgindo.
Infelizes
daqueles
que
se
esquecem de si mesmos e dos que
hão de sucedê-los, pensando apenas
nas
velhas
múmias
que
já
desapareceram devoradas pela poeira
do tempo. O passado serve como
experiência
para
construção
do
presente e para projeção do futuro,
mas não como muros de lamentações,
diante dos quais, como novos judeus,
pranteássemos
as
oportunidades
perdidas. Perdidas, perdidas sempre.
Não se recupera o tempo perdido.
Diz mais Danton Jobim:
"Do passado alguns valores
jamais abandonam. São valores
imperecíveis; a vigorosa tradição
democrática do povo brasileiro, sua fé
na liberdade seu espírito legalista,
seu anseio pela renovação das
instituições políticas e sociais por
meios pacíficos através daquela
vocação para substituir a fôrça pela
inteligência e o bom-senso, na prática
das reformas."
Nesse pensamento lapidar, diz
Danton
Jobim
da
filosofia
do
jornal que dirige: a defesa dos valores
imperecíveis que são a tradição
democrática
do
povo
brasileiro;
a fé imperecível na liberdade; o
desejo
de
realizar
reformas
sem derramamento do seu pró-
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prio sangue; a revolução pela evolução e
não pela violência, e não pela luta
fratricida, e não pela destruição: a sua
vocação para substituir a fôrça bruta pela
inteligência que constrói e o bom-senso,
na prática das reformas que os
progressistas defendem.
E êle diz tôda a história do seu jornal
é isto.
"Tôda a nossa história é isto. E tudo
o que aspiramos ser é um jornal bem
brasileiro, com as qualidades ou defeitos
dêste povo a que servimos."
Sem nunca se envergonhar dêle,
povo brasileiro, com as sua virtudes e os
defeitos de uma civilização nova, de um
povo em plena miscegenação, em pleno
caldeamento, que não formou ainda um
tipo étnico perfeito, que vibra como todo
povo jovem que anseia pela paz e pela
ordem, com dignidade, que soube
defender o patrimônio que herdou e que
não se conforma em ver o país
subdividido, retalhado em pequenas
republiquetas sem qualquer significação.
"Traçamos um programa digno do
poderoso instrumento que hoje temos nas
mãos. Um programa que exige coragem
para não fraquejar ante a ameaça
permanente que pesa sôbre a liberdade
dos homens de imprensa, de um lado e
de outro para correr o risco de ser mal
julgado pelo leitor"
Não sei quem disse mas ouvi que
dos homens de imprensa falada,
escrita e televisionada exige-se hoje,
mais do que no passado, um tipo de
coragem: é a coragem do bom-senso
e do equilíbrio. Êste país precisa de
homens equilibrados, cheios de bomsenso, que tenham a coragem de
praticar o equilíbrio, para que as
reformas se processem – porque elas
terão que se processar – sem
destruição, sem liquidação de valores,
sem atentados à vida. Porque, se
êsses homens não surgirem na crista
dos acontecimentos, ninguém pode
dizer para onde iremos nós, como, se
não
surgirem
estadistas
para
organizar a política internacional,
também ninguém pode afirmar para
onde marcha o mundo, porque a
destruição é visível – o homem se
destruindo a si mesmo, o patrimônio
cultural de que é guardado.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – No
momento em que V. Ex.ª registra o
transcurso de mais um aniversário de
um dos órgãos da imprensa brasileira
– "Ultima Hora" – na qualidade de
vice-líder da ARENA não posso deixar
de me congratular com o meu País e
com o Govêrno da República, porque
propicia
e
permite
o
diálogo
democrático, resguarda e respeita a
liberdade de imprensa. Tanto que o
órgão que hoje comemora mais um
ano é um órgão da Oposição, um
órgão que veicula as idéias que se
contrapõem
ao
pensamento
do
Govêrno da República. E isto é sadio,
Senhor Senador, é democrático. E' no
diálogo
democrático
que
se
fortalecem os países e se fortalecem
os governos. E' ouvindo também as
críticas que os governos constroem, e
é por êsse motivo que também eu, em
nome da representação governista
saúdo, neste momento, o clima de
liberdade de imprensa que existe
neste país. E desejo que a oposição
que se faz e as críticas que se fazem
ao govêrno sejam críticas construtivas
que
colaborem,
fortaleçam
e
enriqueçam a própria democracia.
O SR. AURÉLIO VIANA: – O que
desejo sinceramente, nobre Senador Gay
da Fonseca, em recebendo como recebo,
prazerosamente,
o
seu
ilegível
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é que o govêrno atual seja sensível à voz
dêsses jornais que defendem as
liberdades do homem e do cidadão que
defendem a economia nacional os
interêsses do povo sofrido e re-sofrido,
que defendem o direito que o povo
brasileiro tem, de revelar o seu
pensamento através do seu voto secreto
e autêntico depositado nas urnas para
escolha
dos
seus
candidatos
a
Presidência, à Vice-Presidência da
República e aos Governos dos Estados.
Desejo sinceramente, que o Governo
que V. Ex.ª defende nesta Casa
reconheça as boas críticas dêsses órgãos
de imprensa, e reformule a sua opinião, o
seu pensamento em alguns dos setores
de atividades para que, na verdade, nós
que, em São Domingos, defendemos o
voto direto e secreto daquele povo na
escolha
de
seus
supremos
representantes, aqui o pratiquemos da
mesma maneira, numa coerência que não
mereça críticas.
Não queria entrar neste assunto.
Apenas iria ficar na comemoração, na
análise da tese, primeira que me trouxe a
tribuna – o aniversário de um jornal que
vem defendendo as boas causas no
Brasil de hoje.
Mas, nobre Senador Gay da
Fonseca, a liberdade, encarada como
liberdade, não é apenas um dos setores
da vida de um povo, da vida de um País.
Êste jornal tem liberdade para defender
certas e determinadas teses, mas as
teses que o jornal defende são relegadas,
pelos criticados, a um plano secundário.
O que nos desejamos é que haja
liberdade de crítica e liberdade para que
os criticados aceitem a crítica, e realizem
muito daquilo que lhes é apresentado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
grande prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não é preciso assinalar-se que V. Ex.ª,
neste instante, fala efetivamente como
Líder do MDB. Se já não detivesse
justamente o título que lhe foi conferido,
tê-lo-ia, neste momento, em razão da
justa manifestação que está proferindo
com relação ao jornal "Ultima Hora."
Devo, entretanto, assinalar que V. Ex.ª
destaca a posição de um órgão de
imprensa que não é inovador apenas no
caráter gráfico, mas no sentido de suas
diretrizes,
de
suas
irredutíveis
manifestações em defesa dos interêsses
do país, sobretudo da preservação de
seus direitos econômicos. De outro lado,
permita-me acrescentar que o voto que
está manifestando não se reduz a pleitear
que o Govêrno assegure liberdade à
"Ultima Hora" e aos demais Órgãos da
Imprensa. E' indispensável que dê com a
liberdade, a segurança para que, hoje ou
em futuro próximo, outros jornalistas não
sejam obrigados a deixar o País, como
obrigado já foi a deixá-lo um dos
superintendentes ou diretores exatamente
da "Ultima Hora", por falta de garantias,
isto não é diálogo democrático.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Vossa
Excelência sustentou, com suas palavras,
uma das teses mais impressionantes. O
jornal tem liberdade de existir, de
enunciar o pensamento da sua direção,
mas os redatores poderão, num dado
momento, ser vítimas, trasladando-se
para o exterior ou silenciando sua voz. E'
o problema da segurança intimamente
ligado ao da liberdade. São como irmãos
siameses, um não vive sem o outro;
quando um desaparece o outro fenece ou
morre.
Senhor Presidente, Srs. Senadores,
seguimos nas comemorações. Ouçamos,
pela pena do seu diretor, a voz do jornal
cujo aniversário se comemora ilegível.
Êste, o nosso único orgulho, nesta nova
fase de "Ultima Hora." Está aqui a palavra
de Danton Jobim (tendo).
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"Jornal leve, mas responsável.
ilegível sem agressões pessoas
intransigente na reivindicação da
plenitude democrática mas ilegível a
soluções razoáveis que sejam uma
saída para o impasse em que
deixaram o País os que abalaram os
alicerces de suas instituições mas
respeitáveis. Um jornal, do seu
tempo, dando para a frente, não para
trás.
Sem
saudosismos
nem
revanchismos mas sem sombra de
adesão aos que se apossaram do
poder e afastaram o povo das
decisões
vitais
para
a
Nação
brasileira".
Que ouça o atual Govêrno a voz
dêsse jornal e retifique a sua posição.
Eu não digo recue. No meu
vocabulário não existe essa palavra
em relação ao Govêrno. Retifique a
posição.
"Um jornal contra o ódio e contra
a violência, contra a injustiça, contra
os que não defendem o nosso
desenvolvimento
autônomo.
Um
jornal, enfim bem brasileiro: esta a
imagem de "Ultima Hora" em seu
décimo quinto aniversário."
Saudemos o aniversariante. Que
tenha longa vida e que continue
batalhando na defesa desses princípios.
Que dêles não se afaste jamais.
Não há democracia sem imprensa
livre, porta-voz da opinião pública,
que critique, que condene, que chame
à responsabilidade os que govêrnam,
que oriente a opinião pública, que
forme uma opinião que organize uma
opinião. Não há democracia sem êsse
tipo de imprensa, mas que seja
acolhida nos seus pronunciamentos,
que seja ouvida, que seja acreditada
pelo povo.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
prazer.
O SR. BEZERRA NETO: – V.
Ex.ª fala em nome de todos nós,
como bem o disse o Senador
Josaphat
Marinho.
Nesta
manifestação de V. Ex.ª a data
aniversária do jornal "Ultima Hora"
quer o registrar uma homenagem
especial. E' precisamente levando em
conta o fato dêste jornal haver
triunfado amplamente no campo
empresarial, defendendo uma diretriz
que constitui desafio frontal, por
contrariá-los,
àqueles
que,
materialmente,
são
ponto
de
sustentação
pelo
contrôle
da
publicidade,
as
emprêsas
jornalísticas. "Ultima Hora", jornal vivo
e leve, moderno por excelência,
venceu êste desafio ambiente, e nisto
devemos pôr em relêvo especial o seu
idealizador e criador o jornalista
Samuel Wainer. Êle realizou esta
iniciativa, e a pujanca atual de "Ultima
Hora" constitui definição do seu gênio
criador. Ao vitorioso modernizador da
imprensa
brasileira
a
minha
homenagem, isenta de qualquer
parcialismo. Faço justiça ao homem
de arte e ao patriota.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Incorporo
ao nosso pronunciamento o aparte que V.
Ex.ª acaba de enunciar, o seu
pensamento esta na linha exata do que
estamos defendendo desta tribuna: uma
Imprensa liberta do mêdo, liberta da
violência, liberta da coação, defendendo
os direitos impostergáveis do homem à
vida a gozá-la, a frui-la. E' o que
almejamos para o nosso País, é o que
almejamos para o Brasil. Uma Imprensa
que defenda as quatro liberdade
rooseveltianas que nos levaram à guerra,
é o que desejamos para para êste País. À
"Ultima Hora" e a todos os jornais que
defendem êsse tipo de liberdade as
nossas maiores felicitações.

Era, Sr. Presidente, o que teria a
dizer porque é unânime o pensamento
desta Casa, vez que, pela Minoria
falou o seu Líder e pela Maioria o
Líder do Govêrno.
E homenagem que nós, legítimos
democratas, prestamos a um jornal
que vem defendendo a democracia no
seu sentido mais completo, a única
forma de viver que aceitamos como
políticos e como sêres humanos.
Era só, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem!)
COMPARECEM
MAIS
OS
SENHORES SENADORES:
Vivaldo Lima
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Josaphat Marinho
Gilberto Marinho
José Feliciano
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há mais oradores
inscritos.
Está encerrada a hora do
Expediente.
Presentes
17
Senhores
Senadores, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em segundo turno do
Projeto de Emenda a Constituição
número 1, de 1966, de iniciativa do
Senhor Senador José Ermírio, que dá
nova redação ao § 1º do artigo 153 da
Constituição Federal (aproveitamento
dos recursos minerais e energia
hidráulica) de 1966 – da Comissão
Especial: tendo Pareceres sob nº s 34
e 530, 1º pronunciamento: – favorável
do projeto.
2º pronunciamento: – favorável à
emenda.
Dispõe o Regimento Interno, no
seu artigo 367:
"A votação de Projeto de Emenda
à Constituição far-se-á pelo processo
nominal e com o quorum de dois
terços da totalidade dos Senadores.
2º Se no dia marcado para a
votação esta não puder realizar-se
por falta de quorum a matéria passará
a figura na Ordem do Dia, como
última das em votação, durante o
prazo de cinco sessões, ao fim do
qual poderá ser votada com a
presença de 34 Senadores".
A lista de presença, conforme
anunciado, acusa o comparecimento
de apenas 17 Senhores Senadores.
Nestas condições a votação fica
adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):
Item 2:
Discussão, em turno único, do
projeto de Lei da Câmara nº 43, de
1966 (nº 4.751-B de 1962, na Casa de
origem), que autoriza o Poder
Executivo a permutar, com o Govêrno
do Estado do Rio Grande do Sul,
terrenos de propriedade da União e
dá outras providências, tendo Parecer
favorável, sob nº 584, de 1966 da
Comissão de – Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a
palavra para a discussão, dou-a como
encerrada.
A votação fica adiada para a
próxima sessão, por falta de quorum
na de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Esgotada a matéria da
Ordem-do-Dia.
Há orador inscrito.
Dou a palavra ao nobre Senador
Gilberto Marinho.
O
SENHOR
SENADOR
GILBERTO MARINHO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO
DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há mais oradores
inscritos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
(Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, primeiramente vou ler o §
8º
do
Art.
6º,
da
Emenda
Constitucional nº 17, e em tôrno dêle
tecer, por alguns instantes, alguns
comentários, creio do interêsse do
Senado da República.
"Os
projetos
de
leis
complementares da Constituição e os
de Código ou de reforma de Código
receberão
emendas
perante
as
Comissões,
e
sua
tramitação
obedecerá aos prazos que forem
estabelecidos nos regimentos internos
ou em resoluções especiais".
O Senado da República, em dias
passados, realizou um estudo da mais
alta significação, em tôrno de um
código que se vinha arrastando por
muito tempo, sem que a sua
tramitação chegasse a um fim
determinando – o Código de Trânsito.
Falou-se muito em interêsses
subalternos e interêsses misteriosos
que gravitavam em tôrno dessa
matéria,
tentando
conspurcar
o
pensamento, a idéia-mãe, que é o
Código de Trânsito necessário a êste
País.
Ora, Sr. Presidente o Senado da
República em tempo que poderíamos
dizer
recorde,
estudou
aquela
matéria. Chegara da Câmara o
projeto,
que
tivera
origem
no
Executivo. E, durante semanas, num
trabalho exaustivo ressaltou, na
elaboração do substitutivo, afinal
aprovado no Senado, a figura do
Senador Pessoa de Queiroz, do
Estado de Pernambuco.
Terminado o trabalho e enviado à
Câmara,
fomos
seguramente
informados por pessoa de idoneidade
moral comprovadíssima, de que
aquela outra Casa do Congresso
Nacional, sem qualquer entendimento
com a Mesa do Senado, resolveu
nomear uma Comissão Especial para
analisar o trabalho realizado pelo
Senado da Republica.
Ora o que reza expressamente o
Regimento Comum que traça normas
às duas Casas do Congresso, no que
tange a projetos de Código. Art. 39 §§
2º e 3º:
"Se se tratar de projeto de
código, as emendas serão submetidas
aos parecer de uma comissão mista
da qual farão parte os relatores do
projeto em cada uma das Câmaras".
"Para os efeitos do parágrafo
anterior, a Câmara revisora ao
devolver o Projeto à iniciadora,
comunicar-lhe-á
os
nomes
dos
membros da Comissão Mista."
O que já foi feito.
A
Mesa
do
Senado
comunicou
à
da
Câmara
os nomes dos Senadores que
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deveriam fazer parte da Comissão Mista que
iria opinar sôbre as emendas ao Código de
Trânsito.
Fui informado de que a Mesa da outra
Casa do Congresso baseia-se, na sua
decisão, no § 8º do art. 6º da Emenda
Constitucional nº 17.
Mas,
Sr.
Presidente,
não
há
hermenêutica que fuja desta realidade. O § 8º
não autoriza, a qualquer das Casas do
Congresso, a constituir Comissões Especiais
para opinar sôbre emendas a códigos. A
matéria está regulada.
As emendas foram apresentadas. A sua
tramitação obedecerá aos prazos que forem
estabelecidos nos Regimentos Internos ou
em Resoluções especiais – prazos para
tramitação
das
emendas
naquelas
Comissões a que os Regimentos Internos da
Câmara e do Senado se reportam.
Quando se trata de código o Regimento
Comum, aceito pelas duas Casas do
Congresso, também regula a matéria.
Emendado o código, as emendas voltam à
Casa de origem e serão apreciadas. Leio
novamente:
"...por uma Comissão Mista da qual
farão parte os relatores do projeto em cada
uma das Câmaras".
Ora, se a Câmara dos Deputados, em
baseando-se
no
texto
da
Emenda
Constitucional que eu li, tem poder para criar
uma Comissão Especial, poder não faltaria
ao Senado da República para decidir,
também, sôbre a matéria se a interpretação
fôsse válida porquanto diz o § 2º: (Lê)
"...e sua tramitação obedecerá os
prazos que forem estabelecidos nos
Regimentos Internos ou em resoluções
especiais das duas Câmaras."
Que tem a ver o prazo para a tramitação
da matéria código com o poder de criar-se
uma
Comissão
especial,
ferindo-se
frontalmente aquilo que já foi aceito pelas
duas Câmaras e que está no Regimento
Comum? Então uma das duas Casas do
Congresso Nacional sponte-sua pode abrogar princípios que as duas Casas
aceitaram e que estão no Regimento
Comum?
Acho, Sr. Presidente, que a matéria é
importantíssima, porque estaríamos criando
direito nôvo que provocaria conflito, que
ninguém deseja, entre as duas Casas do
Congresso Nacional.
Se é verdade tudo que me foi dito, se as
informações que recebi são verdadeiras,
como creio, não estou entendendo êsse
sistema de convivência numa nova etapa das
duas Casas do Congresso Nacional.
Repito: se é verdadeira a notícia que me
foi trazida por pessoa idônea, tenho motivo
para manifestar a minha profunda surprêsa
pela atitude da Mesa da Câmara dos
Senhores
Deputados,
em
não
ter
considerado a Mesa do Senado, em não ter
procurado um entendimento, de vez que os
nomes dos Senadores, para composição da
Comissão Especial, já foram, há muito,
levados à outra Casa do Congresso
Nacional.
Como desejo que sempre haja
harmonia entre as duas Casas, na esperança
de que não se concretize, sem qual pelo
menos, seja ouvida a Mesa do Senado, a
idéia da constituição de Comissão Especial
para opinar sôbre as emendas ao Código de
Trânsito, emendas que se consubstanciam
no Substitutivo que o Senado aprovou, é que
estou na tribuna.
Não levantei uma questão de ordem
porque a Mesa não recebeu, ainda, o processo
da Câmara dos Deputados. Esta Casa do
Congresso Nacional existe tanto quanto a
outra; tem prerrogativas como a outra,
tem e que devem ser reconhecidos e acei-
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tos pela outra e pelos podêres competentes
da União.
Li e reli a matéria. Troquei idéias com
assessor da Mesa. Buscamos, rebuscamos.
Procuramos a interpretação, a mais larga
possível. Procuramos saber se estávamos
errados, se houve equívoco da nossa parte
no envio dos nomes para a constituição da
Comissão Especial. E a conclusão a que
chegamos era uma só: o Senado não errara,
cumprira o seu dever, exercitara o que
determina
o
Regimento
Comum,
o
Regimento das duas Casas do Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, minha consciência não
poderia silenciar, diante dêsse fato. Quando
deputado, durante duas legislaturas, sempre
defendi as prerrogativas, os direitos da
Câmara. Nunca defendi – a consciência não
me acusa de tê-lo feito jamais – injustiças
porventura praticada, mas os direitos, as
prerrogativas constitucionais, regimentais
sempre os defendi. Estou no Senado da
República que, segundo pensem lá fora tem
poder que muitas vêzes o próprio Senado
desconhece. O que não fica bem para um
Senador é não ter como explicar, àqueles
que o procuram certas atitudes tomadas.
Repito, não solicitei um pronunciamento
da Mesa do Senado. E aqui termino porque,
se a Mesa da outra constituir uma Comissão
Especial, para opinar sôbre o substitutivo do
Senado ao Código de Trânsito, ainda estou
na esperança de que pelo menos seja
procurado o Presidente desta Casa para uma
troca de idéias, para um entendimento, para
uma melhor compreensão do problema.
Venha o Presidente daquela Casa, se
o desejar, acompanhado de seu assessor,
para um entendimento com o Presidente
desta Casa e sua assessoria, no sentido
de uma solução porque não queremos
invadir as atribuições da outra Casa do
Congresso, assim como não queremos
que as nossas atribuições sejam invadidas
e os nossos direitos eliminados.
Se deve haver harmonia entre os
podêres da República – Judiciário,
Executivo
e
Legislativo
–
com
independência, muito maior harmonia
deve existir entre as duas Casas do
Congresso Nacional – Câmara dos
Deputados e Senado Federal.
Era, Sr. Presidente, o nosso
pronunciamento acêrca desta matéria.
(Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – As considerações que acabam
de ser formuladas pelo nobre Senador
Aurélio
Viana
são
inteiramente
procedentes,
pelos
próprios
têrmos
lógicos em que Sua Excelência as
fundamenta. Cabe, porém, a esta
Presidência esclarecer que, a 23 de maio
próximo findo, pelo Ofício número 1.249, a
Secretaria do Senado enviou a Câmara
dos Deputados, em devolução, o Projeto
que institui o Código Nacional de Trânsito,
que nesta Casa recebeu substitutivo
integral.
Consta dêsse documento de remessa
o seguinte: (Lê.)
"Nos têrmos do artigo 39, § 2º, do
Regimento Comum, foram designados
para integrarem a Comissão Mista que
deverá
acompanhar
o
estudo
do
substitutivo do Senado nesta Casa do
Congresso, os Srs. Senadores Bezerra
Neto, José Guiomard, Wilson Gonçalves,
Eugênio de Barros e Aurélio Viana, em
substituição ao Senhor Senador Pessoa
de Queiroz, que se acha ausente,
relatores respectivamente nas Comissões
de Constituição e Justiça, de Relações
Exteriores, de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas e de Finanças".
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O texto do § 2º do artigo 30,
referido nesse documento a que acabo
de aludir é o seguinte:
"Se se tratar de projeto de código,
as emendas serão submetidas ao
parecer de uma comissão mista, da qual
farão parte os relatores do projeto em
cada uma das Câmaras".
Êsse é o texto do § 2º do artigo 39
do Regimento Comum, que já foi com
tôda a conveniência e oportunidade,
invocado pelo nobre Senador Aurélio
Viana. Assim, verifica-se, desde logo,
que o Senado Federal tomou a iniciativa
de indicar os relatores do projeto, nesta
Casa do Congresso, para participar da
Comissão Mista a que se refere o § 2º do
artigo 39.
Alegou o nobre Senador Aurélio
Viana que, segundo consta, a Câmara
nomeou uma Comissão Especial para
tratar
da
matéria
naquela
Casa,
descumprindo, assim, o § 2º do artigo
39, acabo de invocar.
A Câmara se basearia, para
proceder dessa forma, no § 2º, do artigo
6º, da Emenda Constitucional número
17, assim redigida: (Lê:)
"Os
projetos
de
leis
complementares da Constituição e os de
Código receberão emendas perante as
Comissões e sua tramitação obedecerá
os prazos que foram estabelecidos nos
Regimentos Internos ou em resoluções
especiais".
Entenderia a Câmara dos Deputados
que êsse dispositivo teria revogado o § 2º do
artigo 39 já referido. Cumpre, porém,
ponderar que a Emenda Constitucional, no §
8º, compõe-se de duas partes distintas. Na
primeira, faz apenas uma referência
enunciativa:
"Os projetos de leis complementares da
Constituição e os de Código ou de reforma
de Código receberão emendas perante as
Comissões".
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Corresponde essa primeira parte
precisamente ao texto do § 2º do artigo 39,
quando diz:
"Se se tratar de projeto de código as
emendas serão submetidas ao parecer de
uma Comissão Mista da qual farão parte os
relatores do projeto em cada uma das
Câmaras".
Faz, portanto, o § 8º, do artigo 6º, da
Emenda Constitucional numero 17, na sua
primeira parte, uma alusão ao órgão perante
o qual as emendas devem ser apresentadas,
que é o mesmo a que se refere o § 2º artigo
39. Na sua segunda parte, o § 8º completa o
texto dizendo que, em sua tramitação, a
matéria obedecerá aos prazos que forem
estabelecidos nos Regimentos Internos ou
em Resoluções especiais.
Vê-se bem que, apenas nesta segunda
parte, teria havido inovação na matéria
porque o § 2º do artigo 39 não faz qualquer
referência a prazo.
Então a conclusão indeclinável e de que
a Emenda Constitucional número 17, no § 8º
do artigo 6º, já referido, não revogou, de
qualquer forma, o dispositivo anterior. Assim,
faltarão razões maiores à Câmara dos
Deputados par anegar cumprimento ao
preceito anterior, sempre acatado. E, dêsse
modo, procedentes como são considerações
do nobre Senador Aurélio Viana, cabe à
Mesa do Senado adotar as providências
necessárias junto àquela Casa do Poder
Legislativo, pedindo-lhe que reexamine a
matéria para reconsiderar a decisão adotada.
Nessa solicitação, o Senado enviará à
Câmara dos Deputados o teor do discurso
proferido, na sessão de hoje, pelo nobre
Senador Aurélio Viana, do qual constam as
razões lógicas e jurídicas em que Sua
Excelência fundamentou o seu pedido de
providência à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão designando para
a próxima a seguinte:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1996
(TÊRÇA-FEIRA)
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 1966
Votação, em turno único, do projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1966 (nº 4.751B-62, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a permutar com o
Govêrno do Estado do Rio Grande do Sul, terrenos de propriedade da União e dá
outras providências, tendo Parecer favorável, sob nº 584, de 1966 da Comissão de –
Finanças.
2
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965
Votação, em segundo turno do Projeto de Emenda à Constituição número 1, de 1965, de
iniciativa do Sr. Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art. 153 da
Constituição Federal (aproveitamento dos recursos minerais e energia hidráulica) tendo:
Pareceres sob ns. 34 e 530, de 19666
– da Comissão Especial: 1º pronunciamento – favorável ao projeto.
2º pronunciamento: favorável à emenda.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 8, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 1966, originário da
Câmara dos Deputados, nº 159-A-64, na Casa de origem, que mantém decisão do Tribunal
de Contas denegatório do registro ao acôrdo especial firmado entre o Ministério da Educação
e Cultura e a Escola Industrial Dom Bosco, tendo:
Pareceres Favoráveis sob ns. 466 e 467, de 1966
– da Comissão de constituição e Justiça e
– de Finanças.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 9, DE 1956

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20, DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto de- Decreto Legislativo nº 9, de 1966 (nº 148-A57, na Casa de origem) que aprova o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a
têrmo aditivo a acôrdo celebrado entre a Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia e o Govêrno do Estado do Pará tendo:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1966, originário
da Câmara dos Deputados (nº 253-A-66, na Casa de origem) que mantém ato do Tribunal de
Contas da União, de 3 de dezembro de 1965, de registro da despesa de Cr$ 3.792 (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros), para pagamento a Rio Light S.A. – Serviços de
Eletricidade e Carris, pelo fornecimento de energia elétrica, em 1948, ao Ministério da
Aeronáutica, tendo:

Pareceres Favoráveis, sob ns. 464 e 465, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça; e
– de Finanças,
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11, DE 1966
Discussão, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 1966, originário
da Câmara dos Deputados (nº 79-A-61 na Casa de origem), que mantém ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a contrato, celebrado entre a Ministério da Marinha e o Sr.
Ezio Biondi, para desempenhar a função de Técnico de Radar da Diretoria de Eletrônica da
Marinha, tendo:
Pareceres Favoráveis, sob os números 474.e 475, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça e
– de Finanças.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12, DE 1966
Discussão. em turno único de Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 1966,
originário da Câmara dos Deputados, nº 166-59, na Casa de origem, que determina o
registro, pelo Tribunal de Contas, de contrato, celebrado em 6 de dezembro de 1952,
para a irrigação de terras na Fazenda "Gameleira", Município de Iguatu. Estado do Ceará,
tendo:
Pareceres Favoráveis sob ns. 462, 463, de 1966:
– de Constituição e Justiça e
– de Finanças.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 1966 (nº 247-A66, na Casa de origem) que mantém ato do Tribunal de Contas da União de registro, sob
reserva, da despesa de Cr$ 130.000, em favor da firma Estabelecimentos Gráficos Iguassu
Ltda, proveniente de serviços de impressão prestadas ao Ministério da Educação e Cultura,
tendo:
Pareceres Favoráveis, sob ns. 458 e 459, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça; e
– de Finanças.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 1966, (nº 249-A66 na Casa de origem) que mantém ato do Tribunal de Contas de registro, sob reserva, do
pagamento de pensão militar a Jurema Azevedo de Oliveira e outras, notas do 1º Tenente
reformado da Armada Amélio Azevedo Marques, tendo:
Pareceres Favoráveis sob ns. 456 e 457, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça; e
– de Finanças.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 16-66, originário da
Câmara dos Depurados, nº 244-66, na Casa de origem, que reforma decisão denegatória do
Tribunal de Contas a registro do contrato celebrado entre a Fazenda Nacional e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S.A., para locação do imóvel onde funciona a Delegacia Regional
do Impôsto de Renda de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, tendo:

CCJ:

Pareceres sob ns. 447, 448 de 1966:
– da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, com a emenda que oferece nº 1– da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e à emenda número 1-CCJ.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19, DE 1966

Discussão, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1966, originário
da Câmara dos Deputados, nº 248-A-66, na Casa de origem, que reforma decisão do Tribunal
de Contas, para efeito do registro de pensão a Regina Augusta Cunha, tendo:
Pareceres Favoráveis ns.: 450 e 451, de 1966:
– da Comissão de Constituição e Justiça e
– de Finanças.

Pareceres, sob ns. 476 e 477 de 1966 das Comissões de:
– Constituição e Justiça, pela aprovação;
– Finanças, pela aprovação, nos têrmos da emenda nº 1-CF (Substitivo) que apresenta.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 minutos)
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

ATOS DO DIRETOR-GERAL

A Comissão Diretora, no uso de suas
atribuições, e em cumprimento ao disposto
no art. 5º da Resolução nº 20, de 1966, que
manda atualizar as gratificações criadas pela
Resolução número 6, de 1960, e para vigorar
a partir desta data, resolve:
1º – Passar aos seguintes os valôres
dos símbolos das Funções Gratificadas:
FG-1: – Cr$ 60.000
FG-3: – Cr$ 50.000
FG-4: – Cr$ 30.000
2º – Declarar devida a gratificação
especial de nível universitário ao DiretorGeral da Secretaria, ao Secretário-Geral da
Presidência, aos Vice-Diretores-Gerais e aos
Diretores portadores de diploma universitário
de nível superior.
3º – Passar as atuais gratificações de
Cr$ 2.500 e Cr$ 1.500 para Cr$ 10.000 e Cr$
6.000, respectivamente.
Senado Federal, em 10 de junho de
1966. – Evandro Mendes Vianna, DiretorGeral.

PORTARIA Nº 40, DE 10 DE JUNHO DE
1966

ATO DO SR. PRESIDENTE
O Presidente do Senado Federal, no
uso de suas atribuições, e em cumprimento
ao disposto no art. 4º da Resolução nº 20, de
1966,
resolve
atribuir
as
seguintes
gratificações de representação:
Diretor-Geral da Secretaria – Cr$
250.000.
Secretário-Geral da Presidência – Cr$
250.000.
Vice-Diretora-Geral Administrativa – Cr$
150.000.
Vice-Diretora-Geral Legislativa – Cr$
150.000.
Diretores – Cr$ 120.000.
Senado Federal, em 10 de junho de
1966. – Auro Moura Andrade, Presidente do
Senado Federal.
ATOS DO 1º SECRETÁRIO
O Primeiro Secretário determina a
venda de ferro velho constante de carcaças
de veículos irrecuperáveis, pelo preço
máximo alcançado nas cotações procedidas
pelo Chefe do Serviço de Transporte.
Senado Federal, em 10 de junho de
1966. – Senador Dinarte Mariz, 1º Secretário.
PORTARIA Nº 14, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 51, letra j,
nº 2, do Regimento Interno e de acôrdo com
o disposto na Resolução nº 8, de 1963,
resolve designar para as funções de
Secretário do Presidente da Comissão de
Agricultura, o Oficial Legislativo, PL-6,
Heliantho de Siqueira Lima.
Secretaria do Senado Federal, em 7 de
junho de 1966. – Senador Dinarte Mariz,
Primeiro Secretário.

Diretor-Geral,
no
uso
de
suas
atribuições, resolve designar Newton Cleanto
de Campos, Ajudante de Porteiro, PL-7, para
ter exercício na Portaria.
Secretaria do Senado Federal em 10 de
junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
PORTARIA Nº 41, DE 10 DE JUNHO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve dispensar, a pedido, das
funções de Chefe da Seção de Contrôle e
Tombamento de Bens da Diretoria do
Patrimônio, o Oficial Legislativo, PL-6,
Heliantho de Siqueira Lima.
Secretaria do Senado Federal, em 10
de junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 42, DE 13 DE JUNHO DE
1966
Diretor-Geral,
no
uso
de
suas
atribuições e em obediência ao despacho do
Senhor Presidente da Comissão Diretora em
representação dirigida a Sua Excelência, em
9 de maio em curso, pelo Secretário-Geral da
Presidência, resolve designar os Senhores
Paulo Nunes Augusto de Figueiredo, José
Pinto Carneiro de Lacerda e Odenegus
Gonçalves Leite. Assessores Legislativos,
PL-2
e
Oficial
Legislativo,
PL-4,
respectivamente, para sob a presidência do
primeiro integrarem a Comissão de
Sindicância incumbida de apurar:
a) o papel que no incidente ocorrido no
dia 13 de abril do ano em curso, no ônibus do
Serviço Gráfico do Senado, teve o Linotipista.
FT-2, José Pedro de Araújo;
b) a atuação do mesmo Linotipista e de
outros servidores em atos, e movimentos
incitadores de indisciplina, nêles incluída a
obtenção de assinaturas em documentos de
solidariedade mediante intimidação de
colegas.
Secretaria da Senado Federal em 13 de
junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
EDITAL
A Secretaria da Comissão de Inquérito,
designada pela Portaria nº 10, de 11 de maio
de 1966, de Exmo. Sr. Primeiro Secretário do
Senador Federal, em cumprimento de ordem
do Sr. Presidente e tendo em vista o disposto
no § 2º, do art. 226, da Resolução nº 6-60
(Regulamento da Secretaria do Senado), cita,
pelo presente Edital, o Sr. Paulo Ferreira
Leite, Auxiliar de Limpeza, para no prazo de
30 (trinta) dias, a partir da publicação dêste
comparecer no 22º andar do Anexo do
Senado, sala 9, a fim de apresentar defesa
escrita dentro de 10 (dez) dias, no Processo
Administrativo a que responde, por abandono
de cargo, sob pena de revelia.
Brasília 8 de junho de 1966. – Zuleika
de Castro Monteiro, Secretária.
(Dias 9, 11 e 15).
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Comissão Mista para Estudo e Parecer
sôbre o Projeto de Lei nº 7, de 1966 (C.N.),
que "Dispõe sôbre o Intercâmbio Comercial
com o Exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e dá outras providências
ATA DA 2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA
23 DE MAIO DE 1966
Aos vinte e três dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis, às
vinte e uma horas e trinta minutos, sob a
Presidência do senhor Senador José Ermírio,
Presidente,
presentes
os
Senhores
Senadores Antônio Carlos, Domício Godin,
Manoel Vìllaça, Vivaldo Lima, Irineu
Bornhausen, José Leite, Dix-Huit Rosado,
Aurélio Vianna, Bezerra Neto e Sebastião
Archer, e os Senhores Deputados Milton
Cabral, Monteiro de Castro, Mendes de
Morais, Djalma Marinho, Daniel Faraco,
Gabriel Hermes, Heitor Dias, Rubens Alves,
Aloysio de Castro e Mário Covas, reune-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional
incumbida de estudo e parecer sôbre o
Projeto de Lei número 7, de 1966 (C.N.), que
"dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o
Exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e dá outras providências".
Deixa de comparecer, com causa
justificada, o Senhor Deputado Wilson
Chedid.
No expediente, são lidos os seguintes
ofícios:
1 – Do Senhor Deputado Geraldo
Freire, Vice-Líder da ARENA, no exercício da
liderança;
a) Oficio nº 155, de 17 de maio de 1966,
designando o Senhor Deputado Walter
Passos para substituir o Senhor Deputado
Manoel Taveira na Comissão Mista;
b) Oficio nº 158-66, comunicando a
designação do Senhor Deputado Milton
Cabral para substituir o Senhor Deputado
Walter Passos;
c) Ofício nº 161-66, de 20 de maio de
1966, indicando o Senhor Deputado Djalma
Marinho para substituir o Senhor Deputado
Henrique Turner;
d) Oficio nº 163-66, de 23 de maio de
1966, indicando o Senhor Deputado Heitor
Dias para substituir o Senhor Deputado Tuffy
Nassif.
2 – Do Senhor Senador Líder do MDB:
Oficio SN, de 23 de maio do corrente
ano, substituindo o Senhor Senador Ruy
Carneiro pelo Senhor Senador Aurélio
Vianna.
3 – Do Senhor Senador Gay da
Fonseca, Vice-Líder da ARENA, no exercício
da liderança, comunicando as seguintes
substituições na composição da Comissão:
a) o Senhor Senador Gouvêa Vieira
pelo Senhor Senador Domício Gondin;
b) O Senhor Senador Domício Gondim
pelo Senhor Senador Manoel Villaça;
c) O Senhor Senador Adolpho Franco
pelo Senhor Senador José Leitte;
d) O Senhor Senador Raul Gilberti pelo
Senhor Senador Trinco Bornhausen;
e) O Senhor Senador Attílio Fontana
pelo Senhor Senador Domício Gandim,
Lidas as comunicações constantes do
expediente,
o
Senhor
Presidente
dá ciência aos Senhores Congressistas que,
de conformidade com o artigo 3º
das Normas Disciplinares, ao julgar
as emendas, às 9 horas do dia
19 do corrente mês, achou conveni-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
ATAS DAS COMISSÕES
ente não aceitar a emenda de nº 77, por
impertinência e, como não houve recurso, a
mesma não poderá ser submetida ao exame
do Relator e da Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente, com
base nas indicações dos novos membros da
Comissão, declara vaga a Vice-Presidência,
em razão da substituição do Senhor Senador
Gouvêa Vieira pelo Senhor Senador Vivaldo
Lima e comunica que irá proceder à eleição
para preenchimento do respectivo cargo na
direção deste órgão técnico.
Procedida a eleição, por aclamação, é
eleito o Senhor Senador Vivaldo Lima...
O Senhor Presidente discorre sôbre os
objetivos da proposição e o propósito que
cabe à Comissão no estudo da matéria,
concedendo a palavra ao Senhor Relator.
Com a palavra, o Senhor Deputado
Daniel Faraco, Relator, procede à leitura do
seu
parecer,
o
qual
conclui
pela
apresentação
de
um
substitutivo,
consubstanciando as emendas com parecer
favorável, as emendas com subemendas e
as emendas de sua autoria.
Em
prosseguimento,
o
Senhor
Presidente coloca em discussão, para
posterior votação, ressalvados os destaques,
o projeto e parecer do Relator.
No decorrer da discussão, tecem
considerações sôbre a proposição e o
parecer, do Senhor Deputado Daniel Faraco,
os Senhores Parlamentares Mário Covas,
Aloysio de Castro, Antônio Carlos, Vivaldo
Lima, Bezerra Neto, Djalma Marinho e
Aurélio Vianna.
Continuando, é aprovado o projeto o
parecer, passando-se à apreciação das
subemendas e dos destaques.
O Senhor Presidente, em virtude do
adiantado da hora, às duas horas e dez
minutos, levanta a reunião, convocando,
antes, nova reunião para as nove horas.
Reabertos os trabalhos, na hora
prevista, o Senhor Presidente comunica à
Comissão que passará ao exame dos
destaques e das subemendas, na seguinte
ordem:
Destaque nº 1
De autoria do Senhor Deputado Mário
Covas, pela aprovação da Emenda nº II
(Autor: Deputado Aloysio de Castro).
Na discussão, usam da palavra os
Senhores Deputados Mário Covas e Aloysio
de Castro, que afirmam que, por ser uma
emenda de redação e visando esclarecer
competências privativas do Conselho,
merecia aprovação.
O Senhor Relatar, com a palavra,
manifesta seu parecer, contrário à emenda,
pois o artigo, como está redigido no projeto,
visa desamarrar o comércio exterior,
desobstruir, libertar e facilitar a exportação e
o intercâmbio comercial com o exterior.
Em votação, é o destaque rejeitado por
14 votos contrários e 2 favoráveis.
Destaque nº 2
De autoria do Senhor Deputado Aloysio
de Castro, pela aprovação da Emenda nº 24.
O Senhor Presidente abrindo a
discussão, concede a palavra ao Senhor
Deputado Aloysio de Castro (autor do
destaque), que apresenta a defesa da
emenda e, ao concluir, solicita, casa não
venha a ter acolhida, seja, ao menos,
suprimida a ealavra "ou manutenção" do
texto do art. 20 do projeto.
O senhor Relatar, com a palavra,
aceita a retirada da palavra "ma-

nutenção",
apresentando
a
seguinte
subemenda:
"A criação por parte dos órgãos da
Administração Federal, na exportação, de
qualquer exigência administrativa, registros
etc..."
Em votação, é aprovado o destaque por
17 votos favoráveis e nenhum contrário.
Destaque nº 3
De autoria dos Srs. Deputados Aloysio
de Castro, Mendes de Morais, Mário Covas,
Senador Antônio Carlos, Deputado Milton
Cabral, respectivamente, para aprovação das
emendas 33, 44, 40 e 41.
Na discussão dos destaques, usam da
palavra os Srs. Mário Covas, Antônio Carlos,
Mendes de Morais, Aloysio de Castro, Milton
Cabral e Monteiro de Castro, tecendo
considerações acêrca das medidas insertas
nos arts. 22 e parágrafos e 23 da mensagem.
No transcorrer dos debates, são
apresentadas as seguintes subemendas:
a) Do Sr. Senador Monteiro de Castro:
"O art. 22 terá a seguinte redação:
Art. 22. As operações de exportação,
draw-back, franquia temporária, trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria,
deverão
ser
processadas, em todos os seus trâmites,
junto
aos
órgãos
competentes,
preferentemente
por
despachantes
aduaneiros, ou diretamente pelo dono ou
consignatário.
§ 1º O Poder Executivo estabelecerá,
em regulamento, as condições do exercício
da preferência prevista neste artigo.
§ 2º A remuneração dos serviços do
despachante aduaneiro nos despachos a que
se refere êste artigo será livremente
convencionada entre os interessados, dentro
de limites fixados pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior."
b) Do Senhor Deputado Aloysio de
Castro:
"Suprimam-se do texto do substitutivo
ou consignatário."
c) Do Sr. Deputado Milton Cabral:
"Art. 22.
suprimir "e cabotagem" que aparece no
relatório final, como art. 23."
d) Do Senhor Deputado Monteiro de
Castro:
"Acrescente-se à subemenda número 1,
ao art. 23, do substitutivo o seguinte:
§ 3º E' concedido o prazo de um ano
para vigência do disposto no art. 23 da
presente Lei."
O Senhor Relator, com a palavra inicia
por afirmar que o Projeto tem o objetivo de
reduzir ao estritamente necessário os
entraves ao comércio com o exterior; desta
forma, é favorável à Emenda Substitutiva do
Deputado Monteiro de Castro e contrário, à
emenda nº 40.
O Senhor Presidente, a seguir coloca
em votação a emenda nº 40, devido ao
pedido de preferência.
Em votação, é aprovada por 14 votos
contra 5, ficando prejudicadas as demais, aos
arts. 22 e 23, bem como as subemendas,
tendo o Senhor Deputado Monteiro de Castro
apresentado declaração de voto, constante
das notas taquigrafadas.
Destaque nº 4
Do Sr. Deputado Mario Covas, para
rejeição da emenda nº 2, do Senhor Relator
ao art. 38 do Projeto.
O
Sr
Deputado
Mário
Covas
comunica
à
Comissão,
que
seu
destaque para rejeição da emenda do
Relator é para que o artigo permaneça no
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corpo do projeto, pois a mesma tem bastante
lógica.
O Senhor Relator expõe as razões por
que é favorável à supressão do artigo, pois a
mesma atende a uma solicitação das
autoridades alfandegárias e não vem diminuir
o poder fiscalizador do Govêrno.
Em votação, é o destaque rejeitado por
12 votos contra 6
Destaque nº 5
Do Sr. Deputado Djalma Marinho para
aprovação da emenda nº 20 – parte referente
à letra f do art. 18. Colocado em discussão, é
o destaque retirado pelo seu autor.
Destaque nº 6
Do Sr. Deputado Mário Covas, para
aprovação do item I da emenda nº 22, e do
Sr Senador Antônio Carlos, para a emenda
integral.
No decorrer da discussão, usam da
palavra os Srs. Deputados Mário Covas e
Monteiro de Castro e os Srs. Senadores
Antônio Carlos, Manoel Villaça e Aurélio
Vianna.
O Sr. Senador Antônio Carlos, na
oportunidade,
apresenta
a
seguinte
subemenda à emenda nº 22:
"a) No primeiro parágrafo, substitua-se
a expressão "incumbir" peIa seguinte:
"poderá proceder".
b) No segundo parágrafo, substitua-se a
expressão "o incorporador" pela seguinte:
"nos casos de consórcios incorporados pelo
Conselho, o incorporador..."
Em votação, é o destaque do Sr. Mário
Covas, para o item I da emenda nº 32, e a
subemenda do Sr. Senador Antônio Carlos
aprovado por 11 votos contra 4, ficando,
desta forma, rejeitado o destaque do Sr.
Senador Antônio Carlos com relação ao item
II da emenda.
O Senhor Presidente, às doze hora e
cinqüenta e cinco minutos, levanta sessão,
determinando, o seu reinício às quatorze
horas e trinta minutos.
O Senhor Presidente, às quatorze horas
e trinta minutos, declara reabertos os
trabalhos.
Destaque nº 7
Do Sr. Deputado Mário Covas, para
aprovação da emenda nº 48.
O Sr. Deputado Mário Covas, autor da
emenda e do destaque, com a palavra
comunica que o objetivo da emenda é,
ùnicamente, o de suprimir do art. 30 do
projeto a expressão "ou dos operadores
portuários resultante da fusão das duas
categorias". Ao concluir, apresenta novos
argumentos através dos quais fundamenta as
razões que o inspiraram a apresentar a
emenda.
Após falar o Senhor Deputado Aloysio
de Castro, o Senhor Deputado Daniel Faraco,
Relator da Comissão reafirma o seu parecer
contrário a medida proposta no texto da
emenda.
Em votação, é o destaque rejeitado por
8 votos contra 5.
Destaque nº 8
Dos Senhores Deputados Mário Covas
e Senador Antônio Carlos, para aprovação da
Emenda nº 53.
O Senhor Senador Antônio Carlos, autor
da emenda objeto do destaque em
discussão, usando da palavra afirma se
aprovada a medida proposta no artigo 35 do
projeto, virá marginalizar a profissão de
corretores de navios, como foi tentado com
relação aos despachantes aduaneiros,
concluindo por dizer que a emenda visava
apenas resguardar direitos adquiridos.
Continuando a discussão, os Senhores
Heitor Dias, Domício Gondim, Aurélio Vianna,
Milton Cabral e Mário Covas tecem novas e
elucidativas considerações relativamente ao
assunta.
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O Sr Relator, com a palavra, após
enumerar as razões do seu parecer,
reafirma o seu ponto de vista favorável à
supressão do artigo 35, contrário à
emenda do Senhor Senador Antônio
Carlos, a qual, na sua maneira de
entender, visa apenas restabelecer uma
Matéria já superada.
Colocado em votação, verifica-se o
resultado de 7 votos contrários e 7
favoráveis, aplicando o Senhor Presidente
o "voto de minerva" e desempatando em
favor da emenda.
Destaque nº 2
Do Senhor Deputado Mário Covas,
para aprovação da Emenda nº 57.
O Senhor Mário Covas, autor do
destaque, apresenta as razões de ser
favorável à emenda, afirmando a sua
conveniência por não alterar a isenção
tributária que o projeto preconiza, não
dificultando, de maneira alguma, o
processo de reexportação ou de
embarque.
O Senhor Relator, ao usar da
palavra, discorre sôbre os aspectos que
nortearam o seu parecer e conclui por
oferecer à emenda destacada a seguinte
subemenda:
"Subemenda à emenda nº 57 –
redigir:
II – Ser devolvidas ao pais de origem
ou ser reexportadas para o exterior, total
ou parceladamente, de uma só vez ou em
lotes ou parcelas, independentemente de
tributos, provado, entretanto, no ato, a
sua correspondência com os documentos
de embarque, conforme dispuser o
regulamento".
Em votação, é a subemenda
aprovada por 16 votos favoráveis e
nenhum em contrário.
Destaque nº 10
Do Senhor Deputado Mário Covas,
para a aprovação da Emenda número 58.
Após falarem sôbre a emenda os
Senhores Deputados Mário Covas,
Monteiro de Castro e os Senhores
Senadores Antônio Carlos e Bezerra
Neto, o Senhor Deputado Daniel Faraco,
Relator, tem a palavra e depois de
analisar os fundamentos do seu parecer,
apresenta a seguinte subemenda à
emenda nº 58:
"Subemenda à emenda nº 58:
Suprimir, no artigo 46, do projeto, as
palavras finais: alienando-as, à vista, por
preço nunca inferior aos impostos".
Em votação, é a subemenda
aprovada pelo voto unânime dos
presentes.
Destaque nº 11
Do Senhor Mário Covas, para a
aprovação da Emenda nº 60.
Inicialmente usa da palavra o Senhor
Antônio Feliciano, que fundamenta as
razões de sua emenda, e, em seguida, o
Sr. Relator pronuncia-se contràriamente à
emenda por não se saber a extensão da
proposição: se beneficiará bananicultores,
ou também outros.
A seguir, o Senhor Deputado Mário
Covas, autor do destaque, apela para o
Senhor Relator, no sentido de submeter a
emenda, fazendo-a atender apenas aos
bananicultores.
Após falarem, sôbre o assunto, os
Senhores Senadores Aurélio Vianna e
Domício Gondim e Deputado Aloysio de
Castro, o Senhor Relator concorda em
apresentar a seguinte subemenda à
emenda:
"Subemenda à emenda nº 60 –
Redigir o § 4º do art. 55:
§ 4° – Ficam extintos os
débitos fiscais, ajuizados ou não,
dos exportadores de banana, referen-

Diàrio do Congresso Nacional (Seção II)
tes aos tributos cancelados pelo presente
artigo".
Em
votação,
é
aprovada
a
subemenda redigida pelo Senhor Relator,
por 15 votos a favor e 3 contra.
Destaque nº 12
Do
Senhor
Deputado
Djalma
Marinho, aos artigos 53 e 58 e seus
parágrafos, do substitutivo e emenda
número 6, do Senhor Relator, no sentido
da rejeição.
Após usar da palavra o Senhor
Deputado Djalma Marinho, o Senhor
Relator relaciona as importâncias das
medidas e se propõe a redigir subemenda
sôbre o assunto.
E' a seguinte a subemenda do
Senhor Relator:
"Subemenda à emenda nº 6, do
Relator – Redigir, como segue, o artigo
3º:
§ 3º A restituição referida neste
artigo será debatida exclusivamente à
conta da parte da receita que cabe à
União nos impostos únicos a que se
refere êste artigo".
Colocada em votação, obteve a
subemenda 7 votos favoráveis e 7
contrários.
O
Senhor
Presidente
desempata a favor da subemenda.
Destaque nº 13
Do Senhor Deputado Aloysio de
Castro, pela rejeição dos artigos 61 e
parágrafo único, 85 e parágrafos, 86, e
87, do substitutivo.
Depois de usarem a palavra o autor
do destaque e o Senhor Relator, êste
último se manifestando contrariàmente à
medida proposta no destaque, é, o
mesmo, colocado em votação.
Em votação, é o destaque rejeitado
por 8 votos contra 3, verificando-se uma
abstenção.
Destaque nº 14
Do Senhor Mário Covas, pela
aprovação da Emenda nº 65.
Durante a discussão, o Senhor
Deputado Mário Covas apresenta as
razões do destaque oferecido à emenda
e, logo em seguida, o Senhor Relator
manifesta seu parecer contrário ao
destaque.
Em votação, é o destaque aprovado
por 9 votos a favor e 4 contra.
Destaque nº 15
Do
Senhor
Deputado
Djalma
Marinho, pela rejeição do artigo 82 e seu
parágrafo único do substitutivo.
O Senhor Deputado Djalma Marinho,
após tecer algumas considerações sôbre
o assunto, solicita a retirada do destaque.
Destaque nº 16
Do Senhor Deputado Aloysio de
Castro, pela aprovação da Emenda
número 66.
O Senhor Presidente, na ausência
do autor do destaque, propõe à Comissão
a retirada do mesmo. Em votação,
manifesta-se o Órgão favorável à decisão
presidencial.
Destaque nº 17
Dos Senhores Deputados Mário
Covas, pela aprovação da Emenda nº 70,
e Milton Cabral, favorável à subemenda,
de sua autoria, que dá nova redação ao
artigo 74 do substitutivo.
Após
falarem
os
Senhores
Deputados Mário Covas e Milton Cabral,
bem como o Senhor Relator, é a
subemenda posta em votação.
Nesta, é a matéria aprovada por 10
votos a favor e 4 contra, ficando, em
consequência, prejudicado o destaque do
Senhor Deputado Mário Covas, para a
emenda nº 70.

Antes, porém, da votação, o Senhor
Presidente lê a subemenda Milton Cabral,
que é a seguinte:
"Ao art. 74 do substitutivo dê-se a
seguinte redação:
"Não constituirão irregularidade ou
fraude as variações, para mais ou para
menos, não superior a 10%, quanto ao
preço, e de até 5%, quanto ao pêso ou
quantidade da mercadoria, desde que não
ocorram concomitantemente, segundo
normas definidas pelo Conselho Nacional
do Comércio Exterior".
Destaque nº 18
Do Senhor Senador Antônio Carlos,
pela rejeição do artigo 83 do substitutivo.
O Senhor Senador Antônio Carlos,
após enumerar as razões do seu
destaque, finaliza com a assertiva de que
transferir o Instituto do Pinto para o
Ministério da Agricultura seria colocá-lo
pèssimamente no quadro administrativo
da União.
O Senhor Relator, usando da
palavra, cientifica a Comissão de que os
melhores juizes para comprovar onde
êste ou aquele instituto deva ficar são os
próprios Ministros, para a qual Pasta irá
ou deverá permanecer, portanto, o seu
parecer é contrário ao destaque.
Em votação, é o destaque rejeitado.
Destaque nº 19
Do
Senhor
Deputado
Djalma
Marinho, pela rejeição do artigo 79 do
substitutivo.
Colocado em discussão, é o
destaque retirado pelo seu autor.
Destaque nº 20
Do
Senhor
Deputado
Djalma
Marinho, para a rejeição do artigo 13 e
seu parágrafo único, do Substitutivo.
No transcorrer da discussão, após
falarem os Senhores Deputados Djalma
Marinho e Daniel Faraco, é, por êste
último, redigida a seguinte subemenda,
com o assentimento do autor do
destaque:
"Subemenda nº
Dê-se ao "caput" do artigo 73 do
substitutivo a seguinte redação:
"Art. 73 A aplicação das penalidades
administrativas a que se referem os
artigos 65, 66, 67, 70, e 72, será
processada etc...".
Em
votação,
é
a
seguinte
subemenda aprovada.
Destaque nº 21
Do
Senhor
Deputado
Djalma
Marinho, pela rejeição do artigo 65 e seus
parágrafos, do substitutivo.
Colocado em discussão, é pelo seu
autor retirado.
Destaque nº 22
Do Senhor Deputado Aloysio de
Castro, para a aprovação da subemenda
de sua autoria à emenda número 75.
O Senhor Presidente procede à
leitura da subemenda, que é a seguinte:
"Subemenda à emenda nº 75:
"Suprimam-se os §§ 1º e 2º do artigo
89, e, por equidade, os artigos 90 e 91 do
projeto.
A seguir, o Senhor Presidente,
atendendo ao fato de não se encontrar
presente o autor da subemenda,
concorde à Comissão, considera a
subemenda como retirada.
Destaque nº 23
Do Senhor Senador Vivaldo Lima,
para a aprovação da subemenda de sua
autoria, ao artigo 89 do substitutivo.

Junho de 1966
Abrindo a discussão da subemenda,
o
Senhor
Presidente
lê,
para
conhecimento da Comissão, o texto da
proposição do Senhor Senador Vivaldo
Lima, que é o seguinte:
"Subemenda
ao
art.
89
do
substitutivo:
"Acrescentem-se as expressões
"revogadas as disposições em contrário",
em substituição às "salvo no que
depender de regulamentação".
O
Senhor
Presidente,
em
prosseguimento, como nem o autor da
subemenda nem o Relator desejassem
usar da palavra, coloca em votação a
subemenda, que é, então, rejeitada.
Encerrando os trabalhos, o Senhor
Presidente agradece aos Senhores
Congressistas pela compreensão e alto
sentido patriótico com que se conduziram
no desenrolar dos trabalhos e, finalmente,
determina que as notas taquigráficas, tão
logo decifradas, passem a fazer parte
integrante da presente Ata, sendo
publicadas, em anexo, nos Diários do
Congresso Nacional – Seções I e II.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a presente reunião e, para constar, eu,
J.
Ney
Passos
Dantas,
Auxiliar
Legislativo, PL-7, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Secretário
da Comissão, lavrei a presente Ata que,
uma vez lida, aprovada e assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 24 de maio de 1966 – Senador
José Ermírio, Presidente.
COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO
NACIONAL
Projeto de Lei nº 7, de 1966 que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com
o exterior e dá outras providências
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO
ANEXO DA ATA DA SEGUNDA
REUNIÃO
Presidente: Senador José Ermírio.
Vice-Presidente: Senador Vivaldo
Lima. Relator: Deputado Daniel Faraco.
Íntegra do apanhamento taquigráfico
referido na Ata
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Havendo número legal
declaro aberta a sessão.
(São lidas comunicações).
Em vista da saída do Sr. Senador
Gouvêa Vieira da composição da
Comissão, declaro vaga a VicePresidência e pediria ao nobre Líder da
Arena, Senador Gay da Fonseca, que
indicasse novo Vice-Presidente para esta
Comissão, na ausência do nobre Senador
Gouvêa Vieira.
O SR. SENADOR GAL DA
FONSECA: – Na ausência do nobre
Senador Gouvêa Vieira, indico o nobre
Senador Vivaldo Lima para substituí-lo e
submeto o nome de S. Ex.ª à
consideração desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Em discussão a proposta do
Sr. Senador Gay da Fonseca.
Não havendo quem peça a palavra,
vou submetê-la a proposta à votação.
Os Srs. Congressistas que apóiam a
indicação do Líder da Arena, Senador
Gay da Fonseca, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Declaro eleito e empossado no cargo
de Vice-Presidente o Sr. Senador Vivaldo
Lima.
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São membros desta Comissão os
seguintes
Srs.
Parlamentares,
de
conformidade com as comunicações
lidas:
SENADORES
Antônio Carlos
Domício Gondim
Manoel Vilaça
Vivaldo Lima
Irineu Bornhausen
José Leite
Dix-Huit Rosado
Aurélio Vianna
José Ermírio
Bezerra Neto
Sebastião Archer.
DEPUTADOS
Milton Cabral
Monteiro de Castro
Mendes de Morais
Djalma Marinho
Daniel Faraco
Gabriel Hermes
Heitor Dias
Wilson Chedid
Rubens Alves
Aloysio de Castro
Mário Covas.
Conforme é do conhecimento dos
Senhores Membros da Comissão, os
autores de emendas poderão usar da
palavra durante cinco minutos para
defendê-las.
Serão votadas, em primeiro lugar, as
emendas com parecer favorável; em
segundo, as emendas com subemendas,
e, em terceiro, as emendas com parecer
contrário.
Srs. Membros da Comissão: o
Govêrno Federal achou por bem constituir
a CONCEX. Realmente, um País como o
Brasil precisa exportar mais. No entanto,
os estudos sôbre exportação variam de
país para país.
Os objetivos do Govêrno são
bons. Entretanto, acontece o seguinte:
um País como o Japão, por exemplo, usa
de um exercício de viajantes pelo
mundo a fora, auxiliados pelas suas
embaixadas, com elementos de alto valor,
que facilitam o trabalho dêsses viajantes
ou representantes. Já foram mesmo
além.
Não
são
mais
agentes
comerciais; são agentes industriais, o que
talvez
facilite,
porque
são
engenheiros que vão aprender, nos
países
com
os
quais
querem
ter comércio, a noção real de cada
um.
Os
Estados
Unidos
usam
um
sistema
diferente:
geralmente,
têm grandes investimentos nos países, e
por meio de suas indústrias ou
outros
órgãos,
determinados
pelo
Departamento de Comércio, enfrentam o
problema. Não fazem como o Japão,
porque
são
um
País
altamente
industrializado
e,
considerando
a
proporção, pois, apenas exporta menos
de 8% da sua produção. O Japão que já
atingiu a mais de 8 bilhões por ano, sendo
que a Alemanha, inclusive, já ultrapassou
os 4 bilhões. Êsses são países
essencialmente
exportadores,
que
precisam empregar em grande escala sua
mão de obra, transformando-a em matéria
prima essencial a fim de carrear dinheiro
para o país.
O papel dos despachantes em todo
o mundo é o de orientar o exportador,
de forma a que sua produção tenha
um caminho para o exterior, a mais rápida
e eficiente possível. Essa atividade
existe em todo o mundo e, no Brasil,
não tem sido diferente. Tôdas as
grandes emprêsas – e a nossa, por

exemplo, nós a consideramos uma
grande
emprêsa
–
possuem
despachantes;
trabalhamos
com
despachantes há 40 anos e estamos
muito satisfeitos com êles. Outras
emprêsas, talvez, tenham vontade de
assegurar para a própria emprêsa o
trabalho de despachar.
No que se relaciona à exportação de
café, mamona, algodão e outros produtos
já estão sendo exportados e totalmente
despachados pelas grandes emprêsas,
ficando os despachantes totalmente à
margem do mecanismo exportador; êsse
também é um problema que os senhores
terão que resolver.
Finalmente o desejo do Govêrno e o
nosso, da Comissão, é o de ser
encontrada uma solução que não traga
desvantagem para aquêles que trabalham
há mais de quarenta ou mesmo cinqüenta
anos no Brasil, e onde se firmaram
dezenas de Despachantes que têm
cumprido o seu dever.
Precisamos
encontrar
solução
brilhante e digna, sem trazer percalço a
quem luta há tantos anos por um Brasil
que tanto exporta, e ainda terá que fazêlo muito mais.
Estas as considerações preliminares
que me cumpriam, antes de dar a palavra
ao Relator Ministro Daniel Faraco.
Há pareceres vários sôbre o assunto,
entre os quais o Parecer do Professor
Vicente Ráo, que considera essa lei
inconstitucional, aspecto da alçada dos
juristas presentes.
Diz o Parecer: (lê)
"Concluindo
Os dispositivos dos arts. 22 e 23 do
anteprojeto,
acima
examinados,
desrespeitam
direitos
legítimamente
adquiridos pelos atuais despachantes
aduaneiros e impondo-lhes, como lhes
impõem, novas condições que, de fato,
tendem à extinção de sua classe; também
desrespeitam seu direito ao livre exercício
da profissão para a qual foram habilitados
sob regime legal diverso. São dispositivos
inconstitucionais, por violação das
garantias de direitos definidas e
outorgadas pelo art. 141, §§ 3º e 14, da
Constituição Federal."
Êste é o parecer do Professor
Vicente Rao.
Há várias manifestações, inclusive
da Associação Comercial do Rio de
Janeiro.
Dou a palavra ao Sr. Deputado
Daniel Faraco, que fará a leitura do seu
parecer.
Sr. Presidente, esta, a parte geral do
parecer, Daí por diante, passarei a
apreciar cada uma das emendas e sôbre
elas me manifestarei.
Não sei se V. Exa. e a Comissão
consideram necessária a leitura, já que o
parecer foi distribuído.
Eu pediria apenas, Sr. Presidente,
para na página 6 do parecer, corrigir uma
comissão: onde está "3 representantes da
iniciativa privada"...
O SR PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Vou submeter à apreciação
da Comissão.
O Relator, Ministro Daniel Faraco,
propõe ler sòmente as partes importantes
do seu Relatório. Está nas mãos da
Comissão aprovar essa proposta ou não.
Alguns dos Srs, membros que tiverem
qualquer dúvida, a Presidência gostaria
de ouvir detalhadamente, para que não
hasta no futuro qualquer dúvida com
relação ao Parecer do Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, tenho a
impressão de que deve a Comissão
apoiar a sugestão do nobre Relator

porque o Parecer é justamente a peça
que S. Exa. leu. O restante do seu
trabalho versa sôbre as emendas
apresentadas, e a cada uma delas
ofereceu
o
seu
ponto-de-vista
fundamentado.
Na ocasião em que as emendas
forem discutidas, o Relator terá a
oportunidade de ler a justificação
constante do seu trabalho. E assim, até
por uma economia de tempo, poderemos
produzir mais, enfrentando de pronto o
Parecer, nas suas idéias gerais ou
diretrizes traçadas pelo documento.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Continua em discussão a
proposta do Relator, Ministro Daniel
Faraco.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO
DE CASTRO: – Não entendi bem,
Senhor Presidente, qual a proposta do
Relator.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – S. Exa. lerá as partes que
julga mais importantes do Parecer, ou
dará uma explicação verbal sôbre as
emendas que êle apreciou. O parecer
acha-se distribuído a todos os membros
da Comissão.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, o parecer
será dado sôbre as emendas na medida
que lidas, ou globalmente para que
possamos opinar sôbre êles?
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Eu quis poupar a
comissão da leitura, que não seria muito
interessante, de um parecer sôbre as
emendas. Quis poupar também a mim,
que já, estou, desde quinta-feira,
gripadíssimo, funcionando nesse assunto
dia e noite. Mas, se o nobre Deputado
desejar, posso ler nada impediria. Mesmo
porque, como V. Exa. anunciou, Sr.
Presidente, serão votadas as emendas de
parecer favorável e depois as de parecer
contrário, admitindo-se destaques.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Então pediria que Vossa
Exa. esclarecesse o seguinte: poderão
oferecer emendas ao Projeto os membros
efetivos da Comissão?
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Sòmente os membros efetivos
da
Comissão
poderão
oferecer
subemendas.
O SR. DEPUTADO ALOISIO DE
CASTRO: – Gostaria que V. Exa.
esclarecesse em que momento poderei
apresentar subemendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – V. Ex.ª poderá apresentar, até
10 minutos antes de encerrada a
discussão. Os pedidos de destaque
poderão ser apresentados desde agora.
Em discussão a proposta do Senhor
Relator.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – V. Ex.ª põe em discussão
proposta sôbre prazo de apresentação de
emendas?
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– O Sr. Relator leu a parte principal do
seu parecer e, sob a alegação de que foi
distribuído o parecer sôbre cada emenda,
pediu dispensa da leitura de cada
emenda. Alega, também, que foi
fornecido espelho final dos trabalhos.
Cada um dos autores da emenda ou
cada um de nós da Comissão pode tomar
parte da discussão. Na hora da votação,
as emendas serão englobadas em três
grupos. Desde já, podemos requerer
destaque das emendas.
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O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Parece-me mais razoável,
senão aconselhável, que, ao invés de ser
lida a parte geral do parecer, seja
dispensada essa leitura e sejam lidos
sòmente os pareceres.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Vou continuar, se
me permitem, a leitura do parecer. Vejo
que minha voz encanta os meus colegas,
e isto me deixa muito desvanecido. (Lê:)
"Com relação às emendas, assim
nos pronunciamos:
EMENDA Nº 1
Nova redação para o caput do art. 2º
A emenda especifica melhor os
casos em que deve o Conselho Nacional
de Comércio Exterior ouvir o Conselho
Nacional, citando os arts. 3º e 4º da Lei
número 4.595, de 31-12-64, que definem
os objetivos e a competência dêste
último. Nada tenho a opor.
Parecer favorável."
Senhor Presidente, aqui é Conselho
Monetário Nacional.
EMENDA Nº 2
Nova redação para o art. 3º, inciso II
A emenda visa a evitar interpretação
do texto do inciso que importe em atribuir
ao Conselho competência para modificar
disposições de lei...
O SR. SENADOR VIVALDO LIMA: –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – O Sr. Senador Vivaldo Lima,
Data venia, o Relator fêz uma proposta e
a Comissão não foi ouvida nem se
manifestou a respeito. Apenas um dos
membros fêz uma série de ponderações
mas nós não resolvemos sôbre se
devíamos ou não aceitar.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – O Sr. Deputado Daniel
Faraco, para não delongar, resolveu ler.
Realmente, seria bom que a Comissão
decidisse.
Proponho que coloquemos a matéria
em questão em votação, porque seria
uma grande delonga ler as 79 emendas
com os respectivos pareceres e, então,
lermos o resumo que está em poder de S.
Ex.ª.
Em votação, portanto, a proposta
apresentada.
Os Srs. Membros da Comissão que
a
aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
Está aprovada.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Muito abrigado a V.
Ex.ª, Sr. Presidente, e à Comissão.
O SR. SENADOR JOSE ERMÍRIO
(presidente): – Em discussão o projeto e
respectivas emendas.
Os Srs. Membros da Comissão
poderão usar da palavra por 5 minutos.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Deputado.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – V. Exa. submete à
Comissão o Projeto e respectivas
Emendas. Perguntaria a V. Exa. se não
seria mais conveniente debatermos o
Parecer sôbre o Projeto, salvo as
Emendas,
e,
posteriormente,
abrir
discussão sôbre as emendas.
O
SR.
DEPUTADO
MARIO
COVAS (pela ordem): – V. Exa., Sr.
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Presidente, ouviu a Comissão quanto à
dispensa da leitura do parecer das
Comissões. No entanto eu verifico que o
parecer do ilustre Relator terminou com
um Substitutivo. Além disso o Relator
apresenta oito Emendas de sua lavra, que
só nos foram dadas a conhecer, neste
instante. Ainda, V. Exa. quando colocou a
matéria em votação citou as 79
emendas...
O SR. PRESIDENTE SENADOR
JOSÉ ERMIRIO: – Há 78 emendas
pertinentes e uma não pertinente com a
matéria.
O
SR.
MÁRIO
COVAS:
–
apresentadas em tempo oportuno e das
quais membros da Comissão tomaram
conhecimento, agora.
Acho que antes da discussão sôbre
o parecer do Relator, uma leitura se
impõe, a das emendas do Relator e do
Substitutivo, sem o que o parecer se
tornará difícil de discutir.
Acho razoável dispensar a leitura
das emendas, elas serão lidas e
discutidas no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – O Sr. Relator irá proceder à
leitura do Substitutivo.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra pela ordem o
nobre Deputado Djalma Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO (pela ordem. Sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, tenho a
impressão de que estamos diante de
quatro fatos que precisam ser citados
para empenho da discussão e votação.
Temos o parecer que é a peça
preliminar, temos as emendas do Relator,
temos as emendas de Plenário e o
Substitutivo. Temos quatro estágios para
fazermos os nossos debates e votação.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – O Sr. Relator vai proceder à
leitura das emendas para evitar o
desconhecimento da Comissão.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Tenho a impressão
de que o Substitutivo que fiz foi
incorporado às emendas com parecer
favorável, ou, em face das emendas
supressivas, com parecer favorável. Vejo
com grande satisfação que a minha voz
agrada e lerei, então, o Parecer sôbre as
emendas e sôbre as minhas emendas, as
do Relator.
Quanto à leitura do Substitutivo, Sr.
Presidente, eu pediria a V. Exa.
determinasse ao Secretário da Comissão
a
leitura
do
mesmo
porque,
decididamente, não tenho voz para tanto.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– O Parecer não se isola com essas
expressões Iniciais.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Se V. Exa. me
permite, Sr. Presidente, continuarei a
leitura do Parecer. (Lê:)
Emenda nº 2: "visa a evitar
interpretação do texto do inciso que
importe em atribuir ao Conselho
competência para modificar disposições
de lei..."
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra, pela ordem o
nobre Deputado Mário Covas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Sr. Presidente, eu gostaria de
saber o que está decidido em relação
a esta matéria. Acho que vamos
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ter discussão a respeito do Parecer do
Relator.
O que é o parecer? E' o conjunto,
que está aqui e termina com um
Substitutivo. Se o Substitutivo incorpora
emendas de parecer favorável não nos
compete analisar nesta fase. O Parecer
do Relator termina com um Substitutivo
que é, no meu entender, aquilo que a
Comissão vai voltar, sem prejuízo das
emendas e dos destaques. O que não
podemos discutir é o parecer que termina
com o substitutivo, conhecendo apenas a
parte introdutória.
Penso que a leitura das emendas é
perfeitamente dispensável, porque sôbre
elas se discutira no momento dos
destaques, mas o parecer do Relator é
isto, a parte inicial, as emendas de sua
lavra e o substitutivo final. Depois, então,
se discutirá e se voltará êsse substitutivo,
sem prejuízo das emendas e dos
destaques.
Se fôr êsse o caso, se estou
interpretando corretamente então poderia
ser dispensada a leitura das emendas e o
Relator, assim, apenas passaria a ter a
parte final do seu parecer, que é o
substitutivo e as emendas.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Deputado.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO (sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, a proposta do nobre
colega, Deputado Mário Covas, é
contraditória a toda a tradição de votação
de que tenho participado como Deputado.
Entendo que – e foi sempre a pratica
habitual – é que o parecer que
compreende todos esses componentes,
êles têm uma parte principal e aprecia o
projeto do Governo. Então, na sua
apreciação, na apreciação do cerne do
parecer sôbre as diretrizes gerais dentro
da peça, ela predispõe a Comissão a um
debate sôbre os motivos centrais do
trabalho do Relator.
Quando, então, na segunda fase
discutirmos as emendas do Relator e
depois, provàvelmente, as emendas de
Plenário, dentro do escalonamento da
preferência dada pelo Relator, a rejeitálas ou agasalhá-las. Então, sim, temos
três trabalhos oriundos e concernentes ao
debate. O substitutivo é a parte
conclusiva, mas ler o substitutivo como
peça fundamental do nosso trabalho,
parece-me, data venia, recomendação
que não deve ser apoiada pela Comissão.
Devemos, sim, enfrentar o parecer
nas suas linhas gerais e descermos ao
detalhe na apreciação de cada emenda
oferecida, ou grupo de emendas com
pareceres contrários ou favoráveis, ou
darmos prioridade inicial às emendas do
Relator.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Sr. Presidente, gostaria de contraditar o
nobre Deputado Djalma Marinho. Se se
concluir por substitutivo, não tem
preferência o substitutivo apresentado?
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Deve ter, a meu ver.
O SR. DEPUTADO MARIO COVAS:
– Se terminar por substitutivo, a primeira
matéria a ser votada ou considerada ou
discutida é o substitutivo. (tumulto)
O SR. SENADOR BEZERRA
NETO
(pela
ordem):
–
Senhor
Presidente, acha decidido, por proposta
do Relator, que S. Ex.ª leria as emendas
de sua autoria, as emendas com

parecer contrário, as emendas com
parecer favorável, e que o Secretário leria
o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (senador
José Ermírio): – Era a proposta que tinha
feito, porque podia ser apreciada
com bastante calma. Seria o resumo do
que estava sendo estudado, e daí
poderiam vir, dos Senhores membros da
Comissão, quaisquer objeções que
surgissem.
De forma que, se me permitem, acho
que deveríamos fazer a leitura do
substitutivo. Depois V. Exas. terão, de
acôrdo com o artigo 9º, o seguinte: –
"As
questões-de-ordem
serão
sucintamente
propostas
e
conclusivamente
resolvidas
pelo
Presidente, podendo ser propostas em
contraditas pelos membros da Comissão,
exclusivamente".
E com isso nós adiantávamos um
pouco e daríamos uma solução rápida ao
nosso problema.
Se V. Ex.ª s estiverem de acôrdo,
O SR. SENADOR BEZERRA
NETO: – acho que não perderíamos
nada em ver. Pelo menos é um
estudo já mais sucinto do que formos
aprovar.
Se
estiverem
contra,
podem fazer a sua contradição quando
julgarem conveniente.
Peço ao Senhor Ney Dantas,
Secretário, proceda a leitura
do
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra o Senhor
Secretário da Comissão, Ney Dantas,
para a leitura.
O SR. SECRETARIO (lê o
substitutivo da senhor relator).
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Lido pelo Sr. Ney Passos
Dantas, Secretário da Comissão, o
parecer que, neste caso, é o substitutivo,
passaremos à discussão do parecer, das
emendas com parecer favorável, das
emendas com parecer contrário e,
finalmente, dos destaques.
O SR. DEPUTADO MENDES DE
MORAIS (pela ordem): – Senhor
Presidente,
não
seria
mais
conveniente ao melhor andamento dos
trabalhos que V. Ex.ª promovesse a
apreciação do substitutivo sem prejuízo a
das emendas com parecer favorável ou
contrário?
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Está em discussão a proposta
do Deputado Mendes de Morais.
O SR. RELATOR (deputado Daniel
Faraco): – Senhor Presidente, tenho a
impressão de que a fórmula que o
Marechal Mendes de Morais propõe é a
usual:
discussão
do
substitutivo,
ressalvadas as emendas e destaques.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Eu me referia a emendas com
parecer favorável, emendas com parecer
contrário e pedidos de destaque, para não
haver confusão.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO
(pela ordem): – Mas a discussão é sobre
o parecer e as emendas. A votação é que
será sem prejuízo das emendas.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – A ordem dos trabalhos não
pode ser sacrificada.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – Está em discussão a
proposta do Senhor Marechal Mendes de
Morais.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO:
–
Isso
deveria
ser
considerado
no
final,
depois
da
discussão.
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O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO (presidente): – Eu já abri a
discussão.
O
SR.
DEPUTADO
MÁRIO
COVAS (pela ordem): – Senhor
Presidente, eu queria uma informação:
V. Ex.ª colocou em discussão o
parecer global, as emendas com
parecer
favorável,
com
parecer
contrário
e
as
emendas
com
subemendas? Numa segunda fase,
encerrada a discussão. V. Ex.ª faria o
que?
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – A votação do substitutivo,
ressalvados também os destaques e as
subemendas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Em seguida, aprovado ou não o
substitutivo, V. Ex.ª colocaria em
discussão as emendas?
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Lerei para o plenário as normas dos
nossos trabalhos.
O artigo 7º diz o seguinte:
"A discussão será uma só sôbre o
Parecer e emendas. Poderá usar da
palavra, sôbre a matéria em discussão,
durante 5 (cinco) minutos, qualquer
membro da Comissão, Líder de Partido
ou de Bloco Parlamentar. Se a Matéria
em discussão fôr emenda, também
poderá usar da palavra, o seu autor pelo
mesmo limite de tempo. O Relator terá
igual direito, pelo prazo de 10 (dez)
minutos".
Já o artigo 8º diz:
"Encerrada a discussão, procederse-á a
votação,
que não terá
encaminhamento. Para efeito de Votação,
que se realizará em globo, as emendas
serão divididas em 3 (três) grupos: a)
emendas com parecer favorável; b)
ementas com subemendas; e, c)
emendas com parecer contrário".
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – Exato.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– No instante de ser solicitado o
destaque
é possível justificar
o
destaque?
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – Evidentemente que sim.
O Senhor Deputado terá cinco minutos
para fazer a justificação.
O SR. GAY DA FONSECA: – Se
V. Ex.ª me permite, Senhor Presidente,
na forma do que faculta o Artigo
7º das Normas, não há encaminhamento
de votação, sendo que pelo Artigo
8º a discussão é global – do
parecer e das emendas – e não se
discutirá a emenda no momento da
votação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – Essa é a norma adotada
regularmente em nossos trabalhos.
O SR. SENADOR GAY DA
FONSECA: – A decisão de V. Ex.ª
contraria o art. 7º.
O SR. PRESIDENTE SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO:
–
Para
maior
esclarecimento, vou ler o art. 40 das
Normas Disciplinadoras dos Trabalhos da
Comissão:
"Art. 10. Qualquer destaque de
emenda para votação em separado será
requerido no prazo comum de dez
minutos, antes da votação, pelo
respectivo autor ou qualquer membro da
Comissão, podendo encaminhar a
votação, pelo prazo de 5 (cinco) minutos,
o autor da emenda, ou um representante
de seu Partido na Comissão, e autor do
destaque e o Relator".
Está aberta a discussão.
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O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS (pela ordem): – Consultaria a
V. Ex.ª qual a oportunidade de
apresentação de Subemenda à Emenda
de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE SENADOR
JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª pode fazê-lo a
qualquer momento, desde que seja dez
minutos antes de iniciar a votação.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO (pela ordem): – Devo dizer a V.
Ex.ª que as Normas Disciplinadoras dos
Trabalhos da Comissão valem apenas
como um impedimento decisivo contra
qualquer discussão a respeito de
qualquer projeto ou emenda que se
apresenta a um projeto, porque não é
possível discutir em cinco minutos um
projeto desta dimensão e com êle as
emendas e subemendas e tudo mais que
se venha a oferecer em projeto desta
magnitude.
Venho dizer a V. Ex.ª que ao lado da
matéria pròpriamente dita há falta de
técnica legislativa na elaboração dêste
projeto e isso afirmo com a franqueza que
me é peculiar, dirigindo-me ao nobre
colega em cuja companhia tenho
convivido desde os albôres de nossa vida
democrática a partir de 1945, o ilustre
Deputado Daniel Faraco, que acaba de
sair do Ministério da Indústria e Comércio.
Sr. Presidente, para exemplificar os
graves erros de que padece o projeto eu
refujo ao exame da matéria substancial
pròpriamente dita para estudar a questão
que
considero
como
de
caráter
secundário, porém não menos importante
por ser secundária não é menos
importante,
é
que
o
projeto
governamental
contraria
até
leis
complementares da Constituição Federal.
Quero estudar neste momento
aquela parte do projeto que se reporta –
veja V. Ex.ª que peguei o que havia de
menos relevante para mostrar defeitos do
projeto – a abertura de crédito
suplementar e especial com total
inobservância da Lei nº 4.220 que é lei
complementar – art. 5º, inciso XV, letra
"b" – da Constituição Federal.
V. Ex.ª sabe, como sabem os meus
colegas da Câmara e do Senado, que a
Lei nº 4.320 que estatui normas gerais de
Direito Financeiro para elaboração e
contrôle dos Orçamentos e Balanços da
União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, estatui que, no que concerne
com abertura de créditos – êsse projeto
abre crédito especial de 80 bilhões e êsse
projeto incide em outra fraqueza que é
constante do art. 120 que manda
transferir verba de um setor para outro do
Orçamento, e êsse projeto ainda, no art.
89, quando fala de dotação específica de
1 bilhão e meio fazendo referência ao
Fundo Federal Agropecuário, destinará
um bilhão e meio para determinado fim e
500 milhões para outro, tudo isso
contrariando a Lei nº 4.320 que é lei
complementar da Constituição Federal.
Diz esta Lei o seguinte, Sr.
Presidente:
(Lê:)
"A
abertura
dos
Créditos
Suplementares Especiais depende da
existência de recursos disponíveis para
ocorrer à despesas e será precedida de
exposição justificativa".
Em seguida, para exemplificar os
casos em que se torna possível a
abertura de crédito:
No caso em aprêço o Poder
Executivo poderia servir-se do disposto
no Inciso III, art. 43, §§, e preencher as
finalidades previstas no art. 90 mas
preferi dizer que se transferisse a
dotação de trinta bilhões de cruzeiros,
consignados no Orçamento à Co-
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missão de Comércio Exterior, fica
transferida
à
Comissão
de
Desenvolvimento Industrial do Gabinete
do Ministro da Indústria e do Comércio,
quando deveria anular, propor, ao
Congresso Nacional, a anulação dessa
rubrica e sua substituição, destinando-se
êsse quantitativo para os fins previstos no
art. 90.
Entretanto, no que se refere à
abertura do crédito especial de oitenta
bilhões de cruzeiros, nem isso poderia
fazer, tendo-se que acudir por igual, a
uma das hipóteses previstas no art. 43,
da Lei nº 4.320.
Realmente, Sr. Presidente, trata-se
de um projeto de lei que fere esta mesma
Lei, resultante de Mensagem do Poder
Executivo, que complementa disposição
constitucional. É realmente de alta
relevância a questão que levanto.
Sr.
Presidente,
como
poderá
qualquer de nós, por maior que seja o seu
poder de síntese, discutir em tão pouco
tempo uma lei destas dimensões e de
tamanha relevância?
É para exemplificar apenas, Sr.
Presidente, que estou demonstrando êste
absurdo. É materialmente impossível
acudir ao que estatui as Normas
Disciplinadoras da elaboração dêste
projeto de lei.
Assim, Sr. Presidente, encerro estas
minhas considerações, reservando-me
para voltar a falar por ocasião da
discussão das emendas que ofereci e dos
ataques requeridos.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Algum dos Srs. presentes
deseja levantar qualquer outra questão?
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, requeri
destaques quanto a emendas do Relator
e a artigos do substitutivo apresentado
por S. Ex.ª, ao remate do seu trabalho.
Somos
muito
gratos,
nós
representantes do Nordeste, dos Estados
produtores de sal, pela alta compreensão
que o Relator demonstrou no exame das
emendas que oferecemos ao projeto
governamental que abolia o Instituto
Nacional do Sal.
A justificativa das emendas e a
experiência do Relator, antigo ministro
dessa Pasta, e ainda mais o próprio
convencimento dos debates travados com
o titular da Pasta da Indústria e Comércio
merecem
de
terias
nós,
dessa
representação
política,
patriótico
agradecimento.
Nesse
particular,
merecemos do Relator absoluto apoio e
espero, no particular, seja seguido pela
Comissão.
Dispenso-me de maiores considerações
sôbre o assunto, em virtude de a emenda ser
admitida pelo Relator, suprimindo o dispositivo
dos artigos 85, 86 e 21 do projeto originário do
Govêrno.
Entretanto, tenho no capítulo Das
Penalidades,
destaque
requerido,
verificando que a técnica legislativa não
está bem conceituada e aproveitarei o
momento oportuno para debater êste
assunto. Entendo, porém, e neste
particular é o motivo da minha
comunicação à Comissão, que a Emenda
do Relator, a que S Ex.ª deu ênfase no
final do seu Parecer, com estímulo à
exportação que oferece para essa
operação isenção absoluta de impostos,
indo até ao de consumo de energia
elétrica, combustíveis líquidos e gases. O
sistema tributário da Constituição foi
modificado por um ato institucional. E no
art. 16 dêsse Ato, foi deferido à União a
competência de tributar sôbre exportação.
E posteriormente ao art. 16 que dá
essa competência à União, o art. 26,
se não me engano, manda que o
percentual da arrecadação dêsse impôsto
seja deferido aos Estados e aos Mu-

nicípios. Quer dizer que há um dispositivo
constitucional
mandando
que
da
arrecadação
do
imposto
sobre
combustíveis líquidos e consumo de
energia elétrica seja distribuído um
percentual dêsse quantitativo ao Estado e
ao Município. Vem o Relator e, no sentido
de fomentar a exportação e expansão do
mercado internacional, erradica do corpo
da tributação o percentual do impôsto.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Prevê a devolução da parte
correspondente ao Govêrno Federal.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – O Sr. Relator estabelece
dois pontos: arrecada o tributo e,
posteriormente, disciplina a devolução.
Tenho, portanto, dois pontos de
oposição ao Sr. Relator. Primeiramente, a
União não teria competência, em uma lei
ordinária, de erradicar êsse impôsto
sacrificando o que foi determinado aos
Estados e Municípios em conseqüência
dessa arrecadação. Em segundo lugar,
permite que o impôsto seja erradicado e,
uma vez erradicado, a distribuirão não se
operaria entre Estados e Municípios
porque S. Ex.ª manda redistribuir, na
forma que preceitua, aos Estados e
Municípios.
Pelo que vejo, sem entrar no mérito,
nem nos motivos dos seus desígnios, que
podem ser profundamente favoráveis à
política de exportação. Êle, entretanto,
tem um impedimento, um entrave para o
seu acolhimento: é que viola o Ato
Institucional.
E sôbre êsse assunto, desejo, com o
devido respeito, chamar a atenção do
nobre Relator e da Comissão S. Ex.ª não
podia, numa lei ordinária, mesmo que seja
legislação de um arcabouço imenso como
êste projeto que estamos discutindo. Para
mim, êle tem grande importância porque
conceitua, dentro do seu texto, tôdas as
matérias de direito, compendiadas dentro
do nosso currículo, quando estudamos na
Faculdade – Direito Comercial, Tributário,
do
Trabalho,
Financeiro,
Direito
Internacional Privado, Direito Civil. Quer
dizer, uma lei com tal arcabouço, com tal
dimensão, como diria o Deputado, é uma
lei, que me parece, invoca certamente uma
espécie de Leviatã. Ela conceitua todo o
poder do Estado de uma maneira ligeira.
Sabemos, nós do Congresso, que a
Constituição não está aparelhada para
seguir a velocidade dos fatos políticos e
econômicos. Sei que teremos peIo menos
a precaução de resguardar, na tramitação
de um projeto desta importância, os
respeites aos dispositivos imperiosos
da
Constituição.
Neste
particular,
não podemos ceder, e não se quer a
Constituição de modifique.
Entendo, Senhor Presidente, que o
fato econômico da vida universal está
profundamente heterogêneo, mas os
próprios economistas admitem que o
processo, para chegar à sua plenitude,
ainda está no estágio em que Lavoisier
estaria para a Química do seu tempo e
Galileu para a Física também do seu
tempo.
O processo de acomodarão dessa
integração de costumes, hábitos é
uma coisa profundamente penosa aos
congressistas com as armas que possuem.
Um projeto dessa amplitude precisaria
criar, no país, uma consciência para
conseguir atingir os seus desígnios, mas êles
nos
é
impôsto
por
circunstâncias
ponderáveis, admito, mas o Congresso,
através dos seus representantes, tem que se
ater à estreiteza, aos limites de um debate
por assim dizer pueril, em que significamos,
em relação a êle, apenas a posição política
do nosso compromisso e da nossa
influência. Mas se fôsse preciso, se fôsse
necessário permutar as minhas alegações
com o último conceito, declararia eu, para
mim mesmo, que êsse foi o projeto mais
importante, mais complexo, mais elástico no
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sentido de apreciação pelo Congresso,
porque êle tem condições de penetrar em
todos os ramos do Direito, em tôdas as
relações de comércio, êle invade tôdas as
áreas, não só para considerá-las, como
gaza discipliná-las. Êsse projeto pode ser
motivo de um marco, de um grande
benefício para o nosso país. Deus queira
que não seja um cemitério para as
intenções dos seus paladinos. Seja como
fôr, o que quero declarar é que há
determinação de se liberar o impôsto de
importação e exportação que a União
cobra e, posteriormente, distribui por
disposição constitucional entre Estados e
Municípios, não estaria nêsse poder de
penetração em tôdas as áreas para salvar
a emenda do digno Relator cujo trabalho,
patriotismo, devoção e interêsse público
eu sempre proclamei em tôdas as horas.
Mas, no particular, respeitando o
desejo de S. Ex.ª de prestigiar uma política
de exportação que dê condições
competitivas ao industrial brasileiro, nem
por isso, para êsse desiderato devemos ser
flexíveis
com
os
categóricos
e
determinativos dispositivos da Constituição
Federal. Não sei como S. Ex.ª conciliará
sua intenção com o Direito Constitucional a
que
aludiu.
Reconheço
que
há
necessidade de, pela expansão de sua
área administrativa, cuidar implicitamente
de muitos problemas que afluem sôbre a
vida do País, mas, sei também que há uma
certa área que deve ser profundamente
resguardada e defendida, sem o que o
País prejudica seu presente e seu destino.
E, se êsse projeto tem em mira servir o
meu País e preservar o seu presente e
fazê-Io prosperar no seu futuro, para que
tenhamos no conceito internacional
condições competitivas para exportação,
precisamos, entretanto, dar um preço a
esta política, amarrá-la e escudá-la a
circunstâncias a que não podemos
renunciar, que são o respeito a lei maior de
meu País, que deve estar bem presente.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – V. Ex.ª sabe que êste projeto
liquida de uma vez por tôdas com duas
classes importantes, que não são pouco
numerosos: as classes dos despachantes
aduaneiros federais e estaduais, e dos
corretores.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Acôlho com o maior
respeito a ponderação de V. Exa.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Não sei o que poderia
acontecer de tais conseqüências.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sem nenhum desapreço à
consideração de V. Ex.ª quero me
restringir pelo tempo que me é deferido
ao ponto central de minha exposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Peço desculpas por
interromper, mas solicitaria ao Deputado
Djalma Marinho o grande obséquio de
concluir suas observações porque, pelo
Regimento estamos dando 5 minutos e de
outra forma iremos muito adiante nas
discussões.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – E' pena que o tempo de que
disponho não siga o destino, não
acompanhe
o
destino
das
leis
econômicas que são muito velozes; o
meu é muito restrito.
Se me fôsse possível resumir
numa frase tudo que representa o
projeto eu diria que é um grande
arcabouço legal, êsse projeto tem de
tudo: tem idéias, tem planos, reduz um
bocado de circunstâncias penosas ao
desenvolvimento do meu País e a eficácia
do seu comércio exterior, tem uma
porção de coisas ponderáveis, outras
criticáveis, mas é projeto que devemos
ter presente que de qualquer maneira
tinha que vir, mais cêdo ou mais tarde,
para servir nosso País, para que
nossa indústria tenha condições com-
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petitivas no mercado internacional, mas é
um solavanco tais as somas de podêres,
tenho a impressão de que o Ministério da
Indústria e Comércio vai ser o Ministério
do Monopólio.
A conceituação dêsse projeto dá
uma importância absoluta, uma soma de
autoridade, de podêres ao Ministério da
Indústria e Comércio que Deus permita
sirvam muito bem ao meu Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Agradecido ao nobre
Deputado Djalma Marinho.
Continua
a
discussão.
Peço
encarecidamente aos membros da
Comissão se limitassem aos 5 minutos.
O SR. SENADOR VIVALDO LIMA: –
Sr. Presidente, respeitarei o Regimento.
Apenas ocuparei os 5 minutos que êle me
confere para fazer duas observações:
Vejo, no texto do projeto, que aqui se
encontram duas expressões inglêsas,
portanto o anglicismo sempre mantido em
tôda a legislação específica. Já era
tempo, Sr. Presidente, de se consultar os
filólogos no sentido de se saber se é
possível encontrar-se um similar no nosso
vernáculo, ou então se aportuguezar a
palavra, como por exemplo a expressão
"varrant".
A segunda observação que desejo
fazer é com relação às ponderações
feitas pelo nobre Deputado Aloysio de
Castro, quando S. Exa. declara que há
preceitos, na lei, que conflitam com
legislação já aprovada pelo Congresso
Nacional e em plena execução. Mas isso
está perfeitamente sanado no Art. 93,
quando diz: (Lê):
"Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação, salvo no que depender de
regulamentação".
(Muito bem. Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Continua em discussão o
projeto.
Tem a palavra o nobre Deputado
Mário Covas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS
(sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, não vou insistir, – porque
evidente, na dificuldade com que nos
defrontamos para analisar aquilo que o
nobre Deputado Djalma Marinho situou
com muita propriedade como sendo
talvez o mais importante projeto que nos
últimos tempos tem vindo a esta Casa,
nem no curto período de que dispomos,
nesta Comissão, para analisá-lo em
profundidade.
Assim, Sr. Presidente, tomaria êste
tempo para ler, ràpidamente, passando
por algumas das emendas que,
aprovadas ou rejeitadas pelo Relator, nos
parecem deveriam merecer outro destino.
A primeira é a Emenda nº 2 da lavra
do nobre Deputado Aloísio de Castro,
assim redigida: (Lê):
A redação do artigo dá a entender
que o Conselho ficaria com a condição de
atuar até mesmo contra a legislação
específica já existente.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – E não há dúvida nenhuma.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– De modo que a emenda, embora tenha
recebido parecer contrário, nos parece
deveria ser acolhida.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CARVALHO: – Devo dizer aliás que já
requeri destaque para essa emenda.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Outra emenda que me parece
deveria ser objeto de acolhimento
diferente é a Emenda 18. Essa emenda
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é de nossa autoria e objetiva alterar o
artigo 30: (Lê):
O Art. 30, na redação original do
projeto, dizia que (Lê):
"A utilização da capatazia e da estiva
ou dos operadores portuários resultantes
da fusão dessas duas categorias, prevista
no artigo 21 do Decreto-lei n 5, de 5 de
abril de 1966, ou serviços equivalentes,
para o embarque de qualquer mercadoria
destinada
a
exportação,
será
remunerada, por produção, rigorosamente
em função do serviço efetivamente
prestado, vedada a cobrança de qualquer
outro gravame, inclusive adicionais não
previstos em lei".
Eu propus que se suprimisse: "ou
dos operadores portuários resultantes da
fusão dessas duas categorias".
Tenho para mim que a fusão destas
duas categorias, embora efetivamente
esteja
contida
no
decreto-lei,
é
extremamente difícil; implica na eliminação
de um vasto patrimônio possuído por êstes
sindicatos indivualmente, e entendo que
numa legislação ordinária nós não
deveríamos citar êste fato. De modo que
solicitei, através da emenda, a supressão
pura e simples daquelas expressões.
Evidentemente, nós não estaríamos,
no caso, operando contra o decreto-lei. O
dispositivo não contraria o decreto-lei. Êle
simplesmente não contraria o decreto.
Outra emenda que nos parece
deveria ser objeto de nova apreciação é a
Emenda nº 57.
Esta
Emenda
me
parece
extremamente importante. E' do Senador
Bezerra Neto e envolve o parágrafo 1º do
Art. 40. O art. 40 dispõe sôbre as
mercadorias que deveriam ficar nos
armazéns
gerais
alfandegários
e
determinava que deveriam ser devolvidas
aos países de origem, ou ser vendidas
em lotes, independentemente de tributos.
O Senador Bezerra Neto, – com muita
propriedade, acrescenta ao final: provada,
entretanto, no ato, a sua perfeita
correspondência com os documentos de
embarque.
Esta emenda parece que deveria ser
acolhida, embora o parecer tenha sido
contrário, porque prevê a eventualidade
da existência de uma alta e parece que
viria ao encontro de uma melhor redação
para êste artigo. Outra Emenda, me
parece que deveria ser objeto de um
parecer favorável: a de nº 58, também do
Senador Bezerra Neto e que objetiva uma
alteração do art. 46 que trata do leilão das
mercadorias
depositadas
e
não
procuradas
pelos
proprietários.
Determinava o projeto que, no Caso, o
preço mínimo estabelecido seria o preço
dos tributos. E a Emenda objetiva alterar
sua redação. O Projeto original falava em
preso nunca inferior aos impostos
devidos.
Ela objetiva modificar para preços
nunca inferiores aos preços existentes no
interno, em atacadistas.
Outra emenda que deveria ser objeto
de atenção é a emenda nº 65. E' de nossa
autoria e se refere ao artigo 85 que
determina que embarcações marítimas
nacionais, quando em linhas estrangeiras,
quando em portos nacionais, poderiam
ser abastecidas de combustíveis com
isenção do pagamento do impôsto
sôbre combustíveis. Parece-me que, em
se tratando de projeto de estímulo à
exportação, essa isenção não tem
razão de ser porque a isenção é
feita ao armador e não ao exportador.
Por outro lado, teríamos, no caso, uma
exportação de combustíveis. O País
dispende grande parte de suas divisas
com a importação de petróleo e não me
parece que devemos ensejar essa
exportação de subprotudos do petróleo con –

cedendo a isenção de que trata o artigo.
Outra emenda que deveria ter
tratamento idêntico é a emenda nº 70
alterando dispositivo do projeto que fixava
em 5% sôbre o pêso os limites para a
variação na quebra, a fim de que não
ficasse caracterizada uma fraude na
exportação.
Há uma emenda do Deputado
Renato Celidônio que pretende englobar
isso entre 1 e 5%; sobretudo essa
emenda objetiva o café. No café, uma
diferença de 5% em pêso representa 3
quilos por saco. Numa exportação, para
quem exporta 600 milhões dólares, como
fazemos anualmente, uma diferença de
5% de pêso pode conduzir valôres
razoàvelmente elevados. Dir-se-á que o
café obedece às normas do I.B.C. Mas há
outros produtos em que essa diferença de
5% em pêso pareceria uma demasia.
A emenda proposta deixa o
Conselho fixar entre 1 e 5%. Parece-me
que seria melhor assim ao objetivo do
projeto.
O Relator opinou, por uma emenda –
a de nº 3 – cancelar o art. 38 do projeto
original. Êsse artigo determinava que "a
investidura nos cargos de fiel ou gerente
do armazém geral alfandegado sòmente
poderá ser efetuada após autorização da
repartição alfandegária com jurisdição
local o mesmo fiel ou gerente seja
responsável".
Alega o Relator que isso seria uma
intervenção indébita do Poder Publico na
iniciativa privada. Entretanto, o que se
faz, aqui, é uma delegação, é a criação
das chamadas alfândegas sêcas, onde se
permite que um armazém, situado fora da
orla normalmente alfandegada, seja
alfandegado também. Então, é possível
que êsse armazém esteja subordinado,
no que se refere ao contrôle do armazém,
à autoridade que opera na área
alfandegária. O fiel e o gerente são da
escolha, evidentemente. do proprietário
do armazém. Entretanto, a sua nomeação
fica subordinada ao acolhimento por parte
da autoridade alfandegária, de forma que
embora isso constitua emenda do Relator,
a nossa opinião é de que essa emenda
de seria ser rejeitada.
Ainda ràpidamente gostaria de
sugerir ao Relator – se houver a
possibilidade – de êle tomar a iniciativa de
algumas subemendas relativamente à
expressão
"automàticamente".
Na
Comissão de Finanças houve a adoção
de um critério com o sentido de excluir
essa
expressão
"automàticamente"
registrada pelo Tribunal de Contas". Fica
a impressão de que não sobra, ao
Tribunal de Contas, competência para
analisar o sim "automàticamente" é êle
obrigado ao registro. A Comissão de
Finanças tem adotado como norma a
exclusão dêsse vocábulo.
Sugeriria ainda ao Relator – e isso
não foi objeto de emenda – que no Art. 92
– um dos decretos que é cancelado –
deveria ser objeto de exclusão. Pela Lei
8.663, de 14 de janeiro de 1946, do
ganho do despachante aduaneiro, 4%
eram rateados entre os funcionários que
trabalham na AIfândega. Não se trata de
nenhum adicional cobrado e sim de uma
parcela do ganho que é distribuída a
todos os funcionários da Alfândega. E' o
único adicional, digamos assim, que o
pequeno funcionário receberia. Do
espírito que tiro do projeto, essa operação
deverá ser feita diferente maneira, mas
parte da operação deverá continuar a ser
feita como antes. Não há por que
cancelar o decreto que tanto vale para um
caso como para o outro.
Ainda quanto ao art. 92, o
cancelamento puro e simples dessas
disposições tôdas criaria um período de
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transição em que não se saberia qual a
norma a prevalecer para a exportação
dêsses produtos. O Conselho está criado
pelo decreto, mas ainda vai existir e
nesse período baixará normas etc., e nós
hoje revogando uma série de dispositivos
que
regulam
certas
importações
estaremos criando problemas para essa
fase de transição.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– A Lei não deveria entrar em vigor
imediatamente,
deverá
prever
no
Regulamento um prazo para entrar em
vigor.
O SR. DEPUTADO MARIO COVAS:
– Faço uma sugestão no mesmo sentido
ao Relator. Acho, Sr. Presidente, que
embora não tenha apresentado emenda
sôbre isso, que o Projeto trás em si uma
demasia quando suprime a taxa de
melhoramento nos portos.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– A Lei deixa de entrar em vigor na parte
que se vai regulamentar.
O SR. DEPUTADO MARIO COVAS:
– Sr. Presidente, fala-se no sal e no
problema do sal e nada se afirma a
respeito
dos
portos
exportadores
internamente, do sal. A taxa de
melhoramentos dos portos é, por lei,
obrigatòriamente entregue nos portos.
Não temos melhor forma de
estimular a exportação do que a melhoria
de nossas instalações portuárias. Aí está
se vestindo um santo para despir outro.
Pela
eliminação
das
taxas,
contaremos com maiores recursos para
os portos. Não há emenda a êste
respeito. O projeto veio assim e não
acredito que seja modificado en passant.
Apenas lembrei o problema.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – V. Ex.ª poderá apresentar
subemenda.
O SR. DEPUTADO MARIO COVAS:
– Outra coisa que deveria ser objeto de
tratamento diferente é o parágrafo único
do art. 32, quando se refere a visita de
saúde.
Acho que a visita não deve ficar
condicionada a afirmativa do comandante.
Sr.
Presidente,
evidentemente
teremos outras ponderações a fazer o
que faremos na hora do destaque das
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Continua em discussão.
O SR. GABRIEL HERMES: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Deputado Gabriel Hermes.
O SR. DEPUTADO GABRIEL
HERMES:
–
Sr.
Presidente,
eu
subscreveria, sem nenhuma dúvida, as
emendas dos nordestinos digamos na à
parte do Instituto do sal foi realmente
infeliz esta lei, tão oportuna e tão
perigosa. No que se refere a I.N.S. pura e
simplesmente quase extingue o Instituto.
Queria apenas lembrar, sobretudo ao
nobre Relator que aceitou em boa hera as
emendas de ns. 73 e 74, queria lembrar
ao Relator e isso farei no mais breve
espaço de tempo possível, em 1 minuto
apenas, é necessário que se reformule a
política salineira no Brasil.
Nós
da
Amazônia,
que
dependemos em 50 por cento de nossa
vida,
econômica
da
borracha
especialmente os Estados do Amazonas
e Acre e os Territórios, o Pará menos
enfim nos que dependemos da borracha
e aceitamos o fim do monopólio da
borracha, em que pesem os prejuízos,
inclusive os prejuízos de garantia
física daquela região, que é feito pelos
seringueiros que vivem tomando conta
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das nossas fronteiras, como verdadeiros
guardiões do nosso território.
A política do sal precisa, realmente,
ser
reformulada.
Nós
na
região
amazônica, nós no Pará e Amazonas,
somos, constantemente, vítimas da crise
do sal, da dependência dêsse monopólio.
Durante três anos seguidos eu e os
governadores do meu Estado, nesse
espaço de tempo, procuramos o Instituto
do sal para conseguir a legalização de
algumas salinas do Pará, para servir a
região e sempre encontrando fórmulas no
Instituto,
de poder impedir essa
exploração.
Portanto, Sr. Presidente, quero
deixar consignado que darei todo meu
apoio aos nordestinos, nessa justa
medida de se tentar impedir que venha a
se extinguir aquêle Instituto mas, ao
mesmo tempo, apelamos para que seja
êle reformulado afim de não prejudicar a
região Amazônica e talvez o próprio País.
Desejaria ficasse registrada essa nossa
ponderação. (Muito bem. Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Hermírio): – Continua em discussão o
projeto. (Pausa).
Não havendo mais quem peça a
palavra, encerro a discussão.
Indago ao nobre Relator se deseja
dar as respostas agora ou no momento,
na ocasião dos debates sôbre os
destaques. (Pausa).
Tem a palavra o nobre Relator, – Sr.
Deputado Daniel Faraco.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, em
primeiro lugar desejo pedir desculpas à V.
Exa., e à Comissão, pois desde quintafeira tenho me dedicado ao trabalho
dêsse projeto.
Entreguei-me
ao
trabalho
de
elaboração dêste projeto num exaustivo
labor, que ia até pela madrugada, – sem
medir esforços e aqui faço um parentesi
para registrar o trabalho realizado pelos
funcionários do Senado que trabalharam
conosco, principalmente o Secretário da
Comissão que, a qualquer hora, estava
pronto para desempenhar as tarefas por
nós atribuídas. Desta forma podemos
fazer o melhor que podia para cumprir o
meu dever.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente,
gostaria de acentuar – porque no que diz
respeito às emendas em me reservarei à
medida que os destaques terem sendo
considerados – que vou aduzir as razões
que me parecem necessárias
e
oportunas.
A esta altura, limitar-me-ei a almas
considerações um pouco mais genéricas
mas também muito importantes.
Em primeiro lugar, a razão do projeto
Vossa Excelência, Sr. Presidente, deve
estar lembrado que, no dia 30 de
setembro do ano passado, compareci à
Comissão Especial do Senado Federal
que "estuda o contrôle dos preços de
exportação", da qual Vossa Exa. é
Relator, e anunciei a elaboração dêste
projeto e a consequente vinda da
mensagem ao Congresso Nacional.
Na
oportunidade,
estávamos
trabalhando na sua elaboração, mas
tendo que enfrentar área como a do
comércio exterior, em que entra um
grande número de Ministérios. Fazia-se
necessário encontrar o caminho certo,
mas também viabilizá-lo por entendimento
nos vários setores, para, finalmente,
encaminhá-lo ao Congresso Nacional,
como acaba de ser feito.
A importância dêste projeto, eu
vejo com satisfação, está sendo
reconhecida. O nobre Deputado Djalma
Marinho teve ensejo de proclamá-la, –
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com tôda a sinceridade, e eu me
permitiria acentuar esta importância.
Realmente, o comércio exterior –
todo o comércio exterior, as duas mãos
do comércio exterior: a importação e a
exportação – o comércio exterior é hoje,
para o Brasil, uma condição de progresso.
Nenhum país consegue progredir, no
ritmo que as aspirações, que as
impaciências, que tudo isto que faz o
nosso século, que faz tôdas essas
reivindicações do nosso tempo – nenhum
país consegue dar à sua Economia um
ritmo de progresso satisfatório, se não
entra em contacto amplo, intenso, com o
mundo todo. Hoje se produz para o
mundo e se compra no mundo. E só
assim é possível produzir em condições
que nos permitam acompanhar o ritmo de
progresso. Quem produz para mercado
pequeno produz mal e produz caro. E'
preciso produzir para o mundo e comprar
no mundo – esta é a realidade, a que
todas estamos adstritos.
Não é fácil fazer isto. Não é fácil. Há
uma série de interêsses criados, –
respeitados; há uma série de dificuldades
de tôda sorte, mas precisamos nos
conduzir com essa grandeza.
Precisamos ficar à altura de um país
que tem 80 milhões de habitantes, que
terá 100 milhões em 1970 e que no fim do
século terá 200 milhões. Precisamos ficar
à altura da grandeza do nosso país. Ora,
o nosso comércio exterior está inçado de
formalidades, de exigências, que formam
uma verdadeira floresta que amarra a
nossa exportação. E' preciso desamarrar
nosso comércio exterior, libertar as suas
atividades encontrar os meios, as
fórmulas. De modo eu me sinto satisfeito,
porque algumas das objeções dizem
respeito à forma. Diz o meu prezado
amigo Deputado Aloísio de Castro que a
técnica legislativa não foi obedecida, que
não se respeitou a Lei nº 4.320.
Possivelmente
isto
foi
assunto
considerado no Ministério da Fazenda. Na
verdade, esta lei é de tal importância, êste
projeto extravasa tanto o gabarito comum,
que se deveria aplicar êste preceito
comezinho de que esta é a lei que
estamos votando. – Bom seria que as
formalidades obedecessem ao que deve
ser obedecido nas aberturas de créditos
comuns. – Mas num projeto desta
importância, devemos lhe dedicar mais
importância do que a essas formalidades.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – A lei de que falo é
complementar a Constituição e, acima da
Constituição, não há interêsse de
nenhuma ordem em um país civilizado.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – Não estou querendo sustentar
junto a V. Exa. estarmos dentro de uma
técnica legislativa apurada. Deve haver
falhas e, confesso, não sei como
consertá-las. São coisas menores, não há
ofensas à Constituição e é uma lei que
pode ser revogada por outra lei.
De modo especial, quero dizer sôbre
objeção levantada pelo meu nobre amigo
Deputado Djalma Marinho. a quem pediria
que não considerasse definitiva a sua
objeção
porque
me
proponho,
humildemente, dirigindo-me ao mestre que
S. Exa. é, e porque estive mais dentro da
razão da mens leges, me proponho a
dirimir a sua dúvida mesmo porque S.
Excelência foi o primeiro a dizer que
considera, no mérito, perfeito o dispositivo,
mas lhe assaltou algumas dúvidas quanto
a sua constitucionalidade. Explicaria que
essa inconstitucionalidade decorre do
conceito impôsto e me proponho,
humildemente, colocar a questão perante
S. Exa. pois sabemos que S. Exa., com
seu patriotismo, irá aceitar porque êle,
– também, está, como nós, querendo
fazer com que o comércio exterior do

nosso País passa realmente desenvolverse à altura das nossas necessidades.
Eu me fixo um pouco nesta questão,
porque, a meu ver, tem conseqüência
para todo o exame da matéria. E' que
ninguém consegue exportar impôsto. O
mercado internacional é altamente,
extremamente competitivo, de modo que
não se exporta impôsto não se importa
burocracia, todos êsses trâmites, êsses
embaraços
que
cercam
nossa
exportação, tudo isso acaba tendo uma
expressão – custo; é custo adicional, é
maior custo. E êsse custo não se exporta
porque, no mercado internacional, não
ditamos os preços; apenas, no que dis
respeito ao café, temos uma posição de
maior influência. Então, podemos em
relação ao café, ter o que insisto em
chamar um preço administrativo. – Mas,
tirando o café não conseguimos senão
seguir os preços internacionais. – Não
temos como fazer êsses preços. Temos
de seguí-los. Então, vender aos preços
internacionais, seja qual fôr o custo da
mercadoria.
Acontece, então, que o impôsto
cobrado no Brasil acaba impedindo que
se venda a mercadoria. Se pudéssemos
cobrar o impôsto e vendermos na medida
em que cobramos impôsto reduzimos
nossa capacidade de vender; também na
medida em que embaraçamos, em que
exigimos isso ou aquilo, o serviço dessa
ou daquela pessoa, tudo isso, representa
custo. Justamente nessa medida, como
brasileiros
que
somos,
todos,
responsáveis pelos destinos do Brasil
estamos nos afastando do mercado
internacional.
O que se quer com essa emenda
que o nobre Deputado Djalma Marinho
dedicou a sua atenção?
A questão se coloca assim: a emenda
pretende eliminar, isentar do Impôsto Único
sôbre Combustíveis e do Impôsto Único
sôbre Energia Elétrica, aquêles produtos
que se destinam à exportação, ou seja, os
produtos manufaturados e não todos os
produtos manufaturados, mas aquêles cuja
exportação convém incentivar, e é assim
que está redigido o Art. 9º. Portanto é uma
atuação pioneira que se quer estitular.
Pois bem, nesses produtos incide um
custo e êsse custo engloba, além do custo
normal, impostos, inclusive o Impôsto
Único sôbre Combustíveis quanto entra em
certo grau o combustível e a energia
elétrica, quando entra a energia elétrica,
numa quantidade mais importante, o que
se quer é isentar do impôsto único aquela
energia elétrica e aquêle combustível
aplicados na produção daquele produto.
Portanto, é algo de muito preciso e muito
limitado. Creio que colocada assim a
questão, não haverá qualquer objeção.
Não conseguimos exportar energia elétrica
sob forma de manufaturado, e se
quisermos cobrar impôsto nos afastamos
da competição também em matéria de
combustível. Então deixaríamos de
exportar o que podemos exportar que são
a mão de obra, que se incorpora e matéria
prima que produzimos, – porque entre as
dificuldades surge o impôsto único sôbre
energia elétrica e combustível. Há também
a impossibilidade de ordem constitucional a
que alude o Deputado Djalma Marinho. E
essa dificuldade surge porque a emenda
prevê a isenção pela única forma factível a
não ser que haja outra forma de propiciar
essa isenção. Não é possível ver no
kilowatt que é utilizado o que vai para êsse
ou aquêle produto, e se êsse paga ou
não, senão a posteriori, isto é, depois
do produto feito é possível determinar
nesse produto a parcela que incide
no impôsto pago pelo combustível
utilizado. Mas, para esta determinação,
é necessário que o produto esteja
acabado. Mas, ainda como se quer isen-
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tar não o produto em si porém o produto
que se destina à exportação, é preciso
aguardar a exportação porque só esta
fixará
que
aquêle
produto
foi
manufaturado, produzido e exportado.
Esta
isenção
toma
inevitável
proceder como no Impôsto de Renda, no
que diz respeito à cobrança na fonte.
Cobra-se o impôsto no momento em
que êste impôsto é devido pelo fato de a
energia elétrica ter sido aplicada, mas na
hora da exportação determina-se, pode
determinar o quantum. Então, o que se
faz? Restitue-se uma cobrança que foi
provisória foi uma cobrança que não se
incorporou à receita, nem podia ter se
incorporado quando a intenção do
legislador era isentar.
Assim, no Impôsto de Renda, é pago
na fonte quando o contribuinte apresenta
sua declaração, mas se da sua
declaração decorrer uma situação diante
da qual êle não devia pagar aquilo que
pagou, então se restitui. Não há, creio,
dificuldade constitucional insuperável,
porque não se está diminuindo, não se
está deixando de entregar ao Estado o.
que lhe é devido apenas se está fixando o
que realmente se cobrou.
E' uma questão de forma, que a meu
ver, não nos deve levar a rejeitar o
remédio, rejeitar a fórmula apenas porque
pode parecer, à primeira vista, que não
está sendo observada a Constituição.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Parece-me que o argumento seguido
pelo Deputado Djalma Marinho foi de que
a inconveniência ou a impossibilidade
decorria do fato de que uma vez cobrado
êsse
impôsto,
êle
já
estava
automàticamente retido entre as várias
parcelas da federação, inclusive do
Município.
V. Exa. imagina a regulamentação
mediante a qual se fará a posteriori o
abatimento do impôsto...
O SR. DANIEL FARACO (relator): –
Se fará um encontro de contas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– ...e é evidente que a distribuição nesse
espaço será falta com base no nôvo
numerador e, portanto, num rateio
diferente do anterior.
De forma que a lembrança parece
bastante oportuna, fazer êsse desconto
naquela parcela que é da União e com
isso se consubstancia o ponto de vista do
Deputado Djalma Marinho.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): Sr. Presidente,
considero de tal importância todo êsse
projeto e êsse nôvo "draw back" que é
realmente esse o mecanismo que vamos
encontrar e devemos por a imaginação a
funcionar: não exportamos impostos, é
uma forma de "drawback".
Vou ao ponto de fazer tôdas as
concessões necessárias para salvar essa
fórmula que se me afigura promissora,
muito promissora. Se o nobre Deputado
quiser através de subemenda, imputar à
União a devolução, não farei nenhuma
dificuldade. Não me parece justo, quero
ser bem claro, porque realmente o que se
está fazendo é um ajuste de contas, um
encontro de contas, não se pode
estabelecer na hora da cobrança quanto é
realmente o impôsto devido, cobra-se
provisòriamente e no encontro de contas
acerta-se.
Entretanto, se a Comissão, em sua
sabedoria considera isso fundamental,
não creio que devamos proceder
assim, com essa impaciência; devemos,
sim, deter-nos um pouco e, enfio,
se possível, aceitarmos o projeto como
está. Entretanto, se o nobre Deputado
Djalma Marinho e os ilustres mestres
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constitucionalistas
aqui
presentes
entenderem de outra forma então me
curvarei, mas defendo a idéia de que me
parece muito importante.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Permita-me, Sr. Presidente,
mas o Sr. Relator há de convir que meu
procedimento foi no sentido construtivo, e
que antes de tratar do assunto preveni a
S. Exa. de que havia encontrado essa
situação, e que deveria S. Exa. investigar
para
se
encontrar
uma
solução
compatível.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Exatamente.
Verifiquei e cheguei a essa formulação da
defesa.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Verifica-se, Sr. Relator, que
pelo Art. 23, da Emenda Constitucional nº
18, e distribuído, do produto da
arrecadação do impôsto de energia
elétrica, 60% aos Estados e aos
Municípios, ficando reservada uma área
de apenas 40%.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Mas insiste que se
arrecada é o saldo.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Permita-me Sr. Presidente, mas o
Relator defende a tese de que não houve
incorporação recente.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Isso ocorre com o
Impôsto de Renda, que é distribuído para
os Municípios, e que é feito num ano e
que se calcula com a arrecadação do ano
anterior. Isso porque não há outra
maneira de se proceder porque a rigor
deveria ser feito com a arrecadação do
próprio ano, mas como não é possível se
procede
dessa
maneira.
Portanto,
devemos interpretar a lei da maneira mais
possível.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Mas nesse caso, V. Exa.
me permitira dizer que no caso que V.
Exa. exemplifica, do Impôsto de Renda,
há apenas a restituição de pagamento
que não podia ser exigido por ser pago
numa base, ou por impossibilidade de
imposição.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – E' como a do impôsto
de renda. A situação do contribuinte
se configura na hora em que êle,
definitivamente,
apresenta
a
sua
declaração. Vêem se as isenções que tem,
estas que criam a situação de restituição.
Eu, honestamente, sinceramente não
vejo razão para a dúvida de Vossa
Excelência. Vossa Excelência viu as
dificuldades, mas me permita insistir. V.
Exa. deve ver e solução de dificuldade. O
turista também se mostra nesta hora.
Criticar é mais fácil que mostrar a
solução.
No caso, digo a V. Exa. que o
impôsto que é pago no primeiro momento
não é pròpriamente o impôsto: é um
pagamento antecipado, numa situação
em que haverá um ajuste de contas
futuro, e êste ajuste de contas futuro é
que vai dizer quanto realmente ali é
impôsto e quanto é um excedente que
deve ser devolvido.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Nobre Deputado, digno
Relator, espero, como V. Exa. declarou
no comêço da sua exposição estaria
construindo
uma
possibilidade
de
contornar essa situação em virtude das
dúvidas que suscitei. Quando V. Exa. me
apresentar o resultado de seu trabalho e
da sua conclusão jurídica, eu então sôbre
ela me manifestarei. Mesmo porque,
requeri destaque.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – Então haverá oportunidade.
Sr. Presidente, fico então apenas
nesses pontos, assim mais genéricos é
na oportunidade das emendas terei
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ensejo de salientar o ponto-de-vista ou
curvar-me aos argumentos que me
convençam.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Terminada a explanação feita
pelo Sr. Relator, passaremos à votação,
ressalvadas as subemendas e os
destaques.
Existem 7 subemendas e, se não me
engano, 24 destaques.
Em votação.
Os Srs. Membros da Comissão que
aprovam o parecer, queriam conservar-se
como estão. (Pausa)
Foi aprovado.
Passaremos agora às subemendas e
aos destaques.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO
(pela ordem): – Sr. Presidente parece
que devem ser submetidas a votação as
emendas. Há emendas com parecer
favorável e com parecer contrário.
O
SR.
SENADOR
ANTONIO
CARLOS (pela ordem): – Sr. Presidente
foi aprovado o Substitutivo. Está implícita
a votação das Emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio):
–
Realmente,
não
há
necessidade, porque foi aprovado o
parecer.
Começaremos a votação pelas
subemendas.
O
SR.
SENADOR
ANTONIO
CARLOS (pela ordem): – Sr. Presidente,
tenho uma subemenda que depende da
votação de um destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Gostaria de informar aos Srs.
Membros da Comissão que teremos
reunião do Congresso Nacional hoje, às 9
horas. Poderemos continuar esta reunião,
portanto, dentro de algumas horas.
Quero deixar bem claro: estão
convocados os Srs. Membros da
Comissão para uma reunião hoje, às 9
horas, neste mesmo local, quando
votaremos as emendas, os destaques e
as subemendas.
Está levantada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 2,10 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Havendo número legal,
declaro reabertos os trabalhas da
Comissão.
O intuito do Comércio é o de
disciplinar, e o nosso o de não deixar os
grandes dominarem os pequenos, não
deixar quem quer que seja ter privilégios,
pois êstes não saem com facilidade. Esta
a razão por que estamos aqui reunidos.
Apreciaremos, em primeiro lugar, os
destaques.
Assim,
submeto
à
consideração dos Srs. Membros da
Comissão o destaque requerido pelo
nobre Deputado Mário Covas: (lê)
"De acôrdo com o art. 11 das
Normas Disciplinares dos Trabalhos da
Comissão, requeiro destaque para a
emenda nº 2."
(Pausa.)
Tem a palavra o nobre Deputado
Mário Covas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS
(encaminhamento de votação. Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente, a
Emenda nº 2 objetiva alterar o item II do
art. 3º do projeto original.
O item II do art. 3º do projeto dispõe:
(lê)

"Modificar, suspender ou suprimir
exigências
administrativas
ou
regulamentares..."
A nova redação pretendida é:
"Art. 3º ...............................................
II – Modificar, suspender ou suprimir
exigências regulamentares, portarias ou
ordens de serviço, com a finalidade de
facilitar e estimular a exportação, bem
como disciplinar e reduzir os custos de
fiscalização."
A emenda, pois, é pràticamente de
redação e visa a esclarecer, de forma
cabal, que esta autorização, essa
competência privativa do Conselho para
modificar ou suspender, exigir, suprimir
exigências
administrativas
ou
regulamentares não se refere a leis já
aludidas.
Então fica explícito no corpo da nova
redação que se trata de competência
privativa para alterar ou suprimir
exigências regulamentares, portarias ou
ordens de serviço.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Dou a palavra ao Senhor
Deputado Aloysio de Castro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Desejo falar na qualidade de
autor da emenda, mesmo porque em se
tratando de emenda rejeitada, peço o
destaque, mas para facilitar e não
demorar
gostaria
que
o
Relator
esclarecesse, não só a mim, como aos
demais membros, o que S. Ex.ª entende
por modificar, suspender ou suprimir
exigências
administrativas
ou
regulamentares com a finalidade de
estimular a exportarão, bem como de
disciplinar e reduzir os custos da
fiscalização.
Sei, Sr. Presidente, pois é um velho
princípio, que ninguém deixa de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
A redação do art. 3º diz: "modificar,
suspender
ou
suprimir
exigências
administrativas."
A expressão é muito geral. E' uma
generalidade que abrange todos os tipos
de modificações administrativas, como
portarias, regulamentos, ordens de
serviço.
No que concerne, Sr. Presidente, às
exigências administrativas decorrentes de
regulamentes eu concedo de um modo
geral
que
sejam
revogaveis
ou
modificaveis ou suspensas ou supressas
pelo Poder Executivo.
Concedo isso e quando digo
concedo, V. Ex.ª e os juristas da
Comissão devem estar lembrados de que
algumas leis são também regulamentadas
pelo próprio Congresso mas de um modo
geral a regulamentação das leis cabe ao
Poder Executivo.
De modo que concedo "exigências
administrativas
decorrentes
de
regulamentos", mas não podemos nós do
Poder Legislativo, conceder a ninguém a
faculdade
de
suspender
exigências
administrativas que decorram de leis. Como
o Redator dêsse dispositivo foi muito hábil.
Sr. Presidente, mas deixou o "rabo de gato"
de fora, dizendo "modificar, suspender ou
suprimir exigência administrativa", então se
aí ficasse, a discussão teria motivo, mas
para que se assegurasse de seu objetivo êle
acrescentou: "exigência administrativas ou
regulamentares com a finalidade de facilitar."
Falou em regulamentares quer dizer,
em regulamentos, e antecedendo êsse
regulamento, simplesmente "exigências
administrativas". Tenho que entender que
não sendo possível ao Relator aceitar êsse
dispositivo que modifica exigências legais ou
regulamentares, o que seria demasiado
chocante, apelou para a inspeção
genelizada.
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Perdoe-me V. Ex.ª e os que me
ouvem, mas perguntaria ao nobre Relator
como
interpretaria
esta
exigência
administrativa. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Deputado Daniel Faraco, Relator da
matéria.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente,
estou certo de que o nobre Deputado
Aloysio de Castro não está tão zangado
quanto parece. Conheço muito bem S.
Ex.ª e sei que êle não está zangado, está
sustentando ponto de vista.
Gostaria de tranqüilizar S. Ex.ª, não
há intenção sinistra neste dispositivo, não
há intenção misteriosa, repito. O que o
projeto objetava é desamarrar o comércio
exterior, libertá-lo.
O que o Projeto objetiva é
desamarrar, desobstruir e facilitar. Tem
havido, no que diz respeito à exportação
e ao intercâmbio comercial com o
exterior, uma sucessão de disposições de
ordem administrativa de regulamentos de
tôda a sorte que cria um emaranhado que
é preciso desmanchar. Quer se dar ao
Conselho Nacional de Comércio Exterior
poderes para fazer isto. E' evidente que o
Conselho nada pode fazer a respeito:
primeiro, modificar a lei nem o Presidente
da República pode na sua função de
Executivo. Então não o pode o Conselho
Nacional de Comércio Exterior. Segundo
– e isto e é muito importante e não tem
sido percebido – não se pode modificar
uma disposição, um regulamento no
sentido constitucional. A Constituição
prevê o regulamento como ato baixado
pelo Poder Executivo para fazer cumprir a
lei. Um regulamento é baixado em
decreto e não pode ser modificado por
entidades inferiores. Temos que usar a
expressão regulamento, um ato pelo qual
o Presidente da República regulamenta
as leis. Parece claro, evidente, e não se
deve perder tempo com redação.
O que me sinto na obrigação de
apontar e que a própria redação do nobre
Deputado Aloísio de Castro está sujeita
as mesmas interpretações modificar,
suspender as exigências regulamentares,
venham ou não ilegível. Qual a diferença
entre administrativa ou regulamentar?
Depois portarias ou ordens de serviços.
Aí, então, e que diz se o ato pode ou não
ser suspenso. E' o documento pela qual o
ato foi baixado. Isto não me parece fazer
sentido, porque bastava a uma autoridade
que se quisesse furtar a êsse contrôle do
Conselho Nacional do Comércio Exterior,
no que diz respeito a impedir a criação de
dificuldades ilegível, em negar ao fazer
portarias ordens de serviço memorandos
de serviço baixar qualquer outra coisa
que não portarias, ordens de serviço.
Parece-me mesmo redigido como está.
Este o meu parecer
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Não tenho o direito de fazer
réplica Sr. Presidente. Todavia gostaria
que V. Ex.ª pedisse ao relator que
definisse como vê, como estrutura
jurídica, êste órgão que estão criando
agora. Há muita coisa que se vai interligar
a essa indagação.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO
DE CASTRO: – Sr. Presidente em
têrmos de tributação ortodoxa o
Deputado Aloysio de Castro teria
razão. Mas estou entendendo que esta
lei deixa uma barreira ao Congresso. E
o fêz no sentido patriótico eu acho. Em
certos momentos ela delega algumas
funções, que clàssicamente deviam
pertencer ao Congresso. Mas é muito
difícil ao Congresso, que é um
órgão atento mas moroso, pausado,
acompanhar a velocidade, a vertigi-
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nosidade que domina o comércio
exterior. E' uma coisa em que
devemos ceder um pouco.
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Pediria ao Sr.
Deputado que apressasse suas
considerações.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO: – Em muitas ocasiões
teremos que enfrentar essa situação. E'
uma delegação, uma autorização, eu
diria, que nós estamos dando para
enfrentar o problema desde agora e que
vai se constituir no itinerário desta
Comissão. Ou admitimos êste princípio,
isto é, admitimos ou pouco a transigência
como uma posição ortodoxa em reação à
interpretação de problema de delegação,
ou não o admitimos.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Não se esqueça V. Ex.ª
de que os tribunais do País existem;
temos uma Suprema Côrte ainda
funcionando!
O
SR.
SENADOR
JOSE'
ERMÍRIO (presidente) (fazendo soar
a campainha): – Vamos encerrar a
discussão, pois os debates estão
sendo tumultuados.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO
DE CASTRO: – Estou inteiramente de
acôrdo com o Relator e acho que
devemos firmar o princípio de que,
tôda a vez que encontrarmos o
problema, estaria ressalvado por essa
decisão inicial, pois, freqüentemente
teremos de enfrentar êsse caso.
O
SR.
SENADOR
JOSE'
ERMÍRIO (presidente): – Passemos à
votação.
(Proceda-se à votação.)
E' rejeitado o destaque por 14
votos contrários e 2 favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Passaremos ao
segundo destaque: Emendas ns. 24,
33, 44 e 66, de autoria do nobre
Deputado Aloysio de Castro.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente,
conforme V. Ex.ª já decidiu de início,
nós apreciaríamos os destaques de
acôrdo com as emendas e artigos. De
modo que pediria a V. Ex.ª que
considerasse a primeira parte, quer
dizer a Emenda nº 24. Perguntaria, no
entanto, o seguinte: há mais algum
destaque para a Emenda nº 24?
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Não há.
O SR. RELATOR (Deputado
Daniel Faraco): – Então, Sr.
Presidente, é uma emenda em que o
Deputado Aloysio de Castro suprime o
Art. 20 do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Com a palavra o
Deputado Aloysio de Castro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, a Emenda
nº 24 só podia ser daqueles que
quisessem, como eu, a Emenda nº 2.
Agora, a Emenda nº 24 ensejame, neste instante, a possibilidade de
evidenciar o que sai n'alma do Relator
acêrca dessa mesma matéria que
acabei de examinar e de sustentar
perante esta Comissão.
Veja V. Ex.ª Sr. Presidente, que o
Art. 20 do projeto diz nada mais nem
menos. que o seguinte: (Lê:)
"A criação ou manutenção, na
exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, controles,
diretos ou indiretos, por parte dos
órgãos da Administração Federal, fica
sujeita à prévia aprovação do
Conselho Nacional de Comércio
Exterior".
Veia V. Ex.ª que ainda há pouco
me ilegível eu pela supressão daquelas
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expressões – "exigências administrativas"
– para que o comércio não fôsse ferido
na sua competência por atos ao
Conselho, desrespeitando-se as leis
vigentes.
No artigo 20, vejo a reincidência
no propósito que ditou o inciso II, artigo
3º.
O nobre Deputado Daniel Faraco,
na desincumbência de suas funções
de Relator, diz o seguinte. (Lê:)
"A emenda se funda no receio de
uma interpretação do texto do artigo 20
que signifique atribuir competência ao
CONCEX para impedir a criação ou
manutenção de exigência resultante de
lei".
Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, o
fundamento do raciocínio do Sr.
Relator. E mais: (Lê:)
"...proponho nova redação para o
artigo 20. Parecer favorável à seguinte
emenda substitutiva............................."
O nobre Deputado Daniel Faraco
fêz o filho e o batizou: apresentou
subemenda e lhe deu parecer
favoràvel. Vejamos a subemenda e,
depois, não preciso aduzir mais nada
para por a nu, Sr. Presidente, o que se
pretende fazer. Diz o Deputado, para
substituir a redação do projeto para
contrariar o que estou afirmando e
sustentando perante a Comissão, e
esta não levou em conta meus
argumentos, agora quem vai dizer é o
Deputado Daniel Faraco, na qualidade
de Relator da matéria.
Diz o Art. 20: (Lê:)
"A criação ou manutenção, na
exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, contrôles
diretos ou indiretos, por parte dos
órgãos da Administração Federal, fica
sujeita à prévia aprovação do
Conselho Nacional do Comércio
Exterior".
Isso quer dizer que o Poder
Legislativo não poderá votar matéria
referente a essa atividade sem a
prévia autorização do Conselho
Nacional do Comércio Exterior. Isto, Sr
Presidente, é a ofensa mais frontal que
se faz ao Poder Legislativo, e que eu
já percebera quando li o Inciso II do
Art. 3º é a subordinação, na
exportação, de qualquer exigência, etc.
etc. Dêsse modo o Poder Legislativo
não pode elaborar lei alguma, a
respeito dessa matéria, sem a prévia
anuência do Conselho Nacional de
Comércio Exterior.
O SR. SENADOR ANTÔNIO
CARLOS: – Mas V. Ex.ª há de convir
que a subemenda diz: "por parte dos
órgãos da Administração Federal".
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – "A criação ou manutenção
por parte dos órgãos da Administração
Federal..."
O SR. SENADOR ANTÔNIO
CARLOS: – Portanto o Poder
Legislativo não está incluído no elenco
dêsses órgãos.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Quando o Poder
Executivo zela pela manutenção de
uma exigência administrativa, que
decorre de Lei, vê-se que o artigo está
bem feito, maliciosamente feito: (Lê:)
"...de
qualquer
exigência
administrativa, registros, contrôles
diretos ou indiretos, fica sujeita a
prévia
aprovação
do
Conselho
Nacional do Comércio Exterior".
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Peco a V. Ex.ª
encerrar suas considerações.
O SR. ALOYSIO DE CASTRO: –
Sr. Presidente, quero apenas deixar

expressa minha oposição a êsse
achincalhe ao Poder Legislativo, eis
que sempre defendi as prerrogativas
dêsse Poder, durante os meus vinte
anos de atuação parlamentar, sempre
que apareçam interêsses nacionais
sob princípios ou regras legais em
textos como este.
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Com a palavra o
Relator, Deputado Daniel Faraco.
O SR. RELATOR (Deputado
Daniel Faraco): – Sr. Presidente, volto
a dizer que não há nesse diapositivo,
como não havia no outro, nenhuma
intenção sinistra nenhuma malícia.
Houve, de minha parte, – e eu não me
penitencio disto, – no que diz respeito
a Emenda nº 24, aquela amizade, um
certo temor reverencial que tenho pelo
meu amigo Deputado Aloysio de
Castro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Não deixo de ser amigo
de V. Ex.ª mas sou amigo da ordem
jurídica constitucional.
O SR. RELATOR (Deputado
Daniel Faraco): – Confesso a V. Ex.ª
que diante de emenda de V. Ex.ª eu
me sinto sempre inferiorizado. Isto
porque, V. Ex.ª, que eu conheço há
tantos anos, e espírito brilhante e nas
suas emendas há sempre o que
respigar, o que aprovar. Então,
esforcei-me, com a maior sinceridade,
em encontrar a razão do temor que me
parecia excessivo. Era-me, data venia,
abusiva a interpretação de que o texto,
mesmo como está no projeto,
significasse dar ao CONCEX poder,
que nem o Presidente da República
tem. Contudo, estudando matéria,
cheguei à conclusão de que o que
dava a impressão ao nobre Deputado,
a impressão de que seria viável outra
interpretação era a colocação das
palavras, porque diz o art. 20, como
está no projeto: (Lê:)
"A criação ou manutenção, na
exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, contrôIes,
diretos ou indiretos, por parte dos
órgãos da Administração Federal, fica
sujeito à prévia aprovação do
Conselho Nacional do Comércio
Exterior".
Então poderia – a meu ver ainda
abusiva, ainda contra a lógica –
poderia o intérprete chegar à
conclusão de que os atos da
administração e que eram, quer dizer,
as exigências administrativas não
poderiam ser tomadas sem a
aprovação do CONCEX era exigência
não criada pela administração, mas
talvez por lei.
Procuro raciocinar dentro do
espírito do autor da emenda.
Pareceu-me que, fazendo a
modificação no texto, deixava-se claro,
com evidência solar – como acaba de
acentuar o nobre Senador Antônio
Carlos, – que é a criação ou manutenção,
por parte da Administração.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Se V. Ex.ª tirasse a
expressão "ou manutenção", aí estaria
com V. Ex.ª, porque entendo que em
matéria de lei só ao Poder Legislativo
compete criá-la.
Se V. Ex.ª quiser fazer-me o favor
menos a mim, mas ao próprio País, – e
quando digo país refiro-me à sua
estrutura jurídico-constitucional – de
suprimir a expressão "ou manutenção"
estarei, repito, com V. Ex.ª.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente,
se isto tranqüiliza o nobre Deputado
Aloísio de Castro não tenho dúvida em
aceitar a sugestão.
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O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Agradeço o gesto de V.
Ex.ª.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Peço, porém, a
V. Ex.ª que se tranqüilize. Não ha
intenção sinistra no dispositivo. Não
faz diferença...
O SR. DEPUTADO ALOÍSIO DE
CASTRO: – Faz.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Não faz
diferença.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – V. Ex.ª sabe que faz.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – A redação ficaria assim:
"As exigências, contrôle direto ou
indireto por parte de órgão federaI fica
sujeito à prévia organização do
Govêrno Federal".
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Pode-se tirar a
palavra. "manutenção", pois pelo inciso
segundo já tem o Conselho podêres
para modificar. Aceito a retirada da
palavra manutenção.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Se a emenda vai ser
acolhida pelo nobre Relatar nos têrmos
apontados por mim...
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Poderia ficar assim: (Lê:)
"Qualquer exigência, contrôle
direto ou indireto por parte de órgão
fica sujeito à prévia organização do
Govêrno Federal".
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Também serve,
mas não tranqüiliza o nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – A redação ficará,
desta forma: (Lê:)
"A criação por parte – tirando a
palavra manutenção – dos órgãos da
organização federal na exportação de
qualquer exigência administrativa que
exige contrôle direto ou indireto fica
sujeita à prévia aprovação do
Conselho Nacional do Comércio
Exterior".
Ponho em votação a Subemenda
do Relator.
Aquêles que estiverem de acôrdo,
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
Foi aprovada.
Vamos passar ao destaque 33,
também do nobre Deputado Aloysio de
Castro.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente se
V. Ex.ª me permite, a Emenda 33 diz
respeito à Redação do art. 22, é a
questão dos Despachantes.
Creio que deveríamos reunir tôdas
as emendas ao Art. 22.
O S., DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador
José Ermírio): – Tem a palavra o
nobre Deputado Aloysio de Castro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, se temos
que dar uma certa lógica a êste
trabalho, acho necessário que V. Ex.ª
estabeleça um critério quanto ao
assunto, isto é, qual das emendas
deve ser a preferida. Tenho uma
emenda, relativa aos artigos 22 e 23.
Considero a Emenda nº 40 bem
lançada e perfeitamente identificada
com o objetivo da minha Emenda.
Isto pôsto, Sr. Presidente, peço
preferência para a Emenda nº 40, mas
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sem prejuízo das demais. Existe uma
série de pequenas diferenças que não
quero venha a prejudicar o total objetivo
de todos em geral.
Gostaria que V. Ex.ª. Sr. Presidente
considerasse ser dada preferência para
a Emenda nº 40 ou qualquer das
outras.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(presidente): – Tem a palavra o Sr.
Deputado Mendes de Moraes, para falar
sôbre o destaque.
O SR. DEPUTADO MENDES DE
MORAES (sem revisão de orador): –
Como V. Ex.ª acentuou ao iniciar os
trabalhos da sessão de hoje, a reunião de
hoje visa dar todas as facilidades ao
Governo para incentivar a exportação.
Segundo, não permitiu que esta lei traga
em seu bojo injunção á classe
extinguindo-a ou prejudicando-a os
artigos 23 e 24 da Lei inicial extingue a
classe de despachantes do Projeto. No
Substitutivo o art. 22 para amenizar esse
dispositivo drástico que extinguia a classe
dos despachantes. Não vejo, Sr.
Presidente, em que extinguindo a classe
aos despachantes se venha não sòmente
facilitar as exportações ou torná-las mais
baratas para os exportadores.
Primeiro, a classe dos despachantes,
que tem mais de um século, posto que
desde 1860 é constituída no Estado da
Guanabara por
200 despachantes
homens com grande prática, com
escritórios
preparados
para
esse
trabalhos e que serão substituídos, a
escolha dos exportadores por individuos
sem
prática
alguma
verdadeiros
biscateiros de despachos, que mais tarde
se transformarão, com o trabalho em uma
nova classe que virá forçosamente a este
Congresso, impedir sua regulamentação,
que aliás será, mais eu os a mesma
classe dos despachantes. Em segundo
lugar, o preço desses despachos serão
estabelecidos entre esses zangões e os
exportadores, e ninguém sabe qual será.
No entanto, hoje, pela lei qualquer
despacho, por mais vultoso que seja não
pode ultrapassar a importância de um
salário e meio. E dessa receita os
despachantes ainda tiram um terço para
os ajudantes de despachantes e um terço
para os funcionários que trabalham neste
mister. Ora, Sr. Presidente, não vejo
porque se deseje que as exportações
sejam abreviadas, – o que é uma
necessidade que vem gritando neste pais
há vários anos – enquanto que no Brasil
se dificultava de todos os modos as
exportações, na Alemanha, na Itália e
França, onde estive e onde estiveram
quase todos os Deputados aqui
presentes, cava-se tôda facilidade às
exportações. Aqueles países nadam em
ouro e nós nos afogamos na inflação
e na miséria. Para facilitar a exportação,
tire-se a ajuda a orça classe laboriosa
e efeciente, que é dos despachantes,
para dar a indivíduos sem experiência,
escolhidos pelos exportadores. Só
vejo dificuldades nisso, no procedimento
e no processo de exportação e de
importação.
Não quero tocar no lado humano
porque estamos aqui para tratar apenas
do interêsse público. Dentro do interêsse
público Sr. Presidente, acho que devemos
dar todo o apoio à Emenda nº 40, para
que seja mantida a classe dos
despachantes, que vem prestando
assinalados serviços tanto a importação
como à exportação. (Muito bem!)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente): – Com a palavra o Sr.
Deputado Mário Covas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS
– (sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, a Emenda nº 40 objetiva
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alterar os Artigos 22 e 23 do projeto
original, já alterados pelo ilustre Relator,
numa subemenda de sua lavra.
Há, em relação ao despacho
aduaneiro algumas considerações que
me parecem perfeitas. Em primeiro
lugar. a inclusão de um direito daqueles
que exercem a atividade mediante
concurso feito no passado satisfazendo a
uma série de exigências que a lei
impunha para o exercício dessa atividade:
deveriam ser brasileiros; ter idoneidade
técnica, moral e financeira comprovadas;
prestar fiança e se submeter a uma serie
de testes, de exames, inclusive quanto à
legislação aduaneira, fiscal e outros
conhecimentos.
Mas, temos falado muito aqui na
categoria de despachantes aduaneiros,
esquecendo-nos de que, associada a
essa categoria, há uma outra muito mais
humilde do que esta que vive em função
desta cujo número é muito maior do que
esta e que tem uma expectativa de
direito: e a categoria dos Ajudantes de
Despachantes Aduaneiros, que também
prestam concurso, que também são
credenciados, que também são obrigados
a satisfazer uma série de requisitos de
ordem pessoal e que estão na expectativa
de, ao futuro, virem a substituir quando as
vagas se fizerem, aos Despachantes
Aduaneiros.
Conheço
Ajudantes
de
Despachantes Aduaneiros na praça de
Santos que exercem essa atividade há
trinta anos e que não se aposentam
porque estão na expectativa, – e só
poderão faze-lo quando o Despachante
Aduaneiro se aposentar – a fim de
atingir a categoria de despachante
Aduaneiro.
Repentinamente uma Lei torna
franca a atividade, à generalidade, aos
comerciantes e a outras categorias para o
exercício dessa função.
O SR. DEPUTADO MENDES DE
MORAIS: – E essa aposentadoria nada
custa ao erário!
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Exato.
Ora, isto implicaria em conflito no
exercício da mesma profusão porque
parte desta profissão, exercida por
aqueles que prestaram concurso, que
satisfizeram a uma série de prerrogativas,
passará a ser exercida por outras
organizações que eventualmente podem
até não satisfazer aquelas caracteristicas
que até hoje se exigia para o exercício
dessa atividade.
O Relator, mostrando a sua
sensibilidade para o problema, procurou
consertar a situação, oferecendo uma
subemenda.
Entendo, com a devida vênia, que a
subemenda do Relator não satisfaz. Por
alguns aspectos. Em primeiro lugar,
porque S. Exa. separa em dois artigos
aquilo que eu considero fundamental
permanecer num artigo só. Ele leva para
o Art. 24 o seguinte: (Lê)
"Parágrafo único – A contribuição
dos despachantes aduaneiros ao seu
sindicato será fixado pelos profissionais
associados."
O pagamento dos despachantes é
regulado por um Decreto – o 4.014, que
depois foi alterado por outro Decreto – o
4.069. A mecânica é a seguinte. Há um
teto máximo e um teto mínimo cobrados
na exportação e na importação. Na
importação, êste teto máximo é de um e
meio salário-mínimo por despacho e o
teto mínimo é de Cr$ 4.800. Na
exportação, o teto é bem mais baixo: o
mínimo é de Cr$ 1.200 e o máximo, Cr$
3.000.
Um navio carregado de minério
que saia do Pôrto de Vitória paga Cr$

33.000 ao despachante aduaneiro – paga
a mesma coisa que um cacho de
bananas, sendo um único despacho;
paga Cr$ 33.000, na exportação.
Nem sei se esta livre convenção que
se estabelece no projeto representará, ao
final, uma vantagem ou não para a
exportação. Porque, enquanto projeto
fixava um soalho paga a cobrança de Cr$
2.200, fixava, também, um teto, e não
permita cobrança superior a êsse teto.
Parto de um principio: não creio que
o exportador organizado vá constituir todo
um mecanismo novo para exercício das
suas atividades. Fatalmente, irá cair nas
mãos dos despachantes existentes ou
daqueles que os faz às vêzes. Quem faz
as vêzes são as comissárias de
despacho, mas essas, no serviço
aduaneiro, cobram mais caro que os
despachantes porque as comissárias
financiam a operação. A taxa é maior que
a dos despachantes e não tem teto, não
há limitação por lei. Com a existência dos
despachantes
autorizados,
limitados
inferior e superiormente por êsses dois
tetos e se o exportador é obrigado a
pagar um mínimo, por outro lado está
seguro de que terá o serviço, até um teto
superior.
Do que o despachante recebe, a
contribuição é dividida em três partes: 1/3
vai para o despachante pela execução do
serviço; 1/3 forma uma caixa única e o
outro têrço é distribuída em duas parte –
1/6 vai para o ajudante de despachante e
o outro sexto constitui a caixa que é
redistribuída entre todos os agentes.
Quando, no projeto, o Relator
modifica a inclusão "da contribuição dos
despachantes aduaneiros e ao seu
sindicato será livremente fixada pelos
profissionais associado", e S. Exa. separa
do caput do artigo, lembro o seguinte: se
esta maneira de se colocar o problema
não derroga, desde logo, o Decreto. nº
4.059. O que penso é que a separação
dêsses dois artigos seria altamente
conveniente.
Por outro lado, Sr. Presidente, se o
objetivo do Govêrno é estabelecer a
concorrência maior no despacho, tendo
em vista que o Govêrno salienta ser essa
profissão liberal, o Govêrno dispõe das
armas para isto.
Citemos um exemplo O Govêrno
poderia intervir, digamos, com relação
aos médicos, no sentido de que estariam
cobrando muito alto na sua tabela de
honorários, o que não poderia, entretanto,
era
impedir
que
êsses
médicos
clinicassem. O Govêrno ainda poderia
contribuir, para diminuir essas tabela de
honorários, criando novas faculdades e
assim propiciando um maior número de
médicos e portanto estabelecendo uma
maior
concorrência,
com
isso
conseguindo que o preço caia, mas nunca
impedir que os médicos cliniquem.
Dêsse modo vê-se que o objetivo do
Govêrno é propiciar condições no sentido
da diminuição do custo de exportação em
tôdas suas etapas. Assim é atingida a
emenda nº 40, quando permite que não
apenas o despachante mas o próprio dono
da mercadoria – e aí me parece uma
demasia – até êste pode fazer diretamente
o serviço, mas, permite que a convenção
seja livre entre as partes. Então, o que faz
é suprimir aqueles tetos máximo e mínimo
na suposição de que esta supressão
vai garantir concorrência maior, e portanto,
uma queda de preço. Se isto não ocorrer,
o Govêrno continua. dispondo de uma
margem na tabela. E não querendo tabelar,
êle confere àqueles ajudantes que
estão na expectativa de passar a
despachantes, e que durante anos
exercitaram a profissão nessa expectativa,
a êsses confere a profissão de despa-
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chantes. Assim, aumentando o número,
aumenta a concorrência e baixa,
efetivamente, o preço.
A emenda nº 40, ao englobar todos
êsses aspectos, me parece que atenderia
ao preconizado pelo Govêrno, ao objetivo
perseguido pelo Govêrno, sem os ônus
do projeto original e da emenda
apresentada pelo Relator. Desde logo
saliento que reconheço o espírito público
que norteou S. Exa. ao elaborar a
subemenda,
sua
sinceridade
pelo
problema que efetivamente existia, aqui
salientado, e a busca de solução. Nossa
contribuição não é negativa, não é no
sentido de nos insurgirmos contra a
emenda do Relator. Apenas entendemos
que a emenda nº 40 atende com
propriedade àquilo que persegue o
Govêrno, ao objetivo evidentemente
explícito do Relator, tendo em vista que S.
Exa. mesmo formulou subemenda e, além
disso, contribui de forma mais positiva
para resolver o problema social,
focalizada.
Se a Comissão, ao final, decidir pela
emenda nº 40, estará simultàneamente
satisfazendo ao problema das categorias
em jôgo e ao objetivo que o Govêrno
perseguiu quando elaborou o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Senador Antônio Carlos, para discussão.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS (para discussão – não foi
revisto pelo orador): – Sr. Presidente,
inicialmente desejava pedir informação a
V. Exa. e ao Relator, porque tive
conhecimento de que existe, afora a
subemenda do Relator, consubstanciada
nos arts. 23 e 24 do substitutivo, e a
emenda nº 40 que, segundo os
pronunciamentos
dos
Srs.
Representantes,
tem
merecido
a
preferência para a discussão subemenda
que altera disposto no substitutivo e na
emenda nº 40, para poder discutir se está
subemenda foi apresentada...
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Temos aqui subemenda
apresentada pelo Deputado Monteiro de
Castro, a qual passo às mãos de V. Exa.
(Pausa)
A subemenda será votada no final,
porque os destaques o estão sendo
agora.
O
SR.
DEPUTADO
MILTON
CABRAL: – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Deputado Milton Cabral.
O
SR.
DEPUTADO
MILTON
CABRAL (pela ordem – sem revisão do
orador): – Sr. presidente, tenho a
impressão de que caberá a cada autor de
destaque de subemenda o direito à
palavra e à defesa de suas emendas.
Depois falarão os demais.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Continua com a palavra o
nobre Senador Antônio Carlos.
E O SR. SENADOR ANTÔNIO
CARLOS: – Sr. Presidente, ainda de
acôrdo com a declaração de V. Exa.
consulto: aprovada a Emenda nº 40 e a
subemenda do Relator, a Subemenda nº
1, do nobre Deputado Monteiro de Castro
está prejudicada?
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, apresentei a
subemenda porque me pareceu que seria
assim o resultado de combinações entre
lideranças e interessados no assunto.
Meu objetivo era apresentar qualquer
coisa que tivesse a aprovação geral,
entretanto, meu pensamento pessoal é
mais
avançado.
Sou
sensível
à
argumentação dos nobres Deputados
Mendes de Morais e Mário Covas, digna
de reflexão e de apoio.
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O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermirio): – Tem a palavra o nobre
Senador Antônio Carlos.
O
SR.
SENADOR
ANTONIO
CARLOS: – Sr. Presidente, prosseguindo
nas minhas considerações sôbre o voto
que darei, favoravelmente, à Emenda nº
40, devo acentuar que o projeto no art.
22, determina que: (Lê)
"As operações de exportação, "drawback", franquia temporária, trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
deverão
ser
processadas, em todos os seus trâmites –
inclusive no que toca aos despachos,
junto aos órgãos competentes pelos
próprios interessados diretamente ou por
intermédio de representantes organizados
e devidamente credenciados, sendo
facultado o recurso ou serviços de
despachantes aduaneiros."
O que o projeto consagra é a
supressão da categoria profissional dos
despachantes aduaneiros, fato que
causou estranheza e através das
emendas mostrou que o Congresso não
desejava essa marginalização, essa
extinção da categoria profissional dos
despachantes aduaneiros.
A mim chamou a atenção o fato de
que o Governo, extinguindo a categoria
profissional não negava a necessidade
dos serviços que hoje são realizados
pelos despachantes aduaneiros. Não
houve uma modificação no meu entender,
de modo a que se pudesse deixar de lado
as tarefas cometidas aos despachantes
aduaneiros.
Procurou
se
transferir
aquelas tarefas executarias por eles. Daí
não estão tão habilitados organizações
comissárias ao dar essa categoria, até
mesmo o intermediário, sem qualquer
qualificação entre os despachantes.
O dispositivo é tão estranho que o
Sr. Relator, com o alto espírito público
que todas lhe reconhecemos, atendendo
ao disposto nas diversas emendas
apresentadas para suprimir ou¡ modificar
os artigos 22 e 23 do projeto apresentou
uma subemenda.
Essa subemenda permite que o
despacho seja executado pelo dono ou
consignatário, diretamente, ou por
despachante de sua livre escolha. De
modo que o problema da marginalização
e da extinção de fato da categoria
profissional dos despachantes aduaneiros
continua, porque existe a faculdade,
estabelece a faculdade.
Eu entendo, Sr. Presidente, que os
grandes exportadores êstes poderão,
realmente, tem uma organização nos
portos de embarque quê lhes garanta o
exercício, da função de despachante
através de funcionários, de empregados
seus, mas aqueles exportadores de
menor poder econômico, de produção
menor, êstes vão ter que recorrer aos
despachantes aduaneiros e esses vão
ter que cobrar mais. Então a exportação
por parte dos pequenos industriais vai ser
onerada, porque os despachantes vão
perder a tarefa que lhes é hoje atribuída,
o
despacho
daquelas
grandes
organizações.
Por outro tado. Sr. presidente, não
há como negar que a Subemenda do Sr.
Relator foi objeto de reparos e
considerações tanto que o nobre
Deputado Monteiro de Castro, conforme
declarou
há
pouco,
depois
de
entendimentos com os Srs. Líderes,
apresentou à emenda do Relator uma
subemenda alterando mais uma vez o
disposto sôbre o exercício da profissão
dos despachantes aduaneiros o que
revela, que aquilo que consta no
substitutivo não veio tranquilizar a maioria
da Comissão.
A subemenda do nobre Deputado
Monteiro de Castro acrescenta no
caput do artigo a expressão "preferente-
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mente", é mantida a faculdade do
exportador usar o despachante aduaneiro
ou fazer o despacho diretamente, sendo
êle dono ou consignatário, mas minora
um
pouco
esta
faculdade
a
marginalização da categoria profissional
incluindo a expressão "preferentemente".
Entendo que a modificação do
projeto à apresentação das emendas por
parte dos representantes é acolhida de
forma mais tolerante e finalmente a
subemenda prova que a filosofia a
doutrina definida pelo projeto não teria
acolhida.
A subemenda do nobre Deputado
Monteiro de Castro no seu § 1º manda o
projeto regulamentar a preferência. Mas,
pergunto à Comissão: preferência em que
têrmos? Preferência no que toca ao pôrto
de destino da mercadoria, ao pôrto de
origem, a valor do despacho, à natureza
da mercadoria? Nada disto a subemenda
esclarece. De modo que esta preferência,
no meu entender, sem que haja sua
regulamentação, é totalmente inócua.
O que vai acontecer é que o sistema,
em vez de facilitar, vai tumultuar, porque
se fôsse mantido extinção da categoria do
despachante aduaneiro então a Comissão
estava diante de problema muito claro:
não há necessidade de despachante
aduaneiro, as tarefas que realizam são
totalmente
dispensáveis,
é
uma
superfetação a existência da categoria e
suas atribuições. Tem-se que se decidir
entre a extinção da categoria e a
dispensa
daquelas
tarefas
aos
despachantes aduaneiros ou manutenção
do sistema atual. A verdade é que a
subemenda do Relator e a subemenda do
nobre Deputado Monteiro de Castro
variam
exatamente
em
proclamar
contrariamente que as tarefas, precisam
ser executadas, hoje realizadas pelos
despachantes aduaneiros.
Entendo que êste sistema, em vez
de facilitar, vem tumultuar e dar
possibilidade a que os grandes grupos
econômicos dos exportadores com poder
econômico razoável vão executar as
tarefas do despachante aduaneiro
diretamente e aqueles que
O SENHOR SENADOR ANTONIO
CARLOS: – ...diretamente e aquêles que
precisam se socorrer da categoria
profissional porque ainda estão iniciando
as tarefas de exportação, porque se
constituem em grandes grupos, êstes vão
ter de recorrer à categoria de
despachantes aduaneiros, mas já vão
encontrar o serviço mais caro, porque os
despachantes não vão ser procurados por
aquêles outros que tem organização mais
perfeita; mais tradição de exportação,
mais poder econômico, enfim, para repetir
a expressão que me parece própria.
Diante disso, apesar do meu desejo de
votar com ama subemenda que vise a ser
acolhida plenamente pelo Govêrno, pois
que nesta Comissão e no Senado formo
na bancada do partido que apoia o
Govêrno, não posso de modo nenhum
aceitar uma subemenda que venha direta
ou indiretamente extinguir a categoria
profissional de despachantes aduaneiros
e tumultuar o processo de exportação.
Entendo que quando tivermos os
consórcios de exportações, as grandes
organizações, as associações e eu
explicito na Emenda nº 22, ai,
naturalmente, essas tarefas que hoje são
cometidas
aos
despachantes
vão
passando
a
essas
organizações
especificamente destinadas à exportação,
sem que haja nenhum desequilíbrio
nenhum inconveniente. Agora, não. Neste
momento, a própria emenda incorporada
ao substitutivo e à subemenda Monteiro
de Castro está a reconhecer as
necessidades das tarefas hoje cometidas
aos despachantes ou àqueles que fizeram
concurso, prestaram fiança, têm escritó-

rio, enfim, empenharam tôda a sua vida
numa atividade que prestou relevantes
serviços ao Brasil, e outros, que não têm
esta tradição, que não fizeram concurso,
que não prestaram fiança.
Desse modo, Sr. Presidente, eu me
manifesto pela Emenda nº 40, com estas
explicações.
Quero ainda, Sr. Presidente, fazer
uma observação, se V. Ex.ª me permite.
O Projeto, a Emenda do Substitutivo e a
subemenda, fazem urna distinção entre
exportação e importação. Para a
importação continuam em vigor todos os
dispositivos que dão garantia de exercício
dessa profissão aos despachantes
aduaneiros e modifica a legislação no que
toca à exportação. Isto vai provocar
grandes injustiças, a começar pela cidade
onde nasci, Itajaí, pôrto que se dedica
preferentemente à exportação. Nos
grandes portos brasileiros, como Rio de
Janeiro e Santos, as atividades dos
despachantes não vão ser prejudicadas,
porque êles vão ficar com a tarefa de
desembaraçar e despachar os despachos
relativos à importarão. Mas nos portos
pequenos, o prejuízo será total à
categoria. Porque vai se extinguir, com
grandes prejuízos para a tarefa de
exportação, porque ainda não temos um
sistema organizado que vise dispensar a
intermediação,
a
interferência
dos
despachantes.
São estas as razões que lhe fazem
acolher a Emenda nº 40. sem embargo do
respeito que dedico ao Sr. Relator e do
reconhecimento que proclamo do seu alto
espírito público. (Muito bem.)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – Com a palavra o Senhor
Deputado Milton Cabral.
O SENHOR DEPUTADO MILTON
CABRAL (sem revisão do orador): – Sr.
Presidente,
Srs.
Membros
desta
Comissão, apresentei a solicitação de um
destaque à Emenda nº 41, como também
de uma subemenda relativa ao art. 22.
Mas depois de ouvir os debates e o
parecer, e de ler também mais
detidamente outras emendas, reformulei
meu pensamento. Acredito que o objetivo
fundamental do Govêrno é baratear o
custo das operações de exportação. O
Govêrno imagina que as grandes
organizações, podendo atuar diretamente
na exportação, através os seus donos ou
consignatários, dariam um resultado
econômica
na
exportação,
o
barateamento no custo da exportação.
Parece-me que é o objetivo fundamental
da proposição.
Não entendo, porém, assim, partindo
do princípio de racionalizarão do trabalho.
Foi dito aqui: os baixos custos do trabalho
do despachante. Nenhuma emprêsa
organizada, que destaque um funcionário
especificamente para realizar êsse
trabalho, vai obter um custo tão baixo
quanto o que pagaria de taxas aos
despachantes. Por êsse lado, é duvidoso
que havia vantagem para as emprêsas de
exportação.
Além do mais, devemos considerar o
problema da corrupção. As emprêsas
agem diretamente – são centenas,
milhares em todo o país. Diáriamente
acompanham os seus papéis pessoas
que precisam obter o andamento rápido.
Isso poderá propiciar condições de
vantagens e propinar. Encaminhamo-nos,
assim para uma corrupção generalizada
no processo da exportação.
Êsse é o segundo aspecto que quero
levantar.
Portanto, se não traz beneficio, as
não traz vantagem na melhoria dos
serviços, parece-me que, a lei permitindo
isso, não é vantajoso para o país, para a
melhoria da exportação.
Além do mais Sr. Presidente,
nenhum dono de uma grande emprêsa
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a irá acompanhar êsses papéis; êle terá
evidentemente quê designar funcionárias.
Portanto, cai no primeiro argumento.
Se a emprêsa é pequena, ela não
está suficientemente aparelhada para
fazer êsse trabalho tão bem quanto o
Despachante Aduaneiro.
Portanto, não há argumento que
venha a favorecer a criação dessa raiva
modalidade.
Sr. Presidente, Sr. Relator, além do
mais, na redação final proposta pelo
Relator a cabotagem é incluída. A
cabotagem também poderia ser tratada
através do dono ou consignatário. Acho
que o problema de cabotagem é de
comércio interno; estamos tratando de
comércio externo.
Como está a redação proposta pelo
Relator me traria uma dificuldade de dar
apoio a essa redação, porque entendo
que o problema da cabotagem difere
completamente do problema de comércio
exterior. E por esta razão encontrei na
redação proposta na Emenda nº 40
perfeita consonância. Porque existe lá a
cabotagem mas realizada através de
serviço organizado de despachantes.
Portanto, se na redação do Relator
encontro essa incongruência. já a:eito na
Emenda nº 40 proposta.
Diante dêsses breves argumentos,
entendo que esta redação proposta pela
Emenda nº 40 satisfaz plenamente o
problema.
Eu não teria dúvida nenhuma de
sacrificar a classe dos despachantes, se
isso constituísse um grande avanço ou
uma grande solução no problema da
exportação brasileira. Mas ela é
absolutamente irrelevante. A balbúrbia
que iria ocasionar, sem nenhuma
vantagem para o exportador nem para o
Erário, nem para o País, isso e
desaconselha.
Portanto, entendo que não devemos
nos estender em maiores considerações,
tal a evidência, a clareza da proposição
apresentada.
Era isto o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Com a palavra o Deputado
Aloysio de Castro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, como seu V.
Ex.ª e viram os colegas, a desperto de
haver apresentado uma emenda sôbre a
matéria, que tomou o nº 33, nesta
assentada coube-me pedir a V. Ex.ª e à
Casa que, no momento em que se
devesse proceder à votação, fôsse
dispensada preferência para a Emenda
40.
Neste
momento,
ocupamo-nos
apenas da discussão dessas emendas
sôbre êsse artigo.
Esclarecido êsse aspecto, Sr.
Presidente, passo a considerar os
ausentes pontos; em primeiro lugar
desprezo
por
inteiro
tôda
essa
argumentação com que se aduz agora
como ontem e como se há de fazer por
todo o longo período em que êsse projeto
tramitar pelo Congresso, acêrca de que
os objetivos do Govêrno, do ex-Ministro
da Pasta da Indústria e do Comércio e
atual Relator do projeto, de tôda essa
constelação dentro e fora do seu
interêsse no que concerne à medida de
se baixar o custo da exportação. Não
acredito nisto. E não acredito porque, se o
Govêrno desejasse melhorar as condições
que estão nas esferas das atividades
públicas, começaria aparelhando os portos
para que não aconteça mais o fato que vou
citar, frito ocorrido há pouco no pôrto de
Santos, que se cuidasse do aparelhamento
necessário para se jogar no fundo dos
navios o excedente da produção de milho
brasileira. Isto para o milho, Sr. Presidente,
quanto mais para muitos outros artigos de
exportação. Então, Governos que não se
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dispõem a aparelhar os novos pôrtos
dessa imensa costa brasileira vão pôde
acanar para nós a necessidade da
adoção de medidos que visam a facilitar a
exportação, mesmo porque da não
assiste ao desenvolvimento econômico do
país como da agricultura e dá pecuária,
para não se falar na que diz respeito ao
desenvolvimento
industrial,
que
já
constitui etapa mais adiantada, e que o
Brasil não pode alcançar nas dimensões
desejadas, por enquanto.
Isto pôsto, Sr. Presidente, para mim
devemos desprezar as considereções
feitas em tôrno esse projeto, a respeito
dessas medidas apresentadas a cêrca de
se diminuir o custo extinguindo-se com
uma classe que tanto!, contribui no
trabalho de exportação de nosso
produtos. Não acredito nisso, Sr.
Presidente.
Entretanto, ofereci uma emenda, a
de nº 33, ao dispositivo constitucional do
art. 22, e procurei – V. Ex.ª há de ver pela
leitura da emenda – me ater em têrmos
médios,
não
contrariando
fundamentalmente
o
projeto,
mas
buscando uma solução equidismate.
Então disse que o serviço de
exportação e importação seja feito pelas
próprios
interessados
ou
pelos
despachantes aduaneiros: (Lê:)
"Emenda nº 33
Art. 22. As operações de exportação,
drawback, franquia temporária, trânsito o,
reexportação o baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
poderão
ser
processadas, em todos os seus trâmites,
junto aos órgãos competentes, pelos
próprios interessados ou por intermédio de
despachantes aduaneiros, na falta dos
quais" e só na falta "serão admitidos outros
representantes devidamente credenciadas".
Quando elaborei esta emenda, Sr.
Presidente, eu estava certo de que
nenhuma
firma
importadora
ou
exportadora
com
credenciais
para
responder por uma grande exportação ou
importação, nenhuma firma iria ela própria
à Alfândega e ao cais dos portos
brasileiros para cuidar da exportação ou
importação. Ela se prevaleceria dos
despachantes aduaneiros. Apenas, por
exceção, os pequenos importadores ou
exportadores é que iriam êles próprios
pessoalmente incumbir-se dessas tarefas.
E isto é notório, é público, todos sabem no
Brasil sem que seja preciso estar-se dentro
do comércio importador ou exportador. Por
outro lado, acredito que devem haver
portos cujo movimento seja tão ridículo que
não
disponham
de
despachantes
aduaneiros pelo fato de êsses portos não
apresentarem rentabilidade no serviço de
exportação. Isto pode acontecer.
Neste caso, então eu admitiria que
terceiros, que não fossem os times nem
os mesmos despachantes aduaneiros, os
que se desincumbissem dessa tarefa. Vê,
V. Exa.. que essa Emenda nº 33 é,
efetivamente,
equilibrada
no
aperfeiçoamento do projeto.
Mas, Sr. Presidente, a tendência da
Comissão – como senti nessas vinte e
quatro horas – é para aceitar a emenda nº
24, com a qual eu me solidarizo porque
não vi ninguém, até aqui, esposar o que
contém o projeto. Isso também quanto à
própria emenda do Relator, porque ainda
há palco me traziam a leitura de um
parecer do Consultor Juridico, Professor
Vicente Fino, em cujo parecer está
transcrita uma opinião do próprio Ministro
da Fazenda, a respeito de projeto do
Deputado Cunha Bueno, extinguindo a
classe: (Lê)
"...Aos despachantes aduaneiros estão
assegurados direitos, por uma série de leis,
oriundas de estudos os mais profundos,
realizados por autoridades fazendárias
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com conhecimento mais completo do
problema em virtude de seu cotidiano e
intimo contato com os mesmos" (...) Os
despachantes
aduaneiros
medem,
pesam,
conferem,
transportam,
desembarcam
e
por
fim,
taxam
mercadorias, labor que parece simples à
vista do leigo e que, no entanto, encerra
uma série de dificuldades e providências,
com peculiaridades especiais, a par de
uma legislação avulsa e complexa, cuja
observância exige, no tocante à
exportação,
uma
infinidade
de
procedimento..."
Sr. Presidente, a referência que fiz,
agora, à palavra do Sr. Ministro da
Fazenda tem por objetivo demonstrar que
êsse projeto não nasceu só nas
inspirações dos atuais detentores do
Poder Público. Muitas outras ditaram
normas, estão, portanto, constando do
projeto, e por certo algumas emendas,
claro que ente estas as que se colocam
contra a classe dos despachantes
aduaneiros. Como veremos daqui a
pouco, eu daqui a nada, a mesma sorte
está sendo prevista ou indicada para os
corretores-de-navios.
Sr. Presidente, precisava dizer estas
coisitas que estão nas consciências de
todos nós, que alguns as calam, mas que
não refreio intimamente, porque preciso
dizê-las em nome do nosso próprio
decoro.
Por conseguinte, restou inteiramente
solidário com a emenda nº 40. Se esta,
entretanto, não merecer a acolhida da
Comissão,
inclinar-me-ei
pela
sustentação de minha emenda nº 83, ou
de qualquer urna dos colegas que melhor
abriguem essa classe.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Com a palavra o nobre
Senador Aurelio Vianna.
O SR. SENADOR, AURÉLIO VIANA
(para discussão – não foi revisto pelo
credor): – Sr. Presidente, a luta para a
destruição dêsse grupo profissional é
velha. Noutros Governos tem havido
tentativas semelhantes – não digo
idênticas – e que foram rechaçadas – o
têrmo é êste – pelo Congresso por inteiro,
era lutas memoráveis. Quanto ao
Congresso, ao invés de retirar direitos
não digo privilégios – dos despechantes
aduaneiros, acrescentara novos direitos,
reconhecendo que essa classe vem
sendo benéfica aos interêses nacionais.
Sr. Presidente, aqui, neste momento,
não se trata de Oposição e de Govérno.
Há um feto muito interessante que
merece ser fixado: é que nesta conjuntura
a Oposição está apoiando emendas de
elementos dos mais fiéis à política
executada pelo atual Govêrno.
Os argumentes do Senador Antônio
Carlos e do Depurado Milton Cabral.
principalmente dos que ouvi – acrescento
aquêles argumentos apresentados por
outros parlamentares, porque aqui não
me encontrava – mas os argumentos
dêsses representantes do povo, todos
êles da área do Govêrno, vêm servir de
suporte e concitar a nós outros a
aprovação da emenda que se discute,
que ameniza e aperfeiçoa.
O próprio ex-Ministro da Indústria e do
Comércio, homem que não muda assim
não, é muito difícil, porque quase sempre
quando é apresentada uma proposição,
pensou-se muito antes de farê-lo, achou
senões na proposição governamental,
tanto assim que a emendou.
Reconhecendo implicitamente que
aquêles seus outros companheiros na
esteira apresentada por S. Exa. também
trouxe o direito de aperfeiçoar o projeto
que o que se trata é isto mesmo,
aperfeiçoá-lo, sem prejuízo dos direitos
adquiridos, sem prejudicar os interêsses
nacionais, sem prejudicar o próprio País
no seu desenvolvimento.

Ora, a emenda é de autoria de um
Senador governista, dos mais fieis, Raul
Giuberti. O destaque foi solicitado por um
revolucionário de primeira linha à política
executada, que é o Marechal Mendes de
Moraes. A defesa brilhantissima da
emenda que ouvi fui pronunciada por um
Senador governista e por um Deputado
governista.
Estão me lembrando sempre que
outros
Senadores
e
Deputados
defenderam a emenda, mas não quero
me referir a pronunciamentos que não
ouvi, porque assim seria um exagero
muito grande que passaria as raias da
demagogia, fazer tal referencia para
apoiar o que não ouvi.
Em síntese, Sr. Presidente, o que
vêm nos dizer do que ouvimos, é que há
um próposito de elementos governistas
de harmonizarem o projeto do Govêrno
com os interesses nacionais.
Eu ouvi – e até prova em contrário é
válida a informação recebida que
particularmente, ontem à noite, durante,
cinco horas, elementos do Govêrno de
Câmara e do Senado da República
debateram o assunto, esgotaram tôda
sorte de argumentos para convencerem o
Govêrrno de que deveria apoiar a
Emenda nº 40.
Lutarem com a sua experiência.
visando inclusive fortalecer o Govêrno
que defendem e receberam ameaça,
porque a sua convicção era tamanha na
defesa de seus pontes de vista, que o
Govêrno chegaram à conclusão de que
de consciência êles não poderiam senão
votar a favor da Emenda nº 40, e por
extensão, da 52.
Que houve, então? Uma notícia
que nos feriu a todos nós, Parlamentares,
representada pela ameaça de que
se fôsse aprovada a Emenda número
40 através de um decreto o Govêrno
tiraria, os direitos dos despachantes
aduaneiros.
O SR. DEPUTADO MENDES DE
MORAIS: – Essa notícia não tem
fundamento.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANA:
– Há quem diga que não se deve dizer
estes coisas, todo mundo sabe disso,
apenas as mentiras convencionais – com
licença de Max Nordal – mandam que não
se diga, não são mais conveniências, são
até inconveniências.
Mas quero declarar o seguinte: há
um constrangimento muito grande, até
aquêles que iriam votar contra a emenda
sentem,
inferiormente,
certo
constrangimento.
Sr. Presidente, Srs. Membros da
Comissão, nós, representantes do
Movimento Democrático Brasileiro, vamos
dar apoio a proposição de elementos do
Govêrno, numa demonstração clara e
insofismável de que tôda vez que está em
jôgo o interêsse nacional votamos até
mesmo as proposições governamentais.
Êste é o nosso ponto de vista, porque a
matéria está por demais debatida e
esclarecida. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Tem a palavra o nobre
Deputado Daniel Faraco, Redator da
matéria.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO: – Sr Presidente, Eu me
permito novamente acentuar que o
objetivo do projeto, o grande objetivo e
retirar tôda espécie de entraves, de
obstáculos, de embaraços ao comércio
exterior, reduzi-los ao estritamente
necessário à obtencão dos contrôles
fiscais e cambiais que se fazem
necessários.
O Projeto é um esfôrço corajoso
de
desbastar
uma
floresta
que
durante séculos, foi formando em torno
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do intercâmbio comercial com o Exterior e
era natural que assim fôsse porque o
intercâmbio comercial com o exterior está
na medida que o país se desenvolve, vai
tomando o aspecto vinil de que está se
revestindo atualmente no nosso país, a
ponta de ser uma, condição de progresso
e mais do que isso, talvez urna condição
até da manutenção do nível econômico
de país.
Ora, êste o objetivo do projeto como
se apresenta no caso dos despachantes
aduaneiros. "Eu gostaria de lembrar, Sr.
Presidente, as referências que a êstes
respeito foram feitas por varios Srs.
Congressistas. Gastaria de lembrar que a
par de dar a cada emenda tôda a
consideração de que fui capaz, neste
caso me esforcei de maneira especial
conciliar dois casos, os objetivos do
projeto e os interêsses, a situação criada
em
relação
aos
despachantes
aduaneiros. Prova disso, Sr. Presidente, é
subemenda que apresentei e até a
própria emenda 40 que decorreu, nasceu
de uma reunião em que V. Exa. presidiu e
em que o assunto foi discutido com os
despachantes aduaneiros e na qual tive
ensejo de sustentar que me pareciam ser
os pontos fundamentais. Ora, Sr.
Presidente, uma coisa, entretanto, eu
peço, com toda humildade, aos Srs.
Congressistas que considerem há algo de
errado nisto. E o êrro está, em que todo o
comércio exterior – exportação e
importação – caminhamos para dois
milhões de dólares de cada lado – todo o
intercâmbio comercial com o exterior a
atualmente
tem
que
passear,
obrigatóriamente,
por
um
número
limitado, determinado, de pessoas que se
encarregam do despacho. Não é de se
discutir a utilidade dêles. E nisto, Sr.
Presidente, mais acreditam na utilidade
dos despachantes e dos serviços que
êles prestam aquêles que desejam esta
estabelecer uma posição, uma opção, do
que aqueles que não querem esta opção.
Aquêles que não admitem e opção entre
o serviço a ser prestado pelo
despachante e o serviço livremente
executado pela parte e êstes partem da
premissa de que se a parte da tiver
oportunidade de fazê-lo diretamente não
utilizará o despachante.
Portanto, são eles que põem em
dúvida a utilidade dos despachantes. Não
vou aí, Sr. Presidente.
Acredito – e aqui foram feitas
algumas
observações
um
pouco
contraditórias porém que têm fundamento
em cada caso – que, nos grandes pôrtos,
os
despachantes
serão
sempre
requestados, sempre haverá procura de
despachantes, de homem especializados
no trabalho.
Disse o nobre Senador Antônio
Carlos nos pequenos portos – isto não vai
acontecer. foi o que ouvi de vários
despachantes – onde o pequeno
exportador pode fazer diretamente e
serviço,
não
vai
contratar
um
despachante.
Senhores, esta é a situação
reconheçamo-la com tôda a franqueza.
Daqui poderemos partir para onde
quisermos, modificar a lei ou que seja,
mas não há eloquências que possa
modificar essa situação. Todo o comércio
exterior,
hoje,
tem
que
passar,
obrigatóriamente
pelo
Cartório
do
Despacho Aduaneiro. E me parece – e o
digo com tôda a humanidade e mesmo
amizade que dedico não só aos meus
colegas como aos próprios despachantes
– que esta situação não pode ficar
indefinidamente como não vai ser
possível obrigar todo o inrcâmbio
comercial com o exterior do Brasil, dêste
Brasil que vai continuar, quando nós, aqui
já não estivemos. Como vai ser possível
obrigar todo o comércio a passar obriga-
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tòriamente pelo Cartório do Despacho
Aduaneiro?
Sr. Presidente, quero apenas deixar
esta consideração no espírito dos
Senhores Congressistas. Quero falar com
tôda a franqueza, quero falar com tôda a
amizade.
Mas, Sr. Presidente, estamos diante
do fato concreto. O caso concreto que
temos é êste todos reconhecem a
necessidade de se fazer alguma coisa,
tanto que as próprias emendas procuram
modificar a situação atual. Então é uma
questão de gradação. Até onde se deve
chegar? Eu, Senhor Presidente, cheguei
a êste texto ontem, ainda, num esfôrço
maior em que o assunto foi apresentado
ao Sr. Ministro de Indústria e Comércio.
Enfim, é a Emenda nº 40 ou a
subemenda, apresentada pelo Deputado
Monteiro de Castro.
Sr. Presidente, não posso estar
discutindo a que detalhes o problema está
chegando. Isso é um problema de
conciliação de objetivos. Eu sou por esse
conciliação e tentei fazê-la. A minha
fórmula está ultrapassada.
Mas, Sr. Presidente, não me parece
que a Emenda 40, como está, deva
prevalecer sôbre a Emenda do Deputado
Monteiro de Castro. Sou favorável a esta
emenda.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Tenho a impressão que o parágrafo 1º
da Emenda 40 atende aos objetivos e
deixa ao Govêrno o arbítrio de fixação do
preço do trabalho dos despachantes e
resolve os objetivos do Govêrno.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – Senador, me permita
esclarecer um ponto. Em matéria de
despacho, a remuneração do custo é
importante, porém mais importante, ou
tão importante quanto a remuneração, é a
passagem por um determinado trâmite.
(Tumulto).
Sr. Presidente, gostaria de saber se
posso continuar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermirio): – Pois não; V. Exa. está com a
palavra.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – Repito, Sr. Presidente: a
passagem obrigatórìa por determinado
tramite que fica sujeita a boa ou má
vontade, à operosidade ou não, à
capacidade ou não de quem faz!
V. Exa. sabe, Sr. Presidente, que
trato sempre todos os meus colegas com
a maxima consideração. Mas peço quer
para os argumentos que exponho, com
tôda a sinceridade, se lê consideração
semelhante. Ninguém, votem contra –
mas considerem o que eu digo, que não
digo em vão.
Agradeço ao nobre Senador Aurélio
Viana: realmente, eu custo a mudar, não
por teimosia, porque realmente procuro
sempre estudar, mas mudo sempre que o
argumento me convence.
Sr. Presidente, volto insistir: é
importante não a remuneração: – o
trâmite, a obrigatoriedade de determinado
trâmite!
Então devemos reduzir êsses
trâmites ao mínimo possível. Daí essas
disposições,
que
foram
inclusive
aprovados pela Comissão no que diz
respeito a eliminação pelo Conselho
Nacional de Comércio Exterior de tôdas
as formalidades administrativas que êle,
no seu alto juízo considerar que podem
ser dispensadas sem prejudicar o aspecto
fiscal e administrativa.
Sr Presidente diante de situação
como ela está, creio que meu
dever de Relator mande opinar como
opino no conjunto das emendas, a
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favor da emenda substitutiva do Deputado
Monteiro de Castro.
O SR. DEPUTADO MENDES DE
MORAIS: – Nobre Relator, estamos
discutindo e votando a emenda nº 40.
O
SR,
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – O Sr. Presidente,
naturalmente,
colocará
a
questão
regimental. Quero, apenas, antecipar a
conclusão do meu trabalho.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO (pela ordem): – Para colaborar
com o Relator, desejava fazer uma pergunta.
Sr. Relator, posso imaginar as
tremendas dificuldades que V. Exa. teve
para elaborar o seu relatório dada a
exiguidade de tempo. Não poderia fazer
um relatório perfeito, mas as suas boas
intenções ninguém as põe em dúvida
devido o seu passado do brilhante
parlamentar e patriota. E' ponto pacífico.
(Apoiado! Apoiado!)
A pergunta que desejaria fazer é a
seguinte: que vantagens V. Exa. vê no
fato de os despachos serem feitos pelas
partes.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Atendendo com
todo o aprêço, o apelo do nobre
Deputado, evidentemente onde há opção,
onde há liberdade há possibilidade de
escolha do caminho mais rápido, num
processo como êsse. Não me refiro ao
despacho em si mas a armar a
exportação, a formular, a conseguir se
vender e a obter o preço próprio e colocar
a mercadoria onde ela deva ser colocada.
O despacho sem depois de tudo isso;
antes há uma série imensa de casos em
que o exportador, querendo incentivar, se
transforme num negócio cada vez melhor.
E' a vantagem em de liberdade da
escolha do melhor caminho que o
exportador escolherá, se convier ao seu
negócio e então escolherá o despachante
ou fora diretamente, ou ainda recorrera ao
despachante credenciado, como temos
hoje. A vantagem, portanto, parece-me
ser óbvia: é a liberdade da escolha do
melhor caminho.
Continuando, Sr. Presidente, minha
oposição é no sentido de ser aceito a
Emenda Monteiro de Castro; e V. Exa.,
Sr. Presidente, colocar regimentalmente a
questão como couber, e então terei
oportunidade de conclamar com V. Exa.
no sentido de dar meu parecer.
O SR. PRESIDENTE SENADOR
JOSÉ
ERMIRIO:
–
Ouvidas
as
explanações do ilustre Relator, Deputado
Daniel Faraco, vou submeter à votação a
Emenda nº 40.
O SR. RELATOR DEPUTADO
DANIEL FARACO: – Sr. Presidente. o meu
parecer e contrário a Emenda nº 40, e a
razão é que dou preferência a Emenda
Monteiro de Castro. Neste nome tão preciso,
coloco regimentalmente a questão.
O SR. PRESIDENTE SENADOR
JOSÉ ERMÍRIO: – Em votação a Emenda
nº 40.
O Sr. Secretário da Comissão vai
proceder à chamada.
(Procede-se à chamada.)
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO (para declaração de voto): –
Sr. Presidente ontem procurado por
colegas, eu me dispus a examinar a
subemenda que apresentei na firme
intenção de conciliar ema posição
conhecida do Govêrno com interêsses
que me pareciam corretos e razoáveis.
Hoje ao assistir aqui à discussão sôbre o
assunto assenhoreei-me de muitas faces
do problema que desconhecia e assim
como por uma questão de consciência
perante a Comissão quero dizer que
apesar de ter apresentado a subemen-

da que procurarei defender se a emenda
cair. Assim boto preferentemente com a
Emenda 40, sem embargo de manter a
ligação com a subemenda., na hipótese
de a emenda não prevalecer.
(O Sr. Secretário continua a
chamada.)
O SR. SECRETARIO: – Como vota
o Sr. Deputado Gabriel Hermes?
O SR. DEPUTADO GABRIEL,
HERMES: – Sr. Presidente, peço licença
para justificar meu voto. Acompanho o
ponto de vista do Deputado Monteiro de
Castro, pois fui daqueles que se
movimentou para auxiliar a encontrar a
solução apresentada por S. Ex.ª, isto é,
solução conciliatória.
Assim, meu voto tem o mesmo
sentido do apresentado pelo Sr. Deputado
Monteiro de Castro.
(O Sr. Secretario continua a
chamada.)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(Presidente): – A Emenda nº 40 foi
aprovada por 14 votos contra 5.
Assim,
ficam
prejudicadas
a
subemenda do Deputado Monteiro
Castro, bem como tôdas as emendas aos
arts. 22 e 23. (Pausa.)
Passa-se ao destaque,. requerido
pelo nobre Deputado Mário Covas, para a
Emenda 2-R ao art. 38.
Tem a palavra o autor do destaque.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS
(encaminhamento de voteção. Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente, a
Emenda nº 2, do Relator opina pela
supressão do art. 38 do projeto.
O art. 38 do projeto está incorporado
ao Capitulo IV – Dos Armazens Gerais
Alfandegários, e diz o seguinte: (lê)
"Art. 38. A investidura nos cargos de
fiel ou gerente do armazém geral sòmente
poderá ser efetuada alias autorização da
repartição alfandegária com jurisdição
local o mesmo fiel ou gerente seja
responsável."
Penso que há um equívoco no
avulso. Pediria que o nobre Relator
esclarecesse o assunto. Penso que a
redação ser: "... com jurisdição onde o
mesmo fiel ou gerente seja responsável.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – Exato.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– O nobre Relator opinou, dizendo o
seguinte: (lê)
"Art. 38. Suprimir. Justificação.
A disposição constante do artigo
configura uma interferência indevida na
administração de empresa privada.''
Ora. Sr. Presidente esta emprêsa
privada – Armazém Geral Alfandegário é
uma empresa comum. O Armazém Geral
Alfandegário e uma delegação específica
que o Govêrno Central oferece. Êle se
situa
predominentemente
na
área
portuária e o fiel, gerente do armazém
alfamdegário
é
funcionário
que
evidentemente tem que estar submetido
ao beneplácito da autoridade alfandegária
local porque é o responsável, em nome
do Govêrno pela guarda tende em viste
as repercursões de ordem fiscal de ordem
cambial do produto que esta dentro do
armazém.
O projeto estende através de uma
legislação a incidência dos armazens
para outras áreas, que não os portos
própriamente ditos isto é, cria as
chamadas alfândegas sêcas.
Dentro de determinadas condições
será
concedida
autorização
para
armazém geral alfandegário, às emprê
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sas privadas gerirão o armazém geral
alfandegário, mas para todos os efeitos
essa dependência não perde a viculação
com a autoridade governamental, como
não perde quando se trata de uma
concessão dada na área portuária.
Com a escolha do fiel ou gerente
continua sendo uma atribuição da
emprêsa. Simplesmente o que o projeto
exigia é que a investidora do cargo de fiel
só poderá ser feita aços a autorização da
repartição alfadegária. Não é a repartição
que vai autorizar, não é de sua escolha
mas cabe a ela vetar determinada
escolha. Em outras palavras fica a
escolha
submetida
ao
aval,
ao
aeneplácito da autoridade governamental.
Tem lógica o dispositivo, tende era
vista que se trata de uma delegação e o
fiel, o gerente, é a pessoa acima do
proprietário da emprêsa, até à revelia do
próprietário da emprêsa, que pode
impedir a manipulação da carga dentro do
armazém geral.
De forma que assa restrirão não me
parece tenha investido contra a liberdade,
da iniciativa privada, a liberdade e
contida, a iniciativa privada pode e
escolher o ilegível quiser, cabe
entervista ao Govêrno vetar a escolha
em se tratando de elemento que não
mereça da parte dêle beneplácito para o
exercício do cargo, que é uma delegação
dada pelo Govêrno Federal.
Daí porque, com a devida vênia
achava que êsse artigo deverá ser
mantido no corpo de ilegível destaque
cara essa emenda a fim se que fôsse
rejeitada.
Não se trata de destaque para
aprovação de emenda e sim para rejeição
da emenda para que o artigo permaneça
ilegível do projeto.
O SR. PRESIDENTE (SENADOR
JOSÉ ERMIRIO): – Com a palavra o
Relator.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL,
FARACO (Relator): – Sr. Presidente o
Deputado Mário Covas expressou um dos
aspectos da questão e que foi
precisamente e crie dou origem ao artigo
como veto no projeto. Mas há que
considerar um pouco mais matéria.
Realmente, a primeira vista, é essa a
conclusão a que se deveria chegar, e
lealmente devo confessar que minha
atenção para a máteria foi despertada,
precisamente
pelas
autoridades
fazendárias.
E' claro, Sr. Presidente, que um
projeto como este pode e deve ser
aperfeiçoado e melhorado cada vez que
uma outra mentalidade um outro aspecto
um outro ponto de vista é tocado sobre
ela e no caso, o Sr. Ministro da Fazenda
encaminhou-me
ponderações
das
autoridades fazendárias, que pediram se
considerasse a conveniência de suprimir
êste artigo pela ilegível do ilegível elas
que esta aprovação das autoridades
locais, do fiel ou do encarregado de
armazém além de desnecessária á
fiscalização – já vou mostrar – ilegível
para a Fazenda uma responsabilidade
que não lhe deveria caber.
O que é o armazém alfandegário?
Ilegível em armazém com outro qualquer,
apenas como diz o Art. 35 é armazém
autorizado pelo Sr. Ministro da Fazenda
diante de condições que o Ministro fixa no
regulamento poderá receber mercadorias
sem pagamento dos direitos que fará se
fará à ilegível dessas mercadorias.
Então deve haver um sistema de
fiscalização que evidentemente não é
feito nem atua através dos próprios donos
do armazém. Êstes vão ser fuscalizados.
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Diz o art. 37: (lê)
"O Ministro da Fazenda poderá
autorizar às pessoas jurídicas que
funcionarem
como
emprêsas
de
armazena gerais, a operar, unidades de
armazenamento.
ensilagem
e
frigorificagem, como armazens gerais
alfandegados, observadas as condições
de segurança técnica e financeira e de
resguardar os interêsses fiscais, nas
condições que dispuser o Regulamento
da presente lei."
Portanto, a Fazenda, o Govêrno tem,
pela lei, por êste projeto, autoridade para
estabelecer a forma de fiscalização e
torná-la tão eficaz, e intensa quanto for
aconselhável. Mas, esta fiscalização não
se opera através do fiel ou gerente do
armazém, os quais são escolhidos dentro
do sistema comum de escolha que a
emprêsa
privada
põe
nas
suas
operações. Mais importante do que o fiel
ou o gerente seria o dono do armazém e
êle não é aprovado pela autoridade.
No caso fui levado a dar meu
parecer
favorável,
a
elaborar
a
subemenda supressiva por urna outra
consideração que me parece muito
importante à qual creio que todos os Srs.
Deputados e Srs. Senadores vão ser
sensíveis.
Trata-se de entregar ao julgamento
de uma autoridade local se um gerente ou
um fiel é ou não o indicado. Note-se, não
há um processo para se verificar por que
motivo o fiel ou o gerente não é o
indicado. Cogita-se, porém, de entregar
essa atribuição a uma autoridade local,
sujeita evidentemente a tôdas essas
questões de simpatia ou antipatia e há até
o próprio envolvimento político, que é
sempre possível. Então, fica uma
autoridade local com condições para vetar
a escolha de um gerente ou de um fiel de
armazém, sem necessidade. Não há
necessidade disso, se se trata de um
homem que não tenha tais e tais
condições. Isto pode constar do
regulamento. Pode-se exigir que a pessoa
tenha falha corrida, que o fiel ou o gerente
não seja falido, ou praticado êste ou
aquêle crime. Não creio que devamos
deixar ao arbítrio de uma autoridade local,
sujeita como todos nós, a essas questões
muito locais de simpatia, antipatia, política
ou deixar a critério de uma autoridade
local a aprovação ou não de uma escolha
que afinal diz respeito apenas à própria
emprêsa privada, porque não tem
nenhuma
conseqüência
para
a
fiscalização... A fiscalização à emprêsa é
externa, podendo ir até ao extremo que a
lei ou o projeto permitir.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Estamos aqui em uma situação "sui
generis": V. Ex.ª, relator, elemento do
Govêrno, opinando pela supressão de um
artigo original do projeto do Govêrno e eu,
elemento da oposição, não relator,
opinando pela sua manutenção.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – O que muilto nos
honra.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Mas V. Exª. achando que ao Govêrno é
desinteressante
uma
compétência
fiscalizadora e eu achando que ao
Govêrno interessa essa competência
fiscalizadora. Não acho que ao fiel ou ao
gerente do armazém devi, ser dada a
competência fiscal. Mas outro artigo
permite que o produto que saia do navio
vá diretamente aos armazéns gerais,
onde êle fica, não sob a guarda da
emprêsa, ou do dono da mercadoria, mas
sim sob a responsabilidade do fiel ou do
gerente. O que o Govêrno pede, no
projeto original, á que não a êle compita a
fiscalização, mas que se lhe permita atuar
através do veto. Êste é um aspecto de
natureza substancial. Não que lhe vá ser
submetida uma lista tríplice, uma
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relação de "n" número de nomes. O que
via ser submetida a ele é a escolha feita
por uma empresa, a qual o Governo
poderá ou não vetar.
Se vetar, a pessoa escolhida não
poderá ser fiel ou gerente; se não vetar,
isso
não
implica
em
nenhuma
contestação de responsabilidade por
parte do Govêrno. Simplesmente, o
Govêrno não vetou uma escolha feita pela
emprêsa privada. Dir-se-á que é questão
de somenos importância. Acho que
evidentemente não temos por que discutir
isso por mais tempo do que o necessário.
V. Exa., ao transmitir a sua opinião a
respeito, simplesmente o traduziu através
das seguintes palavras: "contra o
dispositivo, porque me parece que incide
numa interferência indébita do Poder
público na iniciativa privada".
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – Isso já pelas tantas
heras da manhã, nobre Deputado?
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Nobre colega, não receba qualquer
tentativa de modificação que estamos
fazendo como uma coisa pessoal, contra
o relatório de V. Exa.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – Apenas para
justificar a concisão.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Evidentemente, mantemos o maior
aprêço pelo relatório de V. Exa. Quando
tentamos modificar e no sentido de
humildemente colaborar no trabalho de V.
Exa. que merece apoio como todos os
trabalhos que V. Exa. apresenta. Quando
assim o fazemos é para não deixar em
vazio nossa passagem nesta Comissão.
A final de contas, tambéirn fomos
chamados para esta Comissão com o
objetivo de dar nossa opinião sôbre o que
nos parece errado.
Todos reconhecemos que V. Exa.,
sobretudo, é o mais atingido por êste
mecanismo
esdrúxulo,
inteiramente
errado, de apreciar um projeto como êste
em curto espaço de tempo. Todos o
reconhecemos a importância dêste
projeto, a dificuldade que há para dar
opinião sôbre 79 emendas, num projeto
com 92 artigos – é trabalho estafante e
merecedor da melhor acolhida.
O que fazemos, aqui, é mera
tentativa de contribuição; não é nada
pessoal contra um trabalho extraordinário,
em todos os seus aspectos, sobretudo o
intelectual e material.
A colocação do problema foi feita e
volto a acentuar, com referência ao meu
caso, que não tive nenhum outro intuito.
O que faço é simplesmente uma tentativa
de fortalecimento do Govêrno. Não se
trata
de
fortalecer
aquêles
que
eventualmente podiam representar o
contra-Govêrno. Acho que a permanência
do artigo se justifica como instrumento de
maior capacidade para o Governo. Se o
Govêrno quer abrir mão dêsse artigo, não
posso ser mais realista do que o rei
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – Em primeiro lugar,
permito-me esclarecer que em momento
algum achei qualquer intenção pessoal
nos atos dos Srs. Congressistas e muito
menos do Deputada Mário Covas, que
conheço recentemente mas do qual já
sou um ardente e sincero admirador.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Agradecido a V. Exa.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
PARACO (Relator): – O que desejo é
que Exa. não veja em meu parecer uma
falta de consideração. Se, tivesse tempo
teria exposto tudo isso. Quis apenas fazer
uma justificação. E o fato de S. Exa., que
é Oposição, essas de um lado que parece
ser o lado do Governo, e eu, que apoio o

Govêrno, estar no outro lado, acho que só
nos honra a ambos, porque o mostra que
ambos estamos preocupados com o
interêsse nacional.
O nobre Deputado, entretanto, vai
permitir – assim como a Comissão e o Sr.
Presidente – que acentue ponto que me
parece importante para o nosso raciocínio
futuro. Diz S. Exa. que êle, da Oposição,
quer aumentar a fôrça fiscalizadora do
Govêrno. Ora, Sr. Presidente, é muito
importante êste ponto. Realmente, se
fôsse objetivo do projeto aumentar a
capacidade fiscalizadora, então isso teria
sentido. Mas, não. O interêsse do projeto
é desamarrar o intercâmbio do comércio
com o exterior, é facilitar. A fiscalização,
portanto, não pode se sobrepor ao
interêsse de incrementar o intercâmbio. A
fiscalização existe para o intercâmbio, e
não o intercâmbio, para a fiscalição.
E' muito importante, Sr. Presidente,
porque todos nós vamos confessar urna
coisa. Todos nós formamos os nossos
conceitos num ambiente diferente. O
ambiente de até pouco tempo e que ainda
existe, e do qual nós ainda participamos,
era o de fiscaliza aqui, fiscaliza lá –
mesmo que não se exporte ou não se
faça o mais conveniente para o País.
Ora, precisamos pôr a fiscalização
no seu lugar. A fiscalização existe para
que o intercâmbio se faça, e não viceversa.
De modo, Sr. Presidente, que a
minha proposição no sentido de suprimir
o artigo atende a uma solicitação das
autoridades alfandegárias e, ao meu ver,
não diminui em nada o poder fiscalizador
do Govêrno.
Em nada diminui porque o Govêrno
continua
com
todos
os
podêres
fiscalizadores, com todos os podêres para
traçar normas de fiscalização. Impede,
portanto,
êsse
envolvimento
de
autoridades na economia interna das
emprêsas,
o
que
me
parece
desaconselhável.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO: – Para colaborar com V. Exa.,
poderia citar a redação do artigo 40 e a
do artigo 76, êste já do seu relatório.
Realmente, quando surgiu a proposição
de se suprimir o artigo 38, assim se
procedeu
porque
foi
considerado
fiscalização exagera da a que dá inteira
responsabilidade os proprietários de
armazéns gerais. Não há necessidade de
se submeter a responsabilidade de um fiel
ou de um gerente a um administrador
local porque a emprêsa está responsável
pelo que aconteça em relação ao fisco.
Basta ler-se os dois o artigos para
verificar que V. Exa. tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Está em votação o pedido de
destaque
solicitado
pelo
Senhor
Deputado Mário Covas.
(E' procedida a votação)
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – O destaque Mário Covas foi
rejeitado por 12 votos contra 6.
Temos, agora, o destaque solicitado
pelo Sr. Deputado Djalma Marinho.
Como as outras emendas já foram
votadas, iremos apreciar somente a letra
"f" do Art. 18 do projeto.
Tem a palavra o Sr. Deputado
Djalma Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, retiro o
destaque.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente): – S. Exª. retira a emenda.
O Sr. Deputado Mário Covas solicita
destaque para a Emenda número 22, de
autoria do Sr. Senador Antônio Carlos.
O
SR.
SENADOR
ANTONIO
CARLOS: – Sr. Presidente, peço a pala-
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vra, pois sou autor de destaque e, como
autor da emenda, sinto-me no dever de
iniciar o debate.
A emenda que tive a honra de
apresentar ao Projeto nº 7, a qual tomou o
nº 22, foi inspirada nos notáveis trabalhos
sôbre
exportação
realizado
pelo
Embaixador do Brasil no Canadá, Sr.
Sérgio Correia da Costa, publicados pelo
Itamarati. Realmente, toram a fonte de
inspiração para que, através dessa
emenda, o projeto desse maior ênfase ao
problema dos censorcios de exportação.
Na letra "f" do art. 18, o projeto
equipara os consórcios de exportação a
outras organizações que também se
destinam ao comércio exterior. Diz o art.
18: (lê)
"O Conselho Nacional do Comércio
Exterior baixará os atos necessários à
máxima simplicação e redução de
exigências de papéis e trâmites no
processamento
das
operações
de
exportação e deverá, também, de
imediato, promover, definir e regular:
f) o exercicio das atividades das
organizações comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de sociedades,
associações, consórcios, comissárias, ou
qualquer outra, inclusive órgãos de
classe;"
Pelo que li, e inclusive fiz discurso no
Senado sôlere a matéria, e. segundo o
depoimento do Embaixador Sérgio
Correia da Costa, o qual tive a
preocupação de reproduzir na justificação
da emenda, o problema brasileiro de
aumento das exportações só poderá ser
resolvido através da organização de
consórcios de exportação. Constituem
êles, segundo autoridades insuspeitas e
segundo convicção minha o instrumento
ideal para permitir que o pequeno
industrial brasileiro tenha possibilidades
de exportar. O embaixador, no seu
trabalho, examinou os sistemas de
exportação da Austrália, do Japão e do
Canadá, e preferiu recomendar ao Brasil
o do Japão, que é dos consórcios. Ainda
agora S. Exª. fez estudo crítico sobre a
regulamentação da Lei nº 4.869, que
dispõe sôbre a promoção comercial
através do Ministério das Relações
Exteriores, prova que se continuar o
sistema de promoção atual – e o projeto
também passa na atéria apenas "à vol
d'oiseau" – uma Divisão do Ministério das
Relações Exteriores, com a sua estrutura
típica de um Chefe e 2 Secretários, teria
de ler, durante o ano, 3.725 ofícios e
estudos, muito menos do número
resultante do total dos 19 itens. Só
referido um item! Se a promoção
comercial do Brasil continuar no mesmo
sistema, uma única Divisão do Ministério
das Relações Exteriores terá de ler,
repito, 3.725 ofícios. O trabalho atual
seria acrescido de 8 otfcios por dia, se
utilizado o atual sistema. Para modificá-lo,
pretende-se a criação dos consórcios,
que se incumbirão da promoção no
exterior, através das facilidades que a
emenda determina.
Êste o primeiro aspecto que deo
ressaltar para a comissão. O seguido é o
que se refere ao parecer do Relator. O
Relator com bondade ressaltou o esfôrço
do autor da emenda, no sentido de
colalorar com o projeto, mas declara: (Lê:)
"A emenda que determina que
incumbe ao Conselho de Comércio
Exterior a iricorporação dos consórcios e
suas terras."
Segundo, o Relator é estatizante.
A minha intenção, Sr. Presidente,
não foi dar o monepôlio da incorporação
consórcios ao Conselho do Comércio
Exterior, mas permitir que o Conselho do
Comércio Exterior também procedesse à
incorporação dos consórcios e paa isso,
para corrigir a
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emenda, tendo em vista o reparo do Sr.
Relator,
apresentei
uma
emenda
substituindo a expressão incorporar que,
dando a idéia que o Conselho poderia
incorporar os consórcios poderá proceder,
e no segundo parágrafo propus a
substituição da expressão "incorporar"
pelo seguinte: (Lê:)
"nos
corpos
do
conselho
incorporação
pelo
Conselho
o
incorporador e determina as condições de
nomeação do incorporador"
Creio que com isso afastei a objeção
mais grave e mais seria do Sr. Relator
quanto à emenda. A faculdade de
incorporação é indispensável à expansão
do comércio exterior porque se a
incorporação dos consórcios ficar apenas
da competencia das organizações
particulares, duas coisas vão ocorrer:
primeiro, só as grandes organizações de
exportação só os grandes grupos
econômicos, as poderosas emprêsas
comerciais terão condições de organizar o
consórcio.
Tenho o exemplo bem vivo de Santa
Catarina, os industriais de tecido em
Santa Catarina, quando da crise do ano
passado, pretenderem se organizar em
consórcio
porque
o
trabalho
do
Embaixador Sérgio Corrêa da Costa já
tem produzido alguns seguidores já existe
consórcio de exportação de auto-peças e
outros produtos, quando os industriais de
Santa Catarina tiveram êsse desejo,
precisaram
recorrer
a
grandes
organizações de São Paulo para poderem
equacionar o problema.
O
SR.
SENADOR
MANOEL
VILLAÇA: – Permite V. Exa. um aparte?
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Com satisfação.
O
SR.
SENADOR
MANOEL
VILLAÇA: – O trabalho de V. Exa. se
escuda num dos homens mais entendidos
no assunto, o Embaixador Sérgio Corréa
da Costa. Privei com êsse Embaixador
quando representava no Canadá e notei
que o Embaixador Sérgio Corrêa da
Costa é um dos homens mais entendidos
em comércio exterior, de modo que a
citação que V. Exa. fêz é de grande valia
para sua emenda.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Muito grato a V. Exa.
A emenda dá ao Conselho, agora
com a subemenda a faculdade de com as
suas atribuições organizar os cosórcios,
não pretendo que êsses consórcios se
transformem em organizações estatais.
Sr. Presidente, desejo ainda pedir ao
Relator atenção para o seguinte: a
estatização, esta é a objeção que se faz
no momento. O Instituto Nacional do
Pinho, para poder conquistar o mercado
europeu, teve, organizar a Comissão de
Coordenação da Madeira, êle tem
presenca para não permitir que os
exportadores ou que essas autarquias
organizem consórcios e dêles participar?
Temos inclusive, autarquias econômicas
estaduais, como o Instituto do Café, o
Instituto Rio-grandense do Arroz, que têm
experiência e que podem certamente
servir à nova sistemática que estamos
aprovando para a exportação brasileira.
Sr. Presidente, se se substituir as
expressões que deram ao Relator a
impressão – e confesso que foi uma
deficiência de minha redação, a minha
intenção não era dar monopólio da
incorporação do consórcio ao Conselho, se
modifiquei as duas expressões apenas foi
para facilitar, dando facilidade ao Conselho
– creio que a grande objeção do Sr. Relator
foi contornada. Por outro lado, fiquemos
naqueles argumentos contantes do
trabalho de Embaixador Sérgio Corrêa da
Costa e na justificativa à necessidade de
dar ao consórcio para reunir pequenos
industriais, os que sòzinhos não podem
exportar os que se associarem a
outros exportadores podem faltamente
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ser engolidos. Há necessidade de
também se estabelecer preferência para
os consórcios nos benefícios da lei. Daí a
seguinte da emenda, o art. 58 do Projeto
determinada
parte
que
aquelas
organizações citadas na letra f do artigo
18 sejam isentas do impôsto de renda até
o exercício financeiro de 1971 para
facilitar a exportação.
Sr. Presidente, entendo que a
exporiaçao no Brasil não é umas
atividade deficitária. De modo que a
isençao qualquer organizaçao, a qualquer
associação de classe me parece uma
demasia. Então, mantive a isenção do
imposto de renda para os consórcios.
Estes, sim, é que poderão promover a
propaganda dos produtos brasileiros no
exterior, poderão substituir êsse sistema
deficiente dos escritórios comerciais, dos
escritórios que foram do Ministério do
Trabalho, passaram para o Ministerio da
Indústria e Comercio e foram transferidos
para o Ministério do Exterior, mas que,
segundo a opinião isenta e autorizada do
embaixador Sérgio Correa da Costa,
segundo o regulamento da lei que
transferiu para o Exterior e que remodelou
os SEPROs o Ministério não tem
condições de realizar a promoção de
nossos produtos no exterior. Isto será
através dos censórcios e para isto
apresentei a emenda dando aos
consórcios a isençao imposta no art. 58.
Apresentei esta emenda com
verdadeira paixão. Julgo que ela não vira
de modo nenhum anular os objetivos do
projeto.
O nobre Deputado Mário Covas,
está-me advertindo de que o Senhor
Relator já incluiu em uma submenda de
sua autora a idéia do ponto dois da minha
emenda. De modo que me atenho ao
ponto número um que dá faculdade ao
Conselho de incorporar os consórcios, de
os consórcios serem organizados pelas
autarquias econômicas, das autarquias
participarem dêsses consórcios e também
as regras quanto à nomeação e
remuneração dos incorporadores dêsses
consórcios, uma vez que o poder público
vai se dedicar a uma atividade
conmercial, achei justo que a lei
determinasse regras quanto à nomeação
dos incorporadares. Aproveitei também a
ocasião, Sr. Presidente, para, no § 3º,
determinar normas quanto a nomeação e
remuneração de incorporadores de
qualquer sociedade de economia mista.
Há a comissão de estranhar, pois, que a
matéria realmente não diz respeito
diretamente ao projeto. Devo, contudo
justificar essa inclusão, pois é um
parágrafo altamente moralizador. Não
existe, na legislação brasileira, uma regra
objetiva quanto à remuneração de
incorporadores
de
sociedade
de
economia mista, onde a União tem o
maior
capital,
segundo
estou
seguramente informado. Por outro lado, o
projeto trata de Marinha Mercante, de
navegação fluvial, de navegação lacustre.
Trata da transferência do Instituto
Nacional do Pinho do Ministério da
Agricultura, uma série de outras
particularidades que reão dizem respeito
diretamente ao Comércio exterior. Achei
que era do meu dever disciplinar a
remuneração dos incorporadores das
companhias de economia mista.
Com estas palavras, dou por justificada a
Emenda 22, de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio.): – Tem a palavra o Senhor Relator.
O SR. DEPUTADO DANIEL FARACO
(relator) (sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, sabe o nobre Senador Antônio
Carlos, meu conterrâneo, da admiração que
lhe tenho e, no caso particular, considero que
S. Exa. teceu, em tôrno da importância dos
consórcios, considerações dignas de tôda a
atenção. O nobre Senador, entretanto, teve
mesmo a franqueza de dizer que se dedicou

a esta emenda, a esta idéia com paixão,
evidentemente uma paixão nobre. Mas a
paixão é má conselheira. Temos que
votar com cabeça fria, desde que seja
interessante para o País, e não com
paixão.
No caso, eu gostaria de acentuar mui
claramente a distinção que existe entre a
idéia dos consórcios em si e a forma
escolhida pelo Senador, para promovêlos. São coisas diterentes. Nada do que
se diz a favor dos consórcios em si é
suficiente para justificar a forma particular
escolhida pelo Senador para pramovê-los.
É outra questão.
Endosso tudo o que foi dito a
respeito dos consórcios. Tive, inclusive,
como Secretário de Economia do Rio
Grande, experiência que me foi muito
valiosa. O caso, por exemplo, de Nova
Hamburgo: todos sabem que ali há cerca
de quatrocentas e tantas pequenas
fábricas de calçado. Há possibilidade de
exportar mas isso não pode ser feito por
uma das quatrocentas fábricas. É
necessario consorciá-las, juntá-las. Camo
fazer isso? E preciso criar um interesse.
O interêsse vai surgindo. À medida que o
mercado nacional não absorve tôda a
produção, vai surgindo o interêsse. E é
curioso notar uma coisa: sempre que
havia no mercado nacional um menor
interêsse pela compra do praduto, então
começava a se movimentar todo mundo
para exportar. Mas, passados dois ou três
meses. o mercado nacional reage. Como
êle reagiu, o interêsse pela exportação
diminui. Não podemos superar êste fato
da realidade. Quer dizer, a realidade é
gizem dita, nos diversos casos, o que é
mais interessante ou não fazer.
Quanto aos consórcios, a letra "f" do
art. 13 do Projeto estabelece: que
compete ao Conselho Nacional do
Comércio Exterior promover, definir e
regular:
''f) o exercício das atividades das
organizações comerciais dedicadas à,
exportação, sob a forma de sociedades,
associações, consórcios, comissárias, ou
qualquer outra, inclusive órgãos de
classe;"
Ai há duas coisas a considerar: uma,
a associação: outra, a especialização.
Acho que devemos superar de vez êsses
preconceitos que não se justificam mais
no que diz respeito à intermediários. A
especialização é uma intermediação
altamente útil porque permite que se faça
aquêle trabalho com muito melhor
rendimento. E hoje não pode, dificilmente
pode uma grande emprêsa, uma grande
industria, ela mesma, exportar os seus
produtos. Pode acontecer num ou noutro
caso, mas o que é sem dúvida mais
interessante é que haja organizações
especializadas em exportar, que então
possam colocar suas encomendas lá fora
e, depois, distribuir pelas fábricas, dentro
do país, estas encomenda;, que
possivelmente excederiam a capacidade
de uma ou de duas, mas que podem ser
atendidas por dez, ou doze, ou quinze.
Sr. Presidente, eu me permito – e é
uma homenagem que presto ao Senhor
Senador Antônio Carlos...
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Obrigado.
O SR RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – ... me permito repassar os
têrmos do meu parecer. Digo: (Lê:)
No caso das siderúrgicas certamente
se impõe, e se tem trabalhado nesse
sentido, a organização de um consórcio
das emprêsas para exportar. Peço
a atenção da Comissão para o que
propõe a nobre Senador Antônio Carlos:
(Lê:)
"Ao Conselho Nacional de Comércio
Exterior incumbirá a incorporação de
organizações comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de consórcios,
podendo nas mesmas a União, as Autar-
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quias ou Sociedades de Economia Mista,
deter a maioria do Capital Social."
Então o Govêrno Federal vai
organizar
grandes
consórcios
e
exportadores.
Então
êle,
Govêrno
Federal, vai entrar, digamos, no ramo de
produtos manufaturados de artefatos
eletrodomesticos; êle tem a possibilidade
de exportar e vai organizar um consorcio,
digamos.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Interrompendo V. Exa., nobre
Relator, quero retificar porque V. Exa. usa
exatamente o caso em que não ha
necessidade de o Govêrno promover.
Preferiria que V. Excelência usasse o
exemplo da indústria siderúrgica, onde o
Govêrno já interfere na maioria usina
siderúrgica, eu no caso da madeira e
outros.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Continuando,
Senhor Presidente, diz a emenda: (Lê:)
"O incorporador será nomeado pelo
Conselho e sua remuneração sera
exclusivamente aquela fixada pela
Assembleia-Geral, trinta dias após o
Decreto do Poder Executivo, aprovando
a constituição do consórcio, quando
prestara contas da sua gestão.
§ – Os consórcios de exportação,
criados de acôrdo com o preceituado nos
parágrafos
anteriores,
gozarão
preferencialmente dos beneficios da
presente lei."
Há uma série de favores dados não
propriamente aos consórcios, o que seria
perigoso, porque aquela fórmula, por
exemplo, de se dar isenção do impôsto de
renda para aqueles que se dedicassem
exclusivamente à exportação, seria
perigosa, começando porque não se pode
dedicar-se exclasivamente à exportação,
pois então quaiquer outra atividade
poderia aplicar o mesmo beneficio,
estendendo aos consórcios tudo aquilo
que cada exportador já tem pela Lei nº
4.663, sendo que já goza de isenção
do impôsto de renda, na parte
correspondente ao lucro dos produtos
manufaturados
determinados
pelo
Govêrno, que forem exportados.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Êste caso de carência e
ampliado no projeto.
O SR. RELATOR, DEPUTADO
DANIEL FARACO: – Até 71.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Concordo com a segunda
parte da emenda.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Vossa
Excelência defende a tese monopolista
contra a livre iniciativa? Esses consórcios
são monopólios. Então ferem o principio
que vem sendo objeto de tôda sua
filosofia politica que é o princípio de
defesa da livre iniciativa. Esta, sem
duvida, desaparecerá.
O SR RELATOR, DEPUTADO
DANIEL FARACO: – Nobre Senador, me
permita: eu não atino com a afirmativa de
que o consórcio e monopolio! Não,
necessariamente.
Tudo
pode
ser
monopólio, até uma firma privada, e
individual, V. Exa. teve participação
acentuada na elaboção da Lei do CADE.
E a lei que criou o CADE e regula a
repressão ao abuse do poder econômico,
define o que é monopólio: quando uma
firma consegue ter tal preponderância
num ramo em que ela passa a exercer
uma influência decisiva nos preço. Mas
essa é outra questão. No caso do
consórcio – e V Exa. deve-se ater ao que
diz o Sr. Senador Antônio Carlos –
deseja-se suprir, pela associação a
impossibilidade de cada emprêsa sòzinha
fazer a exportação. De mode que o que
cada emprêsa sòzinna não pode fazer a
associação delas consegue fazer.
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O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Leva, tal procedimento, ao gigantismo e
não ao monopolio.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – Creio que não
devemos ter mêdo de grandeza. Não se
vai para a frente no mundo, sem
grandeza – grandeza no sentido de
dimensão para produzir, para exportar,
para tudo que é econômico a dimensão,
modernamente, se vem transformando
numa
condição
às
vêzes
de
sobrevivência.
Então é preciso encontrar meios e
modos de evitar que essa grandeza
natural, inevitável, não leve a eliminar a
liberdade dos atos, não Ieve a limitar o
progresso por outra via. Mas não se trata
disso aqui.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANA:
– E aquelas emprêsas que se opuserem
ao princípio estabelecido pelo Govêrno?
Estou notando que V. Exa. defende a tese
de que o Estado deve ter a iniciativa de
criar consórcios que serão instrumentos
de uma política de exportarão.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (Relator): – Estou justamente
combatendo essa idéia, Sr. Senador. A
idéia é do Sr. Senador Antônio Carlos.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANA:
–
Não
estou
combatendo
nem
defendendo a idéia; estou pedindo
esclarecimentos.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – A idéia do Senador Antônio
Carlos é que confere expressamente ao
Conselho a capacidade de organização.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO: – A faculdade que disse anida
ha pouco.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – Não devemos alegar a
questão de faculdade – o Conselho pode
ou não pode hoje fazer. Não o conselho,
mas o Govêrno pode fazer. Quem impede
o
Govêrno
de
priomover,
como
certamente promoverá, associação entre
as emprêsas siderúrgicas, para criar
consorcio de exportação? O problema
será eqüacionado dentro da realidade e
dentro das cicunstâncias, e será
resolvido. Se o Govêrno pede – e o nobre
Senador quer que se diga expressamente
assim – que o Conselho vai fazer isso,
que não vai entrar nada que seja inútil,
querendo que o Conselho passe, que o
Govêrno passe realmente a organizar
emprêsas exportadoras... Ora, Srs.
Congressistas, se o Govêrno vai
organizar emprêsas exportadoras, não
me parece conveniente que o Congresso
incumba ao Govêrno esta tarefa, porque
seria – a meu ver – contrário ao interêsse
nacional. Estaria o Governo trabalhando –
note-se: inclusive o Govêrno vai aprovar
por decreto – teríamos, então, emprêssa
organizadas com as bênçãos do Govêrno
e com a co-responsabilidada do Govêrno.
E até onde vai essa co-responsabilidade?
Não é possivel? O Govêrno fará como a
lei lhe permite, ouvindo o Congresso e
pedindo, para cada caso especifico
autorização nessas e nessas condições.
Passar a exportar, porque estas
emprêsas serão emprêsas oficiais,
oficiosas. Seriam novas autarquias que
criaríamos. Caminharíamos para a
EXPORTOBRÁS.
A paixão do nobre Senador é nobre, mas
como tôda paixão, creio que lhe impede de ver
com frieza a realidade tal como ela é.
Não tenha dúvida. V. Exa. pode ficar
tranqüilo. O que estamos votando dá ao
Govêrno condições para promover ésses
consórcios tanto quanto o Govêrno pode
num regime como o nosso.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Passa-se à votação
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do destaque requerido pelo nobre
Senador Antônio Carlos, a quem dou a
palavra.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS (encaminhamento de votação
– sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, pediria a V. Exa. que
colocasse em votação, a primeira parte
da Emenda nº 22, Esta emenda tem dois
itens, sendo que o segundo o Senhor
Relator considera através de uma
subemenda já votada.
Assim,
solicitaria
que
Vossa
Excelencia colocassse em votação o
primeiro item com as duas modificações
que formulei para atender ao parecer do
Relator.
Desejo assinalar que não quero criar
institutos, nem autarquias. Assim como o
Govêrno precisou de uma indústria
siderurgica,
criou
a
Companhia
Siderúrgica Nacional, se quer realmente
ampliar a exportação, terá que ter em
vista
uma
atividade
pioneira,
disciplinadora. Depois os consórcios se
constituirão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Em votação o destaque do
Senador Antônio Carlos. O Sr Secretário
da Comissão procederá à chamada.
(Procede-se à chamada).
O
SR.
DEPUTADO
MILTON
CABRAL (para uma declaração de
voto): – Entendo que tudo que a emenda
propõe está implícito na redação do
Relator. Voto favorável com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Está aprovado o destaque do
Sr. Mário Covas e a subemenda do Sr.
Antônio Carlos, por 11 votos contra 4.
A
seguir,
ternos
ainda
18
destaques...
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – V. Exa. vai continuar com
os teahalhos ou suspender para o
almôco?
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Podíamos talvez aprestar um
pouca para ver se caminhamos para o
final. Se no entanto os membros
da
Comissão
julgarem
preferível
não continuarmos agora, levantarei
novamente a Reunião e reiniciaremos a
reunião às 14 horas e 30 minutos, em
ponto.
Desejo ressaltar que devemos
entregar à publicação o resultado dos
trabalhos da Comissão, o que se deverá
realizar talvez até às 16 horas.
Fica, então, levantada e prevista sua
reabertura para às 14 horas e 30 minutos.
(Levanta-se a Reunião às 12 horas e
55 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Havendo número legal
declaro reaberta a sessão.
Em primeiro Iugar há um destaque
do nobre Deputado Mario Covas, sôbre a
Emenda nº 48.
Tem a palavra o nobre Deputado
Mário Covas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Sr. Presidente, o Art. 30 do Projeto
original dizia o seguinte:
"A utilização da capatazia e da estiva
ou dos operadores portuários resultantes
da fusão dessas duas categorias, prevista
no art. 21, do Decreto-lei nº 5, de 5 de
abril de 1966, ou serviços equivalentes,
para
o
embarque
de
qualquer
mercadoria destinada a exportação, será
remunerada, por predução, rigorosamente
em função do serviço efetivamente
prestado vedada a cobrança da qual-

quer outro gravame, inclusive adicionais
não previstos em lei".
A nossa Emenda da a mesma
redação ao art., incluindo a expressão:
(lê)
"Ou dos operadores portuarios
resultantes da fussão dessas duas
categorias, prevista no artigo 21, do
Decreto-lei nº 5, de 5 de abril de 1966".
O objetivo do artigo era circunscrever
a cobrança única e exclusivamente ao
custo da operção, sem que qualquer outro
adicional não previsto em lei fosse
cobrado. Tudo isto e mantido no projeto.
A única coisa que solicitamos com a
emenda foi que se exclua aquela
expressão: ou dos operadores portuários
resultantes da fusão das duas categorias.
A razão da Emenda é a seguinte: em
primeiro lugar, acho que não sobram,
evidentemente,
alternativas
para
condenar decretos-leis.
Os decretes-leis passaram a ser
prerrogativa do govêrno em função do Ato
Institucional que se arrogol ao direito de baixar
decretos-leis correndo com o Congresso
Nacional na elaboração legislativa.
Tratando-se
de
medidas
preconizadas pelo Ato Institucional, não
temos como evitar. O que não acho é que
o Congresso deva abalisar explicitamente
aquelas medidas que provem de
decretos-leis. Por questão de coerência,
acho que não se devia incluir isto. O
segundo aspecto já então envolve outra
questão: a medida prescreve decreto-lei
ou seja, fusão dessas duas categorias. E'
práticamente impossível. São categorias
de trabalho que têm sua regulamentação,
que têm a sua fôrça sindical há longos
anos, têm os seus patrimónios sindicais.
Um sindicato que opera em Santos
construiu, às expensas dos seus
sindicalizados, um edifício de dez
andares, onde se vai localizar um hospital
que é posse do sindicato e que ele
construiu porqueI não obteve do govêrno
uma assistência médico-hospitalar à
altura.
Com
os
recursos
dos
trabalhadores e tomada da parcela dos
salários dos trabalhadores, construiu esse
patrimônio. Através de um decreto-lei se
determina que duas categorias façam sua
fusão. Então, até hoje, embora o decretolei diga que entra em vigor na data de sua
publicação ate hoje não se fêz nada sôbre
o
assunto;
tendo
em
vista
a
impossibilidade de viabilizar o que consta
do projeto-lei.
Por duas razões devemos aproveitar a
nova redação, que em absoluto alterá o
objetivo do projeto, que não é contestar o
praojato-lei e sim afirmar que na operação
portuária o custo para exportação se restrinja
ao pagamento para produção sem qualquer
outro gravame e isso é absolutamenie mantido
no projeto em nossa emenda.
Pretendemos apenas que seja
excluida do artigo a referência feito ao
decreto-lei, não só por uma coerência que
valerá para os têrmos legislativos
normais, como ainda no mérito o objetivo
perseguido pelo decreto-lei.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – O Executivo deseja que o
Legislativo perfilhe o que fêz nosso
decreto. Isto é impossível de realizar
como acaba de afirmar V. Exa.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS: –
O Govêrno arroga-se no direito de aprovar
decretos-leis. O Legislativo manda no caso ao
fazer a citação e ao reparo o diapositivo,
fazendo remissão implícita ao decreto-lei,
avalizando por uma lei ordinária o dispositivo
contido no decreto-lei.
Essa a razão por que submetemos
essa emenda que cremos para os
objetivos no projeto não terá nenhuma
alteração.
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O
projeto
é
de
natureza
eminentemente econômico-financeira e
todo conteúdo de natureza econômicofinanceira do projeto está mantido na
emenda.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente): – Com a palavra o Sr.
Deputado Daniel Faraco.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente,
trata-se do enunciado do Art. 30 que,
regulando a autoridade de capatazía e de
estiva, faz mensão de que essa aplica
normas, que não é impugnada, se aplica
à capatazia e estiva dos operadores
portuários, resultante da fusão dessas
duas categorias. A objeção não se refere,
pròpriamente, ao dispositivo: ela tem,
antes, uma função política e o julgamento
do Decreto-lei que regula a matéria é uma
atitude política.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Não apenas.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO: – A não ser que o nobre
Deputado entenda que, através dessa
omissão, vá revogar, por via trainsversa,
o decreto-lei.
Há como que um pronunciamento
político com os decretos-leis, com o Ato
Institucional, há como que uma tentativa
de revogar o decreto-lei por via
transcrever. Assim está posta a questão,
e o meu parecer é no sentido de ser
rejeitada a medida proposta no texto da
emenda.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente):
–
Peço
aos
Srs.
Congressistas que não se retirem, pois
que passaremos à chamada.
Peço ao Sr. Secretário que proceda
à chamada.
(O Sr. Secretário procede à
chamada.)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente): – A Emenda foi rejeitada,
por 8 votos contra 5.
A seguir temos a Emenda nº 53, de
autoria do Senador Antonio Carlos, a
quem dou a palavra.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS – (sem revisão do orador): –
Presidente a emenda nº 53 refere-se ao
art. 35, do Projeto que dispõe e que "o
desembaraço e o despacho das
embarcações de qualquer bandeira,
procedente de ou destinadas a portos
nacionais e estrangeiros, bem como o
afretamento, a compra ou venda de
embarcações, a corretagem de seguros
marítimos e engajamento de mercadorias,
independem
da
interferência
de
corretores, de navios".
O Projeto, neste passo, segue, a
orientação a que obedeceu quanto, á
categoria profissional do despachante
objeto dos arts. 22 e 23 da proposição.
Foram
a
êste
artigo
35,
apresentadas diversas emendas. O nobre
Senhor Relator deu parecer à Emenda
49, dizendo: (lê)
"O artigo declara independer da
interferência de corretores de navios o
desembaraço e o despacho das
embacações.
A matéria já esta regulada pelo art.
16, do Decreto-lei nº 5, de 4 de abril de
1985".
e aprova uma emenda suprimindo o
artigo 35.
Sr. Presidente, o Decreto-lei nº 5, de
abril do corrente ano, em seu artigo 1º
define perfeitamente a jurisdição, o
campo de atuação dêsse instrumento
legal baixado peio Sr. Presidente da
República. Refere-se exclusivamente
aos
sistemas
de
transportes
sujeitos ao Ministério da Viação
e Obras Públicas, qualquer que
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seja o meio ou natureza de sua operação.
Se assim não fôsse, Sr. Presidente,
a mim me parecia totalmente dispensado
o artigo 35 do projeto. Porque se a art. 16
do Decreto-lei nº 5 se destinasse a
operação de navios estranhos ao sistema
de transportes subordinados ao Ministério
da Viação e Obras Públicas, o artigo 36
seria uma repetição; não haverá
necessidade.
Tanto não é assim, que o Govêrno
procurou estender as normas do artigo 16
do Decreto-lei nº 5 a todos os outros
armadores, impedindo que os corretores
de navio que, pelo artigo 16 não podem
despachar, nem operar, nem exercer
suas atribuições quanto às embarcações
vinculadas ao sistema de transporte do
Ministerio da Viação e Obras Públicas,
não possam fazer também em relação a
quaisquer outras embarcações.
De modo que, Sr. Presidente,
julgando que a medida, se aprovada
aquela consubstanciada no art. 35, virá
marginalizar a profissão de corretor de
navios como se tentou fazer com a de
despachante aduaneiro, nos art. 22 e 23,
apresentei a Emenda nº 53.
Esta Emenda nº 53 respeita, no que
toca
ao
sistema
de
navegação
subordinada ao Ministério da Viação e
Obras Públicas o disposto no art. 16.
Aliás, o Loide Brasileiro já mantem
Seção de Corretagem de Navios, a qual,
diga-se de passagem, ocupa dezesseis
profissionais altamente categorizados,
fora os outros auxiliares. Mas para não
ferir o disposto no art. 16 do citado
Decreto-lei, o § 3º faz essa ressalva. Por
outro lado, faz ressalva no § 2º, quando
declara que "A compra ou venda de
navios
construidos
por
estaleiros
nacionais independe da intervenção dos
corretores de navios", de modo que não
onere essa indústria pioneira em nosso
País...
E, finalmente, no § 1º, faz ressalva
para compatibilizar a emenda com os
objetivos do projeto, isto é, facilitar a
exportação,
não
a
onerando,
e
estabelece: (lê)
"As comissões e remunerações dos
corretores de navios, referidas nêste
artigo, não poderão ser cobradas, a
qualquer título, dos exportadores".
Na verdade, Sr. Presidente, a
emenda procura esclarecer pontos
obscuros do projeto, em relação aos atos
relativos a quaisquer embarcações, que
poderão os corretores de navios
estabelecer suas atribuições, ou em atos
relativos
apenas
às
embarcações
pertencentes ao sistema de transporte do
Ministério de Viação e Obras Públicas.
Pelo art. 1º a interpretação é que a
disposição do Art. 16, do Decreto-lei
nº 5, se dirigem exclusivamente às
embarcações do sistema de trasporte
sujeito ao Ministério de Viação e Obra
Públicas, mas a redação do artigo não e
clara. Chamou-se a atenção o fato do
Artigo nº 16 fazer referência a qualquer
bandeira. A emenda, Sr. Presidente, sem
demasia. apenas procura resguardar os
direitos dos correntes dos navios.
O SR. DEPUTADO HEITOR. DIAS:
– Então "as comissões e remunerações
dos corretores dos navios não poderão
ser cobradas..."
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Serão pagas pelos
armadores.
O
SR.
SENADOR
DOMÍCIO
GONDIN: – Mas êles cobram um frete
mais caro.
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O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – V. Exa. tocou num ponto que
vem completar a minha exposição.
Primeiro, como sabe V. Exa., a
questão do frete, lamentàvelmente, o
projeto não enfrenta. E' toda ela
governada pela chamada Conferência de
Fretes. Sabe V. Exa. que os paises
associados da ALALC trataram, na última
réunião de nível minesterial, criar o Fundo
de Fretes, mas as Conferências de Fretes
nao permitiram. Se, porventura, essa
remuneração viesse influir na questão do
frete, ainda se justificaria um exame mais
profundo da questão de uma modificação
do sistema, mas o frete é fixado já por 3
Conferencias de Fretes das quais o Brasil
fêz parte. Mesmo para as embarcações
desligadas da Conferência de Fretes no
préço do frete não há diferença porque a
Conferência fixa um frete e as outras
embarcações vão sofrer os seus reflexos.
O SR. DEPUTADO DOMÍCIO GONDIN:
– Quando o navio é afretado, o afretamento
não é feito com base na Conferência. Êle é
afretado por preço de conveniência, quase na
base da lei da oferta e da procura. A
atualmente, o apretamento de navios
petroleiros está difícil, mas há pouco tempo
atrás era facílimo. Excedia o existente no
mercado mundial de afretamento, mas, hoje,
está ficando difícil.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Posso declarar a V. Exa. que
o testemunho que recebi foi na Missão
brasileira junto a ALALC. Houve uma
proposição para que se criasse o Fundo
de Frete dos países associados àquele
organismo. E isto não foi possivel em
virtude da pressão das Conferências de
Frete. O nível do frete e estabelecido por
essas Conferências. Tanto é assim que V.
Exa. – mais conhecedor do assunto, me
corrigirá – que o frete de Buenos Aires a
Nova Iorque é o mesmo que de Rio de
Janeiro a Nova Iorque. Portanto, não se
obedece para sua fixação à retirada ou
não dessa percentagem.
O SR. SENADOR GONDIM DA
FONSECA: – Um pequeno parêntese: no
caso de linhas regulares. Mas, como o
Brasil precisa conquistar mercados, como
o da Africa que se apresenta a tôda a
indústria como uma grande possibilidade
nascente, crescente, nesses mercados
não existem as Conferências de Frete, e
a lei que domina é da oferta e da procura.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Para atender a essa
circunstância, e ai seria uma atuação do
nosso País, uma iniciativa nossa, eu
dispenso a interferência do corretor no
problema das embarcações nacionais.
Quer dizer, ampliando o disposto no
Decreto-lei nº 5, que dispensa essa
interferência para as embarcações do
Ministério da Viação.
O SR. SENADOR GONDIM DA
FONSECA: – Pode um armador nacional
afretar um navio de origem estrangeira
para o transporte.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS:
– Evidentemente. Mas a expressão foi
diferente. A emenda fala em armadores.
O SR. DEPUTADO HEITOR DIAS: –
Sôbre o caso gostaria que V. Exa. me
informasse se não ficava assim melhor
redigido o parágrafo primeiro: em vez de
dizer. "que não poderão ser cobradas",
diria "que deveriam ser cobradas".
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Mas isso está regulamentado
pelo Decreto 52.090, de 23 de março de
1963, considerado legal e constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em
Acórdão unânime, sendo Relator o
Ministro Luiz Gallotti.

Mas, Sr. Presidente, devo examinar
e também o problema da interferência, da
intermediação do corretor de navio, no
caso de embarcações de armadores que
não sejam nacionais e pertencentes ao
sistema do Ministério da Viação e Obras.
Públicas. Há uma séria de decretos
baixados pelo atual Govêrno que fazem
referência
expressa
à
categoria
profissional de Corretores de Navios.
Diz o Art. 31 no Decreto 57.691, de
19 de janeiro de 1966, que regulamenta a
Lei nº 4.726, de 18 de outubro de 1965,
dispondo sôbre serviços de registro do
comércio e entidades afins e dá outras
providências. (Lê):
"Ao
Vice-Presidente
incumbe
ordenar a matricula ou habilitação de
armazéns gerais, trapiches e depósitos e
corretor oficial de mercadorias, e de
navios."
Portanto a intermediação nãe é de
modo a se desprezar uma vez que
diploma legal recente faz referência a
êste aspecto.
Existe um outro decreto sôbre
disposições sanitárias quando embarque e
desembarque, estabelece multa para o
corretor de 500 mil a um milhão de cruzeiros, o
que prova que a intermediação com as
ressalvas e cuidados da emenda deve
prosseguir para não marginalizar uma classe
que tem prestado serviços ao País.
Segundo, porque não onera a
exportação e organiza o comércio.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANA:
– Eu pediria um esclarecimento a fim de
que possamos votar com segurança
sôbre o assunto concretamente: os
corretores vêm sendo uma das causas
fundamentais
impeditivas
ao
desenvolvimenio do comércio exterior do
nosso país? Sôbre o aumento das tarifas
os preços dos fretes êles vêm a sendo
causa fundamental desse aumento
periodico? Nessas conferências êles vêm
sendo apresentados como uma dessas
causas que deveriam ser eliminadas de
todos os países? Porquei êsse é um
ponto interessante.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS:
– Quando subscrevi a Emenda tive o cuidado
de me informar sôbre a remuneração do
corretor e a quem ela onerava, para poder,
conscientemente, votar. Fui consultar os
diplomas legais, como acabo de, ràpidamente,
expor à Comissão. Tive em mãos a relação de
tôdas as despenas de um embarque de navio
para verificar, em primeiro lugar, que não são
os exportadores que pagam. As despesas
incidem realmente sôbre o frete, porque é o
armador que paga. Nós reduzimos as
despesas com frete. Aqui mesmo, no ano
passado, em novembro, rejeitei uma Emenda
do Deputado Humberto Lucena, que
restabelecia o impôsto do sêlo sôbre o frete.
Consultei o Ministro da Fazenda e êle me
transmitiu um telex a respeito.
O SR. SENADOR ANTÔNIO CARLOS:
– A informação que tenho é que a exclusão
dêsse impôsto não reduziu o frete.
O
SR.
SENADOR
AURÉLIO
VIANNA: – E há necessidade de
existência dessa classe?
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Êles funcionam como
desembaraçadores na orla maritima.
O SR. SENADOR AURÉLIO VIANNA: –
Francamente, vou declarar meu voto em
aberto. Vou contar com Vossa Excelência.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Não quero entrar no mérito do
problema, mas a questão do frete eu
conheço pouco. Fui relator na Comissão
de
Inquérito
que
estudou
o
congestionamento de portos e a
Comissão hauve por bem ouvir e pe-
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netrar um pouco no problema de fretes
internacionais.
Quem estipula os fretes em longos
cursos
são
as
Conferências
Internacionais
de
fretes.
Essas
Conferências opinam nas conferências. A
empresa que faz aquêle serviço de forma
regular é a Brasil-Estados UnidosCanada.
Existem
três
a
quatro
Conferências regulares. O Brasil tem um
voto do Lóide Brasileiro.
A Instrução nº 222 da Sumoc diz:
(Lê:)
I – "Os produtos de exportação
brasileiros destinados aos Estados
Unidos da América do Norte ou Canada,
serão transportados, com exclusividade,
pelas emprêsas de navegação filiada á
Conferência de "Fretes-Brasil-Estados
Unidos-Canadá";
II – O disposto no Item I supra não
se aplicará aos produtos a granel que
exijam transporte especializado, não
oferecido
normalmente
pelas
mencionadas empresas;
III – No caso de produtos cujo
transporte esteja regulado por acôrdos
específicos entre empresas filiadas
aquela "Conferência", concluidos sob o
patrocinio da mesma e não desaprovados
pelas
autoridades
brasileiras,
os
embarques serão feitos exclusivamente
nos navios das emprêsas signatárias de
tais acordos ou convênios;
IV – O disposto no item II não se
aplicará aos acôrdos ou convênios de que
não participe a bandeira brasileira;
V – a emissão de guias de embarque
pela Fiscalização Bancaria do Banco do
Brasil S. A. dependera, além das demais
exigências em vigor, da observância do
disposto nesta instrução".
O govêrno baixou uma portaria que
alterava o pagamento de certas
operações portuárias. Em face dessa
diminuição a portaria declara que só
entrará em vigor quando se fizer sentir a
repercussão nos fretes. Dois ou três
meses outras portarias diziam o seguinte:
fica em vigor, tornado sem efeito o item
segundo do decreto anterior contra
promessa de que os fretes não serão
aumentados.
Então o que se traduziu em têrmos
de diminuição depois de um certo periodo
passa a se traduzir como não aumento
do frete, porque nem o do Govêrno tem
atribuição para negar os preços
fixados pela Conferencia internacional do
Frete.
Nos Estados Unidos se reserva o
direito de aceitar ou não porque tem uma
Marinha Mercante capaz de substituir o
serviço feito pelas emprêsas. No Brasil
não temos isso e o frete é fixado a longo
curso sem que efetivamente tenhamos, a
não ser a interferência dada pela
participação de um órgão brasileiro, que é
o Loyde.
O
SR.
SENADOR
AURÉLIO
VIANNA: – Mas o aumento dos fretes é
determinado pela existência dessas
categorias profissionais. O Sr. Senador
Antônio Carlos provou que não há
repercussão. Isso consolidou as minhas
convicçôes, porque estou coerente de
que S. Exa, estudou profundamente o
assunto e S. Exa. é um homem de bem.
Fala-se na repercussão tarifária e
existência dessa classe como ciasse. E'
uma necessidade.
Muito bem. E' a sua existência que vem
causando êsse aumento periódico de fretes?
Diz o Sr. Senador Antônio Carlos que não.
Alguém fixa, mas isso não faz sentido. A
pergunta é outra: quais as repercussões sô-
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bre o preço das mercadorias exportadas?
Então o Sr. Senador Antônio Carlos deu
uma explicação que aceitei e que V. Exa.,
Sr. Deputado Mário Covas, completou.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Sr. Presidente, para concluir
quero dizer que a emenda poderia
despertar a atenção pelo fato de
estabelecer uma discriminação entre
armadores estrangeiros e nacionais, mas
também, nesse particular, devo informar à
Comissão de que há receptividade no que
toca à incidência do Imposto de Renda
sôbre frete. Temos, por exemplo, uma
frota mercante pequena, e outros países
que vêm ao Brasil com os seus navios
tem uma frota muito grande. De modo
que essa isenção, desde que haja
reciprocidade, favorece muito mais os
armadores estrangeiros que aportam os
cais brasileiros durante um ano; e as
embarcações nacionais que vão a portos
estrangeiros excedem a 200 ou 300
unidades por ano, conforme dados
que possuimos. Não existe, assim,
discriminação que pudesse invalidar a
emenda que apresentei e que acabo de
justificar.
O
SR.
DEPUTADO
MILTON
CABRAL: – O nobre Senador fez uma
interessante defesa de sua emenda, mas
eu estou ainda me lembrando de um
pronunciamento do Deputado Maria
Covas a respeito do problema.
O que se ouve é que o corretor de
navios ganha três, quatro, cinco mil
centos por mës. Estou dando essa
informação pelo boato que sem aos
nossos ouvidos.
O SR. SENADOR: ANTONIO
CARLOS: – V. Exa, vai me permitir um
aparte para esclarecer a Comissão.
(Assentimento do orador) – A tabela de
remuneração dos corretores é fixada por
decreto do Executivo, decreto esse que
foi há pouco consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Se a remuneração é alta, o Governo
tem todos os instrumentos em mãos para
reduzi-la a níveis condizentes.
O
SR.
DEPUTADO
MILTON
CABRAL: – Exatamente. Êsse decreto foi
recentemente baixado.
Naquela época, quando discutíamos
esses privilégios, não havia nenhuma
medida que limitasse essa receita. Na
realidade, eram impressionantes as
vantagens garantidas aos corretores de
navios. Hoje discutimos aqui o problema
dos despachantes e defendemos essa
classe. Reconhecemos que, realmente,
há um serviço a ser prestado sem
prejuízo para o erario, para a Nação, e
sem desvantagens para as emprêsas. Até
reconhecemos que é vantajoso. Agora, no
caso específico, não queríamos adotar
dois pesos e duas medidas.
Pedimos a atenção do nobre Senador
porque na realidade não estudei a matéria.
Estou me louvando pela sua palavra. Sei que
ela é absolutamente honesta em seus
propósitos. E sua exposição está levando
naturalmente esta Comissão a raciocinar em
tôrno do problema. Queria apenas que êle
definisse, esclarecesse se efetivamente
persistem êstes privilegios desta categoria,
que é infima, – são dois ou três em cada pôrto.
Não é uma classe numerosa. Não existe um
problema mas gostaria que esclarecesse à
Comissão em relação a detalhes, porque, na
realidade,
estamos
sempre
ouvindo
comentários.
O
SR.
SENADOR
ANTONIO
CARLOS: – Sr. Presidente, eu apenas
quero dizer ao nobre Deputado pela
Paraíba que quanto à remuneração é
atribuição do Poder Executivo que
fixa conforme decreto nº 52.060, de
1963 e outro recente decreta que o
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Govêrno baixou para qualquer momento
poderá estabelecer níveis razoáveis.
Quanto a estes privilégios, devo dizer a V.
Exa. que o número de vagas a critério em
cada pôrto também pode ser objeto de
fixação do Poder Executivo. Declaro a V.
Exa. apenas para informação que em
Santa Catarina, no pôrto de Laguna, foi
feito um concurso de corretores de navios
recentemente. Apresentaram-se diversos
candidatos que se submeteram a provas
e foram aprovados. Não forma nomeados
por o Govêrno, o Ministério da Fazenda
não tomou providências. A emenda
apenas visa não marginalizar a classe de
corretores de navios, extinguir a classe de
corretores de navios.
E' o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Com a palavra o Relator,
Ministro Daniel Faraco.
O SR. RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – Sr. Presidente, o projeto, em
seu artigo 35, estabelece o seguinte (Lê)
"O desembaraço e o despacho das
embarcações de qualquer bandeira,
procedentes de ou destinadas a portos
nacionaiá ou estrangeiros, bem como o
afretamento, a compra ou venda de
embarcações, a corretagem de seguros
maritimos e engajamento de mercadorias,
independem
da
interferência
de
corretores de navios."
Com esta disposição, o projeto
estava dentro da sua linha, que coloca,
como objetivo desgravar, desburocratizar,
simplificar as exportações. E, no caso,
procurava tornar claro que não haveria
a intervenção de um intermediário
obrigatório. São poucos, e que são
intermediários obrigatórios. Quer seja
interessante ou não, há interveniência
dêles. E' um cartório, é um verdadeiro
cartório!
Êste artigo foi objeto de emendas,
supressivas. Tive ensejo de estudar a
matéria, e verificar que este problema foi
colocado recentemente, tomou uns
aspectos até mais agudos e levou o
Poder Executivo, o Presidente da
República a, ouvido o Conselho de
Segurança Nacional e invocando o
aspecto de defesa nacional, regular a
matéria por um decreto-lei, o de nº 5, de 4
de abril de 1965.
Diante disso, Sr. Presiderte, se me
afigurou que, regulada como estava a
matéria por decreto-lei recente, nao havia
o que mexer mais, e dei parecer favorável
a supressão do artigo, que era, aliás, o
que vinham pleiteando os corretores que
me procuraram.
Agora, o nobre Senador Antônio
Carlos pretende restabelecer, justamente
num projeto que visa a eliminar a
intermediação
não
absolutamente
necessária, uma situação que o Decretolei nº 5, de 1965, modificou.
Parece-me, Sr. Presidente, que não
cabe esta emenda. Creio que o nobre
Senador Antônio Carlos deve consultar os
seus autores, e o modesto relator, que
apóia, ficar na supressão do art. 35.
Não vamos a estar a inovar mais o
Decreto-lei nº 5 que regulou a matéria.
Vamos deixá-lo como está, mas num
projeto, repito, que visa a simplificar,
restabelecer complicações que, em nome
da defesa nacional, foram eliminados,
isso me parece demais. Dêsse modo. Sr.
Presidente, meu parecer é contrário.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Vai-se passar a votação.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, pediria a
palavra apenas para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – V. Exa. tem a palavra mas
peço seja rápido pois ainda temos 14
subemendas a votar. Além do mais,
parece-me, o assunto está perfeitamente
esclarecido.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, lembro a V.
Exa. que essa emenda envolve matéria
de outros que pedirem a supressão, razão
pela qual pense que V. Exa. deveria
conceder a palavra aqueles que pediram
essa supressão, porque será um
julgamento. Devera ser esclarecido, em
face das buas emendas, qual a posição
que tomaremos, se ficaremos com a
emenda supressiva, com a qual se atina a
Emenda nº 53, porque esta emenda traz,
no seu bojo. a mesma coisa. Então
deveremos decidir, porque a nossa
emenda ovitava justamente isso que o
nobre Sr. Relator está pretendendo de
nós.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Nobre Deputado, o art. 16 do
Decreto-lei reza o seguinte: (lê)
"Os armadores ou seus prepostos
poderão exercer a profissão de corretor
de navios e despachante aduaneiro."
Aqui, nós regulamos, através de
emenda o exercício da profissão de
despachante aduaneiro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Assim, Sr. Presidente. eu,
que fiz a emenda supressiva, fico com a
emenda 53 que objetiva, também, a
eliminação
da
cláusula
sôbre
despachantes.
O SR. SENADOR AURELIO VlANA:
– Sr. Presidente, o assunto é de suma
gravidade. O nobre Relator declarou que,
por uma questão de defesa nacional, o
Govêrno estabeleceu aquelas medidas
que estão contidas naquele decreto.
Ora, declaração dessa natureza e de
grande e suma importância para uma
Comissão que está votando projeto dêste
porte, que transforma, que altera. E' uma
grande responsabilidade nossa, ou então,
nós somos boneco. E' grande a nossa
responsabilidade
porque
podemos
prejudicar uma classe inteira nos seus
direitos adquiridos, e que está prestando
grandes serviços ao País no seu setor. O
Relator que é pessoa digna honesta,
idônea – até prova em contrário, porque
todos somos dignos, honestos e idôneos
até que se prove o contrário, e de outro
lado o Senados Antonio Carlos, que
merece tôda nossa fé, faz declaração
dêsse porte. O Depufado Daniel Faraco
foi Ministro da Indústria e do Comércio.
Então precisamos ser esclarecidos.
Então, essa classe é tão nociva ao Pais
qus faz implicações de tal ordem, que é
objeto de um decreto que, pràticamente, a
coloca ao lado "por questões de defesa
nacional? De concreto, o que existe
contra ela? Êste é que é o fato, eu então,
estamos votando pela fé. Era isso, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Com a palavra o Relator,
Deputado Daniel Faraco.
O SR. RELATOR DEPUTADO
DANIEL FARACO: – Sr. Presidente creio
que não se faz necessário recorrer a êsse
tipo de argumentação que me parece
claramente mal colocada.
O que eu afirmei – e estão as notas
taquigráficas ai – é que o Govêrno baixou
êste decreto-lei invocando a segurança
nacional, no que teve apoio do Conselho
de Segurança Nacional. Aliás só assim
êle poderia baixar um decreto-lei de
acôrdo com o Ato Institucional. Agora
retirar dai a conclusão de que esta
pequena classe de corretores seria nociva
ao interêsse nacional, isso não me parece
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conforme aos dotes de inteligência do
nobre Senador. Realmente fazem parte
da sua capacidade parlamentar a
sustentação de um ponto-de-vista,
trazendo argumentos que possam
conquistar votos, mas não há em
nenhuma palavra minha qualquer vestígio
de afirmação de que a classe seja nociva
à segurança nacional. A forma como
vinha sendo processada a interferência
dos corretores de navios é que foi
considerada não por mim mas pelo
Govêrno, pelo Conselho de segurança
Nacional, que exigiu uma reformulação no
interesse da segurança nacional.
Essa providência está publicada no
Diário Oficial.
Repito, Sr. Presidente: não se
discute aqui a extinção ou não de classes;
não é isto que está em jogo, tanto que o
que proponho é não se dê nada, a
matéria fique como está regulada pelo
decreto-lei. O que, na verdade, não se
pode fazer e, num projeto que procura
simplificar, desburocratizar, voltar a
complicar, com intermediação obrigatória
novamente
definida.
Porque
a
intermediação continua: essa referência
feita à legislação recente que situa
classes de corretores de navios, não
tem nenhum valor de argumento.
Perdoem-me os nobres Congressistas.
Evidentemente, quando se legislou – fui
eu quem deu o projeto – que se legisla
sôbre Juntas Comerciais em algum lugar,
devem ser registrados corretores de
navios, como continuam sendo.
Senhor Presidente, repito, não se
está extinguindo classe, tirando o direito
de ninguém. O que não se deve fazer é,
num projeto que visa simplificar, reviver,
agravar complicações, pois o Govêrno, no
interêsse da segurança nacional, julgou
de seu dever regular da forma como fêz
agora.
Meu parecer é favorável à supressão
do art. 35, contra a emenda do nobre
Senador, que visa a restabelecer uma
complicação já superada.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente): – Vamos passar a votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – O resultado da votação foi de
7 a 7 votos.
Senhores membros da Comissão, e
assunto foi demais esclarecido; por essa
razão, como Presidente da Comissão,
voto a favor da Emenda.
Emenda nº 57, do Deputado Mário,
Covas.
Requer destaque para a Emenda nº
57. Com a palavra o nobre Deputado
Mário Covas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS
(para discussão – não foi revisto pelo
orador): – Sr. Presidente, a Emenda nº
57, de autoria do nobre Senador. Bezerra
Neto, objetiva introduzir aditamento no
item 2º do § 1º do art. 40. Êste artigo trata
das (Lê:)
"mercadorias
importadas
e
depositadas
em
armazéns-gerais
alfandegados poderão ser mantidas em
depósitos durante o prazo a ser
estabelecido em regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo as mercadorias
importadas, poderão:
I – Ser entregues ao consumo
interno, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas as
exigências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros.
II – Ser devolvidas ao país de origem, ou
ser reexportadas para qualquer outro destino,
total ou parcialmente, de uma só vez ou em
lotes ou parcelas, independentemente de
tributos."
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Então, a emenda objetiva o seguinte:
a mercadoria foi importada. Sai da
alfândega e vai para o armazém-geral. Ali
pode ser distribuída para dois destinos.
1º) ser vendida para o consumo interno.
No instante de se fazer a venda, o
procedimento fiscal é viabilizado. 2º) ser
reexportada para qualquer outro destino
ou voltar ao país de origem. Êsse
segundo
procedimento
se
faz
independentemente de tributos.
A mercadoria estaria no armazém
praticamente em trânsito. Seria uma
reexportação, ou a volta a seu País de
origem, e nesta hipótese não pagaria tributo.
A emenda preconizada pelo nobre
Senador Bezerra Neto manda incluir ou
admitir no item 2, isto é, as mercadorias
serem devolvidas a seu país de origem.
A emenda também não manda pagar
simplesmente; manda que neste instante
se faça o confronto com a mercadoria e a
nota correspondente com os documentos
de embarque.
Isto
evitaria,
por
exemplo,
eventualmente – é possível que isto nunca
aconteça – que êsse armazém alfandegário
funcionasse como depositário de uma
mercadoria que não correspondesse aos
documentos de embarque. Na hipótese que
ela seja usada para o consumo interno, se
fará o procedimento fiscal. No caso de reexportação ou volta ao país de origem, se
fará o confronto, conforme preconiza a
emenda. De forma que a Emenda, sob todos
os aspectos é conveniente, não altera a
isenção tributária que o projeto preconiza;
não dificulta o processo da reexportação ou
de embarque Simplesmente, preconiza o
confronto.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– A Emenda é uma orientação para a
regulamentação da matéria.
O SR. DEPUTADO MARIO COVAS:
– Exato. Embora se pudesse dizer que a
matéria
poderia
constar
da
regulamentação do projeto, ela me parece
bastante conveniente, não tem nenhuma
contra-indicação. A confrontação dos
documentos de embarque com a
mercadoria, como se se tratasse de uma
exportação normal, já que se trata de uma
reexportação ou volta ao país de origem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – O Sr. Senador Bezerra Neto
deseja usar da palavra?
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– O Deputado Mário Covas já esclareceu
devidamente o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO DANIEL FARACO
(relator): – Sr. Presidente, ao examinar tôdas
as emendas, sempre o fiz com o espirito de
acertar,
e
procurando
atender
às
preocupações dos autores das emendas.
Nunca tomei à ligeira essas preocupações e
quero, inclusive agora, Sr. Presidente, neste.
Exame que vou fazer, raciocinando alto, quero
manter o mesmo espirito que espero seja
mantido também pelo autor da emenda e
nobres Congressistas.
Nós, aqui, não estamos para ter uma
vitória, mas estamos para ver o que convem
mais ao interêsse nacional. Ora, a
preocupação do nobre senador é perfeita. O
que S. Ex.ª quer é evitar a fraude. Êste o
objetivo de S. Ex.ª, mas S. Ex.ª coloca
evidentemente êsse objetivo de evitar a
fraude, dentro do contexto do projeto, dentro
do objetivo superior, que é o de facilitar,
desburocratizar o comércio para o exterior.
Evidentemente a fraude não é perseguida
por si mesma Não há ai um objetivo de
punir o erro, mas é pragmático o que se
quer, fraude é o que não serve ao
interêsse nacional, este é que é o ob-
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jetivo. Então, devemos muitas vezes e
sobretudo neste projeto, admitir, não é o
caso, mas o raciocínio, na hipótese,
admitir até mesmo a possibiltdade de não
se reprimirem tôdas as fraudes, quando o
custo de reprimir tôdas essas fraudes
fôsse reduzir considerávelmente o
intercâmbio comercial para o exterior a
dinamização do processo de intercâmbio
é o objetivo superior. O mais é meio para
se atingir êsse objetivo. Este projeto não
tem por isto mesmo urna caracteristica
fiscalista. Não há preocupação de pegaladrão. As fraudes são punidas por uma
série de razões, mas o objetivo é a
dinamização.
Esta experiência dos armazéns
alfandegários é nova, nova com esta
extensão. E' para êste ponto que chamo a
atenção do Sr. Deputado Mário Covas.
Tudo que diz respeito aos armazéns
alfandegários está regido bàsicamente
pelo Art. 37, que diz: (Lê:)
"O Ministro da Fazenda poderá autorizar,
ás pessoas jurídicas que funcionarem como
emprêsas de armazéns gerais, a operar
unidades de armazenamento, ensilagem e
frigorificagem, como armazéns gerais
alfandegados, observadas as condições de
segurança técnica e financeira e de resguardar
aos interêsses fiscais, nas condições que
dispuser o Regulamento da presente Lei."
O regulamento é que vai dispor
sôbre
todos
êsses
aspectos
de
fiscalização,
de
concordância,
de
documentos. Então por que motivo não
admitir a emenda do nobre Senador,
quando pretende no nº 2 do Parágrafo
único do Art. 40, acrescentar, na hipótese
de as mercadorias serem devolvidas ao
país de origem, a exigência da sua
perfeita
correspondência
com
os
documentos de embarque. As razões são
duas: em primeiro lugar há uma
desnecessidade,
pois
isso
sabe
perfeitamente dentro do Regulamento e o
Regulamento pode até atender melhor a
realidade cambiente. Mas o que me leva,
realmente, a isso e submeto com
empenho essa razão à consideração do
nobre Deputado Mário Covas e à
Comissão – é que se estabelecermos
isso, essa perfeita correspondência, então
poderá acontecer que uma divergência
adjetiva,
uma
divergência
muito
secundária poderá tornar impossível esse
fato em virtude da Lei, e, portanto,
trabalhar
contra
esses
armazéns
alfandegários que a Lei deseja que sejam
utilizados. Essa não é uma hipótese
absurda. Sabem os Senhores Membros
da Comissão que hoje, ainda hoje nas
alfândegas, à falta de um cedilha no "c"
vai pagar uma multa que pode ir até 5%.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Poder-se-ia suprimir, então, a
expressão "perfeita".
O SR. DEPUTADO DANIEL FARACO
(relator): – E se acrescentarmos: "nos têrmos
que estabelecer o e Regulamento?"
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– A sugestão da correspondência dessa
Conferência, entendo que interessa até
ao futuro Regulamento.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Quero ir ao
encontro de sua preocupação. V. Exª
aceitaria "A sua correspondência com os
documentos de embarque conforme
estabelecer o Regulamento?"
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – O Sr. Relator está de acôrdo.
E, aprovada a subemenda do Sr. Relator
a Emende nº 57 por 17 votos a favor e o
contrários.

EMENDA Nº 58
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Presidente): – Passemos a Emenda
número 58.
Tem a palavra o nobre Deputado
Mário Covas, que requereu sem
destaque.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– O Ilustre Relatar ao dar parecer
contrário ao resguardo dos interêsses dos
depositantes faltosos não justifica, data
venia.
De forma que é de deduzir das
razões do relator ao dar parecer contrário
que isto visa, como limite minimo, os
preços vigentes no mercado importador
ou atacadista.
Tenho a impressão que aí o objetivo
é outro. Trata-se de que o leilão seja feito.
Sempre ouvi uma história que não
sei se é verdadeira ou não, mas vou
repetir aqui. Contava-se que determinado
cidadão fêz um grande contrabando de
baralho. E retirou de todos os baralhos a
mesma carta. Essa mesma carta êle
trouxe por um outro meio. De forma que
êsses babalho, ao chegar aqui, foram
apreendidos, tal a desfaçatez com que
contrabando foi feito. E a mercadoria foi a
leilão, e o único rematante possível era o
possuidor da carta que faltava nos
baralhos, porque em aquela carta os
baralhos não valiam nada para ninguém;
sò valiam para quem possuia a última
carta. Não sei se essa história é
verdadeira ou não.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO DE
CASTRO: – Mas é bem engendrada.
O SR RELATOR (Deputado Daniel
Faraco): – "Sin é vero, é bene trovato"...
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Exatamente.
Creio que implícita na emenda esta a
idéia de acobertar o Poder Público de
eventualidades como esta. E havia outro
caso que se conta muito na minha cidade.
E' de uma grande Importação feita de
mârcore, mas num volume tal, que só
interessava a determinada pessoa. Essa
mercadoria foi apreendida, e arrematada
por um preço muito inferior ao que
corresponderia ao do mercado atacadista.
Aquela mercadoria só interessava a
determinada pessoa. Não havia quem
licitasse aquêle volume de mercadoria, e,
assim, êle pôde licitar por preço inferior.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– O projeto não leva em conta a
legislação vigente sôbre leilões.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, vaise formando o raciocinio da Comissão,
sem que os argumentos do relator
também pesem. Não me parece ser o
processo próprio.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Lembro ao nobre relator que a palavra
me foi concedida, por cinco minutos, e até
o presente instante o Sr. Presidente ainda
não me advertiu de que o tempo de que
dispunha estaria esgotado.
Todavia, folgo em saber, pelo nobre
Relator, que os argumentos que
apresentei estavam produzindo algum
resultado.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Tenho por Vossa
Excelência, nobre Deputado Mário Covas,
uma especial admiração...
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– A admiração é recíproca, esteja certo V.
Ex.ª.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – ... e não quero, de
maneira alguma, que a questão deixe
de ser colocada como deve ser
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V. Ex.ª nesta manhã, teve ensejo de
situar uma posição em que Vossa
Excelência estava parecendo estar na
defesa do ponto de vista do Govêrno e eu
do outro lado, e creia V. Ex.ª que tudo
isso só nos pode honrar, porque
demonstra que desejamos, realmente, é
encontrar o melhor. Então me parece que
nessa procura do que convém mais à
Nação a maneira de conduzir o raciocínio
é muito importante. Sabe V. Ex.ª que a
razão é um instrumento tão deficiente
para se entrar a verdade, mas é o que
temos e assim devemos ser cautelosos e
V. Ex.ª há de reconhecer que meu
objetivo tem nobreza.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Perfeitamente nobre Senhor Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermirio): – Tendo em vista que o nobre
Deputado Mário Covas já terminou sua
explanação, dou a palavra, agora, ao
nobre Sr. Relator.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator) (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, volto a
raciocinar com a Comissão, no sentido de
chegarmos à melhor solução.
Êsses armazéns alfandegários são
uma novidade, uma instituição da qual
esperamos todos frutos muito bons para
facilitar, para dinamizar o intercâmbio com
o exterior. Dêssa modo devemos cercálos de tôdas as precauções; uma delas
parece-me ser a perfeita mobilidade da
mercadoria depositada nesse armazém
alfandegário. O importante é sabermos
que hipótese configura o Art. 46, e que é
a seguinte: (Lê:)
"Decorrido o prazo estipulado no
artigo 40, e não retirados, pelo
depositante, as mercadorias depositadas
na forma nêle prevista, seja para
colocação no mercado interno, seja para
retôrno ao país de origem, seja para a
exportação ou encaminhamento a outros
destinos ou não pagas as tarifas de
armazenagem geral e os serviços
complementares devidos à emprêsa
depositária, a autoridade competente, na
forma
indicada
no
regulamento,
promoverá o leilão público das mesmas,
alienando-as à vista dor preço nunca
inferior aos impostos devidos".
O que faz, portanto, a autoridade? e
A
mercadoria
está
abusivamente
utilizando armazéns e, se não forem
tomadas as providências cabíveis, estará
imobilizando aquêles armazéns. Toma-se,
então, uma atitude drástica: vende-se á
mercadoria pelo preço que der, desde
que possa Cobrir os encargos tributários.
Essa decisão faz-se necessária para
garantir
que
o
armazém
seja
corretamente utilizado para o evitar que
marca que mercadorias se eternizem nos
armazéns.
A fórmula do nobre Senador manda
que a venda se faça pelos preços nunca
inferiores aos vigentes do mercado,
equivale a desinteressar da compra os
possíveis
compradores.
Quem
irá
comprar essas mercadorias pelos preços
correntes? Não haveria o estimulo a
comprar, e poderia o depositante de máfé, ...bem, não sei que situações criar.
Repito: é uma posição drástica. Nem isso
é necessário porque, realmente, existe
aqui a formula indicada no Regulamento.
O SR SENADOR BEZERRA NETO:
– Eu votaria pela fórmula do Regulamento
se respeitada a tabela conforme a
legislação que já existe entre nós.
O SR. RELATOR DANIEL FARACO
– (relator): – V. Ex.ª não considera êste
um caso específico, um caso em que a
legislação geral não deve...
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O SR. SENADOR BEZERRA
NETO: – O objetivo seria o de
alcançar o preço no valor das taxas
devidas, quando a mercadoria poderia
não ir ao preço normal na primeira ou
na segunda praça, até alcançar
preços comerciáveis. Não atingindo o
preço normal nas praças então e que
iríamos buscar qualquer preço, tal
como se faz no processo civil ou no
processo fiscal.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
PARACO (relator): – A medida prevista
no regulamento não é de execução
rápida; ela vai se eternizar.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Realmente, o processo de leilão é
demoradíssimo; as mercadorias se
eternizam nas alfândegas. Mas é preciso
lembrar que ficariam criados dois pesos e
duas
medidas.
A
mercadoria
é
desembarcada do navio e vai para os
armazéns alfandegários normais e não é
retirada no prazo devido. Então vai a
leilão, que obedece a uma determinada
norma. Agora, se a mercadoria é
desembarcada e vai para os armazéns
alfandegários e não é retirada, vai a
leilão. Esse leilão, então, é feito sob outra
norma. Parece-me que êsse é o maior
mal.
Isso pode, para quem tenha má-fé,
Ivetar a criar um problema para o
armazém geral alfandegado. E faz isso
propositadamente:
descarrega
a
mercadoria, não a deixa na Aduana;
leva-a
para
o
armazém
geral
alfandegado, porque na Aduada ele
sabe que o leilão vai obedecer a um
limite mínimo, inferior.
Acho, então, razoável mudar as
normas atuais. Realmente, V. Ex.ª diz
com inteira procedência: os leilões
hoje, são inteiramente errados. Às
vezes, as coisas se prolongam por dez,
quinze anos! O Deputado Antônio
Feliciano sabe disso, vive naquela área
e realmente os leilões acabam não
produzindo.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– O projeto, agora, pode prever uma taxateto para os leilões.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Não deve trazer duas normas diferentes
para os armazéns gerais e para os
armazéns gerais alfandegados, porque aí
não estaremos facilitando mas dificultando,
uma vez que o que desejar fraudar,
futuramente, levará a mercadoria para o
armazém geral alfandegado. A pessoa que
tem má-fé usa êsse mecanismo... O lógico,
então, é uma norma.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– E a referência expressa de que o
primeiro leilão alcance o preço dos
tributos. Isso também não é fácil.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Estou com o Relatar. Talvez fôsse bom
aí o meio têrmo. O Deputado lembrou
uma posição lógica: se realmente o preço
fôr do atacadista, qualquer pessoa vai
comprar no atacadista.
Acho que o teto talvez não seja êste,
mas é importante a norma para o leilão
seja a mesma, quer no armazém comum,
quer no alfandegário.
Isso é matéria de Regulamento.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– O leilão especial deve ter prazo
especial.
O
SR.
SENADOR
ANTÔNIO
CARLOS: – Nobre Relator, V. Ex.ª podia
apresentar emenda estendendo o critério
do particular aos armazéns oficiais.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – E esgotado o
prazo? Tem que haver um procedimento,
senão se eterniza.
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O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Esgotado o prazo pode até ser feito por
venda direta.
O SR. DEPUTADO MONTEIRO
DE CASTRO: – Se constar o
dispositivo de que o leilão só visa os
preços relativos aos tributos, não
haverá a hipótese de que não acha
saída para a mercadoria.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Poderia haver um preço maior para a
primeira chamada, findo o prazo para o
primeiro leilão haveria outro, com o preço
relativo aos tributos.
O
SR
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Não há outro
remédio, a realidade é esta, tem que
haver um prazo.
O SR. PRESIDENTE (senador
José Ermírio): – Gostaríamos de ouvir
a orientação do Relator, que está de
acôrdo com o plano geral, precisando
apenas dar normas para que saiamos
do impasse.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, é
desejo geral chegarmos a uma fórmula.
(Pausa.)
Palestram os Srs. Parlamentares.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, a
subemenca à Emenda nº 58, seria então
esta: (Lê):
"Suprimir no art. 46 do Projeto as
palavras finais: "Alianando-as à vista, por
preço superior aos impostos devidos".
Vale dizer que, com a autorização
indicada, proceder-se-á, conforme o
regulamento, ao leilão público das
mercadorias. As autoridades procurarão
tirar o que puderem da legislação.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – A submenda foi aprovada por
unanimidade. Passamos, a seguir, no
destaque do Sr. Mário Covas, sôbre a
Emenda nº 60.
Tem a palavra o Sr. Deputado
Antônio Feliciano, autor da Emenda.
O SR. DEPUTADO ANTONIO
FELICIANO: – Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão, a proposição que
ora se discute prescreve, no seu art. 55,
aceitos já aprovado, o seguinte: (Lê):
"Com exceção do Impôsto de
Exportação,
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – "...regulado por lei
especial, ficam extintos todos os impostos,
taxas,
quotas,
emolumentos
e
contribuições que incidam especificamente
sôbre qualquer mercadoria destinada à
exportação despachada em qualquer dia,
hora e via".
Em vista dêste preceito, eu ofereço
ao
projeto
a
emenda
nº
60
consubstanciada nestes têrmos: (Lê):
"Aos exportadores em débito com
impostos, taxas, quotas, emolumentos e
contribuições extintas por êste diploma
legal será concedida anistia fiscal a partir
da vigência da presente lei, a qual só irá
beneficiar
dívidas
oriundas
da
interposição de medidas judiciais e não
aquelas para com o impôsto de
exportação".
Esta emenda não mereceu parecer
favorável do eminente relator, Deputado
Daniel Faraco e para sua rejeição usou
de dois argumentos. O primeiro, é de
que seria uma injustiça dar a anistia aos
que pagarem quando outros não
pagarem.
Devo informar à Comissão que o
assunto
foi
patrocinado
pelas
associações de classe de São Paulo, as
quais impetraram mandato de segurança
em favor de todo aos exportadores
de
frutas,
mandatos
de
segu-

rança que mereceram as respectivas
liminares que foram julgadas no merito e
posteriormente, e essa decisão foi
modificada.
Para justificar o segundo argumento
é que não se sabe o valor dêsses débitos.
Com o devido respeito à ponderação
do eminente Relator, quero, não com
recursos pessoas, mas com, a convicção
de lições de direito que me foram
fornecidas em parecer de autoria do
eminente jurista José Frederico Marques,
ex-Ministro do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Professor da Universidade de São
Paulo e uma das maiores autoridades
jurídicas da minha terra, as seguintes
considerações: (Lê):
"Se a lei é a única fonte dos tributos,
também só à lei cabe desvincular o
contribuinte do pagamento dêsses
tributos".
E' o que observa José Geraldo
Lopes Nogueira. Só a lei pode criar
tributos, pode conceder anistia fiscal.
Desobrigar o contribuinte do pagamento
de tributos é uma passagem posterior".
Acrescenta: (Lê):
"Fica certo pois que essa forma de
remissão de dívida, a anistia fiscal só
poderá decorrer de lei"
"Anistia, portanto, é providência legal
destinada a extinguir débito tributário,
alçando-se sôbre o passado e impedindo
os efeitos que obrigarão fiscal pudesse
produzir no futuro".
"Como dizia já no direito romano
Ulpiano, trata-se de medida políticofinanceira destinada a solucionar muitas
vêzes questões controversas deslindadas
por leis posteriores a fim de regularizar,
de modo definitivo, a cobrança fiscal.
Lembra Giannini, que a entrada em
vigor de novos dispositivos Legais, que
suprimam
ou
modifiquem
tributos
existentes, não extinguem os débitos
fiscais de lei anterior, ainda que não
estejam devidamente lançados.
E a anistia fiscal surge, geralmente,
como lembra Ernst Blumentein, "na
promulgação ou revisão de leis fiscais".
No presente caso, a anistia fiscal que
a emenda procura conceder é altamente
salutar e de aconselhável aprovação.
As isenções de todas os tributos e
taxas, que o art. 55, do Projeto, agora vai
trazer, teve por escopo eliminar gravames
que apenas tem concorrido para dificultar
o comércio exterior. Como se obtempera,
com bastante precisão, na exposição de
motivos que acompanha o "Projeto", "a
excessiva carta tributária a que estão
sujeitas as exportações brasileiras, não
mais se justifica. Concorre, apenas, para
encarecer preço da oferta, dificultar
concorrência externa e desestimular o
exportador e o produtor nacionais".
"A experiência tem mostrado que a
atual sistemática de gravar exportações,
aliada à inflação interna, leva a
constantes pressões para reajustamento
da taxa cambial ou apêlo de subvenções
diretas".
Se o Poder Público está empenhado
em
remover,
com
as
isenções
concedidas, as dificuldades inúmeras que
vinham pesando sôbre a exportação,
nada mais certo do que fazer acompanhar
a "isenção" da "remissão", para que
assim o futuro e o pretérito fiquem
abrangidos,
num
só
ato,
pelas
providências agora tomadas com o
escopo de estimular as exportações. A
remissão (de que a anistia é a forma legal
por excelência) e a isenção constituem,
no Direito Financeiro, institutos da mesma
Iinhagem e subordinados, em geral, aos
mesmos princípios. Por que, pois, não
irmaná-los na lei a ser promulgada
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para regular o "intercâmbio comercial com
o exterior?"
O exportador angustiado com débitos
fiscais anteriores, talvez nem possa, de
imediato, beneficiar-se com as isenções
agora concedidas, o que constituirá um
fator negativo em sua atividade comercial,
que, justamente, se pretende, com a lei
projetada, estimular e catalizar.
Uma vez que o Govêrno da União,
com o projeto enviado ao Legislativo,
busca e pretende revigorar nossas
exportações, nada melhor que anistiar os
contribuintes inadimplentes com o Fisco,
pois,
assim,
lhes
infundirá
mais
tranquilidade e estimulo para o trabalho
que se procura vitalizar, com as isenções
a serem concedidas.
Ao demais, em muitos dêsses
débitos em atraso, há sérias dúvidas de
ordem jurídica, a gerar controvérsias,
demandas e incertezas, pelo que o
aconselhável será que sôbre tudo isso
corra a ação extintiva da anistia.
Dizia o insigne Costa Manso, num
dos luminosos votos que pronunciou no
Supremo Tribunal Federal, que a lex
posterius, em muitos casos, se reveste de
eficácia retroativa em reltacão às hipótese
duvidosas e controversas. E' que, em tal
hipótese, e nôvo mandamento legal tem o
verdadeiro
significado
de
norma
interpretativa, revelando o que se achava
latente, quanto à lei anterior, na
consciência jurídica do País. Ela,
portanto, não só dispõe para o futuro,
como ainda alcançar situações pretéritas,
por imprimir, à lei anterior, os seus
verdadeiros significados e entendimentos.
In casu, como a isenção foi genérica e
ampla, não se pode falar em sentido
específico da nova lei em relação ao
conteúdo da lei antiga, para dar a esta o seu
real significado. Todavia, ante ante a política
adotada no projeto, de completa libertação
do exportador dos ônus e encargos fiscais –
juizes e côrtes judiciárias, de futuro,
aplicarão, com o mesmo espírito, os
preceitos agora derrogados, no tocante a
débitos nascidos sob o império da lei antiga.
Sr. Presidente, o problema é êste
débito que pesa sôbre a exportação sem
rigor não são pagos pelos exportadores.
Estes que recebem e não prestam contas,
oneram diretamente o produtor honesto.
Desaparecendo da legislação, da lei, as
taxas, os tributos, débitos e contribuições,
não sei como a Fazenda que, até hoje,
não lançou nenhum dêsses débitos, não
usou nenhum recurso judicial para a
cobrança, poderá comparecer em juízo se
desapareceu a causa determinante das
dívidas que foi a extinção completa,
integral dos tributos que pesavam sôbre a
exportação. É êste o objetivo da Emenda.
É êste o objetivo da emenda que tive a
honra de encaminhar a esta Comissão, em
benefício não diretamente da exportação,
mas daqueles que na terra, anônimamente,
constrôem a grandeza do País.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Com a palavra o ministro
Daniel Faraco, relator.
O SR. RELATOR (deputado Daniel
Faraco): – Sr. Presidente, examinei essa
emenda nº 60 – e a nº 61, que tem a
mesma redação – com aquêle espírito a
que me referi de início, procurando colocarme na posição do autor, compreender-lhe
as objeções e os objetivos e fazer o
possível para acompanhá-lo.
Acontece, entretanto, Sr. Presidente,
que desta emenda nós não podemos
conhecer a extensão. Não se trata só do
valor, não é isto, mas a extensão. Porque o
objetivo a que visa o nobre Deputado
Antônio Feliciano é o de atender aos receios
– e notem V. Exas. são receios de banani-
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cultores que temem virem a ser intimados
a pagar tributos que não foram intimados
a pagar ainda. Não houve notificação
para que pagassem os tributos.
Então, para tranquilizar êstes
homens, se põe na Lei uma anistia fiscal
– cuja extensão nós não podemos prever.
Quer-me parecer, que nada poderia
acrescentar à própria autoridade do nobre
Deputado Antônio Feliciano e à dos autores
que citou. Creio, porém, que se êsses
exportadores não foram notificados a pagar
o impôsto, quando o impôsto vigia, não
poderão, evidentemente, ser notificados a
fazê-lo com base em lei revogada.
Isto parece-me claro, Sr. Presidente.
Êste é o entendimento que dou e creio
ser também o da Comissão, mas muito
além. No afã de fazer tudo quanto podia
com êsse objetivo, consultei o Sr. Ministro
da Fazenda. O parecer de S. Exa. foi
contrário, considerando desaconselhável
a anistia.
Creio que não deveriamos arriscarnos a conceder uma anistia, cuja
extensão não podamos avaliar: se
beneficiará sòmente os bananicultores, eu
também não sei quantos mais.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– O autor da emenda quer beneficiar os
fruticultores, mas a proposição fala nos
exportadores em geral. Penso que S. Ex.ª
deveria ter especificado. A anistia deve
restringir-se aos exportadores de frutas.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Desejava que o nobre Relator me
concedesse um aparte, Sr. Presidente.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Pois não.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS
(sem revisão do orador): – Nobre Sr.
Relator, gostaria de, com a maior
lealdade, tecer algumas considerações a
respeito do assunto. Realmente concordo
com o parecer de V. Exa. e penso que
ninguém, em sã consciência, poderá dêle
discordar.
Com efeito é difícil aprovar uma
anistia fiscal que envolve montantes que
desconhecemos, mas o espírito do projeto
é um só, o de favorecer, de facilitar a
exportação. O objetivo da emenda,
reconheço com V. Exa., está extravasando
dos seus objetivos fundamentais, com sua
formulação e de atender a situação
específica, e essa situação específica é a
seguinte: Há uma região das mais pobres
do País, onde tôda a economia repousa no
produto que se chama banana, que
contribui com dez milhões de dólares na
nossa receita cambial. Pois bem Sr.
Relator, a banana enfrenta, de uns dez
anos para cá, o problema do mal de
Sigatoga que incide sôbre essa fruta e que
inerradicavel e o contrôle dêsse mal é feito
por instrumentos onerosos: pulverização
permanente que requer uma seqüência,
pois se se deixar de se fazer, após duas ou
três aplicações, todo o trabalho perde seu
efeito. Então é um equipamento caro. Além
do mais, quando se trata de grandes áreas
essa pulverização é feita por intermédio de
aviões.
Ora, o Brasil enfrenta em matéria de
banana, uma concorrência que se
acentua dia a dia, através de outros
países da América Latina que produzem
outros tipos diferentes de banana e
enfrentando num dos grandes mercados
consumidores,
a
Argentina,
a
concorrência local que, neste ano
sobretudo, se acentuou bastante.
A banana é exportada com
características diferentes, é um produto
que sai quase em consignação. Pago o
frete, a mercadoria é exportada a FOB,
e, às vêzes, se estiola. Em 1963 a
entidade de classe entrou com um
mandado
de
segurança
para a
supressão do pagamento da Taxa de
Renovação da Marinha Mercante e cota
de previdência. Essa taxa é incidente
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sôbre o frete sob a alegação seguinte: se
a exportação é feita a FOB e o frete é
pago lá e como a taxa de marinha
mercante incide sôbre o frete, o produto
não poderia pagar essa taxa. Ganharam
em primeira e segunda instância e
perderam na terceira. O objetivo era
estimular a produção de banana que é um
dos poucos produtos em que a incidência
recai sôbre os produtores. É uma fôrmula
de estimular a produtores e exportadores,
é um estímulo adicional nisso que o
projeto tem como objetivo primacial, isto
é, facilitar a exportação e promovê-la.
Reconheço que a formulação dada à
emenda trará dificuldades à sua
aprovação.
Então, eu pediria a V. Exa. – depois
que expus o problema com toda clareza e
sinceridade, sem subterfúgios – já que a
emenda objetiva atender a essa situação
específica e no caso de o Sr. Relator
concordar com a tese, que S. Exa. pudesse
encontrar uma fórmula de subemendar
êste dispositivo, de tal maneira, que o
problema pudesse ser superado.
O SR. SENADOR BEZERRA NETO:
– Das palavras do ilustre Relator deduzi
uma sugestão para solucionar essa
questão, e isto quando S. Exa. dizia que
como se achava formulada a emenda se
poderia restringir a cobrança das taxas, e
mesmo que não haveria possibilidade de
cobrança das taxas referidas no art. 55.
que ainda não foram cobradas, a êsses
exportadores.
O SR. PRESIDENTE SENADOR
JOSÉ ERMÍRIO: – Com a palavra o Sr.
Relator Deputado Daniel Faraco.
O SR. RELATOR DEPUTADO
DANIEL FARACO: – Sr. Presidente, o
nobre Senador Bezerra Neto encontrou
nas minhas palavras uma sugestão, e não
serei eu que deixarei de identificá-la. Mas,
evidentemente. o nobre Senador atuou
com extraordinária argúcia.
O
SR.
SENADOR
AURÉLIO
VIANNA (pela ordem): – Sr. Presidente,
seria interessante que o Relator
prolatasse seu parecer para que outros
que desejassem discutir a emenda
pudessem fazê-lo. Em virtude do que
ouvimos, eu teria uma sugestão a fazer,
que não sei se o ilustre Relator aceitaria.
Seria através de subemenda isentar aos
bananicultores em débito com a Fazenda
Nacional, de taxas e impostos devidos,
dizendo "por êsse diploma legal será
concedido" etc. etc. Porque, se a questão
é esta, e se damos crédito ao que dizem
os Deputados Antônio Feliciano e Mário
Covas, então êsses produtores de
bananas estão numa situação de
insalvabilidade, porque a emenda como
está redigida não sei, em sã consciência,
como poderei votar. Só ouvimos falar em
produtores de bananas em situação difícil.
É uma coisa tremenda de conseqüências
imprevisíveis.
O Sr. Presidente, se esta sugestão
fôr acolhida poderá ser transformada em
emenda.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, com
a
mesma
lealdade
que
está
predominando nos trabalhos desta
Comissão, eu gostaria também de
acentuar que o parecer do Sr. Ministro da
Fazenda foi contrário a essa emenda
como está. Eu não posso assegurar que
S. Exa. concorda com um outro tipo. Em
todo o caso, proponho aqui uma
formulação dêste tipo: que fiquem extintos
os débitos dos exportadores de trutas ou
bananicultores, resultantes de tributos.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Débitos fiscais, para
generalizar, resultantes de exportação de
banana.
O
SR.
SENADOR
AURÉLIO
VIANNA: – Sr. Presidente, identifica-se
quase que a unanimidade.

O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – O Relator esta redigindo
uma subemenda nesse sentido.
Conforme declarou o Sr. Deputado
Mário Covas, a sigatoga, na região de
Santos, é o maior inimigo dos bananais.
Só mesmo com muita pulverização se
consegue dar impulso novamente à
lavoura. Êles têm ainda que corrigir o PH
dos solos, constantemente. Isso tudo traz
dificuldade.
Há tempos, Ii um estudo sôbre a
produção de banana do Equador, grande
concorrente nosso e há cêrca de um ano
aqui
compareceu
o
Diretor
da
Cooperativa Agrícola de Cotia, Doutor
Fábio Yassuda, e declarou que as
dificuldades de exportação se estavam
agravando.
A Cooperativa fêz exportação para o
Chile e ao chegar Ia os exportadores da
América Central baixaram o preço da
banana e sofreram grave, prejuízo.
Portanto, o apoio à zona da banana
deve ser estudado com cuidado, porém
tendo em vista a situação em que se
encontram.
O
SR.
SENADOR
DOMÍCIO
GONDIN: – Sr. Presidente, gostaria de
deixar consignado aqui um argumento,
falando sôbre nosso Nordeste sofrido,
não que não seja merecida essa emenda
em relação aos produtores da baixada
Santista, mas que também os produtores
do sisal, que ora se encontram em
gravíssimas dificuldades no Nordeste,
pudessem gozar dessa anistia, êsse
perdão fiscal, porque realmente no
Nordeste, tôdas as matérias primárias se
encontram em gravíssimas dificuldades
pelo conjunto, pela produção, pelas
dificuldades e pelos preços internacionais.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – V. Ex.ª tem razão, porque o
sisal baixou de 300 dólares para 130.
Aliás, é o que está acontecendo com
todos os produtos agrícolas e o trigo de
ano para ano sobe. E' o que acontece
neste ano. O preço do trigo teve aumento
de 10%.
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Senador Domício Gondim, confesso a
V. Ex.ª que nem sequer tocaria no
assunto se não tivesse havido ação
judicial durante o período em que o
pagamento foi suspenso. Veja V. Ex.ª que
a mesma fala de medida judicial.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Existe destaque do nobre
Deputado Djalma Marinho quanto aos
arts. 53 e 58 e seus parágrafos do
substitutivo do Relator, e Emenda nº 6-R,
também do Relator.
Tem a palavra o nobre Relator.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr Presidente, a
subemenda passa ser esta:
(Lê):
"Ficam extintos os débitos fiscais
ajuizados ou não dos exportadores de
banana
referentes
aos
tributos
cancelados pela presente artigo."
O SR. DEPUTADO MÁRIO COVAS:
– Ajuizados ou não, já acho uma
demasia.
O
SR.
SENADOR
DOMÍCIO
GONDIN: – Acho que deviemos incluir
todos os exportadores de fruta, para
darmos uma chance ao Nordeste. Não
podemos legislar expecíficamente em
benefício de uma classe.
O
SR
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – A questão foi posta
para os bananicultores, sôbre os quais
temos informações fidedígnas. Aliás, é
altamente confortador. Permita-me V. Ex.ª
verificar como a Comissão olha com alta
seguridade essa lei da extinção dos
débitos fiscais. Realmente é um problema
que
merece
exatamente
êsse
atendimento da Comissão que se mostra
cuidadosa em não ir ao desconhecido.
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O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Está aprovada a subemenda
do Relator à Emenda nº 60 por 15 votos a
favor e 3 contra. Passemos as emendas
53 e 58 do substitutivo do Relator.
Emenda nº 6-R e parágrafo.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, na breve
intervenção na primeira reunião, após a
leitura do parecer do Relator, tive
oportunidade de suscitar uma dúvida de
ordem constitucional, no que diz respeito
à interligação da Emenda e do parecer
com o dispositivo do artigo 58 do
substitutivo, de sorte que a referência do
destaque e o art. 53 do substitutivo, eu
abandono por questão de economia de
trabalho desta Comissão e desejo renovála sumàriamente.
A Emenda Constitucional nº 18
estatui: (Lê):
"Compete à União na tributação os
impostos sôbre óleos lubrificantes e
gazosos e consumo de energia elétrica
arrecadada para suas fazendas."
Os impostos assinalados por essa
rubrica, isso em matéria de competência
está estatuido no Art. 18 da Emenda
Constitucional nº 18, e no Art. 23 dessa
mesma emenda estatui que do montante
dessa
arrecadação
tributária
será
distribuído um percentual se não me
engano de 40 ou 60% aos Estados e
Municípios.
Vem o substitutivo e arrecada do
campo tributário essa incidência para
beneficiar o exportador ou a política de
exportação do País.
Então, pergunto: Pode o legislador
numa lei ordinária arrecadar uma
imposição fiscal contida na Constituição,
intercalada no Orçamento da República e
contrôle remoto de utilização ser entregue
às Fazendas estaduais e municipais na
forma configurada do Art. 23 da Emenda
Constitucional nº 18?
Desde o primeiro instante que isso
me acudiu e tive a preocupação de
previnir o Relator e para minha
perplexidade tôda comissão escutou e
ouviu as ponderações de S. Exa. no
momento oportuno em que nos colocava
para uma construção no sentido de
aproveitar a sua idéia que reputava
benéfica aos designios dessa proposição
governamental.
Sr. Presidente a matéria, para mim é
incontornável: ou abandonamos o texto
governamental, imperioso ou não. E' a
mesma coisa que essa matéria de
subsidio dos Congressistas. Não sei
como se encontrar a saída, e a saída, no
meu entender, so seria possível no
desdobramento da tese de dois estágios:
o primeiro é o princípio de que a União se
ateria apenas à área tributária que lhe
compete, respeitando a área estadual, ou,
então, e seria o segundo princípio, faria a
indenização total aos estados e
municípios. Fora dessa posição eu
confesso não encontrar outra para
resolver, legalmente, o assunto.
O Deputado Daniel Faraco, que é um
especialista no assunto, inovou o projeto
governamental pois que êis continha
dispositivo nesse rumo e S. Exa., como
homem avisado em problemas de
interêsse público do seu país, cuidou,
dentro da diretriz dessa lei profundamente
empresarial – ela tem um arcabouço de
proteção profunda, de sorte que o
exportador passará a ser um dos
princípios da República, tens a sua
atividade constante, permanente, sob a
proteção do órgão governamental,
exagerada. Tira todos os benefícios da
política da exportação, todos nós
sabemos, com grande implicações para o
desenvolvimento e para a prosperidade
da nação.
E' uma tese irrespondível, mas
coloco a categoria numa área de pri-
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vilégios desmedidos. Inegàvelmente,
entre tôdas as categorias profissionais do
país, ela goza, através dessa elaboração
legislativa penosa, uma situação peculiar
de preferência do poder público. Tem
tudo, não paga nada.
Que a União faça sacrifício, que a
União concorra para êste designio; mas
trazer da pobre, da paupérrima Fazenda
Municipal,
Fazenda
Estadual
uma
contribuição nesse sentido, pode parecer
eficaz, mas não tem esporte de garantia
constitucional.
Foi nessa preocupação apenas, com
esse desejo exclusivo, por deformação
profissional que não estou nem me
interessando, como devia, em ir ao cerne,
ao próprio conteúdo de tôda essa política
de comércio exterior. Contudo nessa tese
do superprojeto, o mais importante projeto
que passou pela Câmara depois da
Revolução, a maior soma de favores que
se lança sôbre uma categoria da
comunidade brasileira em benefício de
outros. Tenho a impressão de que ha
uma espécie de obstáculo ou de
vascalagem. E' preciso um minuto de
respeito às diretrizes constitucionais.
E' o que me se afigura o certo, mas
estou decidido a coperar com o Relator
para a solução do problema.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(presidente): – Tem a palavra o Sr.
Deputado Daniel Faraco, Relator.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (redator): – Sr. Presidente, eu
suplico a atenção da Comissão para esta
matéria que tem uma importância
realmente transcendental. Já tive ensejo
de dizer à nobre Comissão que ninguém
consegue exportar impostos, ninguém,
ninguém consegue exportar tributos
porque o mercado internacional é de tal
forma competitivo que ganham colocando
os seus produtos aquêles que não
cobram tributos, de modo que não se
consegue nunca exportar tributos.
Ora, o campo dos manufaturados (e
é a êste que se refere a emenda) o
campo dos manufaturados é, a um tempo,
extremamente árduo e difícil para o nosso
desenvolvimento. Porque colocando os
produtos manufaturados nos mercados,
mundiais nós estamos dando à produção
de manufaturados, à produção industrial,
dentro do nosso país, o padrão mundial.
E é extremamente confortador verificar
que a nossa produção industrial consegue
concorrer, vem conseguindo concorrer.
Concorrer no mercado mundial é, em
grande parte, obra da capacidade de
conquistar êsses mercados, de atuar. E'
efeito da presença do exportador nesses
mercados, mas, basicamente, é um
problema de custo de produção. Se os
custos de produção estiverem fora dos
gabaritos mundiais, então não se
consegue
exportar.
Então
faz-se
necessário (e é o que o projeto procura
fazer) desvencilhar, eliminar do custo de
produção – do produto exportador – tudo
aquilo que pudesse ser de lá retirado.
Então, todo êste esfôrço no sentido de
simplificar, no sentido de isentar, no
sentido, até, de estimular e de premiar.
No caso, a emenda visa a dar aos
produtos manufaturados – não a todos,
mas àqueles cuja penetração no mercado
internacional convém incentivar. São,
portanto, as exportações pioneiras, as
exportações desbravadoras, ou as
exportações consolidadoras de posições
num mercado extremamente árduo e
difícil – dar a essas exportações a
possibilidade de eliminar o impôsto único
sôbre combustível e energia elétrica –
combustível e energia elétrica que
constituam um insumo dessa produção.
Sabe V. Exa., Sr. Presidente, que
em alumínio a presença da eletrici-
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dade é marcante. Diz-se, até, que o
alunínio é eletricidade liquida.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Nobre Deputado Daniel
Faraco, não discuto nenhuma palavra.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente,
insisto na grande importância da medida.
Ela é, afinal, uma aplicação cabocla do
"draw-back", não se cobra um impôsto,
que geralmente é cobrado, porque se
trata de exportação, e, portanto, como
êsse impôsto, se fôsse cobrado, impediria
a exportação, então, não se cobra para
ter a exportação. Se se cobrasse o
impôsto não se teria nem o imposto nem
a exportação; não se cobra o impôsto
para se ter a exportação. Quanto a isso
creio não há duas opiniões entre os Srs.
Membros desta Comissão. Todo o
problema está em como proceder. Há
dois problemas a enfrentar. O primeiro é
um problema técnico.
Como incentivar, por exemplo, o
impôsto sôbre combustível liquido, o
combustível que vai ser utilizado numa
produção que se destina à exportação.
Não se pode fazer a priori, porque quem
vai saber se aquela mercadoria acaba
realmente sendo exportada. Portanto só
pode ser feito a posteriori; só depois é
que se configura o ato que se quer
isentar, e então estão colocados os
termos do problema que se quer resolver.
Para isso, entretanto, é preciso encontrar
uma fórmula que terá algum engenho. A
fórmula que ofereço consiste em
devolver, em restituir, em cobrar o
impôsto normalmente, mas na medida em
que forem sendo feitas as exportações, e
restituir-se o impôsto que foi cobrado
provisòriamente.
Entendo, Sr. Presidente, que não
houve, no caso, uma cobrança definitiva
do impôsto, como não houve no caso do
impôsto de renda, dos descontos na
fonte. A receita é apenas provisória.
No caso do draw-back, há uma
cobranca que, depois, é restituída. E' um
mecanismo para tornar possível a
isenção. O que estou configurando, aqui,
é uma isenção que a lei federal pode
atribuir. Essa isenção, evidentemente,
trás
como
conseqüência
uma
determinada receita que é partilhada.
Sinceramente,
não
vejo
nenhum
problema de ordem constitucional.
O nobre Deputado Djalma Marinho,
com seu alto espírito público – não estou
querendo elogiar para conquistá-lo –
verificará que estamos diante de um
problema cuja solução é de alto interêsse
para a Nação. Ora, temos a possibilidade
de uma construção que, sendo lógica,
tem que ser constitucional. Assim,
perguntaria a S. Ex.ª se essa colocação
do problema não remove as suas
dúvidas.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Deputado Daniel
Faraco, admito tôda boa-fé na sua
argumentação. Longe de mim interpretála de outro modo. V. Ex.ª deseja conduzir
a elaboração dessa lei dentro dos
propósitos e diretrizes do favorecimento à
exportação.
Tudo isto está muito correto e para
mim é exato e verossími, e possívelmente
útil ao meu País. Numa área nossos olhos
divergem mais do que nosso entendimento.
E vejo, no Art. 50 do projeto, que repete o
art. 48 do Substitutivo uma correlação a
meu a ver inconstitucional.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – O assunto está elucidado.
Vai-se passar à votação.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – V. Ex.ª, Sr. Presidente,
me permite, por tôda consideração que
eu devo ter a V. Ex.ª, à Comissão e

à natureza do nosso trabalho. Mas eu
preciso em defesa aparente de uma
posição mais do que ao destino intrínseco
da proposição, declarar que há nas
Constituições dispositivos que mesmo
que tenham a possibilidade de lei
complementar para ter vigência êles são
auto-executáveis por si mesmos. E
arrematando minhas conclusões: eu
entendo assim. Eu tenho a deformação
profissional que, naturalmente não é tão
sensível em muitos outros companheiros.
Eu sou vocação, e não tendo a vocação
empresarial, desejo marcar a minha
posição em tôrno do problema. Não tenho
desejo de convencimento, de catequese,
nem de fazer proselitismo. Entendo assim
e sinceramente entendo assim.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Peço ao Sr. Secretário que
faça a chamada para a votação. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – O resultado foi o seguinte:
Sete votos favoráveis e sete votos
contrários.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, se
V. Ex.ª me permite, sem querer
influenciar no seu voto – V. Ex.ª sabe a
lealdade com que procedo: no fundo, a
dificuldade que o nobre Deputado
Djalma Marinho encontra é o prejuízo
que decorrerá para os Estados com
essa isenção concedida à União.
Considerem V. Exas. de tal importância
êste incentivo para a nossa conquista
dos mercados mundiais, em matéria de
manufaturados,
que,
para
não
liquidarmos na fonte, no bêrço esta
nossa exportação tão promissora, que
atingiu a 120 milhões de dólares em
1965, eu me disponho a tôdas as
concessões no sentido de salvar êste
estímulo.
A dificuldade que o nobre Deputado
Djalma Marinho encontra é a de prejuízo
que daí decorre para os Estados.
Ora, S. Ex.ª há de reconhecer uma
coisa: a União pode pela Lei Federal,
conceder essa isenção, não a débito
do monte global mas a débito de sua
parte.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Ressalvando a parte que
cabe aos Estados, ai estou de acôrdo
com V. Ex.ª.
O
SR.
DEPUTADO
DANIEL
FARACO (relator): – Eu me proponho a
redigir emenda neste sentido, ao § 3º do
art. 58, do substitutivo.
Sr.
Presidente,
a
subemenda
consistiria no seguinte: a Emenda nº 6 (R)
tem artigo e três parágrafos. Diz o § 3º
(Lê):
"A restituição referida neste artigo
será debitada pelo Banco do Brasil S.A. à
conta da receita do respectivo impôsto a
êle recolhida."
Se fôr debitada à conta do impôsto,
evidentemente,
como
está,
ficará
reduzida a parcela dos Estados e dos
Municípios. Então, proponho – e já com o
apoio do Deputado Djalma Marinho – que
se dê a seguinte redação ao § 3º (Lê:)
"A restituição referida neste artigo
será debitada exclusivamente à conta da
parte da receita que cabe à União nos
impostos únicos a que se refere êste
artigo."
O
SR.
SENADOR
AURÉLIO
VIANNA: – Sr. Presidente, sou contra o
art. 58, porque se o artigo fôsse de
proteção a indústria nacional, estaria de
acôrdo; mas êle não discrimina, protege a
tôda e qualquer indústria de exportação.
Êste artigo protege os exportadores
nacionais que manipulam com capital
nacional ou não.
Se agora há desvantagem formidável
neste
campo
para
o
exportador
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que manipula com capital nacional,
imagine-se quando êste artigo fôr
aprovado e pôsto em prática. Então,
seremos amplamente desfavorecidos.
Estou dando a razão de meu voto.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – O Senhor Secretário proceda
a chamada para a votação da
subemenda.
(O
SR.
SECRETARIO
DA
COMISSÃO PROCEDE A CHAMADA)
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Procedida a votação da
subemenda do Relator à Emenda de nº 6
(R) verificou-se o seguinte resultado; 7
votos a favor e 7 votos contrários.
Está aprovada a subemenda.
Temos aqui um destaque do
Deputado Aloysio de Castro: são para os
artigos 61 e parágrafo único, 85 e
parágrafos, 86 e 87, do Substitutivo.
Pedia ao ilustre Deputado para que o
apreciássemos dentro do menor espaço
de tempo possível.
Tem a palavra o nobre Deputado
Aloysio de Castro.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Sr. Presidente, a minha
subemenda é contra a inserção, na lei
orçamentária da União, de recursos para
financiamento de exportação. Acredito
que o Govêrno deveria, pelo menos, ficar
adstrito à abertura de créditos especiais,
a subordinar a lei orçamentária a esses
recursos. Temos vivido quase que
permanentemente, nos últimos dez anos,
de recursos de déficit orçamentários. No
ano passado alimentávamos a idéia de
poder encerrar um período de deficits
orçamentários. Vemos, porém, que êles
continuam, consoante se deduziu do
balanço geral da União de 1965. De modo
que sou contra que o Govêrno utilize os
recursos orçamentários para os efeitos
previstos no artigo 61 do Substitutivo do
Sr. Relator.
No que concerne ao art. 85. neste
momento não faria mais nem menos do
que repetir o que ontem à noite, procurei
aqui para demonstrar que é abrir um
crédito de que trata o artigo 85 do
substitutivo, que aliás é o correspondente
do projeto, que é um crédito especial de
80 bilhões. O govêrno tomou essa
iniciativa em absoluto desacôrdo com o
que diz o artigo 43, da Lei nº 4.320: (Lê:)
"A
abertura
dos
créditos
suplementares especiais depende da
existência de recursos disponíveis etc.,
etc."
Em seguida a êsse caput, há a
enunciação do § 1º e incisos I – II – III e
IV.
Vem o § 2º, que fala da hipótese do
superavit, do qual estamos inteiramente
distante e o govêrno não pode provar
superavit financeiro nem aludiu a essa
existência. Tenho a certeza de que não
existe, muito menos inconvenientes e
excesso de arrecadação e o que êle
poderia fazer é o que está previsto no
inciso III, do § 1º, do art. 43, isto é,
apontar as rubricas orçamentárias que
proporia para fazer a cobertura do crédito
especial de 80 bilhões.
De modo que, se o Govêrno vier a
contar com a rubrica de oitenta bilhões
de cruzeiros, então devemos considerar
que o crédito de oitenta bilhões de
cruzeiros
encontra
cobertura
na
anulação dessas rubricas. Disso não
cuidou o projeto e não falou o Sr.
Relator. De sorte que o pedido e de
crédito está à inteiro descoberto das
disposições do Art. 43, da Lei nº 4.320.
No que concerne, entretanto,
Senhor Presidente, ao Art. 86, chamo a
atenção do nobre Relator de que ao
invés de se fazer a transferência dos
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recursos destinados à Comissão de
Comércio Exterior, sugeriria que S. Exa.
tomasse providências constantes do
Inciso III, § 1º, do Art. 43; isto é, essa
importância cobrirá a abertura de crédito
de cento e trinta bilhões de cruzeiros, ou
melhor, manda destinar essa importância,
se não me engano, a Comissão de
Desenvolvimento Industrial do Ministério
da agricultura e Comércio.
Essa providência pode ser adotada
nessas condições, ou seja, a rubrica
orçamentária transferida para a outra
Comissão, como determina a lei.
Portanto, faça-se como manda a lei, no
que concerne aos oitenta bilhões de
cruzeiros, salvo se o Govêrno apontar
que deve ser anulada a rubrica, para
efeito de contrato de cobertura de crédito.
Não sou eu que estou dizendo, é a
lei.
Era o que tinha que dizer.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Tem a palavra o Ministro
Daniel Faraco.
O SR. MINISTRO DANIEL FARACO
(relator): – Sr. Presidente, a Comissão e
V. Exa. verificaram a importância, a
extensão e a vasta área que êste projeto
cobre.
Evidentemente, não é possível fazer
o que o projeto pretende sem mobilizar os
recursos financeiros indispensáveis. De
modo que a própria votação do projeto
traz como consequência lógica a
atribuição de recursos necessários a
incrementação dos fins a que a Iei se
propõe.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Que o líder do govêrno trata
a proposta. Aceitaremos. O que eu quero
é que se faça tudo de acôrdo com a lei.
Não se pode fazer nada ao arrepio da lei.
Podemos colaborar, mas de acôrdo com
a lei. O Govêrno está com tudo na mão.
O SR. MINISTRO DANIEL FARACO
(relator): – Sr. Presidente, o art. 61
estabelece que o orçamento geral da
União
consignará
ao
fundo
do
financiamento para exportações dotações
específicas, a ser fixadas anualmente, a
partir do exercício de 1967, durante pelo
menos dez exercícios orçamentários
consecutivos, e no seu parágrafo único
autoriza a abertura de um crédito especial
de 20 bilhões para constituir uma parcela
do
Tesouro
nesse
fundo
de
Financiamento da exportação.
Ora, em matéria de financiamento da
exportação
nós
estamos
ainda
engatinhando, sobretudo num campo que
devemos cobrir se quisermos exportar,
cobrir a nossa posição de grande nação
nos mercados fundiais, que é o
financiamento da pré-exportação, o
financiamento da produção destinada à
exportação. Hoje, temos um mecanismo
que financia, com muita facilidade, a
exportação, mas o pré-financiamento da
exportação e a produção para exportação
é de absoluta necessidade e deve onerarse segundo um mecanismo e recursos
que devem ser mobilizados.
O que o artigo pretende é um crédito
especial de vinte bilhões de cruzeiros
para êste fim e estabelecer a norma que o
orçamento consignará anualmente uma
parcela que será fixada dentro das
possibilidades orçamentárias.
Creio que a importância de que se
reveste o financiamento é a razão que
nos leva a aprovar.
O segundo destaque diz respeito ao art.
85. Ora, o art. 85 manda que o Orçamento
Geral da União consigne, anualmente,
dotação específica para o funcionamento do
Conselho
Nacional
de
Comércio
Exterior. Evidentemente, se foi criado o
Conselho tem que funcionar e deve
constar do Orçamento. Segundo, dotação
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para o Fundo Federal Agro-Pecuário, a
título de contribuição especial destinada
ao melhor funcionamento dos serviços de
classificação e inspeção sanitária, relativa
a produtos de origem vegetal e animal. E'
um serviço da mais alta importancia.
Quando eu era secretário de Economia
do Rio Grande do Sul procurei exportar
cebolas. V. Ex.ª era Ministro e deve estar
lembrado. Nós verificamos então o que
era o mercado mundial de cebolas. A
Inglaterra, por exemplo, compra cebolas,
mas quer cebola dêste ou daquele
tamanho, encaixada assim, com esse
padrão. E inútil seguir desta maneira. Ou
nos seguimos um padrão de classificação
à altura das exigências de um mercado
exigente, que é o mercado mundial – e V.
Ex.ª viu, no Ministério da Agricultura, a
necessidade de dotar êsse serviço de
recursos. Depois, se estabelece que
neste ano se destine a instalação do
Conselho Nacional de Comércio Exterior
500 milhões de cruzeiros. E o Fundo
Federal
Agropecuário,
para
se
estabelecer um serviço de classificação,
terá um bilhão de cruzeiros.
A importância, V. Ex.ª que tem a
experiência de Ministro sabe não é
excessiva para o vulto da operação.
Parece-me perfeitamente justificável.
A terceira objeção diz respeito ao art.
86. O art. 86 manda transferir para a
Comissão de Desenvolvimento Industrial a
dotação de 130 milhões de cruzeiros
consignada no Orçamento para a
Comissão de Comércio Exterior. Pediria
para este caso a atenção especial da
Comissão porque estou diretamente
envolvido. No discurso que pronunciei
quando passei o cargo de Ministro do
Comércio e da Indústria, tive ocasião de
dizer que a parte realmente importante do
Ministério, que era o comércio exterior e o
desenvolvimento industrial, não dispunha
de órgão nem de mecanismo algum. Então,
foi necessário criá-los. Expus o fato ao
Senhor Presidente da República e ele
baixou decreto criando duas modestas
comissões: a Comissão de Comércio
Exterior e a Comissão de Desenvolvimento
Industrial. Com a Comissão de Comércio
Exterior, antecipamos o que está aqui, vale
dizer o forum em que reunimos todos os
órgãos que atuaram na exportação para
estabelecer uma unidade de comando que
é absolutamente necessária para evitar que
o exportador tivesse que bater numa
agência do Govêrno para receber uma
informação e em outra receber informação
completamente diversa.
Creio que o tempo foi muito bem
empregado. O trabalho apresentado pela
Comissão de Comércio Exterior foi
coroado de êxito. Os modestíssimos
recursos foram aplicados porque o
Congresso Nacional, na sua sabedoria,
entendeu destinar verbas orçamentárias
para essa Comissão.
Senhor Presidente, a Comissão de
Desenvolvimento Industrial ainda não
conseguiu chegar a êsse ponto nem poderia.
Entretanto o Deputado Mário Covas já deve
ter percebido na Comissão que estudou o
assunto da importação, a importância de que
se reveste êsse órgão, agrupando todos os
grupos executivos dos diversos setores
como a indústria mecânica e indústria
química, a indústria metalúrgica a
alimentação, tecidos, calçados e do cinema.
O trabalho dessa Comissão modesto, é de
valor imenso, bastando mencionar o
investimento de nada menos que cêrca de
trezentos milhões de dólares aprovados por
êsse órgão, promovendo ordenadamente o
desenvolvimento nesse setor.
Então, Sr. Presidente, há uma
preocupação
que
me
parece
perfeitamente lógica e razoável, que é a
de transferir a dotação para essa Comis-

são. Há duas Comissões que sempre
atuaram juntas e os técnicos servem
tanto a uma como a outra. Portanto há
uma tentativa muito razoável de
transferir essa dotação modesta de Cr$
130.000.00 da Comissão de Comércio
Exterior
para
a
Comissão
de
Desenvolvimento Industrial. Peço à
Comissão que atenda isso.
O SR. DEPUTADO ALOYSIO DE
CASTRO: – Eu disse apenas que não
devemos dar; disse apenas que se
observa a Lei nº 4.20.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente
não teria tempo – V. Ex.ª vai me
perdoar mais uma vez êsse desabafo –
para atender a tantas formalidades. A
Comissão vai me perdoar, mas por
mais que queira atender ao Deputado
Aloysio de Castro não consigo entrar
nessa "camisa de fôrca'' em que S.
Ex.ª vem, desde cedo, procurando
fazer-me entrar.
Senhor Presidente, o art. 87
destina 80 bilhões de cruzeiros para
que a CACEX a utilize como fundo
rotativo para as importações que deve
fazer. Essa importância é necessária
de modo especial, para as importações
de trigo. Estas requerem mobilização
de tal quantia. E aquêle que a mobilizar
por empréstimo ao Banco do Brasil
devera fazê-Io como proposto aqui,
criando-se êsse fundo rotativo. E' mais
fácil.
Senhor Presidente fiz o que pude
para atender às ponderações do ilustre
Presidente.
O SR. SENADOR JOSE' ERMIRIO
(presidente): – Vou colocar em votação o
destaque apresentado pelo Senhor
Deputado Aloysio de Castro arts. 61
parágrafo único; 85 e parágrafo e 86 e 87
do Substitutivo.
Peço ao Sr. Ney Passos Dantas para
proceder à chamada.
(Procede-se
à
chamada
para
votação.)
O SR PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Oito a três e o resultado
venceu o Relator.
Temos um destaque da Emenda
número 65, Deputado Mario Covas.
O SR. DEPUTADO MARIO COVAS:
– Sr. Presidente peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio) – Tem a palavra o nobre
Deputado Mario Covas.
O
SR.
DEPUTADO
MARIO
COVAS: – Sr. Presidente expus na
emenda o seguinte, eu achava que
êste dispositivo na realidade nenhuma
contribuição trazia para a exportação,
nem era estímulo.
O Relator diz que a emenda que
representaria
uma
exportação
de
lubrificantes de forma indireta.
De forma que a coisa está posta em
têrmos tão claros, que me eximo de
defender tendo em vista que ontem já o
fiz e não quero alongar os trabalhos da
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José
Ermírio): – Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente
trata-se
de
permitir
que
as
embarcações que operam em portos
nacionais,
realizando
comércio
nacional, se abasteçam de combustível
com a isenção do pagamento de
imposto único de combustível.
Temos novamente uma repetição de
que não se exporta tributo. Que acontece
se quisermos cobrar tributo? Os navios
estrangeiros, em lugar de se abastecerem
de combustível em nossos portos, irão
abastecer-se em Trinidad, em Buenos
Aires ou Montevidéu.
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Ora, Sr. Presidente, trata-se de uma
exportação que é interessante para nós,
porque nos estaremos exportando aí o
refino. Nós importamos óleo cru mas nós
refinamos
êste
óleo,
nós
o
transformamos, nós o desdobramos e nós
vendemos o refinado, nós vendemos o
desdobramento,
então,
estaremos,
realmente, exportando mão de obra
estaremos exportando a utilização de
nosso equipamento.
E', portanto, uma exportação.
Vejo que a preocupação com o
interesse nacional nem sempre permite
colocar com frieza a questão. A
primeira vista parece que seria
prejudicial ao País. Longe disso, pois
trata-se de medida altamente benéfica,
porque sem isso não vendemos. Se
abastece em Trindad, em Buenos
Aires.
Vamos exportar técnica meus
Senhores, vamos exportar mão-de-obra o
que não fariamos se colocassemos o
impôsto. Mas o problema so se abastece
de uma percentagem mínima, porque os
navios têm capacidade grande para
armazenagem e em Buenos Aires não
tem.
Trata-se também de uma operação
que a PETROBRÁS fará se quiser, se lhe
convier vender. E, portanto, realmente um
incentivo à exportação.
Por isso, meu parecer é contrário ao
destaque.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Vai-se passar a votação. O
Sr. Secretario da Comissão procedera a
chamada.
(Procede-se à chamada)
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Anuncio o resultado: 9 a 4.
Aprovado o destaque.
Passa-se ao destaque do Art. 82 e
seu parágrafo único, do Substitutivo de
autoria do nobre Deputado Djalma
Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Sr. Presidente, peço a
retirada do destaque, mas desejava que
V. Exa. consentisse apenas algumas
considerações sobre o assunto.
Permita-me,
Deputado
Daniel
Faraco, declarar que é o lado da
elaboração da lei mais imperfeito que
encontrei. Não sei como consertá-lo.
Tenho a impressão de que no futuro
teremos de fazer proposição a parte para
regular.
Então, como verificamos que não
é possível conserto nesta altura,
retiramos os destaques. Pediria apenas
ao Relator que no art. 73 desse nova
redação, que salve pelo menos a
técnica legislativa.
Como a V. Ex.ª: como julgar a
infração pelo exportador? Não sei se é o
homem da CACEX, o homem do Banco,
ou seu inspetor da alfândega. Se o
processo vai e vêm as maneira tão
complicada nessa norma legislativa, so
um projeto a parte.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermírio): – Passemos ao destaque da
emenda nº 66, do Sr. Deputado Aloysio
de Castro.
S. Exa. não está presente. Os Srs.
membros da Comissão Coordenadora
pedem a retirada do destaque.
E' retirado o destaque.
Temos, agora, o pedido de destaque
para a Emenda nº 70 e para a
subemenda de autoria do Sr. Deputado
Milton Cabral, e que esta assim redigido
(Lê):
"Subemenda Milton Cabral – Dê-se
ao Art. 76 a seguinte redação: ''não
constituirão irregularidades de grande
variação para mais ou menos, não
superior a 10% quanto ao preço e de até
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5% quanto ao pêso ou quantidade da
mercadoria, desde que não ocorra
concomitantemente''.
O SR. DEPUTADO MILTON
CABRAL: – Sr. Presidente, com a nova
redação, se me permite breve
justificativa, uma redação nova para o
artigo 74 do relatório do Relator, porque
são dois números, segundo norma do
Conselho Nacional do Comércio Exterior.
(Trocam-se apartes. Tumulto).
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Mas aí não
constituirão
irregularidades.
Não
superior a 10% e até 5%. E até 5%
significa que os 5% vão ser
determinados pelo Conselho Nacional
do Comércio Exterior.
O SR. PRESIDENTE (senador José
Ermirio): – Está aprovada a subemenda
Milton Cabral, ficando prejudicado o
destaque para a Emenda nº 70. Passemos
ao destaque do nobre Senador Antônio
Carlos, ao art. 86, do substitutivo. Tem a
palavra o nobre Senador.
O SR. SENADOR ANTONIO
CARLOS (sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, o Art. 83 inclui transferência,
para o Ministério da Agricultura, dos
Institutos do Pinho e do Mate.
Ora, Sr. Presidente, fui funcionário
do Instituto Nacional do Pinho e
conheço bem a mecânica, assim como
o Sr. Relator, que foi Ministro da
Indústria e Comércio. O Instituto do
Pinho não cuida do reflorestamento. A
lei atual, os recursos de que dispõe, o
quadro técnico que possui, sendo que
possui quatro ou cinco parques
florestais,
mesmo
porque
o
reflorestamento é
atribuição
do
Ministério da Agricultura. O que o
Instituto do Pinho faz consiste em
licenças para serrarias, classificação
para madeiras, através da Comissão
dos
Exportadores
de
Madeira,
exporta para o mercado europeu,
estabelece
cotas,
estabelece
estoques, e no momento como o nobre
Sr. Relator conhece bem, há uma
situação difícil porque não se pode li-
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berar a exportação, uma vez que o
preço internacional cairia.
Por outro lado. Sr. Presidente, se
exige a permanência de estoques
elevadíssimos, para que os exportadores
tenham seus estoques. De modo que,
uma vez que se modifique a lei do Instituto
Nacional ao Pinho, que se lhe dê
atribuições de cuidar de reflorestamento,
então esta certo, esta perfeito, mas pela
composição de sua Comissão Deliberativa,
tenho a impressão de que quase todo os
problemas que subiram do Instituto para o
Ministério foram de comércio exterior,
indústria e não agricultura.
Há um projeto na Câmara que
altera tôda sua legislação. E' justo que
se passe do Ministério da Agricultura
para o de Indústria e Comércio, o
COCEX. Mas neste momento transferir
o Instituto seria colocá-lo mal no
quadro administrativo da União.
O SR. PRESIDENTE (senador
José Ermírio): – Tem a palavra o
senhor Ministro Daniel Faraco.
O SR. DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – Sr. Presidente, os
melhores juízes sôbre onde deve ficar
êste ou aquêle Instituto creio que são os
Ministros das pastas onde está e para
onde poderá ir. Há razões de um e de
outro lado. Pode-se insistir na mudança
do Instituto do Mate do Pinho, mas
sôbre
tudo
no
aspecto
da
comercialização. Na verdade se
pretende dar-lhes uma finalidade que
vai exceder bastante a comercialização,
dar-lhes orientação que poderá entrar
no campo da agricultura. Creio
entretanto que não faria mal desde já se
ficassem no Ministério da Agricultura,
onde irão, mais dia menos dia ter que
ficar mesmo. Se o Ministro da Indústria
e Comércio propõe junto com o da
Agricultura assim, creio que deveríamos
aceitar.
Meu parecer, portanto, é contra o
destaque.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO (presidente): – Em votação
o destaque.

Os Srs. Congressistas que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está rejeitado o destaque.
Temos, agora o destaque do Sr.
Djalma Marinho, para rejeição do art.
79, do Substitutivo.
Tem a palavra o Senhor Deputado
Djalma Marinho.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Solicito a retirada do
Destaque.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO (presidente): – Passemos
ao destaque do Sr. Djalma Marinho,
para a rejeição do art. 73 e seu
parágrafo único, do substitutivo.
Tem a palavra o autor do
destaque.
O SR. DEPUTADO DJALMA
MARINHO: – Com relação a êste
destaque, estou de acôrdo com o Senhor
Relator, e aprovo a subemenda que o
mesmo irá apresentar.
O SENHOR DEPUTADO DANIEL
FARACO (relator): – E' a seguinte a
subemenda: (Lê):
"Subemenda nº
Dê-se ao caputo do art. 73, do
substitutivo, a seguinte redação:
Art. 73 – A aplicação das
penalidades administrativas a que se
referem os artigos 65, 66, 67, 70 e 72,
será processada etc. ..."
O SENHOR SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO
(presidente):
–
Os
Senhores Congressistas que aprovam
a subemenda do Relator queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovada a subemenda.
Passemos ao destaque do Sr.
Deputado Djalma Marinho, pela
rejeição do art. 65 e seus parágrafos,
do substitutivo.
Tem a palavra o autor do destaque.
O
SENHOR
DEPUTADO
DJALMA MARINHO: – Sr. Presidente
solicito a retirada do destaque.
O SENHOR SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO (presidente): – Está retirado
o destaque, passemos ao destaque do
Senhor Deputado Aloysio de Castro
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para aprovação da subemenda de sua
autoria à Emenda nº 57.
E' a seguinte a subemenda de sua
excelência:
"Subemenda à emenda nº 75:
Suprimam-se os §§ 1º e 2º do
artigo 89 e, por equidade, os artigos 90
e 91 do projeto."
Verifica a Presidência a ausência
do autor do destaque, desta forma,
conforme o decidido pela Comissão,
está retirado o destaque.
Passemos ao destaque do Senhor
Senador Vivaldo Lima, para a
aprovação da subemenda de autoria
de sua excelência ao art. 89,
Substitutivo.
E' a seguinte a subemenda do
Senhor Senador Vivaldo Lima:
"Subemenda ao art. 89, do
Substitutivo:
Acrescentem-se as expressões
"revogadas
as
disposições
em
contrário", em substituição às "salvo no
que depender de regulamentação."
Não estando presente o autor do
destaque,
considero
retirado
o
destaque.
Chegamos ao fim desta jornada,
depois de uma noite e um dia de
exaustivo trabalho. Acho mesmo que
foi um grande trabalho, que contou
com a compreensão dos Srs.
Congressistas. O Sr. Relator realmente
se
portou
como
homem
de
conhecimentos,
mostrando
que
entende dos problemas.
Foi uma satisfação imensa para
mim presidir esta reunião, e neste
momento encerro os trabalhos,
desejando que o Projeto contribua
para
a
grandeza
e
real
desenvolvimento do Brasil.
Agradeço aos funcionários, que
colaboraram
de
perto
conosco
diuturnamente sem cansaço e declaro
encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 16 horas
e 50 minutos.)
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Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

Jose Feliciano
Attilio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretário: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16:00 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Julio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às dezessete horas
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Candido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
Jose Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Secretária: Cláudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Têrças-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antonio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

Jose Feliciano
Filinto Muller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Viana
Bezerra Neto

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão.
Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antonio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

Jose Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. S. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan
Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abranhão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES
Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

João Abrahão
Ruy Carneiro

Artur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA

ARENA

SUPLENTES

Jose Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Aurélio Vianna
Lino de Matos

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Verissimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
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ANO XXI – Nº 79

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

Publicado no Diário do Congresso Nacional, de 9.6.66.
Republicado por haver saído com incorreções.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art.
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 77, § 1º da Constituição Federal, e eu Camillo Nogueira da Gama,
3º, da Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência,
convoca as duas Casas do Congresso Nacional para, em promulgo o seguinte:
sessão conjunta a realizar-se no dia 21 de junho do ano em
DECRETO LEGISLATIVO Nº 21, DE 1966
curso às 21 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados,
conhecerem do veto presidencial ao Projeto de Lei (nº
Mantem o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a
3.189-B, de 1962, na Câmara e nº 18, de 1963, no Senado)
termo de contrato celebrado em 31 de maio de 1957, entre o Govêrno
que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª
da República dos Estados Unidos do Brasil e a Sociedade "Emissoras
Região da Justiça do Trabalho, com sede nas Comarcas que
Reunidas Rádio Cultura Limitada".
especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.
Art. 1º É mantido o ato, de 2 de julho de 1957, do Tribunal de

Contas, denegatorio de registro ao termo do Contrato celebrado, em
31 de maio de 1957, entre o Governo da Republica dos Estados
Unidos do Brasil e a Sociedade "Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada", destinado a instalação na cidade de Erechim, Estado do Rio
Designação de sessão conjunta para apreciação de veto presidencial Grande do Sul, de uma estação radiodifusora de ondas médias.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
Dia 14 de junho, às 21 horas e 30 minutos:
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 8 de junho de 1966.
– veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3-66 (C.N.),
que altera a redação dos arts. 156, § 1º, item II, 172 (caput), e
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
175 e acrescenta um parágrafo ao art. 173 do Decreto -lei nº
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
7.661, de 25 de junho de 1945 (Lei de Falências) e dá outras
providências;
COMISSÃO MISTA
clarando instalada a Comissão
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na
Mista, determina seja procedida a
Câmara e nº 307-65 no Senado, que dispõe sôbre irradiações em
Incumbida de apreciar o Veto eleição para os cargos de
idioma estrangeiro;
e
Vice-Presidente,
Total do Sr. Presidente da Presidente
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº
República ao PLC 18-63 (nº respectivamente, através escrutínio
3.561-B-66 na Câmara e nº 90-66 no Senado, que altera a Lei nº
3.819-B-62, na Câmara), que "cria secreto por cédulas uninominais,
3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a doação de
três Junta de Conciliação e previsto no art. 32 do Regimento
imóvel à Prefeitura Municipal de Corumbá, no Estado de Mato Julgamento na 1ª Região de Comum, convidando, para as
Grosso;
Justiça do Trabalho, com sede funções de Escrutinador, o Senhor
– veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na nas comarcas que específica".
Deputado Armando Correia.
Câmara e nº 71-66 no Senado, que autoriza o Conselho Nacional de
Encerrada a votação, apuraPesquisas a ceder parte da área do terreno integrante do seu
1ª
REUNIÃO,
DE se a seguinte resultado:
patrimônio.
INSTALAÇÃO, REALIZADA NO
DIA 14 DE JUNHO DE 1966.
Votos
SESSÃO CONJUNTA
Às quatorze horas do dia Para Presidente:
quatorze de junho de mil Senador
Lobão
da
Em 15 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
novecentos e sessenta e seis, na Silveira..........................
5
Sala das Comissões do Senado Deputado
Clemens
ORDEM DO DIA
Federal, presentes os Senhores Sampaio........................
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 8, de 1966 Senadores Vivaldo Lima, Lobão
(C.N.), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da da Silveira e Bezerra Neto e os Para Vice-Presidente:
Deputados
Flôres Deputado
Clemens
Viação e Obras Públicas, o crédito especial de Cr$ Senhores
5
97.500.000.000, em favor do Departamento Nacional de Soares, Armando Correia e Sampaio........................
Clemens Sampaio, reúne-se a Deputado
Armando
Estradas de Rodagem, para obras rodoviárias constantes do
Comissão Mista incumbida de Correia..........................
1
Programa de Construção, Pavimentação e Restauração
apreciar o Veto Total do Sr.
Rodoviária.
Presidente da República ao
O Sr. Presidente, após
Projeto de Lei da Câmara nº 18, agradecer a seus pares a sua
SESSÃO CONJUNTA
de 1963 (PLC 3.819-B-62, na eleição, designa para as funções
Casa de Origem), que "cria três de Relator da matéria precípua à
Em 21 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
Juntas
de
Conciliação
e Comissão
Mista
o
Senhor
Julgamento na 2ª Região da Senador Bezerra Neto.
ORDEM DO DIA
Justiça do Trabalho, com sede
Nada mais havendo que
nas Comarcas que especifica".
tratar, encerra-se a Reunião,
Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.819-B-62 na
Em obediência ao preceito lavrando eu, Mario Nelson Duarte,
Câmara e nº 18-63 no Senado, que cria três Juntas de Conciliação e regimental,
assume
a Secretário, a presente Ata que,
Julgamento na 2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas Presidência o Senhor Senador uma vez aprovada, será assinada
Vivaldo
Lima
que,
de- pelo Sr. Presidente.
comarcas que especifica.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal
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Incumbida de apreciar o Veto Total
do Sr. Presidente da República ao PLC
18-63 (nº 3.819-B-62, na Câmara), que
"cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento da 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sede nas Comarcas que
especifica".
2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA
14 DE JUNHO DE 1966
Às dezoito horas do dia quatorze de
junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor
Senador Lobão da Silveira, Presidente,
presentes os Senhores Senadores
Vivaldo Lima e Bezerra Neto e os
Senhores Deputados Flôres Soares,
Armando Correia e Clemens Sampaio,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de
apreciar o Veto Total do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
18, de 1963 (PLC nº 3.819-B-62, na Casa
de Origem), que "cria três Juntas de
Conciliação e Julgamento na 2ª Região
da Justiça do Trabalho, com sede nas
Comarcas que especifica".
Iniciando os trabalhos, o Sr.
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Bezerra Neto que, na qualidade
de
Relator,
tece
considerações
consubstanciadas
em
relatório
circunstanciando a origem e tramitação
da matéria nas duas Casas do Congresso
Nacional, bem como as razões em que se
fundamentou o Senhor Presidente da
República para, no uso de suas
atribuições constitucionais, apor seu Veto
ao processado em tela.
Em discussão, não havendo quem
mais deseje fazer uso da palavra, o
Senhor
Presidente
determina
seja
assinado o Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mario
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 42, DE 1966
Da Comissão Mista, incumbida de
apreciar o veto do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei da Câmara nº
3.819-B-62 (no Senado nº 18, de 1963),
que crie três Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sede nas Comarcas que
específica.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
No uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 70, parágrafo 1º e 87, II
da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da República negou sanção
ao Projeto de Lei da Câmara número
3.819-B-62 (no Senado nº 18, de 1963),
que cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sede nas Comarcas que
especifica,
por
considerá-lo
inconstitucional e contrário ao interêsse
público.
O PROJETO
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, 3 (três)
Juntas de Conciliação e Julgamento com
sedes, respectivamente, nas Comarcas
de Franca, no Estado de São Paulo,
Paranaguá e União da Vitória, no Estado
do Paraná.
Art. 2º São criados 3 (três) cargos de
Juiz do Trabalho – Presidente de Junta de
Conciliação e Julgamento, 3 (três) de Juiz
do Trabalho Substituto – Presidente de
Junta e 6 (seis) funções de Vogais, sendo 3
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(três)
para
a
representação
de
empregados e 3 (três) para a de
empregadores.
Parágrafo único. Haverá 1 (um)
suplente para cada Vogal.
Art. 3º Os vencimentos dos cargos e
as gratificações das funções de que trata
esta lei serão os fixados para os cargos e
funções correspondentes da mesma
Região.
Art. 4º Os mandatos dos Vogais
cujas funções são criadas nesta Lei,
terminarão, simultâneamente, com os
dos atuais titulares das Juntas nos
Estados de São Paulo e Paraná,
respectivamente.
Art. 5º São criados, no Quadro do
Pessoal da Justiça do Trabalho da
Segunda Região, para lotação nas Juntas
mencionadas, no art. 1º, os cargos
constantes da Tabela anexa.
Art. 6º Compete ao Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região a instalação das
Juntas e a promoção das demais
medidas decorrentes da aplicação
desta lei.
Art. 7º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Poder Judiciário
– Justiça do Trabalho – Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda
Região, o crédito especial, necessário
à execução desta lei, até o limite de
Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
cruzeiros).
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário".
ORIGEM DO PEDIDO
O projeto é de iniciativa do extinto
Conselho de Ministros.
RAZÕES DO VETO
São as seguintes as razões expostas
pelo Senhor Presidente da República ao
justificar no veto:
"O referido projeto teve origem em
mensagem de 1º de fevereiro de 1962, do
então Presidente do Conselho de
Ministros, que propôs a criação de uma
Junta de Conciliação e Julgamento na
Comarca de Franca, no Estado de São
Paulo.
Na sua tramitação legislativa, por
emenda da Câmara dos Deputados,
foram introduzidas alterações criando
mais duas Juntas, nas Comarcas de
Paranaguá e União da Vitória, no Estado
do Paraná.
Portanto, o projeto consubstancia
emendas que aumentam a despesa
prevista, contrariando o disposto no art. 4º
(quarto), parágrafo único do Ato
Institucional nº 2.
2. Por outro lado, há que se
considerar a situação deficitária do
Tesouro Nacional, que não permite a
criação de novos ônus para o erário. Além
disso, não atende o projeto aos requisitos
no art. 43 da Lei número 4.320, de 17 de
março de 1964, ou seja, a indicação de
recursos hábeis para fazer face às novas
despesas."
CONCLUSÃO
Foi
observado
pelo
Senhor
Presidente da República o decênio
estabelecido pelo art. 70, parágrafo 1º da
Constituição Federal.
Diante do exposto, está o Congresso
Nacional habilitado a dar o seu
pronunciamento sôbre o veto em questão,
na forma estabelecida pela Constituição
Federal.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Lobão da Silveira, Presidente.
– Bezerra Neto, Relator. – Vivaldo Lima. –
Flôres Soares. – Armando Correia. –
Clemens Sampaio.
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EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre............................ Cr$
Ano..................................... Cr$

50,00 Semestre................................. Cr$
96,00 Ano.......................................... Cr$

Exterior

39,00
76,00

Exterior

Ano..................................... Cr$ 136,00 Ano.......................................... Cr$ 108,00
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um
ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de
cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
SENADO FEDERAL
ATA DA 75ª SESSÃO EM 14 DE JUNHO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
Às 14h 30m acham-se presentes os
Senhores Senadores:
Adalberto Sena.
Vivaldo Lima.
Edmundo Levi.
Zacharias de Assumpção.
Pedro Carneiro.
Eugênio Barros.
Joaquim Parente.
Menezes Pimentel.
Wilson Gonçalves.
Rui Palmeira.
Josaphat Marinho.
Eurico Rezende.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.
Aurélio Vianna.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valadares.
Nogueira da Gama.
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Irineu Bornhausen.
Attílio Fontana.

Guido Mondin.
Daniel Krieger.
Gay da Fonseca – (25.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 23 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro da Educação e
Cultura.
Aviso nº 1.481-Br, de 8 do mês em
curso – com referência ao Requerimento
nº 118-66, do Sr. Senador João
Abrahão;
II – Do Ministro-Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil.
(Ofícios de 10 do mês em curso)
Nº 235-SAP-66 – com referência ao
Requerimento nº 87-66, do Sr. Senador
Bezerra Neto;
Nº 249-SAP-66 – com referência ao
Requerimento nº 126-66, do Sr. Senador
José Ermírio de Moraes.
OFÍCIOS
Dr. Sr. Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
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ro 55.823, de 10 de março de 1965, calização aduaneira, sem prejuízo da
encaminhar às autoridades aduaneiras que fôr exercida pelo Ministério da
competentes, por intermédio do Saude.
(Nº 3.629-B, de 1966, na origem)
Ministério da Saúde, a relação das
Art. 4º Serão registrados para os
entidades beneficiadas por esta lei.
fins previstos nesta lei, no Tribunal de
Art. 3º Os bens importados na Contas da União, a título único, pelo
Autoriza a abertura, ao Poder Executivo, de créditos especiais destinados a
Órgãos e Ministérios, no montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis bilhões cento e forma desta lei deverão ser utilizados respectivo valor global, os contratos
financiamento
externo,
que
setenta e quatro milhões novecentos e trinta e três mil duzentos e vinte e quatro pela própria entidade beneficiada, nos de
seus serviços médico-hospitalares ou importam
garantia
do
Tesouro
cruzeiros), para os fins que especifica.
ambulatórios, vedada sua transferência, Nacional, ficando isentos desta
O Congresso Nacional decreta:
sob qualquer forma, sem prévia decisão formalidade os contratos parciais
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelos Órgãos e Ministérios a de autoridade aduaneira ouvido o decorrentes.
seguir indicados, os créditos especiais, no montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis Ministério da Saúde, observadas as
Art. 5º Esta lei entra em vigor na
bilhões cento e setenta e quatro milhões novecentos e trinta e três mil duzentos normas gerais da legislação específica data de sua publicação.
e vinte e quatro cruzeiros), assim discriminados:
que rege a matéria.
Art.
6º
Revogam-se
as
Parágrafo único. Na conformidade disposições em contrário.
Cr$
da mesma legislação, o correto uso e
Às Comissões de Projetos do
1 – Presidência da República:
emprego dos bens ficam sujeitos à fis- Executivo e de Finanças.
A favor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
para atender a despesas com o aumento de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
vencimentos, a que faz jus, em face dos novos niveis de
Nº 139, DE 1966
salário-mínimo fixados pelo Decreto número 53.578 de
21 de fevereiro de 1964, o pessoal do Serviço Nacional
(Nº 3.635-B, de 1966, na origem)
de Recenseamento, admitido pela legislação trabalhista..
110.050.924
2 – Ministério da Fazenda:
Altera, sem aumento de despesa, o Orçamento-Geral da União aprovado
Destinado à indenização das despesas efetuadas pelo
pela Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
Sr. Gercy Rodrigues Alves, com a mudança dos
móveis e demais pertences da Exatoria Federal de
O Congresso Nacional decreta:
Joinville, Santa Catarina..................................................
60.230
Art. 1º Ficam alteradas, na forma que se segue, sem aumento da despesa,
3 – Ministério da Fazenda:
as dotações constantes do Anexo 4.00.000 – Poder Executivo – Subanexo
A fim de atender ao pagamento, à São Paulo Light
4.01.00 – Presidência da República – do Orçamento-Geral da União aprovado
Sociedade Anônima – Serviços de Eletricidade, de
pela Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
contas relativas ao fornecimento de luz à Delegacia
Regional de Rendas internas, em São Paulo, nos
meses de janeiro a dezembro de 1965...........................
5.064.675
EM MILHARES
CATEGORIA
4 – Ministério da Educação e Cultura:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DE
ECONÔMICA
Para atender às despesas decorrentes do pagamento
CRUZEIROS
da diferença entre os salários pagos e aquêles
estipulados no Art. 5º da Lei nº 4.345, de 26 de junho
de 1964, de junho a dezembro de 1964, relativamente
3.0.0.0
Despesas Correntes
ao pessoal temporário da Universidade de Goiás..........
287.467.180
3.1.0.0
Despesas de Custeio
5 – Ministério do Trabalho e Previdência Social:
3.1.1.0
Pessoal
Destinado a atender ao pagamento de despesas com o
3.1.1.1
Pessoal Civil.................................................
F
210.847
abono familiar referente ao exercício de 1964, em face
V 1.445.250
do que dispõe o Art. 45 da Lei nº 4.242, de 17 de julho
3.1.2.0
Material de Consumo...................................
V 1.202.000
de 1963, que elevou o valor daquêle beneficio............... 5.425.440.000
3.1.3.0
Serviços de Terceiros..................................
V
702.400
6 – Ministério da Viação e Obras Públicas:
3.1.4.0
Encargos Diversos, sendo Cr$ 60.000.000 para
Para ocorrer a despesas com o subvencionamento da
o Gabinete da Vice-Presidência da Republica.... V 2.101.600
Companhia de Navegação Bahiana, sociedade de
4.0.0.0
Despesas de Capital
economia mista do Govêrno do Estado da Bahia, no
4.1.0.0
Investimentos
atendimento de diferenças salariais no período de
4.1.3.0
Equipamentos e Instalações........................
V
460.000
junho a outubro de 1964.................................................
345.000.000
4.1.4.0
Material Permanente....................................
V
150.000
7 – Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal:
A fim de atender a despesas de conservação, no
exercício de 1964, dos elevadores instalados no
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
edifício-sede daquêle órgão............................................
1.580.200 disposições em contrário.
8 – Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional
À Comissão de Finanças.
da Bahia:
Destinado ao pagamento de gratificação de nível
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
PARECERES
universitário a Maria Miranda Carvalho de Britto,
Nº 140,DE 1966
Bibliotecária, com exercício na Secretaria daquêle
PARECER Nº 602, DE 1966
Órgão, nos exercícios de 1962, 1963 e 1964,
(Nº 3.637-B, de 1966, na origem)
concedida pelo Acórdão nº 24, de 27 de maio de 1964,
Da Comissão de Constituição e
lavrado no proc. nº 45-63, de mencionado Tribunal.......
270.015
Autoriza o Poder Executivo a Justiça ao Projeto de Lei do Senado nº
Total................................................................................ 6.174.933.224 abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 17, de 1966, que adita o artigo 10 da
crédito
especial
de
Cr$ Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.
Art. 2º Os créditos especiais de que trata o artigo anterior serão registrados 14.400.000.000 (quatorze bilhões e
pelo Tribunal de Conta e distribuídos ao Tesouro Nacional.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar:
quatrocentos milhões de cruzeiros),
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O Senador Edmundo Levy
destinado
a
completar
a
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
integralização do capital da Emprêsa apresentou projeto de lei, mandando
À Comissão de Finanças.
Brasileira de Telecomunicações – incluir um item 5 ao art. 10 da Lei
EMBRATEL.
número 1.079, de 10 de abril de 1950,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
exterior, mediante financiamento, e
com a seguinte redação:
Nº 138, DE 1966
que se destinem a instituições
O Congresso Nacional decreta:
"5 – criar, desde noventa dias
hospitalares
e
para-hospitalares
Art. 1º É o Poder Executivo antes da eleição até o término do
(Nº 3.634-B, de 1966, na origem)
oficiais, federais, estaduais, municipais autorizado a abrir, pelo Ministério da período sucessório, encargos ou
ou autárquicas, bem como a Fazenda, o crédito especial de Cr$ obrigações financeiras que, de acôrdo
Concede isenção de tributos para instituições privadas, de caráter 14.400.000.000 (quatorze bilhões e com as previsões normais, não tenham
aparelhos e equipamentos médico- filantrópico ou beneficente, sem quatrocentos milhões de cruzeiros), cobertura evidentemente possível e
hospitalares.
finalidade lucrativa.
destinado
a
completar
a apropriadamente indicada."
§ 1º Os materiais a que se refere integralização do capital da Emprêsa
Esclareceu o nobre autor da
O Congresso Nacional decreta:
êste artigo compreendem tão-sòmente Brasileira de Telecomunicações – proposição que o art. 10 da Lei nº 1.079
Art. 1º É concedida, pelo prazo os que se destinarem especìficamente EMBRATEL – subscrito pela União coibiu abusos inúmeros daqueles que,
de 5 (cinco) anos, isenção dos à
deixando o Govêrno, criam obrigações e
atividade
médico-hospitalar, Federal.
impostos de importação e de excluídos os de consumo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na encargos, deliberadamente, para o
consumo, emolumentos consulares
sucessor, prejudicando o Estado.
§ 2º Não se beneficiam desta lei data de sua publicação.
e taxa de despacho aduaneiro, os produtos fabricados no país.
Art.
3º
Revogam-se
as
A proposição procura preencher
aos aparelhos, equipamentos e
lacuna na legislação atual, considerando
Art. 2º Compete ao Grupo de disposições em contrário.
outros materiais adquiridos no Trabalho instituído pelo Decreto númeÀ Comissão de Finanças.
crime de responsabilidade os abusos
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habitualmente cometidos pelos que
deixam o exercício do poder político,
vencidos nos pleitos eleitorais.
O projeto pode ser aprovado, nada
havendo que obste a sua tramitação, sob
o ponto de vista jurídico e constitucional.
A Comissão de Redação poderá
alterar o texto do artigo, nos seguintes
têrmos:
Artigo único. O art. 10 da Lei número
1.079, de 10 de abril de 1950, passa a
vigorar com o seguinte item 5:
Art. 10. ...............................................
5. – criar, desde noventa dias antes
da eleição até o término do período
sucessório, encargos ou obrigações
financeiras que, de acôrdo com as
previsões normais, não tenham cobertura
evidentemente
possível
e
apropriadamente indicada".
Sala das Comissões, 10 de junho de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Jefferson de Aguiar, Relator. – Gay da
Fonseca. – Adalberto Senna. – Josaphat
Marinho. – Menezes Pimentel. – Bezerra
Neto.
PARECER Nº 603, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o ofício nº 7-66-P-MC do
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
relativo
à
declaração
de
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei
Federal nº 3.528, de 3 de janeiro de 1959.
Relator: Sr. Josaphat Marinho.
1. O Presidente do Supremo Tribunal
Federal encaminhou ao Senado, para
efeito do disposto no art. 64 da
Constituição, o teor da decisão adotada
nos autos do Recurso Eleitoral nº 371, do
Estado de São Paulo, "que declara
inconstitucional o art. 2º da Lei Federal nº
3.528, de 3 de janeiro de 1959, por
oposição ao texto do artigo 135,
parágrafos 1º e 2º, da Constituição
Federal."
2. Proclama o texto do aresto:
"Acorda o Supremo Tribunal Federal,
por maioria de votos, conhecer do
recurso, e, por decisão unânime, dar-lhe
provimento, de acôrdo com as notas
taquigráficas."
O relatório do Acórdão revela que:
a) foi decretado "impeachment" do
Prefeito de Santo André e impugnada, por
êsse motivo, sua candidatura a deputado
estadual, com base no artigo 2º da Lei nº
3.528, de 3 de janeiro de 1959;
b) "o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo desacolheu a
arguição sob o fundamento de que o
"impeachment"
não
bastava
para
impossibilitar a inscrição do candidato,
precisando que fôsse condenado, em
juizo ou tribunal, com função jurisdicional,
e, na hipótese, a decisão tinha sido
apenas tomada com fundamento na
Resolução da Câmara Municipal, que
decretou aquela medida";
c) interposto recurso, o Tribunal
Superior Eleitoral reformou a decisão do
Regional,
por
maioria
de
votos
verificando-se "larga divergência";
d) inconformado, o antigo Prefeito
recorreu para o Supremo Tribunal
Federal, "fundado no artigo 120 da
Constituição";
e) a propósito do disposto no
artigo 120, o Supremo "já se tem
manifestado sobre êle e vozes
autorizadas, como as dos Ministros
Victor Nunes e Pedro Chaves, além de
outros, têm entendido que, quando há
violação da Constituição, também
caberá o recurso para o Supremo
Tribunal,
que
é
o
guardião
inexpugnável da Constituição";
f) a discussão foi sôbre o alcance e a
validade do art. 2º da Lei número 3.528,
em face dos arts. 135, 138, 139 e 140 da
Constituição, por envolver inelegibilidade.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
3. As notas taquigráficas dos votos
emitidos mostram que a Côrte Suprema:
a) por maioria, conheceu do recurso
ordinário. A ementa do Acórdão resume o
apoio da decisão preliminar:
"O
recurso
ordinário,
com
fundamento no art. 120 da Constituição,
cabe quando a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral fôr denegatória de
"habeas corpos"
e mandado
de
segurança ou quando declarar invalidade
de lei ou ato contrário à Constituição. Se
cabe o recurso, por amor à Constituição.
Se cabe o recurso, por amor à
Constituição, quando se declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato,
também, com mais forte razão, caberá,
quando houver inequívoca violação de
dispositivo da própria Constituição";
b) por unanimidade, e na forma do
voto do Relator, Ministro Gonçalves de
Oliveira, reconheceu que "a decisão
recorrida violou o art. 135, § 1º, da
Constituição: admitiu, na interpretação do
art. 2º da Lei nº 3.528, que a lei ordinária
pudesse estabelecer inelegibilidades,
quando esta, com a suspensão de direitos
políticos,
só
pode
resultar
da
Constituição". "Ainda agora – acentuou o
Relator – o Presidente da República
acaba de remeter mensagem ao
Congresso para que possa a lei ordinária
admitir casos de inelegibilidade, fora dos
arts. 138 e 140 da nossa Carta Política."
4. Cumpre assinalar, também, a
aguda ressalva do voto do Relator: "a
meu ver, – ponderou – o artigo 2º da Lei
nº 3.528, em sua legítima interpretação,
quando afirma que "os crimes definidos
nesta lei, ainda quando simplesmente
tentados, são passíveis de pena de perda
de cargo, com inabilitação, até cinco
anos, para o exercício de qualquer
função", tem em vista a condenação
criminal, para abranger os direitos
políticos, como o de que se trata. E' o
"impeachment" só acarreta a perda de
direitos administrativos e, de nenhuma
forma, pode abranger cargos eletivos
estaduais, como o de que se trata".
5. Como decorre dêsse resumo, o
Supremo Tribunal Federal interpretou
amplamente, e com louvável comprensão,
o art. 120 da Constituição, a fim de
resguardar seu alto papel de defensor
máximo da autoridade da Constituição.
Praticando a função criadora da
jurisprudência, deu ao artigo 120 a
exegese compatível com seu alcance e
com a missão da Suprema Côrte num
regime de superlegalidade.
De outro lado, fulminou o art. 2º da
Lei nº 3.528, que "extravasou da
Constituição", como disse o Ministro
Victor Nunes no seu voto, em que
também acrescentou, a respeito do
mesmo diploma: "mandando aplicar aos
prefeitos a lei de responsabilidade do
Presidente da República, "no que
couber", tinha em vista – e não poderia
deixar de ser assim – a profunda
diferença que existe entre a função de
prefeito e a de Presidente da República.
Não se poderia, portanto; aplicar aos
prefeitos integralmente, os preceitos que
regem a responsabilidade do Presidente
da República".
O Ministro Vilas Boas, por seu turno,
frisou que "essa matéria de suspensão,
em parte, de direito político, está
integralmente
disciplinada
na
Constituição.
A
Constituição
dá,
claramente atribuição ao Senado para
impor essa pena. O Senado, aí, funciona
como Tribunal de Justiça. Não há outro
Tribunal, no País, com igual competência.
A Câmara Municipal não é êsse Tribunal,
evidentemente".
6. A Emenda Constitucional nº 9
de 1964, e a de nº 14, de 1965, assim
como a Lei nº 4.738, de 15 de julho
de 1865, não encerram preceitos que
convalidem a regra fulminada pela
decisão definitiva do Supremo Tribu-

nal Federal. Ao contrário; a Lei número
4.738 contém norma segundo a qual são
inelegíveis
"os
que,
nos
casos
determinados em lei, venham a ser
privados,
por
sentença
judiciária
irrecorrível, proferida no curso do processo
eleitoral, do direito a elegibilidade, por
haver
atentado
contra
o
regime
democrático, a exação e a probidade
administrativas ou a lisura e a normalidade
das eleições" (artigo 1º, I, "j"). E essa
norma se aplica não só aos candidatos à
Presidente e Vice-Presidente da República,
mas também aos candidatos a Governador
e Vice-Governador (art. 1º, II, "e"), a
Prefeito e Vice-Prefeito (artigo 1º, III, "d"), à
Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal (art. 1º, IV) e às Assembléias
Legislativas (artigo 1º, V).
7. Pelo exposto, parece-nos que
deve ser suspensa a vigência do artigo 2º
da Lei nº 3.528, para o que sugerimos.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30,
DE 1966
Art. 1º E' suspensa, por oposição ao
texto do artigo 135, parágrafos 1º e 2º, da
Constituição Federal, nos têrmos da
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida no recurso eleitoral nº
371, do Estado de São Paulo, a vigência
do art. 2º da Lei Federal nº 3.528, de 3 de
janeiro de 1959.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de junho de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Josaphat Marinho, Relator. – Gay da
Fonseca. – Menezes Pimentel. –
Rezende Neto. – Adalberto Senna.
PARECER Nº 604, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 42, de 1965 (nº 120-C-64, na Casa de
origem) que dispõe sôbre hasteamento
das Bandeiras dos Estados pelo
Congresso Nacional.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O projeto de decreto legislativo
número 42, de 1965, dispõe sôbre o
hasteamento das bandeiras dos Estados
no Congresso Nacional, nas sessões
solenes e comemorativas (art. 1º).
Determina o art. 2º que as bandeiras
estaduais serão hasteadas no recinto e
em local fronteiriço ao Palácio do
Congresso.
A
proposição,
assim,
torna
obrigatório o hasteamento das bandeiras
estaduais, nas sessões solenes e
comemorativas.
O projeto é de autoria do Deputado
Pedro Braga (projeto nº 120, de 18 de maio
de 1964), e teve pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição e Justiça e
Educação e Cultura. Foi aprovado sem
emendas, na sessão de 4 de novembro de
1965. Veio ao Senado em 11 do mesmo
mês, tendo sido distribuído nesta Comissão
em 25 dêste mês.
As Comissões de Educação e
Cultura e Diretora opinaram pela
aprovação do projeto, concluindo a última
pela
apresentação
de
emenda
substitutiva, cuja inovação, como bem
acentua a primeira, se restringe a criação
da Distinção Parlamentar a ser concedida
a cidadãos estrangeiros não residentes
no país.
A Distinção Parlamentar terá nível de
condecoração nos mesmos graus das
Ordens de Mérito nacionais.
A emenda substitutiva não deveria
conter o art. 2º, que, a rigor é impertinente.
Demais disso, se a Mesa pretende
criar a condecoração, deveria desde logo
especificar as suas caracteristicas e
adotar tôdas providências correlatas para
a sua efetiva concessão.
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O Senador Vivaldo Lima apresentou
projeto
semelhante,
instituindo
a
Condecoração do Congresso Nacional,
que, foi rejeitado (projeto de nº 3-6, com
pareceres contrários retirado da Ordem
do Dia e arquivado, em 16 de setembro
de 1961).
Mas sob o ponto de vista juridico e
constitucional nada há que opôr à
emenda
substitutiva,
que
merece
reexame por parte da Mesa, ante o
exposto
e,
especialmente,
pelo
precedente aqui invocado.
Sala das Comissões, em 10 de junho
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente.
– Jefferson de Aguiar, Relator. – Gay da
Fonseca. – Adalberto Senna. – Josaphat
Marinho. – Menezes Pimentel. – Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Aurélio
Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente cedi minha inscrição ao nobre
Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho, por cessão do Sr.
Senador Aurélio Viana.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs.
Senadores,
aprovado
pelo
Congresso Nacional, recebeu veto total o
Projeto de Lei da Câmara número 127, de
1963, que dispunha sôbre a remuneração
de
profissionais
diplomados
em
Engenharia, Químico, Arquitetura e
Agronomia.
Expondo as razões do veto, o
Senhor Presidente da República argüiu
que o projeto, além de conter
inconveniências do ponto de vista da
fixação de salarios para servidores
públicos,
era
de
irrecusável
inconstitucionalidade.
Submetido ao exame do Congresso,
foi o veto rejeitado. Em consequência, e
por não ter o Senhor Presidente da
República dado, afinal, sua aquiescencia
ao projeto mantido, converteu-se em lei
por promulgação do Presidente do
Congresso Nacional. O diploma tomou o
nº 4.950-A, de 23 de abril de 1966.
Era de presumir-se, dentro do regime
de podêres limitados ou de freios e
contrapesos, que estivesse sanada a
divergência e entrasse, em vigor a lei
adotada. Surpreendentemente, se ainda
e possível surprêsa no plano juridico
neste País, surpreendentemente o Diário
Oficial, de 3 de junho corrente, publica
circular do Ministro Extraordinário para os
Assuntos do Gabinete Civil, o ilustre
Deputado Luiz Vianna Filho, segundo a
qual, por determinação do Presidente da
República,
nenhum
órgão
da
Administração deve dar cumprimento à
lei, ou seja, nenhum setor do Poder
Executivo ou deve extrair conseqüência
do diploma legal, para promover o devido
enquadramento
de
salários
dos
engenheiros, químicos, arquitetos e
agrônomos veterinários beneficiados.
Adota-se, assim, um nôvo critério no
mecanismo do regime, isto é, o
Presidente da República, através de
circular de um de seus Ministros,
suspende a eficácia de lei votada e
promulgada pelo Congresso.
Sabemos, Sr. Presidente, que o
princípio da separação de podêres não
tem mais o sentido dogmático e hermético
da época em que se desenvolvia
configuração do Estado Moderno. Entre
as duas grandes guerras sobretudo,
desenvolveu-se o princípio da ampliação
da competência do Poder Executivo que,
a pouco e pouco, invadiu a esfera de
competência
dos
outros
podêres,
quebrando assim o sistema tradicional de
partilha da competência.
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A ampliação dos podêres do Estado,
a
multiplicação
dos
deveres
da
administração
foram
fatôres
que
determinaram o aumento de competência
do
Poder
Executivo,
dando-lhe,
gradualmente, podêres legislativos e
judiciários. Não se contesta a tese. Houve
mesmo autor que, em face dêsse
transbordamento, chega a sustentar que
a teoria de separação de podêres se
havia tornado um dogma sem crentes.
A verdade, porém, é que, sem refluir
à tradição hermética, as conseqüências
oriundas do Estado autoritário, neste e no
outro Continente, vêm determinando,
depois da Segunda Grande Guerra, o
restabelecimento de cautelas através das
quais se restitua, a cada qual dos podêres
constitucionais, uma configuração de
competência que não permita qualquer
dêles
anular
arbitràriamente
a
competência de outro.
Daí porque, mesmo depois das
profundas transformações operadas, no
plano do Estado, com a Segunda Grande
Guerra, Constituições como a nossa,
proclamaram de nôvo o princípio da
divisão de podêres. Não se retorna –
insisto – ao passado morto, em que cada
poder se considerava lima espécie de
departamento estanque no plano jurídico
e político, os Podêres no Estado
contemporâneo,
são
independentes,
porém harmônicos, exatamente para que
funcionem como se fossem vasos
comunicantes, a serviço do interesse
geral. Mas, sendo harmônicas e
independentes,
guardam
entre
si
características definidas de comando e de
competência. Um não pode sobrepor-se
ao outro, anulando-se poder específico. É
da lição geria da doutrina que, se os
Podêres se interpenetram, e se
interpenetram crescentemente, nem por
isso um pode surpar o que é atribuição
constitucionalmente definida do outro
Poder. É essa partilha de competência
que assegura a estabilidade institucional
dentro do regime clàssicamente chamado
de freios e contrapesos.
Na linha dessa evolução situou-se a
Constituição de 1946 prescrevendo, em
seu art. 36, que:
"São Podêres da União o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário, independentes
e harmônicos entre si."
Cauteloso até em excesso, o
Constituinte foi ao extremo de prescrever,
rigidamente, a vedação da delegação de
atribuições entre os podêres. As
Emendas Constitucionais ns. 16 e 17
introduziram alterações no sistema de
competência dos podêres, em parte
atendendo as imposições dos atos
institucionais. Nem êstes nem elas,
porém, subverteram o sistema segundo o
qual os podêres são independentes e
harmônicos.
De conformidade com essa diretriz e
em que pese à interpretação ampla que
se
assegura
ao
mecanismo
de
funcionando dos podêres, o que
prevalece no Brasil – segundo a
interpretação fiel ao regime democrático é
que só o Poder Judiciário tem a faculdade
de proclamar a inconstitucionalidade das
leis.
Dentro da orientação progressista
que deve ser sustentada, e que vinha
prevalecendo no Brasil, em harmonia com
o pensamento da doutrina universal, é
que cada Poder, ou seja, o Legislativo, o
Executivo, cada qual dêles interpreta a
Constituição para definir ou fixar sua
própria competência.
Ainda de acôrdo com êsse
pensamento, a teoria e a jurisprudência
assentaram que o Poder Executivo e o
Poder Legislativo podem desfazer seus
próprios atos quando os verifiquem
eivados de inconstitucionalidade. Ainda
aí, portanto, a competência atribuída ao
Legislativo e ao Executivo tem por
objetivo precípuo respeito às normas
constitucionais. Nenhum Poder, em suma.
deve manter ato que haja praticado, se
afinal verifica que afronta a Constituição.
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Ninguém, entretanto, havia, até
aqui, sustentado que o Poder Executivo
pudesse arrogar-se a condição de juiz
para proclamar a inconstitucionalidade de
lei e negar-lhe execução.
Essa inovação, diria melhor, essa
absurdidade, é que acaba de ser
proclamada pelo atual Presidente da
República.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Estou
ouvindo com tôda a atenção e
encantamento – ouvi, até agora – a aula
de Direito Público, Direito Constitucional
que V. Exa. vem proferindo. Não vai ironia
nisto; é sincero.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Muito obrigado a V. Exa. São apenas, as
premissas
da
análise
do
ato
governamental.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Agora, vejo que V. Exa. embasou tôda
a sua argumentação para analisar
um telegrama de S. Exa. o Sr.
Ministro Extraordinário para Assuntos
do Gabinete Civil em que determina
que sejam sustados os enquadramentos
decorrentes da Lei nº 4.950 até
que superior órgão jurídico da República
(se entende, o Podar Judiciário)
se manifeste. Ora, Sr. Senador na
análise brilhante que ouvi, reafirmo
com encantamento da harmonia e
independência
dos
Podêres.
E
Vossa Excelência que é mestre de
Direito Público, sabe que a competência
para
decretar
ou
declarar
a
inconstitucionalidade de uma lei é
do Poder Judiciário. Também assim
entende o Poder Executivo, porque
determina
sejam
sustadas
as
conseqüências da Lei nº 4.950 até
que o órgão superior se manifeste – o
órgão
judiciário.
O
que
fêz
o
Poder Executivo foi acatar também e
competência
do
Poder
Judiciário,
ouvindo o pronunciamento do Poder
Judiciário
sôbre
um
texto
legal
que
entende
inconstitucional.
E'
legítima a atitude do Poder Executivo
ao buscar no Poder competente a
análise, a interpretação e a decisão
sôbre o caso. Como também poderá o
Poder Legislativo quando entender
ilegítimo um ato do Poder Executivo,
recorrer ao órgão competente, que
é o Poder Judiciário. Por isso a
trilogia – Executivo, Legislativo e
Judiciário – colocando-se Judiciário
como aquêle que vai dirimir inclusive as
dúvidas e querelas que possam surgir
entre o poder Executivo e o Poder
Legislativo, na interpretação e na
aplicação de uma lei V. Exa. há de convir
que a solução adotada pelo Poder
Executivo é de submissão à competência
de um outro Poder da República, que é o
Poder Judiciário.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Agradeço as amáveis palavras iniciais do
nobre Senador Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA: – Não
são amáveis, são sinceras.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Amáveis e sinceras.
Contudo, não nosso aceitar a
interpretação que dá à circular baixada
pela Casa Civil por determinação do Sr.
Presidente da República.
Engana-se o nobre Senador Gay da
Fonseca quando afirma perante esta
Casa que o Govêrno submeteu o seu ato
ao julgamento soberano do Poder
competente. Não Sr. Presidente. O que o
Govêrno, fêz foi suspender a execução da
lei até que se pronuncie sôbre a matéria,
definindo critério a execução da ser
adotado por todos os órgãos do Poder
Público, "o superior órgão jurídico da
República". A circular não alude ao
superior órgão de Poder Judiciário da
República.
O que a circular quer mencionar
é o pronunciamento do Consultor Geral

da República ou do Procurador Geral da
República, e a medida não é a primeira
vez que a adota o Poder Executivo.
Critério semelhante foi aplicado quando
suspendeu a vigência da lei que
beneficiava os membros do Ministério
Público da União e os Procuradores de
Autarquias e dos Institutos.
Em suma, o que o Govêrno espera é
o pronunciamento, o parecer, da
Consultoria ou da Procuradoria da
República. Se o Govêrno pretendesse
submeter-se como deveria submeter-se a
regularmente, à decisão da Justiça, o
encaminhamento da providência teria sido
outro. O encaminhamento teria, que ser o
de oficiar ou recomendar ao Procurador
Geral da República no sentido de que
representasse junto ao Supremo Tribunal
Federal contra a lei argüida de
inconstitucional. Não foi o que fêz:
suspendeu o Poder Executivo, por ato
próprio e arbitrário, a eficácia da lei,
promulgada, na forma da Constituição
pelo Presidente do Senado, no exercício
da Presidência do Congresso Nacional.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permiteme V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Com prazer!
O SR. AURÉLIO VIANA: – Estamos
ouvindo, com a devida atenção, as razões
apresentadas por V. Ex.ª, em tôrno de um
dos assuntos da maior relevância,
porque, na verdade, o Chefe do Executivo
não usurpou direitos do Legislativo.
Conheceu da lei e repudiou-a, negou-lhe
a eficácia devida, como V. Ex.ª
magistralmente explanou. Ora, têve o
poder de vetar o projeto. Poderia ter
consultado o órgão competente para
opinar a respeito, o Consultor ou a
Procuradoria-Geral da República, antes
de suspender a aplicação da lei. Seria
lógico que o tivesse feito, se nela
encontrasse
a
inconstitucionalidade
argüida.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Grato a V. Ex.ª. O Govêrno extraiu
conseqüências antes de legitimada a
causa do seu procedimento.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Exato.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Dar-lhe-ei apenas um esclarecimento,
nobre Senador Aurélio Viana: é o de que
ocorreu veto, e o veto foi rejeitado. Por
isso a lei foi promulgada pelo Presidente
do Congresso Nacional.
O SR. GAY DA FONSECA: – Queria
lembrar a V. Ex.ª o seguinte: estamos
aqui como hermeneutas do telegrama do
Sr. Ministro Extraordinário para Assuntos
do Gabinete Civil, porque enquanto V.
Ex.ª entende que o órgão superior jurídico
da República, ou é a Consultoria-Geral da
República ou a Procuradoria-Geral da
República, eu dou o entendimento de que
há um êrro de grafia no telegrama e um
êrro de interpretação, por isso, que se
refere ao Poder Judiciário. Entretanto,
acolho
a
posição
de
V.
Ex.ª.
Considerando, de fato, o espírito – porque
aí já estamos procurando o espírito do
telegrama, – acho que devemos aguardar
um pronunciamento vindo ou da
Procuradoria-Geral da República ou da
Consultoria-Geral da República. Isso o
que entendo perfeito, legítimo, e que não
desvia o meu argumento e nem o
desfigura, porque não pode o Chefe do
Poder Executivo ou um dos seus
Ministros de Estado pleitear perante o
Supremo Tribunal Federal, que é o órgão
competente sem conhecer qual a posição
e quais os argumentos em que
deve basear a sua argumentação perante
o Poder competente. E' perfeitamente
legítima a posição de Poder Executivo
em
aguardar
um
pronunciamento
do
técnico
em
matéria
Jurídica
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Ora, Sr. Presidente, se o Govêrno da
República
tem
dúvida
quanto
a
legitimidade da lei, o que lhe comporá, a
dentro do mecanismo do regime, era,
promulgada a medida, ter, de imediato,
solicitado
ao
Procurador-Geral
da
República que examinasse a matéria e a
submetesse, em caráter de urgência e
com as ilações devidas, ao conhecimento
e à apreciação do Supremo Tribunal
Federal.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Um
momento, eminente colega.
Não lhe cumpria, porque tal não lhe
é permitido, suspender, por sua
deliberação exclusiva, lei votada e
mantida pelo Congresso Nacional, pois
que êste recusou o veto. Só o Supremo
Tribunal Federal
tem competência
constitucional para fulminar a eficácia da
lei, impedindo-lhe a execução ou as
conseqüências nela previstas. Disso não
cogitou, até aqui, o Poder Executivo. E
não é legítimo que, pelas e dúvidas
suscitadas no organismo executivo, se
impeça, desde logo, a prática ou a
execução da lei. Se quisesse obter
regularmente a suspensão da vigência da
lei, o Govêrno tinha, como tem, o caminho
certo previsto na Emenda Constitucional
n° 16. Antes de fixá-lo, porém, tenho o
prazer de ouvir o nobre Senador Gay da
Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA: – Só
queria salientar, nobre Senador, que V.
Ex.ª começou com magnífica exposição
sôbre a harmonia e independência dos
podêres, mas, no recorrer do seu
discurso, vejo que V. Ex.ª não está sendo
fiel à exposição inicial. E digo mais: além
de criticar o ato do Executivo, está
dizendo como o Executivo deveria ter
procedido. Isso fere a independência dos
podêres E' o Legislativo determinando
normas de conduta ao Poder Executivo.
Quero, mais uma vez, a título de rápido
aparte, dizer a V. Ex.ª que não vejo
argumentos nem elementos no telegrama
para se criticar concluindo que o Poder
Executivo não vá adotar as medidas que
a Constituição e o Ato Institucional
preconizam e, ao mesmo tempo,
facultam.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Dois argumentos, Sr. Presidente, acaba
de desenvolver o nobre advogado do
Govêrno, exercendo aqui a defesa que o
Poder Executivo não quis promover pelos
meios próprios perante o Poder Judiciário.
Corno entretanto, no Legislativo nós não
tememos a argüição do Executivo, aceito
o debate. Veja V. Ex.ª como as posições
são diferentes. Quando aponto o caminho
regular, V. Ex.ª sabe que não estou
violando nenhuma regra de harmonia
entre os podêres. Nem eu iria perder
tempo em assinalar perante esta Casa
que, a par da tarefa legislativa, nos cabe
outra, a de fiscalização e de contrôle dos
atos do Poder Executivo. E' no exercício
da punição de contrôle e de fiscalização
dos atos do Poder Executivo que me
cabe alegar contra êle, representando
perante a Nação, as irregularidades
governamentais
praticadas.
Faço-o
chamando o Poder Executivo ao
cumprimento
da
Constituição,
na
obediência da qual não há poder
soberano, porque todos estão a ela
submetidos.
De outro lado, meu nobre colega, se
o Govêrno quisesse preservar o princípio
de harmonia e independência dos
podêres, não teria determinado a
ineficácia da lei através de providência
secundária como a de uma circular do
seu Gabinete Civil. O legislador
prudentemente estabeleceu o caminho,
até para corrigir as ilegível que se
verificam até 1966.
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Como não ignora o Senado, até à
sessão legislativa anterior, vigente a
Constituição de 1946 como foi elaborada,
só havia o direito de representação ao
Supremo
Tribunal
para
declara
inconstitucionalidade de leis ou atos dos
podêres locais. E' o que está no Art. 8º da
Constituição.
Para
a
hipótese
de
inconstitucionalidade de lei federal, a
discussão deveria travar-se através de
ação ou de mandado de segurança,
medidas judiciárias que reclamam em
regra prazo mais longo para a decisão
final.
O Poder Executivo, ao cuidar de
reforma do Poder Judiciário em 1965
acolheu a sugestão da Comissão
Especial, afinal adotada pelo Congresso o
que
a
transformou
em
norma
constitucional, consoante a qual se
atribuiu também ao Supremo Tribunal
Federal, pela modificação do art. 101 da
Constituição, a faculdade de processar e
julgar
a
"representação
contra
inconstitucionalidade de lei ou de ato de
natureza normativa federal ou estadual,
encaminhada pelo Procurador-Geral da
República.
Aqui está o caminho certo, o leito da
legalidade
constitucional,
de
que
extravasou o Poder Executivo para
manter-se fiel a seu comportamento
discricionário.
Divisando inconstitucionalidade na lei
– e não estou no mérito dela – divisando
inconstitucionalidade na lei, o Poder
Executivo deveria ter solicitado ao
Procurador-Geral da República que,
contra ela representasse perante o
Supremo Tribunal Federal.
Dir-me-ão
que,
enquanto
se
processasse o exame da representação
multiplos ilegível poderiam surgir na
vida administrativa prejudicando sua
modalidade. Não, Sr. Presidente! No
momento em que o legislador da revisão
Constitucional deu ao Supremo Tribunal
Federal a prerrogativa de processar e de
julgar a representação oferecida pelo
Procurador contra ato de natureza
normativa
federal
conferiu-lhe
necessariamente
a
faculdade
de
suspender, in limine a execução da lei,
ate decisão final do litígio aberto. Se
houvesse procedido na conformidade da
Constituição, o Presidente da Republica
poderia ilegível obtido do Supremo
Tribunal Federal a suspensão liminar
corno
ocorre
em
mandados
de
segurança, não sobrevindo, por isto
mesmo,
casos
prejudiciais
à
regularidade da vida administrativa.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal
tivesse sob sua jurisdição a matéria, não
haveria
controversia
no
âmbito
administrativo e não ocorreria também
desrespeito a soberania da lei, desde que
a cessação transitória de sua eficácia
estaria
determinada
pelo
Poder
competente, e que diz da validade dos
atos legislativos. Disso não se tratou. E
atente o nobre Senador Gay da Fonseca
para a particularidade de que, até aqui
ninguém sabe de qualquer providência
adotado pelo Poder Executivo, ou por
qualquer de seus representantes junto ao
Poder Judiciário para obter a solução
regular da dúvida suscitada.
Tudo se resumiu, até agora, ao ato
discricionário da administração.
Mas, Sr. Presidente, atendem os
ilustres Senadores para a gravidade desta
situação quer do ponto de vista do
funcionamento das instituições, quer
quanto aos direitos subjetivos.
No caso dos funcionários públicos
admitindo-se que o Poder Executivo
possa, por ato seu exclusivo, suspender a
vigência de lei, estará, em primeiro
lugar usurpando competência do Poder
Judiciário. Porém, há mais. Se se legítima
o procedimento do Poder Executivo,
atribuindo-se-lhe a competência da
recusar-se ao cumprimento da lei,
por
julgá-la
inconstitucional,
não
há
como
recusar
compor-
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tamento
igual
ou
idêntico
aos
Governadores dos Estados e aos
prefeitos
dos
municípios.
Cada
qual passaria a julgar-se, no âmbito de
sua jurisdição, autoridade própria para
recusar-se ao cumprimento de lei, sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Há,
porém,
outras
conseqüências graves. Diz-se que,
recusando-se o Presidente da República
a cumprir a lei, sob o fundamento
de inconstitucionalidade ressalvado fica,
ao interessado, o direito de apêlo
ao Poder Judiciário para a reconquista
dos direitos assegurados na regra
normativa de vigência impedida. Atentese, em primeiro lugar, para a subsversão
que o argumento acarreta. Sendo
assim se se legitimasse essa orientação,
o Presidente da República, como
Chefe do Poder Executivo, deixaria de
ser como devem ser todos os membros
dos Três Podêres, servo da legalidade. E
o particular, ao invés de encontrar no
Poder
Público
a
segurança
de
cumprimento de seus direitos, nêle
defrontaria apenas o adversário, o
inimigo.
Daí resulta outro efeito na maior
malignidade para o funcionamento
do regime. Se os representantes ou
titularem dos podêres constitucionais se
recusam, por seu arbítrio, a cumprir a lei,
como exigir-se que a cumpram os
cidadãos, os particulares, as pessoa
jurídicas?
A
prevalecer
a
enormidade
chegaríamos a conclusão de que
também seria lícito a um empregador
recusar-se ao cumprimento de uma lei de
caráter social, sob a argüição de que ela
fere a Constituição. O que a lei houvesse
estabelecido como princípio passaria a
ser exceção.
Com referência à posição do Poder
Executivo federal em relação aos
particulares, cresce de vulto o absurdo
quando se atenta em que o particular é o
fraco diante do poderoso, que é o Poder
Executivo.
O SR. GAY DA FONSECA: – Não
quero estar tumultuando o discurso de V
Exa., ...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exa. não se preocupe, pode interromper,
até porque o discurso parlamentar, na
realidade, só tem vivacidade quando
interrompido.
O SR. GAY DA FONSECA: –
...porque, realmente V. Exa. está
dando uma aula de Direito público. Agora,
com o que não concordo não e com a sua
e sim com a aplicação da teoria na
prática, disto é que discordo. V. Exa. está
querendo aplicar princípio gerais a caso
concreto, o que não se ajusta bem aos
princípios que a V. Exa. defende. Nós
partidos de um e telegrama só de um
telegrama, no qual como hermeneutas,
buscamos interpretar as suas expressões
e ao interpretá-las, V. Exa. e eu fazemos
de maneira diversa. Caracterizamos a
posição do Executivo, de forma diferente.
V. Exa., por exemplo, fala em suspender
a vigência da lei. Eu não uso esta
expressão. Perece-me que o que está
escrita aqui suspende a aplicação da lei,
unicamente a sua aplicação e não sua
vigência. Não tenho em mãos e, por
sugestão do Senador o Antônio Carlos,
mandei buscar o Diário da Justiça, em
que está publicada a decisão pela qual
em maio do corrente ano, o Supremo
Tribunal Federal entendeu válida a
posição do Poder Executivo, ao
suspender
a
execução
de
leis
consideradas inconstitucionais, até que as
medidas judiciais sejam tomadas pelo
Poder Executivo. Terei o prazer, – se
ainda possível – de mostrar a V. Exa. tal
decisão do Supremo, caso V. Exa. dela
não tenha conhecimento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Preliminarmente, Sr. Presidente, cumpre
acentuar ao nobre Senador Gay
da Fonseca que, num regime de
poderes limitados, não há atos especí-

ficos que não se submetem a princípios
gerais. São as normas básicas que
delimitam a regularidade dos casos e dos
fatos concretos. No ilegível, é o sistema
da Constituição que
determina
a
competência do Poder Executivo diante
dos dois outros podêres. O problema,
afinal, de saber se a circular se refere ao
Consultor da República ou ao Procurador
Geral da República ou ao Supremo
Tribunal Federal é de caráter secundária,
visto que o fato demonstra que não há
qualquer medida de caráter judicial
interposta perante a Côrte Suprema.
O SR. GAY DA FONSECA: – Há
uma confusão de V. Exa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Certo de que não há divergência maior,
no particular, não nos devemos ater a
questões secundárias, prejudicando a
essência da controvérsia. Pouco importa,
igualmente, que se fale em suspensão de
aplicação ou em suspensão da vigência
da lei. Concordo com V. Exa.: o
Presidente da República não suspendeu
a vigência da lei; o presidente da
República apenas suspendeu a aplicação
da lei.
Ora,
Sr.
Presidente,
só
se
quisessemos
nos
perder
em
questiúnculas
gramaticais
é
que
poderíamos permanecer no debate dêste
aspecto, quando usada uma ou outra das
expressões, em qualquer dos casos o que
se verifica e que a Poder Executivo se
recusou ao cumprimento da lei, sob o
argumento de inconstitucionalidade. Esta
é a tese.
Nem pode ser invocado o acórdão
da Supremo Tribunal Federal, a que
aludiu S. Exa. Não sei se já teria sido
elaborado por inteiro o Acórdão. Dêle
tomei
cautelosamente
o
devido
conhecimento e tenho em mãos a
publicação da súmula da sessão em que
o Supremo Tribunal apreciou a matéria.
O recurso diz apenas que o Supremo
Tribunal Federal rejeitou a arguição de
faltar ao impetrado, isto é ao Presidente
da República, a faculdade do negar
cumprimento a lei por entendê-la
inconstitucional. É o que diz a publicação,
acrescentando que êsse entendimento foi
firmado contra os votos dos Ministros:
relator Ministro Victor Nunes Leal e mais
Ministros Carlos Medeiros, Evandro Lins,
Gonçalves de Oliveira e Villas Boas.
Ao que estou informado, nessa
decisão foi assinalar as que não se
recusava a preliminar porque se
reconhecesse
ao
Presidente
da
República, como princípio, o poder de
negar a aplicação da lei. Admitia-se que
assim fizesse porque o Presidente da
República ficava às sanções da lei,
inclusive
quanto
ao
crime
de
responsabilidade.
Mas, ainda que assim não fôsse
salvo equívoco de minha parte, essa
decisão foi em processo oriundo de
aplicação da lei concernente aos
membros do Ministério Público e aos
procuradores de autarquias e em razão
de ato do Presidente da República
praticado quando ainda não em vigor a
Emenda Constitucional nº ilegível que
atribuiu ao Supremo a faculdade de
processar e julgar, origináriamente, a
representação
contra
a
inconstitucionalidade de lei federal. Se
não estiver cometendo equívoco ou
temeridade acredito que o Supremo...
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama) (fazendo soar a campainha): –
Lamente interromper o nobre Senador
para avisar que dispõe de apenas cinco
minutos para prosseguir no seu discurso,
pois que já há quorum para as votações.
V. Exa. poderá prosseguir depois da
Ordem do Dia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Concluirei antes Sr. Presidente!
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O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me
V.
Exa.
um
rápido
aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não!
O SR. GAY DA FONSECA: –
Sòmente para declarar que, diante
da exiguidade de tempo, não mais
apartearei V. Exa. Mas não entendo
que a decisão do Supremo tenha sido
ou possa ser alterada por ato
subsequente!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Lamento,
Sr.
Presidente,
que
o
nobre Senador, pela estreiteza do tempo,
raio me possa mais apartear. Mas,
neste caso, sem ofensa a S. Exa., tenho
a impressão de que aceita a advertência
da Mesa com satisfação, dadas
as dificuldades em que se tem
encontrado para justificar o arbítrio do
governo.
Mas, Sr. Presidente, crente estou
de que o Supremo Tribunal Federal,
ao conhecer de nôvo ato praticado,
depois da Emenda Constitucional na
16, certamente modificará o critério
da maioria eventual, para não permitir
que o Presidente da República possa
recusar-se a negar cumprimento a leis
sob fundamento de inconstitucionalidade.
O que a Emenda nº 16 visou exatamente
foi dar competência ampla ao S.T.F.
para preservar, a um tempo, o princípio
da supremacia da lei e o do
interêsse público, quando porventura
qualquer
norma
viole
o
código
fundamental.
Mas, concluindo, queria assinalar
com relação aos profissionais atingidos
pelo ato governamental a injustiça de que
êle se reveste.
Govêrno obsta a aplicação desta lei
contra
quem?
Contra
funcionários
burocratas?
Contra
todos
êsses
servidores que nos três podêres sòmente
aparecem nas repartições para receber
salários? Contra incompetentes? Contra
servidores sem aperfeiçoamento técnico?
Não, Sr. Presidente! Essa medida
arbitrária atinge exatamente engenheiros,
arquitetos, químicos, veterinários, vale
dizer, alguns dos técnicos entre os
profissionais que vivem com salários
inadequados às suas aptidões e às sua
competência.
Enquanto se promovem vantagens,
nem sempre regulares, para funcionários
sem aperfeiçoamento, o Govêrno, num
ata de arbítrio, impede a execução de
uma lei que usa a garantir um saláriomínimo razoável a diplomados naquelas
profissões que interessam imediatamente
ao próprio desenvolvimento técnico do
país.
Não há muito, aliás, o "Diário de
Notícias", num excelente editorial sôbre
"Ciência e Tecnologia", apreciou aspectos
deste problema, para assinalar a injustiça
do tratamento que o Poder Executivo dá
aos técnicos que lhe prestam serviços,
muitos dos quais, por isso mesmo, se
estão deslocando não apenas das
atividades do poder administrativo, mas
dos próprios limites territoriais do Brasil,
para
prestação
de
serviços
no
estrangeiro.
Sr. Presidente, é o quer desejava
trazer a esta casa, como uma crítica de
princípios ao ato governamental.
Nesta crítica de princípio acredito
que
cumpro
dever
essencial
de
parlamentar: o de exercitar fiscalização
oportuna sôbre os atos de arbítrio do
Poder Executivo.
E ainda uma vez, e apesar de tudo, a
expectativa que tenho é de que um dia se
restaurará o prestígio da lei. De mim, pelo
menos, enquanto nesta Casa estiver,
desta tribuna não desertarei, criticando e
protestando em nome da lei e da
Constituição. (Muito bem! Muito bem
Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Pelo Sr. 1º Secretário vai ser
lido requerimento de informações que
acaba de chegar à Mesa.
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E' lido o seguinte:
Requerimento nº 223, de 1966
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a Vossa
Excelência sejam solicitadas à Rêde
Ferroviária Federal (RFF), através do
Ministério da Viação e Obras Públicas
(MVOP), as seguintes informações:
1) Se a Rêde Ferroviária Federal fez,
recentemente, alguma supressão, de ramal
ferroviário; quais os ramais atingidos por tal
medida; quais as razões que a justificam;
2) Em caso negativo, se a Rêde planeja
a referida supressão e qual o planejamento, o
interêsse social e de que forma;
3) Em caso afirmativo ao item anterior,
por que não se procede à recuperação dos
referidos ramais e em quanto importaria a
mesma.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1966.
– Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento lido vai à
publicação e, em seguida, será despachado
pela Presidência.
O SR.. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
Requerimento nº 224; DE 1956
Senhor Presidente
Do acôrdo com o disposto no
Regimento Interno do Senado Federal, venho
pelo presente requerer cem dias (100) de
licença para tratamento de saúde, conforme
atestado médico anexo a partir do próximo
dia 20 do corrente mês.
Sala das Sessões, em 13 de junho de
1966. – Menezes Pimentel.
O SR PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o requerimento que
acaba de ser lido, de autoria do nobre
Senador Menezes Pimentel, solicitando
licença de 100 dias para tratamento de
saúde, conforme atestado médico que juntou
ao requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Concedida a licença, será convocado o
Suplente do nobre Senador Menezes
Pimentel, o Sr. José Valdemar de Alcântara e
Silva.
COMPARECEM MAIS OS SRS.
SENADORES
Oscar Passos
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Sigefredo Pacheco
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Domício Gondim
Barros Carvalho
Arnon de Melo
Eduardo Catalão
Filinto Müller
Nelson Maculan
Antônio Carlos (13).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sobre a mesa comunicação que
vai ser lida pelo Sr.Secretário.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Sr. Presidente,
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, tendo deliberado
desistir do restante da licença em
cujo
gôzo
me
achava,
reassumo
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hoje o exercício do meu mandato.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1966.
– Sigefredo Pacheco.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicação lida vai à
publicação.
Está terminado o período destinado ao
Expediente.
A lista de presença acusa o
comparecimento de 36 Srs. Senadores
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 1966 (nº 4.751-B, na
casa de Origem), que autoriza o Poder
Executivo a permutar com o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, terrenos de
propriedade de União e dá outras
providências, tendo Parecer Favorável, sob
nº 584, de 1966 da Comissão de Finanças.
A discussão foi encerrada a 3 do
corrente.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa.)
Está aprovado.
Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43, DE 1966
(Nº 4.731-B, de 1.962, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a permutar
com o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul terrenos de propriedade da União, e dá
outras providências.
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a permutar, com o Govêrno do
Estado do Rio Grande do Sul um terreno de
propriedade da União, por outro terreno
pertencente ao patrimônio estadual, situado
na cidade de Rio Grande de modo a permitir,
à respectiva municipalidade, a execução do
plano urbanístico já delineado, e à União o
desenvolvimento de instalações navais a
cargo do Ministério da Marinha, de
conformidade com a planta que a esta
acompanha.
Art. 2º Nas áreas a serem permutadas
deverão ser observadas as discriminações e
demarcações seguintes:
I – A União cederá ao Estado do Rio
Grande
do
Sul
uma
área
de
aproximadamente 22.964 m2 (vinte e dois mil
novecentos e sessenta e quatro metros
quadrados), situada na cidade de Rio
Grande, compreendida no perímetro de
forma poligonal irregular de oito lados,
desmembrada da área total de 94.137 m2
(noventa e quatro mil cento e trinta e sete
metros quadrados), conforme a planta que a
esta acompanha, em que estão edificadas a
respectiva Capitania dos Portos e outras
instalações navais, assim discriminadas:
partindo do ponto 4, em um segmento reto de
212 m (duzentos doze metros), formando um
ângulo de 16º (dezesseis graus), tendo como
base o alinhamento da rua projetada, até
atingir o ponto 7 (sete) e daí, formando um
ângulo de 103º (cento e três graus), se
desloca em um segmento reto de 93 m
(noventa e três metros), até atingir o ponto 8
(oito) onde, formando um Ângulo de 105º
(cento e cinco graus), se desloca em um
segmento reto de 119 m (cento e dezenove
metros) até atingir o ponto 9 (nove) onde,
formando um ângulo de 138º (cento e trinta e
oito graus), se desloca em um segmento reto
de 38 m (trinta e oito metros), até atingir o
ponto 10 (dez) onde, formando um ângulo de
270º (duzentos e setenta graus), se desloca
em um segmento reto de 136 m (cento e
trinta e seis metros), fazendo divisa com
terreno da municipalidade, até atingir o ponto
11 (onze) onde, formando um ângulo de 90º
(noventa

graus), se desloca em um segmente reto de
27 m (vinte e sete metros), fazendo o
alinhamento da rua Marechal Andréa, até
atingir o ponto 12 (doze) onde, formando um
ângulo de 90º (noventa graus), se desloca
num segmento reto de 245 m (duzentos e
quarenta e cinco metros), constituindo o
alinhamento da rua Almirante, Garnier –
fazendo divisa com terreno da União, até
atingir o ponto 13 (treze) onde, formando um
ângulo de 268º (duzentos e sessenta e oito
graus), se desloca em um segmento reto de
93 m (noventa e três metros), fazendo divisa
com terreno da União, até atingir o ponto 4
(quatro), delimitando e fechando o respectivo
perímetro.
II – O Estado do Rio Grande do Sul
cederá
à
União
uma
área
de
aproximadamente 26.934 m2 (vinte e seis mil
novecentos e trinta e quatro metros
quadrados), situada na cidade de Rio
Grande, compreendida no perímetro de
forma poligonal irregular de seis lados,
constante
da
planta
anexa,
assim
discriminada: partindo do ponto 1 (um) em
um segmento reto de 85 m (oitenta e cinco
metros), em continuação do alinhamento da
rua Marechal Andréa, até atingir o ponto 2
(dois) onde, formando um ângulo 99º30'
(noventa e nove graus e trinta minutos), se
desloca no alinhamento do prolongamento da
Avenida Honório Bicalho, num segmento reto
de 262 m (duzentos e sessenta e dois
metros), até atingir o ponto 3 (três) onde,
formando um ângulo de 78º30 (setenta e oito
graus e trinta minutos), se desloca no
alinhamento da rua projetada, em um
segmento reto de 285 m (duzentos e oitenta
e cinco metros), até atingir o ponto 4 (quatro)
onde, formando um ângulo de 16º (dezesseis
graus), se desloca fazendo divisa com
terreno contíguo da União, em um segmento
reto de 118 m (cento e dezoito metros), até
atingir o ponto 5 (cinco) onde, formando um
ângulo de 211º30' (duzentos e onze graus e
trinta minutos), se desloca num segmento
reto de 123 m (cento e vinte e três metros),
até atingir a ponto 6 (seis) onde, formando
um ângulo de 243º30' (duzentas e quarenta e
três graus e trinta minutos), se desloca
fazendo divisa com terreno contíguo da
União, em um segmento de 141 m (cento e
quarenta e um metros), até atingir o ponto 1
(um), delimitando e fechando o respectivo
perímetro.
Parágrafo único. A discriminação e
demarcação dos rumos constantes dêsfe
artigo são susceptíveis de retificações,
implicitamente autorizados, quando da
execução da presente lei.
Art. 3º A despesa resultante da
execução da presente lei correrá por conta
dos recursos financeiros disponíveis do
Fundo Naval ou dos crédito orçamentários,
no que concerne ao Ministério da Marinha.
Art. 4º A presente lei entra em vigor na
data de sua publicado.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE: (Nogueira da
Gama): – Item 2:
Votação, em segundo turno, do Projeto
de Emenda à Constituição nº 1, de 1965, de
iniciativa do Senhor Senador José Emílio,
que dá nova redação ao § 1º do artigo 153 da
Constituição Federal (aproveitamento dos
recursos minerais e energia hidráulica), tendo
Pareceres sob ns. 34 e 530, de 1966 da
Comissão
Especial
(primeiro
pronunciamento), favorável ao projeto.
Segundo pronunciamento,
favorável
à
emenda.
Sôbre a mesa requerimento sôbre o
adiamento da votação que vai ser lido pelo
Sr. 1º Secretário.
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E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 225, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, letra "c" e
274, letra "b, do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Emenda
à Constituição nº 1, de 1965, a fim de ser
feita na sessão de 22 do corrente.
Sala das Sessões, em 14 de dezembro
de 1966. – Aurélio Vianna.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está, assim concedido o adiamento
requerido.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº R, de 1966
originário da Câmara dos Deputados nº 159A-64, na Casa de origem, que mantém
decisão de Tribunal de Contas denegatório
do registro ao acôrdo especial firmado entre
o Ministério da Educação e Cultura e a
Escola Industrial Dom Bosco, tendo:
Pareceres Favoráveis sob números 466 e
467, de 1966 de Comissão de Constituição e
Justiça, e de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra dou
a discussão por encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovem o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada. Irá à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
Projeto de Decreto Legislativo
Nº 8, de 1966
Mantêm a decisão do Tribunal de
Contes denegatório ao pedida de registro do
acôrdo especial firmado entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola Industrial
Dom Bosco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantida a decisão denegatória
do Tribunal de Contas pedido de registro do
acôrdo especial firmado entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola Industrial
Dom Rosco, para aquisição de material
mecanizado.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Câmara dos Deputados, em 18 de
março de 1966. – Aniz Badra.
O Sr. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 9, de 1966 (nº 148A-57, na Casa de origem) que aprova o ato
do Tribunal de Contas denegatório de
registro a têrmo aditivo a acôrdo celebrado
entre e Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Govêrno do Estado do Pará, tendo Pareceres
Favoráveis, nºs 464 e 465, de 1996, das
Comissões: de Constituição e Justiça; e de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra dou
a discussão por encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentadas.
(Pausa)
Está aprovado. Irá à Comissão de
Redação ilegível.
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E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 9, DE 1966
(Nº 148-A-57, na Câmara)
Aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatória de registro a têrmo aditivo a
acôrdo
celebrado
entre
a
Superintendência do plano de Valorização
Econômica da Amazônia e o Govêrno do
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o ato do Tribunal
de Contas denegatório de registro ao
têrmo, de 30 de dezembro de 1955,
aditivo ao acôrdo firmado, em 30 de
dezembro
de
1954,
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Govêrno do Estado do Pará, para
erradicação do mal de New Castle.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 5:
Discussão, em turno único do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11, de 1966,
originário da Câmara dos Deputados (nº
79-A-61 na Casa de origem), que mantém
ato do Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato celebrado entre o
Ministério da Marinha e o Sr. Ezio Biondi,
para desempenhar a função de Técnico
de Radar da Diretoria de Eletrônica da
Marinha, tendo Pareceres Favoráveis,
sob os números 474 e 475, de 1966, das
Comissões: de Constituição e Justiça e
de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa)
O projeto foi aprovado. Irá á
Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 11, DE 1966
(Nº 79-A-61, na Câmara)
Mantém ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato
celebrado entre o Ministério da Marinha e
o Sr. Ezio Biondi para desempenhar o
função de Técnico de Radar na Diretoria
de Eletrônica da Marinha.
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1º E' mantido o ato do Tribunal
de Contas, de 30 de julho de 1954,
denegatório de registro a têrmo aditivo a
contrato celebrado entre o Ministério da
Marinha e o Sr. Ezio Biondi, para
desempenhar a função de Técnico de
Radar na Diretoria de Eletrônica da
Marinha.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 6:
Discussão em turno único do Projeto
de Decreto Legislativo nº 12, de 1966,
originária da Câmara dos Deputados, nº
166-59 na Casa de origem, que determina
o Registro pelo Tribunal da Contas, de
contrato celebrado em 6 de dezembro de
1952, para irrigação de terras na Fazenda
Gameleira", Município de iguatu Estado
do Ceará, tendo Pareceres Favoráveis
sob ns. 462. 463, de 1966 das Comissões
de Constituição e Justiça, e de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
para discussão, dou-a como encerrada.
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Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentado. (Pausa)
O projeto foi aprovado.
Irá a Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 12, DE 1966
(Nº 166-A-59, na Câmara)
Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, de contrato, celebrado em 6
de dezembro de 1952, para a irrigação de
terras na Fazenda "Gameleira", município
de Iguatu, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. O Tribunal de Contas
registrará o têrmo de contrato de
cooperação, celebrado, em 6 de
dezembro de 1952, entre o Governo
Federal, por intermédio do Ministério a
Agricultura, e Antônio Adil Mendonça e
sua mulher, João Coelho Lima Verde e
sua mulher, José Bezerra Pinheiro e sua
mulher, Jairo Jucá e sua mulher, Maria
Eunice Lima Verde Rocha e Maria Luiz
Verde Rocha, para a irrigação de terras
na Fazenda "Gameleira", Município de s
Iguatu, Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 7:
Discussão em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 14, de 1966 (nº
247-A-66, na Casa de origem) que
mantém ato do Tribunal de Contas da
União de registro, sob reserva, da
despesa de Cr$ 130.000, em favor da
firma Estabelecimentos Graficos Iguassu
Ltda, proveniente de serviços
de
impressão prestados ao Ministério da
Educação e Cultura, tendo:
Pareceres Favoráveis, sob ns. 458 e
459, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça; e
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
para discussão, dou-a como encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Foi aprovado.
O projeto irá à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 1966
(Nº 247-A-66, na Câmara)
Mantém ato do Tribunal de Contas
da União, de registro de despesa de Cr$
130.000,
em
favor
da
firme
Estabelecimentos Gráficos Iguassu Ltda.,
proveniente de serviços de impressão
prestados ao Ministério da Educação e
Cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica mantido o ato, de 10 de
setembro de 1965, do Tribunal de Contas,
de registro da despesa de Cr$ 130.000,
em favor da firma Estabelecimentos
Gráficos Iguassu Ltda., proveniente de
serviços de impressão prestados ao
Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º – Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 8:
Discussão em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº
15, de 1966, (nº 249-A-66 na Casa
de origem) que mantém ato dos

Tribunal de Contas de registro, sob
reserva, do pagamento de pensão militar
a Jurema Azevedo de Oliveira e outras,
netas do 1º Tenente reformado da
Armada Amélio Azevedo Marques, tendo:
Pareceres Favoráveis, sob ns. 456 e
457, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça; e
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo nenhum Senador que
peça a palavra para a discussão, dou-a
como encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. Irá à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1966
(Nº 249-A-66, na Câmara)
Mantém ato do Tribunal de Contas
de registro do pagamento de pensão
militar a Jurema Azevedo de Oliveira e
outras, netas do 1º-Tenente reformado da
Armada Amélio Azevedo Marques.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica mantido o ato de 8 de
junho de 1965 de registro do pagamento
de pensão militar a Jurema Azevedo de
Oliveira e outras, netas do 1º-Tenente
reformado da Armada Amélio Azevedo
Marques.
Art. 2º – Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 9:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 16-66,
originário da Câmara dos Deputados nº
244-66, na Casa de origem, que reforma
decisão denegatória do Tribunal de
Contas a registro do contrato celebrado
entre a Fazenda Nacional e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S. A., para
locação do imóvel onde funciona a
Delegacia Regional do Impôsto de Renda
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais
tendo:
Pareceres sob ns. 447, 448 de 1966
– da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável, com a emenda que
oferece nº 1-CCJ;
– da Comissão de Finanças,
favorável ao projeto e à emenda número
1-CCJ.
Em discussão o projeto com a
emenda. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores
pedir a palavra para a discussão dou-a
como encerrada.
Em lotação o projeto, sem prejuízo
da emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
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dezembro de 1964, referente à locação
do imóvel onde funciona a Delegacia
Regional do Impôsto de Renda de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para
o efeito de se registrar o contrato
celebrado entre a Fazenda Nacional e o
Banco Mercanti, de Minas Gerais S. A,
formalizado em 5 de dezembro de 1957.
Art. 2º – Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de
Redação.
E' a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1 – CCJ
O art. 1º do projeto terá a seguinte
redação:
"Art. 1º – Fica determinado o
registro, pelo Tribunal de Contas, do
contrato celebrado entre a Fazenda
Nacional e o Banco Mercantil de Minas
Gerais S. A., em 4 de novembro de 1964,
para o arrendamento do terceiro
pavimento do prédio situado na Avenida
Afonso Pena, 501, em Uberlândia, Estado
de Minas Gerais, onde funciona a
Inspetoria do Imposto de Renda."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 10:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de
1966, originário da Câmara dos
Deputados, nº 248-A-66, na Casa de
origem, que reforma decisão do Tribunal
de Contas, para efeito do registro de
pensão a Regina Augusta Cunha, tendo
Pareceres Favoráveis nºs 450 e 451, de
1966.
– da Comissão de Constituição e
Justiça e
– de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores
pedir a palavra para a discussão dou-a
como encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Vai à Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 1966
(Nº 248-A-66, na Câmara)
Reforma decisão do Tribunal de
Contas, para efeito do registro à
concessão de pensão a Regina Augusta
Cunha.

Reforma decisão denegatória do
Tribunal de Contas a registro do contrato
celebrado entre a Fazenda Nacional e o
Banco Mercantil de Minas Gerais S. A.
para locação do imóvel onde funciona a
Delegacia Regional do Impôsto de Renda
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º – Fica reformada a decisão
denegatória do Tribunal de Contas,
proferida em sessão de 14 de abril de
1964, no processo relativo a concessão
de pensão a Regina Augusta Cunha, mãe
dos ex-soldados Lauricy da Cunha e José
Maria
Cunha,
ordenando-se
seu
respectivo registro.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo
entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 11:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica reformada a decisão
Tribunal de Contas, de 8 de

Discussão em turno, único do
Projeto
de
Decreto
Legislativo
número 20, de 1966, originário da

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 1966
(Nº 244-A-66, na Câmara)
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Câmara dos Deputados (nº 253-A de
1966, na Casa de origem) que mantém
ato do Tribunal de Contas da União, de 3
de dezembro de 1965, de registro da
despesa de Cr$ 3.792 (três mil setecentos
e noventa e dois cruzeiros), para
pagamento à Rio Light S. A. – Serviços
de
Eletricidade
e
Carris,
pelo
fornecimento de energia elétrica, em
1948, ao Ministério da Areonáutica, tendo
Pareceres, sob ns. 476 e 477, de 1966,
das Comissões de Constituição e Justiça,
pela
aprovação;
Finanças,
pela
aprovação, nos têrmos da emenda nº 1CF (Substitutivo) que apresenta.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo
da emenda.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 20, DE 1966
(Nº 253-A-66, na Câmara)
Mantém ato do Tribunal de Contas
da União, de 3 de dezembro de 1965, de
registro da despesa de Cr$ 3.792 (três
mil, setecentos e noventa e dois
cruzeiros), para pagamento a Rio Light S.
A. – Serviços de Eletricidade e Carris,
pelo fornecimento de energia elétrica, em
1948, ao Ministério da Aeronáutica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica mantido o ato do Tribunal
Contas da União, de 3 de dezembro de
1965, de registro da despesa de Cr$
3.792 (três mil, setecentos e noventa e
dois cruzeiros), para pagamento à Rio
Light S. A. – Serviços de Eletricidade e
Carris pelo fornecimento de energia
elétrica, em 1948, ao Ministério da
Aeronáutica.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
O Sr. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que a
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa. )
A emenda foi aprovada.
A matéria vai à Comissão de
Redação.
E' a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1-CF
(Substitutivo)
Substitua-se o art. 1º pelo seguinte:
Art. 1º Fica registrada, na forma da
lei, a despesa de Cr$ 3.792 (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
realizada pelo Ministério cia Aeronáutica,
com o fornecimento de energia elétrica,
em 1948, pela Rio Light S. A. – Serviços
de Eletricidade e Carris (Proc. MF 30.23953)."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a Ordem do Dia. O
Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura de
ofício
recebido
da
Câmara
dos
Deputados.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Peço a
palavra pela ordem, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra pela ordem o Sr.
Senador.
O
SR.
AURÉLIO
VIANA
(pela ordem. Sem revisão do orador):
–
Sr.
Presidente,
confirmou-se,
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então, o que nós revelamos ontem, da
Tribuna do Senado. E, pela primeira vez,
temos conhecimento de que a Resolução
de uma Casa altera as decisões de
ambas, tomadas conjuntamente.
Ora, Sr. Presidente, pela leitura que
ouvimos, a Resolução a que se refere o
nobre Presidente da Câmara dos
Deputados teria como finalidade precípua
regular a Emenda à Constituição nº 17,
de 1965.
Acontece, porém, que a Emenda à
Constituição nº 17 é de 26 de novembro
de 1965 e o projeto de resolução, que a
regula é de meses anteriores. Só por
adivinhação regulou-se um artigo da
Constituição que não havia sido sequer
votado.
O Regimento Comum, data venia,
quando aborda assunto de interêsses das
duas Casas do Congresso – e só é
Comum por isso mesmo prevalece sôbre
o Regimento de qualquer das duas Casas
do Congresso Nacional. Porque, doutra
maneira, o Senado da República poderia
aniquilá-lo por inteiro, à revelia da outra
Casa do Congresso Nacional.
A Câmara pode criar uma comissão
especial que aprecie projetos de código,
mas não pode revogar um dispositivo do
Regimento Comum que determina que as
emendas da Câmara revisora sejam
apreciadas por uma Comissão Mista de
Deputados e Senadores, portanto. E essa
é a questão. E quando V. Ex.ª, ontem,
opinou, a nosso ver o fêz acertadamente.
Então os Líderes da Maioria e da
Minoria da Câmara dos Deputados
resolvem, passando por cima do
Regimento Comum, que o substitutivo da
Casa revisora, o Senado da República,
seja apreciado na outra Casa do
Congresso Nacional, sòmente por ela,
através de uma comissão especial! O
Regimento Comum, repito, determina que
essas emendas do Senado sejam
apreciadas por uma Comissão Mista. E,
através de ofício se não ouvi mal, solicita
o Presidente da Câmara dos Senhores
Deputados ao Presidente desta que
sejam designados Senadores – para
atuarem, Sr. Presidente, como? Como
acompanhantes, como observadores de
decisão que vai tomar a Comissão
Especial sôbre o Código de Transito!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
grande prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Apenas
desejava
acentuar,
pelos
entendimentos que V. Ex.ª já vem
fazendo, que a Emenda Constitucional nº
17, em nenhum ponto, modificou o
critério, o procedimento que deve ser
adotado no particular. No § 8º do art. 6º a
Emenda Constitucional nº 17 apenas diz
que os Projetos de Lei complementares à
Constituição e os de Código ou de
reformas de Códigos, receberão emendas
perante as Comissões e sua tramitação
obedecerá aos prazos que forem
estabelecidos nos Regimentos Internos
ou em resoluções especiais. Sòmente
nesta parte, em conseqüência, os
Regimentos ou Resoluções deverão
adaptar-se à Emenda, ou por ela terão
sido modificados. Não veio entretanto, por
que deixar de adotar-se a norma de que
quando há Emenda ou Substitutivo como
no caso não se faça Comissão mista. Não
sei mesmo quais teriam sido as razões
que influiram no ânimo dos ilustres líderes
da Câmara dos Deputados para alterar o
critério tradicional seguido.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
digo que o aparte de V. Ex.ª seja
pertinente:
é
pertinentíssimo
superlativamente
pertinente.
Mesmo
porque, se não me falha a memória quem
redigiu o texto que V. Ex.ª acaba de

ler foi o próprio Senador Josaphat
Marinho que nos está dando a
interpretação autêntica, o entendimento
daqueles que o votaram.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permita ainda V. Ex.ª.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Pois,
não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
objetivo foi exatamente êste: de um lado,
fazer com que o oferecimento de
emendas sòmente se faça perante as
Comissões. Quer dizer, só perante as
Comissões podem ser apresentadas
emendas.
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Exatamente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
E o segundo porto foi excluir a tramitação,
particularmente
quanto
a
prazos,
das regras rígidas que passaram a vigorar
na elaboração das leis depois do
Ato Institucional nº 1, porque não
era possível elaborar códigos com
as limitações de prazos estabelecidos
em caráter geral. Mas, as demais
normas não foram alteradas pela
emenda.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Estávamos e estamos no pressuposto de
que deveria e deve ser preservada a
harmonia que sempre existiu entre as
duas Casas do Congresso Nacional.
Mas, a nosso ver, seria uma
capitulação
de
conseqüências
imprevisíveis
a
nossa,
se
reconhecêssemos, à outra Casa do
Congresso Nacional, o direito de eliminar
artigos do Regimento Comum, do
Regimento que traça normas para
apreciação das matérias pelas duas
Casas do Congresso Nacional, sem um
comentário.
O Presidente da Câmara dos
Deputados pede que o Presidente do
Senado designe uma comissão de
Senadores, creio que para acompanhar o
que a Comissão Especial, vai decidir
soberanamente. Se eu fôsse, porventura,
indicado, se porventura aceitassemos a
decisão dos dois Líderes da Câmara dos
Srs. Deputados, ratificada pelo Presidente
daquela Casa do Congresso Nacional,
recusar-me-ia a cumprir essa missão.
Porque, em face do dispositivo legal
existente, que não foi ab-rogado pela Lei
Maior, que é a Constituição da República,
pelas duas Casas do Congresso Nacional
reunidas para apreciá-lo, praticaria eu ato
que não estaria à altura de um
representante da Nação, de um
representante de um Estado, de um
Senador da República!
Eu gostaria de ter o ofício da
Câmara, Sr. Presidente – e vou terminar
minhas observações – porque desejo
saber se o que ouvi, eu ouvi bem (Pausa.)
Aqui está:
(Lendo: )
"A referida Resolução visa a regular
o § 8º do Art. 6º da Emenda
Constitucional nº 17. Assim esta
Presidência se sente obrigada a aplicar,
no caso em tela, a sua norma especial
que disciplina a matéria".
Está aqui a Emenda Constitucional
nº 17, de 26 de novembro de 1965
Gostaria de ter em mãos também,
também, porque já li, a resolução da
Câmara que regulou o princípio
constitucional a que me referi e cujo texto
já é do conhecimento dos Senhores
Senadores da República. (Pausa.)
A Resolução nº 139, da Câmara dos
Senhores Deputados, e de 30 de junho de
1965. Não poderia, portanto, regular um
princípio estabelecido numa emenda
constitucional,
já
incorporada
à
Constituição, e que é de 26 de novembro
de 1965.
Foi muito mal informado, assim,
o nobre Presidente da Câmara dos
Senhores Deputados. E como cidadão
de honra, se se baseou para oficiar
ao Senado da República, no projeto
de resolução a que se refere e que
para S. Exa. estaria regulando um prin-
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cípio que é posterior a ela, de S. Exa. só
espero uma retificação, no entendimento
que deu à questão que estamos
focalizando.
E agora? Se o Presidente, em
exercício, desta Casa, decidiu ontem,
interpretando o Regimento Comum – de
acôrdo com o § 8º do Art. 6º da Emenda
Constitucional nº 17 – que "só a
Comissão Mista deve e pode opinar sobre
emendas da Casa Revisora, no caso de
Códigos",
temos,
então,
duas
interpretações dos Presidentes das duas
Casas do Congresso Nacional. E temos
que optar por uma delas, sem ferir os
melindres da Mesa e das Lideranças da
outra Casa do Congresso Nacional,
mesmo porque melindrados poderíamos
estar nos. Creio que, agora, deve haver
um pronunciamento do Senado da
República sôbre êste assunto.
E se as duas Casas do Congresso
Nacional acham que o dispositivo do
Regimento Comum deve ser anulado, que
se reúnam e decidam soberanamente.
Mas, enquanto não for anulado – não o foi
até hoje – prevalece, a meu ver, não
poderemos
tomar
parte,
como
observadores, como acompanhantes de
processo que, pela Lei Comum que traça
normas
para
nós,
Deputados
e
Senadores, somos partes integrantes do
processo.
É tão importante um Código que o
Legislador – a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal – decidiu, depois da
tramitação pela Casa Revisora, que
deveria haver uma Comissão Mista para
debater o que a Casa Revisora decidiu.
Sr. Presidente, está a questão posta.
Esperamos de V. Exa. uma atitude que
venha
concorrer
para
que
a
camaradagem,
a
harmonia,
o
entendimento que sempre houve – falo
em tese – continue existindo entre
Senadores e Deputados Federais, entre o
Senado e a Câmara dos Deputados.
Pedi a palavra porque, ontem,
suscito a questão. Posso afirmar a V.
Exa. que tive diversos entendimentos.
Procurei, por diversas vêzes, os
entendidos
em
interpretação
do
Regimento, das normas regimentais
daquela outra Casa do Congresso
Nacional para argumentar para que se
chegasse a uma conclusão, a um
entendimento a respeito desta matéria,
depois que havia sabido que alguma
coisa se preparava para que o Senado da
República não participasse da análise,
com direito a voto, das suas entendas ao
Código de Trânsito, um dos códigos mais
importantes de quantas preposições têm
tramitado ilegível Congresso Nacional.
Era, Sr. Presidente, a nossa palavra
acêrca dêste assunto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Na sessão de ontem o nobre
Senador Aurélio Vianna, a propósito da
tramitação do projeto do Código Nacional
do Trânsito, que recebeu substitutivo do
Senado e foi enviado à Câmara, formulou
considerações, no sentido de mostrar que
aquela Casa do Poder Legislativo estava
pretendendo aplicar ao estudo desse
substitutivo, não o que determina o
Regimento Comum. Segundo êste a
matéria deve ser submetida ao parecer,
não de uma comissão mista, mas ao de
uma comissão especial, organizada pela
referida Casa.
Dando
solução
ao
problema
suscitado pelo nobre Senador Aurélio
Vianna, esta Presidência manifestou-se
inteiramente acorde com S. Exa.
prometendo adotar as providências
necessárias a um entendimento com a
Câmara dos Deputados, dando-se ao
assunto
uma
solução
regimental
apropriada e devida.
Acontece que, em data de hoje, o
Senado recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Ofício nº 481, no qual é feita
a seguinte comunicação:
"Os
Líderes
da
Maioria
e
Minoria, respectivamente, Deputados
Geraldo Freire e João Hercuíno,
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requerem a essa Presidência que a
matéria tenha a tramitação prevista na
Resolução nº 139, de 1965, da Câmara,
que estabelece normas respectivas à
tramitação legislativa dos projetos de
código.
Em seu Art. 4º, estabelece que as
emendas do Senado o serão apreciadas
pela Comissão Especial dentro do prazo
de 15 dias. A referida Resolução visa a
regular e § 6º, do art. 6º da Emenda
Constitucional nº 17.
E conclui o ofício da Câmara. Assim,
esta Presidência se senta obrigada a
aplicar, no caso em tela, a sua norma
especial que disciplina a matéria."
O nobre Senador AuréIio Vianna,
nas considerações que acaba de
formular, teve ensejo de acentuar que a
Resolução nº 139, em que se baseia a
Câmara dos Deputados, é de 30 de junho
de 1965.
Mostrou S. Ex.ª que logo de início se
vê, pela simples indicação dessa data,
que dita Resolução não pode alterar o
disposto no artigo 6º, § 6º, da Emenda
Constitucional nº 17, ,que é de 26 de
novembro de 1965.
Evidentemente deve ter havido
equívoco da Câmara quando invocou
resolução de data anterior, que já existia,
para disciplinar dispositivo de Emenda
Constitucional de data posterior.
De qualquer modo, bem se verifica
da lógica dedução do ilustre Senador
Aurélio Vianna que a matéria é de
competência. A Câmara deseja aplicar o
dispotitivo de uma resolução baixada para
tramitação de projetos dentro da sua
esfera de competência. No caso trata-se
de projeto em trânsito de revisão.
E' sabido, de modo específico e
inequívoco, que a tramitado dos projetos
em revisão não pode ser regulada apenas
por uma das Casas do Poder Legislativo,
mas pelas duas. Para isso é que existe o
Regimento Comum. No Título III,
intitulado – "Da Elaboração Legislativa",
Capítulo I, Dos Projetos-de-Lei em
Revisão, Seção I, do Regimento Comum,
art. 39, § 2º, o legislador das duas Casas,
elaborador do Regimento Comum, para
êsses projetos em revisão foi taxativa; se
se tratar de projeto de código, as
emendas serão submetidas ao parecer de
uma Comissão Mista da qual farão parte
os relatores tais de projeto em cada uma
das Câmaras.
Evidentemente, por isto é que a
Câmara revisora não pode deixar de
insistir em que se aplique ao caso o
preceito do Regimento Comum.
A natureza que adquiriu o projeto, ou
seja de proposição em tramitação de
revisão, legítima a iniciativa do Senado de
se dirigir à Câmara, no sentido de que
aquela Casa do Poder Legislativo aquieça
em que se componha uma Comissão
Mista para das parecer sôbre a matéria,
isto é sôbre o substitutivo do Senado ao
projeto que estabelece o Código Nacional
de Trânsito.
Em tais condições, em face do ofício
da Câmara e tendo em viste a
procedência da questão levantada pelo
nobre Senador Aurélio Vianna a decisão
da Mesa é no sentido de enviar a matéria
à Comissão de Constituição e Justiça do
Senado. – solicitando a êste órgão que dê
o seu parecer a respeito.
Ao mesmo tempo, a Mesa se dirigirá
Câmara dos Deputados, pedindo-lhe que
mantenha o assunto sobrestado, até que
o órgão técnico do Senado nos forneça os
elementos decisivos para uma resposta
ao ofício a que acabo de me referir.
Serão remetidos à Câmara os textos
dos discursos do nobre Senador Aurélio
Vianna, proferidos nas e sessões de
ontem e de hoje, bem como às decisões
da Presidência do Senado.
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O Sr. Presidente Nogueira da Gama.
Há ainda oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Arnon
de Melo.
O SR. ARNON DE MELO (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, é do
conhecimento de todos que a minha terra,
Alagoas, foi vítima de inundações, que
também a castigam como as sêcas.
Numerosas
cidades
sofreram
consequências das chuvas violentas e
abundantes, especialmente a Capital,
onde mais de uma centena de casas foi
destruida e cêrca de quatro mil pessoas
estão desabrigadas. Visitei a semana
passada as famílias dos flagelados que, à
falta de outro local, se encontrara em sua
grande maioria nos estábulos destinadas
a exposições de animais. O espetáculo é
deveras
constrangedor.
Homens,
mulheres e crianças espalhados por
aquêles estábulos, em petição de miséria
sujeitos ainda as chuvas e ao vento,
porque os estábulos não são fechados, só
têm a cobertura
Devo dizer que o Sr Interventor
Federal do Estado, o ilustre General João
Batista Tubino, tudo fêz, apesar da falta
de recurso, para socorrer os flagelados,
livrando-os
das
inundações,
transportando-os
e
dando-lhes
alimentação e assistência médica. Por
sua determinação, o Secretário do
Interior, coronel Adauto Gomes Barbosa,
organizou um excelente serviço de
assistência às vítimas, supervisionado por
assistentes
sociais,
dirigidas
pela
Senhorita Celma Leão. O Prefeito de
Maceió, Senhor Divaldo Suruagy, tem,
por sua parte, se desdobrado no desvêlo
para minorar os sofrimentos dos
flagelados.
A dor dos humildes alagoanos
sensibilizou até a população de New
Jersey, nos Estados Unidos, de onde
sábado último vi chegarem à capital
substanciais auxílios em remédios.
Verifiquei em Maceió que o Banco
Nacional de Habitação tinha ali, recémconstruídas, 535 pequenas casas. Logo
regresseí ao Rio para procurar o seu
Presidente, Dr. Luiz Gonzaga Nascimento
e Silva. Fiz-lhe apêlo para autorizar a
entrega imediata dessas casas aos
flagelados, e o mesmo apêlo lhe foi
dirigido pelo Senhor Interventor Federal
no Estado e pelo Sr. Prefeito de Maceió,
que declarou a cidade em situação de
calamidade pública.
Emocionou-me verificar que a
sensibilidade do Presidente do Banco
Nacional de Habitação fôra igualmente
tocada pela desgraça que vitimara a
população dos bairros pobres da capital
do meu Estado. Imediamente, depois de
examinar a assunto, o Dr. Luiz Gonzaga
Nascimento e Silva atendeu ao apêlo
determinando a entrega das casas aos
flagelados através de Companhia de
Habitação de Maceió e dispondo-se a
financiar a construção de novas unidades
habitacionais.
Espero
Sr.
Presidente,
Srs
Senadores, que a Sudene considere
também a dolorosa realidade alagoana e
atenda aos apelos que lhe fêz o Senhor
Interventor de Alagoas, levando-lhe a
ajuda necessária para reconduzir os
flagelados aos seus jaros, flagelados não
sòmente de Maceió, mas de outros
municípios de Estado.
Louvo, agradecido, a atitude do Dr.
Nascimento e Silva que aliás desenvolve à
frente do Banco Nacional de Habitação,
ação eficiente e dinâmica para resolver.
Temos hoje, Sr. Presidente, um deficit de
oito milhões de residências, e cada ano,
com
o
crescimento
demográfico,
precisamos
de
mais
demográfico,
precisamos de mais de quinhentos mil
residências. Mais precisamente; de acôrdo
com os dados do IBGE, neste ano de 1966
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precisaríamos construir em todo o
território nacional, para atender ao
aumento da população e as novas
famílias que se formam, 525.600
unidades residenciais, assim distribuídas:
Necessidades habitacionais no ano de
1966 (Dados do IBGE)
Amazonas ...........................
Pará ....................................
Acre .....................................
Roraima ..............................
Amapá .................................
Piauí ....................................
Maranhão ............................
Ceará ..................................
Pernambuco ........................
Rio Grande do Norte ...........
Paraíba ...............................
Alagoas ...............................
Sergipe ................................
Bahia ...................................
Minas ..................................
Serra dos Aimorés (Zona do
Contestado) ........................
Goiás ...................................
Brasília ................................
Espírito Santo .....................
Guanabara ..........................
Estado do Rio .....................
São Paulo ...........................
Mato Grosso .......................
Rondônia .............................
Paraná ................................
Santa Catarina ....................
Rio Grande do Sul ..............

5.400
11.000
1.200
600
1.000
4.600
27.400
14.600
16.800
16.800
6.800
3.600
2.500
26.600
48.800
10.400
22.600
3.600
8.660
24.000
31.200
103.300
13.000
1.200
85.200
15.400
31.600

Precisaríamos, assim, de 525.600
unidades residenciais em 1966, sendo
362.000 na zona urbana e 163.600 na
zona rural, afora o deficit de 8.000.000
que já temos. Em 1967, êsses números
aumentarão, evidentemente, dada a
expansão demografia e ainda devido aos
casamentos que se realizam.
Êsses números são verdadeiramente
alarmantes, Sr. Presidente, tendo-se em vida o
gravíssimo problema social que evidenciam, e
com terríveis implicações de ordem moral. Tal
problema envolve a própria estabilidade da
família pois a falta de casa significa
promiscuidade de tanto como compromete a
ordem pública e a segurança nacional, pois é
material combustível para a agitação e o
desespêro.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ARNON DE MELO: – Pois
não.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Ex.ª
tem razão em suscitar a questão habitacional
em nosso país. É imprescindível incentivarmos
tôdas as iniciativas no sentido de se
desenvolver o parque habitacional do país. Daí
por que estranhei, em discurso feito há dias,
nesta Casa, o descongelamento do aluguéis,
num país que tem um deficit de 8 milhões de
unidades residenciais, deixando em situação
mais aflitiva a já sofredora população brasileira.
O SR. ARNON DE MELO: – Muito
obrigado a V. Ex.ª pelo seu aparte. (Lê):
Enquanto adormecido, o problema
não apresentava os riscos que hoje
provoca, depois dos debate, que sofreu e
que jantas esperanças despertaram pelo
realce da grande injustiça que envolve,
ferindo a dignidade da pessoa humana,
que tem direito à habitação.
Todos reconhecemos os esforços do
Govêrno do eminente Marechal Castelo
Branco para solucionar tão grave
problema. Ainda há poucos dias, o nobre
Senador Antônio Carlos aqui falou
longamente a respeito, expondo as
providências governamentais tomadas e o
plano já em execução, sob o controle do
Banco Nacional de Habitação.
Mas é preciso que tenhamos em
vista os números: afora o nosso déficit
habitacional – 8 milhões – precisamos só
neste ano de 525.500 unidades
residenciais.

Ora, o custo de cada unidade, se
não quisermos fazer favelas, é estimado,
com o terreno, em 5 milhões de cruzeiros.
Assim, sòmente para atender às
necessidades deste mobilização de mais
de dois trilhões e meio de cruzeiros.
Ora, o Banco arrecadou, em 1965,
Cr$ 65 milhões e a sua receita, prevista
para êste ano, é de Cr$ 88 bilhões. Vê-se,
por aí, que a arrecadação do Banco é
uma gota dágua para as nossas
necessidades habitacionais, e ele mal
pode
atender
a
20%
dessas
necessidades, ou seja, financiar 100 mil
unidades.
De acordo com a Lei 4.380, o Banco
tem as seguintes fontes de receita:
12% de desconto das fôlhas de
pagamento:
4 a 6% dos aluguéis;
20% da receita do SESI e do SESC;
20% da receita dos Institutos e da
Previdência.
Sucede, entretanto, que o Banco só
tem arrecado as porcentagens referentes
às fôlhas de pagamento e aos aluguéis.
Até hoje, o SESI, o SESC e os Institutos
de Previdência não fizeram recolher ao
Banco os 20% exigidos pela Lei. Até hoje
o Ministério da Fazenda não fez recolher
ao Banco os 70% do capital, subscrito
pelo Govêrno da União, ou seja Cr$ 700
milhões. O Banco não teve nem recursos
para a complementação de suas
instalações, através da integralização do
seu capital. E frize-se que o Banco não
conta
com
qualquer
dotação
orçamentária, vive dos seus próprios
recursos.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do
orador) Para efeito de declaração do
Imposto de Renda, neste exercício, foi
exigida dos proprietários locadores, a
apresentação
do
comprovante
do
pagamento correspondente à taxa do
Banco Nacional de Habitação. E uma das
fontes de renda do Banco!
O SR. ARNON MELO: – Obrigado a
V. Ex.ª pelo aparte.
(Lendo)
O problema pede, pela sua
gravidade, uma mobilização geral de
esforços. É preciso que todos colaborem
para a solução dele. E não apenas os
que lei obriga, mas quantos tenham
possibilidade de faze-lo, no campo do
Poder Publico e no da iniciativa privada.
O SR. GAY DA FONSECA: – V. Ex.ª
dá licença para um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO: – Ouço
V. Ex.ª.
O SR. GAY DA FONSECA: – Estou
ouvindo, com atenção, o discurso em que
V. Ex.ª aborda tema de grande
relevância, que é o problema habitacional.
V. Ex.ª agora invoca um aspecto que me
parece estar sendo descurado por alguns
– a convocação da comunidade nacional
para enfrentar um problema nosso e
resolve-lo. Congratulo-me, pois, com essa
clarinada da V. Ex.ª, esse despertar
da comunidade nacional para suas
responsabilidades perante o problema.
O SR. ARNON DE MELLO: – Muito
obrigado
pelo
aparte
de
Vossa
Excelência.
(Continua a leitura) – A lei que isenta
de 50% do impôsto de renda os que
enumerarem capitais no Nordeste e na
Amazônia bem poderia admitir que ditos
capitais pudessem ser aplicados para
resolver a crise de habitação que o mais
grave relativamente no Nordeste do que
no Centro-Sul.
É indispensável que se façam grandes
empréstimos no exterior, pois a renda "per
capita" no Brasil não fornece elementos para
a solução do problema, não há aqui capital
suficiente para isso. O Banco Nacional
de Habitação vai assinar contratos de
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empréstimos com a Aliança para o
Progresso, o Banco Internacional de
Desenvolvimento,
Fundações
e
Sindicatos norte-americanos no total de
50 milhões de dólares mas é pouco.
Impõe-se,
realmente,
uma
mobilizatacão geral, do Govêrno e das
fôrças vivas da Nação, pois o Govêrno da
Revolução não pode, sòzinho, resolver
problema tão grave que os erros de anos
e anos passados lhe deixaram.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem!) (Palmas).
O SR PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Antes da dar a palavra ao
orador seguinte, informo aos Srs.
Senadores que, após a presente sessão,
teremos uma outra, extraordinária, para
discussão e votarão de matérias de
diversas naturezas, inclusive várias
mensagens do Sr. Presidente da
República.
Tem a palavra o Sr. Aarão Steibruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente
e Srs. Senadores, quando se discutia
nesta, como também na outra Casa do
Congresso Nacional, o Acôrdo de
Garantias de Investimentos, realizado
entre o Brasil e os Estados-Unidos da
América, porta-vozes governamentais
informavam aos Senhores Senadores e
Deputados que, depois da feitura do
referida Acôrdo, um fluxo enorme de
capital americano entraria no Brasil.
Sôbre
êsse
aspecto
das
considerações que foram levantadas, na
oportunidade, por líderes do Govêrno
quero acentuar, Sr. Presidente, o
seguinte:
– O Chefe da Delegação Brasileira
que negociou o Acôrdo de Garantia de
investimentos com os Estados Unidos,
Embaixador Edmundo Barbosa da Silva,
dizia ao "Jornal do Brasil" (10-2-1965):
"Com o Acôrdo recentemente firmado,
criam-se as condições para um fluxo
imediato
investimentos
americanos
superior a US$ 150 milhões. Essa quantia
se dirigirá a setores fundamentais da
ecocomia brasileira e deverá gerar cêrca
de 120 mil empregos diretos e indiretos".
– O Coordenador da COCAP
(Comisão de Coordenação da Aliança
para o Progresso), Senhor Francisco de
Assis Grireo, dizia ao mesmo "Jornal do
Brasil", um dia antes (9 de fevereiro de
1965) que "com a assinatura do Acôrdo
serão analisados para o Brasil, de
imediato.
US$
200
milhões
em
investimentos" Falava também na criação
de 120 mil empregos.
– Correspondência de Washington,
publicada no "Jornal do Brasil" (12 de
fevereiro de 1965) dizia: "Uma análise das
perspectivas para os investimentos norteamericanos no Basil, nos próximos 15
meses, ao Departamento de Comercio,
em Washington, que o setor privado
estadunidense deverá aplicar, pelo
menos, US$ 450 milhões nesse período".
– Correspondência de Washington, da
Assocated Press, publicada no "Jornal do
Brasil" (7-2-1965) informa que "ao assinar o
documento (Acôrdo de Garantias), o Sr.
David Bell (Diretor da AID) predisse que
1965 seria perfeitamente possivel cobrir com
Garantias 1 bilhão de dolares em capital de
inversão".
Diz
ainda
o
despacho:
"A
agência
de
Desenvolvimento
Internacional (AID) já recebeu, por parte de
inversionista ao norte-americanos no Brasil,
52 solicitações de garantias para um total de
533 milhões de dólares, dos quais
US$ 406 milhões se destinam a indústria
de
manufaturas.
Afirmou
a
AID
que
os
pedidos
aumentarão
consideravelmente, tão logo o Acôrdo seja
efetivado".
– O Presidente Castello Branco, em
discurso no encerramento dos cursos
do
Instituto
Militar
de
Engenha-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
ria, em 22-12-1965: "Durante as
negociações do Acôrdo, os pedidos
de
investidores
norte-americanos,
interessados em aplicações no Brasil,
totalizavam 150 milhões de dólares, Pôsto
em execução inicial o Acôrdo, a Agência
de Desenvolvimento Internacional já
recebeu pedidos no montante de 250
milhões de dólares para investimentos".
Mas, vamos, agora, à realidade, ao
que existe de fato, a entrada líquida de
capital, no Brasil, de ano para ano:
– Entrada liquida de Capital:
1960 –
1962 –
1963 –
1964 –
1965 –

106,8 milhões de dólares
20,3 milhões de dólares
22,0 milhões de dólares
8,6 milhões de dólares
6,5 milhões de dólares

Ora, em 1965, no ano em que se
firmou o Acôrdo, se dizia que entraria no
Brasil um bilhão de dólares em capital de
inversão!
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
Vote sa Excelência um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Pois não.
O Sr. Bezerra Neto: – No relatório
do Banco Central da República sôbre o
ano de 1955 há a confissão de que a
entrada de capitais estrangeiros, para fins
reprodutivos, em 1955 foi muito inferior à
de 1964.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Ainda há pouco dizia, cotejando êsses
dados de ano para ano, que, em 1963
entraram 23 milhões de dólares, em 1964,
8,86 milhões e, em 1965, 6,5 milhões.
(Lendo:)
– A rigor, nao se pode falar,
relativamente a 1965, em entrada liquida,
pois o que ocorreu foi uma saída de
capital, de 83 milhões de dólares.
– Em realidade, entre os escassos
6,5 milhões de dólares entrados em 1965,
apenas cêrca de 700 mil dólares eram de
procedência norte-americana.
– A primeira concessão de garantia
só foi assinada em janeiro dêste ano. E
se trata não de um investimento nôvo,
mas de um, simples adiantamento, de 1 e
meio milhões de dólares, feito pela
Mathieson Chemical Corporation à sua
subsidiária brasileira.
– Mesmo somando-se investimentos e
financiamentos, verifica-se uma queda
vertical em 1965. Diz o Presidente Castelo
Branco em sua Mensagem ao Congresso
Nacional (pagina 85): "O ingresso de capitais
autônomos em 1965 – investimentos e
financiamentos – totalizou US$ 169 milhões.
Em 1964, êsses ingressos totalizaram US$
310 milhões".
– Causas essenciais do retraimento
1) falta de confiança política; 2)
estagnação econômica do País; 3)
dificuldades dos EUA em relação ao seu
balanco de pagamentos.
E' evidente portanto, que poderemos
como causa essenciais ao retraimento a
falta de confiança política, a estagnação
econômica do País.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Pois não.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Observo
quase sempre, de parte principalmente dos
nossos ilustres colegas da Oposição,
dizerem S. Exas. que há uma 6 política de
entreguismo ao estrangeiro. Mas se há
entreguismo aos estrangeiros, deveriam
trazer dólares ou outra moeda. Se V. Exa.
afirma que não está havendo investimentos
para o Brasil, quer dizer que êsse
entreguismo não está funcionando, na
verdade. Não estou entendendo. Parece-me
há uma certa contradição. Por há uma certa
contradição. Por exemplo, temos aqui uma
emenda a Constituição limitando o capital
estrangeiro abaixo de 50% para a ex-

ploração de nosso minério. Se criarmos
restrições, se não desejamos a vinda de
capital estrangeiro, por que se fala em
entreguismo?
Ao
mesmo
tempo
reclamamos por que esse capital
estrangeiro não está sendo investido no
Brasil. Há uma confusão. E' preciso que
se tome uma certa decisão. Se queremos
capital estrangeiro não podemos fazer
restrições principalmente para setores
pioneiros ou então devemos dizer que os
minérios são nossos e ficam para as
gerações futuras e iremos continuar
nessa nossa progressão mais lenta. Eu,
por exemplo, entendo que em certos
setores pioneiros realmente podemos
acertar o investimento estrangeiro. Sou
favorável ao financiamento e não tanto ao
investimento, mas concordo que venha
também
capital
de
investimento.
Precisamos de uma definição: ou
aceitamos o investimento – e assim
teremos indústrias desenvolvidas, com
uma tecnologia mais avançada talvez que
a nossa, ou então temos que nos
conformar em que não venha o capital
estrangeiro.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V.
Exa. há de permitir, hoje sòmente trouxe
ao debate dados genéricos de que não
tem entrado, não tem vindo, não tem
ingressado capital estrangeiro, malgrado
termos firmado o Acôrdo de garantia e
investimentos e provei, através de dados
dos diversos anos que, à medida em que
corre a tempo, êsse investimentos têm
diminuído, muito embora os porta-vozes
do Govêrno afirmam que tivessemos
assinados antes o Acôrdo de garantia e
investimentos estaríamos nadando em
dólares. Mr. Bell dava uma cifra de 1
bilhão de dólares!
Quero crer, e V. Exa. aí tem razão, o
excesso de entreguismo é que trouxe
retração. V. Exa. sabe que esmola
demasiada provoca retraimento da outra
parte. Exatamente por que deu tudo é que
o Govêrno americano não quer investir.
Porque falta necessàriamente confiança
nas autoridades governamentais na
ilegível nossa de desenvolvimento,
ilegível bem pouco o Embaixador Lincoln
Gordon apontava êste ponto crucial a
observação do jornalismo americano e
internacional:
de
que
estávamos
estagnando econômicamente, daí porque
certamente
depois
de
tôdas
as
formalidades que se concedeu ao capital
estrangeiro,
êle
não
veio,
pela
desconfiança que existe atualmente.
O SR. ATILIO FONTANA: – Mas
não há entreguismo, nobre Senador, pois
V. Exa. afirma que certos investimentos
são insignificantes...
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
São.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Lógico
que então...
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Estamos
falando
em
investimento
particular.
Sôbre
a
questão
de
empréstimo de Govêrno para Govêrno
êsses têm aumentado. Há entrega nesse
aspecto. Daí a expressão que usara.
Vamos fazer agora um Acôrdo Atômico,
ou já referendamos ou vamos referendar
– a maioria o fará – o Acôrdo Atômico
entre o Brasil e os Estados Unidos.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite Vossa Excelência?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Concedo o aparte ao nobre Senador da
Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA: – Quero
protestar quanto à expressão que Vossa
Excelência esti usando – entreguismo.
Não aceito essa afirmação.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Quem falou em entreguismo foi o nobre
Senador Catarina o Sr. Atílio Fontana. V.
Exa. há de convir que não usei a expressão
no discurso que profiro. Quem a usou
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agora foi o nobre Senador Atílio Fontana,
que é membro da ARENA.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Coinsulto V. Ex.ª se me concede ou não o
aparte.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Dou-o com muito prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – Pedi a
V. Exa. me concedesse o aparte, como
também a oportunidade de apartear.
Queria declarar a Vossa Excelência que
não aceito a expressão "entreguismo".
Não concordo com ela. Não posso, de
maneira alguma, permitir que se tache a
política externa do Govêrno brasileiro de
entreguista. Pode-se discordar da política
do Govêrno, mas entreguismo significa
falta de patriotismo, alia de amor a esta
Pátria – e isto ou não reconheço em
hipótese alguma o Govêrno brasileiro.
Queria salientar, se me permite V. Exa.,
quer chegar – se isto é útil, se isto é
benéfico, se isto é mal ou prejudicial à
Patria brasileira; nao entendo qual a
observação,
vou
aguardar
o
pronunciamento de Vossa Excelência.
Queria ressaltar que êste problema de
estatística, de números é muito variável
de interpretação. Em nosso Estado, não o
Estado que V. Exa. representa mas
Estado em que V. Exa. nasceu e que se
honra de ter sido berço natal de Vossa
Excelência, nós temos dois municípios.
Um V. Exa. conhece que é Nôvo
Hamburo,
que
tem
quatrocentas
indústrias: o outro é Santo Antônio da
Patrulha que, pelas estatísticas, tem mil e
quatrocentas indústrias. As indústrias de
Nôvo Hamburgo são indústrias que
rendem aos cofres públicos da Federação
mais do que doze Estados da Federação;
as de Santo Antônio da Patrulha, apesar
de serem mil quatrocentas, são de
rapadura e pé-de-moleque. Quer dizer
que os dados são muito aleatórios,
quando analisados friamente.
O SR. AARÃO STEINBRUNCH: – V.
Exa. há de convir que estamos
analisando dados estatísticos, oficiais, de
entrada de capitais no Brasil, no decorrer
dos últimos anos a partir de 1960.
Devo também acentuar que não usei
a expressão "entreguismo". Estava
sômente estranhando que, depois de se
ter firmado o Acôrdo de quantias e
Investimentos, o americano não tenha
ingressado com seu capital, como
prometeram os seus porta-vozes. Daí eu
deduzir e concluir, portanto, que há uma
certa desconfiança, por parte dos
investidores, na política econômicofinanceiro do nosso Govêrno.
É a única conclusão lógica a que se
chega – ou talvez a retração da própria
balança de pagamentos dos Estados
Unidos,
em
conseqüencia
das
dificuldades asseberbantes com a guerra
do Vietnam.
De tôda maneira, a conclusão lógica
que se tira é a de que se firmou o Acôrdo
e não se investiu. Então, algo está errado
na política seguida pelo atual Govêrno.
Se assim não fôsse, os investimentos se
teriam alevado. Não somos contra as
entradas de capitais neste país. Ao
contrário, somos os que incentivam os
bons capitais, aquêles que produzem ou
transformam nossas riquezas.
O SR. GAY DA FONSECA: – V.
Exa., so concluir, diz que deduz. A sua
dedução é pessoal e eu a respeito. Posso
não chegar à mesma conclusão, porque
não analisei cientìficamente o problema,
mas a sua dedução pessoal é respeitável.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Nesse caso, em contrapartida V. Exa
deveria dar sua conclusão. Depois
de assinar o Acôrdo afirmou-se que o
capital estrangeiro iria para um bi-
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hão de dólares. Mas êsse foi reduzido a
6,5 milhões. V. Exa., naturalmente, tera
uma conclusão. V. Exa é por demais
inteligente – e por isso nós o respeitamos
nesta Casa – para dar uma dedução
dêsse fato que, realmente e inexplicavel
para muitos, mas não ilegível e para os
que apoiam a política traçada pelo
Govêrno. A verdade porem, é que nem se
verifica confiança dos investidores norteamericanos no Brasil.
O SR. ATILIO FONTANA: – V. Exa.
me
permite,
nobre
Senador?
(Assentimento do orador) – Entendo que
o Govêrno da Revolução tem andado
certo, quando prefere o financiamento ao
investimento, principalmente em certos
setores. O Govêrno tem concedido –
como V. Exa. mesmo afirma – um
volumoso financiamento às iniciativas
produtivas do nosso país – no setor da
energia elétrica, da siderúrgia, do
petróleo, das estradas e outros. Quanto à
indústria,
agricultura
e
pecuária,
recebendo o Govêrno financiamento do
exterior, procura incentivar, através de
nossos patricios o desenvolvimento
desses setores. Portanto – como afirmei
no primeiro aparte que V. Exa. me
concedeu – seu principalmente favorável
ao financiamento e não tanto ao
investimento. Há setores pioneiros nos
quais acho que o investimento estrangeiro
se justifica plenamente. No caso, do
minério, por exemplo, acho que devemos
facilitar a entrada do capital estrangeiro
para favorecer a sua industrialização
dentro de país, e não para ser apenas
exportado in natura O Govêrno do
Marechal Castello Branco procura dar
esta orientação que, segundo o nosso
modo de pensar e de entender, é a que
mais interessa à Nação brasileira.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V.
Exa. prefere financiamento, mas sem que
traduza o financiamento uma transigência
com relação aos nossos direitos, à
proteção, digamos, da indústria nacional,
da qual, aliás, V. Ex.ª é um dos baluartes.
Mas, agora estamos discutindo a questão
dos investimentos. Fêz-se aqui um
Acôrdo. Votei contra, e todos os que
votaram
contra
foram
atacados,
condenados pùblicamente pelos setores
governamentais como sendo contrários
ao desenvolvimento nacional. Entretanto,
verifica-se, dos dados concretos que
trouxe ao exame desta Casa, que, apesar
da assinatura deste Acôrdo, diminuiu o
número de investidores, pelo menos, em
dólares. Só seis milhões e meio de
dólares em 1965, quando em 1964 foi de
8,6 milhões e em 1960 106 milhões.
Portanto, é evidente a desconfiança, por
parte dos investidores, na política
econômica dêste Govêrno. E ainda estão
garantidos pelo capital que aflui, no país
que lhe dá tôdas as garantias de
reprodutividade.
O SR. ATILIO FONTANA: –
Realmente, quando se procura votar
emenda à Constituição que limita o capital
estrangeiro a menos do 50%, isso deve
repercutir negativamente lá fora para
investimentos no Brasil. Quanto ao Acôrdo
firmado entre o Brasil e os Estados Unidos,
de garantia ao capital americano, trata-se
de uma formalidade, apenas – porque o
acôrdo internacional das nações dá essa
garantia de um país para o outro – de uma
fórmula para tornar mais atraente êsse
acôrdo, digamos direto entre os Governos
brasileiro
e
americano.
Quanto
pròpriamente às garantias, elas constituem
cláusula, nos acôrdos internacionais de que
o Brasil faz parte. Houve, apenas, uma
ratificação. Poderíamos esperar maiores
investimentos de capitais americanos no
Brasil. Talvez o retraimento se deva a essa
política de mostramos que não desejamos
capitais estrangeiros, inclusive nesta parte
importante de minérios não apenas de
ferro aço e não-ferrosos mas de
outros produtos. Precisaríamos mostrar
que aceitamos capitais estrangeiros
principalmente no setor de minérios em que
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o Brasil é riquíssimo, como sabemos.
Temos quantidade imensa de minérios
que não estão sendo explorados. Foram
dadas
concessões
para
lavra
e
exploração, que datam de dez, quinze e
vinte anos, a patrícios nossos e que não
estão sendo ativadas. E isto não nos
interessa. Precisamos evitar a importação
de certos metais não-ferrosos e até de
produtos, digamos, quimícos e outros que
poderíamos
produzir
aqui
se
explorássemos nossas jazidas. Ao
Congresso Nacional cabe corrigir certas
restrições, repito e permitir ao capital
estrangeiro explorar a nossas reservas
minerais para industrializá-lo, ainda que
parcialmente; no País, e não para
exportá-lo in natura. Essa a orientação
que deveríamos dar, não criando
restrições
ao
capital
estrangeiro,
principalmente em setor como êsse.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V.
Ex.ª
não
desconhece
que
nós
modificamos a Lei de Remessa de
Lucros. As limitações impostas à remessa
de lucros foram revogadas. O que
desejamos é que se dê ao capital
nacional a mesma garantia dado ao
capital estrangeiro, através do Acôrdo de
Garantia de Investimentos. Por êsse
Acôrdo, caso o investidor tenha prejuízo,
o Govêrno o socorrerá. E essa mesma
determinação desejaria que se aplicasse
ao capital nacional em garantia do
industrial brasileiro.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Pois não.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
posso aceitar, pelo princípio doutrinário,
pela filosofia política que adoto e pelos
estudos que vimos fazendo do capital
estrangeiro empregado neste, como nos
demais países, particularmente centro e
sul-americanos, a tese apresentada pelo
Senador Atílio Fontana. Ora, se até êste
momento o capital estrangeiro tem tido
liberdade de atuar no Brasil, no setor a
que se refere S. Exa., por que razão não
temos aquêle progresso que S. Exa.,
preconiza quando defende a tese de um
mercado plenamente aberto para o capital
estrangeiro? No setor da mineração,
quase tudo o que se vem fazendo é fruto
do trabalho nacional. A emenda a que S.
Exa. se refere dá aquelas garantias que
talvez estejam até faltando à vinda dêsse
capital. Porque V. Exa. apresenta dados
estatísticos que são irrefutáveis, são
irrespondíveis; são argumentos tão
sérios, tão concretos que não poderíamos
aceitar contra-argumentos senão a base
de dados também concretos que
contradissessem as afirmativas de Sr.
Exa. Há garantias, como nenhum outro
país vem dando ao capital estrangeiro e,
no entanto, êle não vem. Por que prefere
um outro sistema de exploração que não
êsse? Com franqueza não pude ainda
compreender até hoje, o pensamento real
do nobre Senador Atílio Fontana, porque,
tudo o que consta é que S. Exa. manipula
com capitais nacionais ou de empréstimo,
para fomentar as ema indústrias, para
desenvolver o setor que controla no País.
Ora, se S. Ex.ª tem tal capacidade, por
que outros não hão de tê-la? E outros a
têm! Agora, a verdade é que se os
industriais nacionais que manipulam com
capitais nacionais ou com capitais de
empréstimo, para o desenvolvimento do
País, não se unirem, irão caindo um a um,
inclusive o Senador Atílio Fontana! Ou se
consorciariam com êsses grupos, para
serem apenas agentes dêles, ou seriam
fatalmente aniquilados; ou a indústria
nacional
faz
uma
frente
pródesenvolvimento da nossa economia, ou
todos irão ver se o que dizemos não é
aquilo que se irá realizar no País. Tem-se
realizado em outros?
O SR. AARÃO STEINBRUNCH: – V.
Exa. chamou ao debate, novamente, o
nobre Senador Atílio Fontana que me
pede, neste momento, mais um aparte.

O SR ATÍLIO FONTANA: – Minha
conclusão e a de que o Govêrno esta
certo,
quando
procura
conseguir
financiamento. Com isto, nobre Senador,
êle consegue financiar nossas industrias.
E nós sabemos que em setôres, dentro
do País, onde existe capital estrangeiro
organizado como o da carne e do trigo,
nos
beneficiamos,
através
dessa
orientação do Govêrno.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
estamos contra sua tese.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Ora,
como existem, em nosso País, emprêsas
estrangeiras
com
investimentos
volumosos programados, diante desta
emenda como não podem elas prever a
sua aprovação ou não, sentem-se no
dever de acautelar seus interêsses,
sustende tais investimentos. Por esta
razão é que, muitas vêzes, desejando os
investimentos estrangeiros, tomamos
medidas que afastam esta possibilidade,
consoante esta emenda.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Concluindo, Sr. Presidente, de vez que
procedemos a um levantamento da
entrada de capitais, a partir de 1966,
temos que, como conseqüência, deduzir
que, embora tivessem proporcionado
facilidades
maiores
às
emprêsas
estrangeiras, notadamente às norteamericanas, para investimentos no nosso
País, êles têm decrescido, de ano para
ano, principalmente no ano em que se
assinou êsse Acôrdo, a entrada de
capital, em 1965 – data do Acôrdo – foi de
seis e meio milhões de dólares. Portanto,
há falta de confiança, de parte dos
investidores, na política financeira do
Govêrno, em razão da estagnação
econômica do Brasil, ou – pode
aconteces também – em virtude de
dificuldades dos Estados Unidos em
relação à sua balança de pagamentos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.
Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente peço a palavra.
(Nogueira da Gama) – Tem a palavra
o Sr. Senador Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, fui informado, há poucos
instantes, do desaparecimento de uma
das figuras mais interessantes da nova
geração da política brasileira.
Recebi com profundo pesar, com
grande sentimento, pois, dêle fui amigo
em horas as mais difíceis – a notícia da
morte de Muniz Falcão.
Foi morrer no Nordeste. Extinguiu-se
aquela vida tão promissora, no auge do
seu prestígio político. Pertencia ao nosso
grupo político, ao M D.B.. e era o seu
principal esteio, no Estado das Alagoas,
que, a estas horas está chorando
sinceramente a morte de um grande líder.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
grande prazer.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Associo-me, também, às homenagens de
pesar que V. Exa. presta, nesta Casa, à
memória de Muniz Falcão. Sòmente
quero acrescentar que e profundamente
lamentável tenha morrido Muniz Falcão
descrente da nessa democracia, de vez
que, tendo ganho, em pleito popular, o
Govêrno de Alagoas, foi-lhe o mesmo
negado, com a circunstância, inclusive, de
que, podendo concorrer, mais tarde, em
outro pleito, foi o seu Estado submetido à
intervenção federal.
O SR AURÉLIO VIANNA: – Sr.
Presidente, realmente, Muniz Falcão
sofreu muito – quando não lhe foi re-
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conhecido o direito à grande vitória que
teve no nosso Estado.
Mas era um lutador, de uma flora
que impressionava. Pernambuco, raditouse no meu Estados. Foi Delegado do
Trabalho, amigo dos operarios, dos
trabalhadores e com aquela ousadia, uma
das características da sua personalidade
marcante, projetou-se. Nas urnas, eleito e
reeleito, sempre representou o seu
Estado adotivo, com grande eficiência.
Creio, Sr. Presidente, que, hoje, até
os seus adversários lamentam a perda de
Muniz Falcão e reconhecem, os a seus
méritos, a sua têmpera, o seu a desejo de
ver o País progredir, num Estado difícil
para se fazer política.
– Muniz Falcão procurava no
equilíbrio sobreviver. Todos nós sabemos,
o povo brasileiro sabe das dificuldades
que tem o nordestino de fazer e praticar
democracia, mas todos sabem que há no
Nordeste, democratas que nunca se
curvaram, que nunca capitularam diante
de um ambiente hostil, um meio um tanto
ou quanto negativo, de questões sociais
tremendas, de uma situação econômica
terrível,
conturbando
os
espíritos,
intranquilizando as almas.
Pernambuco perdeu um excelente
filho e Alagoas, um político de grande
futuro, de grande prestígio, de atuação
decisiva para os destinos de nossa pátria.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Pois
não.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Compreendo, nobre Senador, a emoção
que V. Exa. revela ao pronunciar essas
palavras. Também estou emocionado.
Muniz Falcão, meu companheiro no
Ministério do Trabalho, espírito afável,
sempre disposto a colaborar e a ajudar os
amigos, nunca nêle se encontrava a má
vontade nem a vaidade do homem que
alcançou altos postos. Morreu talvez,
como disse em aparte o nobre Senador
Aarão Steinbruch, magoado, mas tenho
certeza de que sempre com aquela fé que
demonstrou, em tôda oportunidade, nos
destinos de sua pátria. Concordo com V.
Exa. em que Muniz Falcão era um
homem de grande futuro. E por isso
Pernambuco perde um grande filho e
Alagoas um grande representante.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – A êste
pequeno discurso de fim de sessão, que
não
representa
pròpriamente
uma
homenagem do Senado, que ao certo a
prestara, no momento oportuno, incorporo
as palavras de V. Exa. Muniz Falcão foi
um homem que teve defeitos – quem não
os tem? – Mas suas virtudes lhe cobriam
os deméritos.
Sr. Presidente, como aquêle homem
amou as Alagoas, como aquêle homem
amou a esposa, como aquêle homem
idolatrou a filha!
O funcionalismo público, a cujos
quadros êle pertenceu, deve-lhe grandes
serviços.
E posso dizer, pois fui dos seu
amigos mais chegados, daqueles que lhe
diziam o que êle precisava ouvir, muitas
vêzes, que êle não foi um decepcionado,
assim como às vêzes se o apresenta.
Conquistou
no
nosso
Estado
grandes vitórias.
Foi
governador
numa
época
dificílima, em que es paixões eclodiam
numa violência inaudita, quando o
período de transição da velha para a nova
mentalidade era crítico. Foi deputado
federal creio que em três, legislaturas.
Não poderia ter sido um decepcionado do
seu novo, da sua gente, daqueles que o
adotaram.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Exa. um aparte?
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O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
grande prazer, Exa.
O SR. EURICO REZENDE: – Peço a
V. Exa., Sr. Senador Aurélio Vianna, que,
no instante em que faz o necrológio do
Deputado Muniz Falcão, incorpore ao seu
discurso o sentimento de pesar também
da bancada do Govêrno nesta Casa.
Realmente, vários ângulos caracterizaram
a vida, pública do ilustre extinto: sua
pugnacidade, traduzida em serviços
prestados a sua terra; sua capacidade de
intervivência política, que lhe acarretou
vitórias sucessivas. Poder-se-á dizer,
então, que apenas pela certidão de
nascimento
Muniz
Falcão
era
pernambucano, porque todo o seu destino
ficou vinculado ao Estado de Alagoas.
Assim, no momento em que V. Exa. se
debruça, com a sinceridade da sua
homenagem, sôbre a memória Muniz
Falcão, eu peço a V. Exa. incorpore ao
seu discurso nossa expressão de pesar.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Eu o
faço prazerosamente, nobre Senador
Eurico Rezende. O registro que V. Exa.
faz não passa despercebido, e o
reconhecimento do valor de um
adversário, de um homem que veio do
nada, dessa poeira popular de onde
saímos quase todos nós, políticos da
atual geração.
Dentro daquela conjuntura, fez êle o
possível. Assumiu muitas vêzes a
responsabilidade de erros por outros
praticados.
O seu sofrimento era homérico, imenso.
Muitas vêzes acusado, sabendo que a
acusação não lhe cabia, como chefe
de estado avocava, por inteiro, a
responsabilidade, num sacrifício que
consumia a própria alma, o próprio coração.
Sr. Presidente, não se pode contar,
num pronunciamento rápido – e não seria
oportuno fazê-lo – aquilo que te sabe e
que, às vezes, fica no cofre impenetrável
do silêncio universal sem nunca chegar
ao conhecimento do grande público.
O SR. RUI PALMEIRA: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do
orador), – E' para mim penoso ouvir a
notícia do falecimento do Deputado Muniz
Falcão. Adversários políticos por vários
anos,
participamos
daquelas
lutas
terríveis que o desencadear das paixões
provoca na nossa terra. Fomos os dois
concorrentes no ultimo pleito eleitoral.
Mas, em meio a essas paixões, à
vivacidade da fúria com que, muitas
vêzes, eram defendidos pontos de vista
de cada um, nunca se interromperam as
relações pessoais que entre nós existiam.
Se a conjuntura política afastava
contatos, se a conjuntura política
determinava atitudes as mais ardentes,
entre nós, nunca cessaram as nossas
relações que o respeito e a boa educação
política recomendavam. Lamento que um
combatente contra o qual pelejei tantas
vêzes e tanto tempo tenha sua vida
interrompida quando tantas energias
ainda o animavam. V. Ex.ª há pouco,
referindo-se à firmeza com que lutava, e
que marcara um traço da sua
personalidade. Neste aparte rápido ao
comovido discurso de Vossa Ex.ª, rendo a
minha homenagem a memória do
combatente, do obstinado na luta e que
conquistou uma tão mande área do povo
alagoano.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – O
pronunciamento de V. Ex.ª, Senador Rui
Palmeira, revela a sua alma e é por isso
que nos entreveros, nos acidentes da luta
em que os políticos se separaram os
homens se aproximam. Nunca foram
quebradas aqueIas relações, aquêles
liame, aquela corrente de simpatia
pessoal que os unia. Sei
das
preocupações de V. Ex.ª sobretudo com a
saúde do seu grande adversário. V. Ex.ª
sobretudo com a saúde do seu
grande adversário. V. Ex.ª queria vivo
para continuar a luta, par que Alagoas
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conseguisse a posição que merece no
concêrto dos Estados que foram a
Federação Brasileira. A alma alagoana é
ardente como o sol do Nordeste. Vibra,
entusiasta, luta pelo prazer de lutar,
dentro das contradições da vida e do
momento, visando a grandeza do Estado.
A alma do pernambucano não é diferente.
Sempre formou um so povo. Tivemos a
mesma origem. Muniz sentia-se, nas
Alagoas, como na sua propria casa e nós
o consideravamos não como um arrivista,
um estranho, mas como um filho da terra
sofrida como todos nós, desejando que
ela desponte para o progresso e para o
desenvolvimento.
O SR. BARROS CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Pois
não.
O SR. BARROS CARVALHO: – V.
Ex.ª fala em nome do MDB e como
alagoano que acompanhou, de perto,
tôda a vida e a luta de Muniz Falcão. Eu
falo como pernambucano, como seu
conterrâneo
e
grande
admirador,
lamentando tenha desaparecido das Iides
democráticas um homem do altitude
Muniz Falcão. Acompanho-o há muitos
anos. Dentro da sua pobreza, como
funcionário público da Previdência Social,
e de sua linha de conduta de homem
público, pude sempre sentir através de
seus atos, a que espírito que V. Ex.ª tão.
bem salientou de coerência cívica, de
abnegação,
que,
sem
vedetismo,
conseguiu conquistar a alma do povo.
Filho ao sertão pernambucano, V. Ex.ª
disse muito bem, êle era uma continuação
de Alagoas, por todos os meios, porque lá
vibra uma alta só. Todos somos uma só
criatura, principalmente no Nordeste
brasileiro.
Por
isso
associo-se,
constrangido, pungido, às mensagens ao
grande político brasileiro que acaba de
tombar. Muito agradecido a V. Ex.ª.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Agradecemos o aparte do Senador Barros
Carvalho, que incorporamos ao nosso
discurso.
E' mais um que parte – chegará a
nossa vez – para regiões ignotas, para o
desconhecido. Mais um que o ultrapassou
os umbrais da eternidade, que vai ser
julgado por um Poder maior que o
humano.
Deixa saudades. Aquêles que
privaram da sua intimidade lamentam a
sua partida, e aquêles que sabiam que a
seu fim se aproximava, quando êle lutava
para viver – porque amava a vida –
sabem do seu desejo. O seu fim estava
próximo e êle lutava ainda, naquela
esperança que não desaparece da alta
dos fortes de que sobreviveria à doença.
E o inimigo que nele estava era muito
mais poderoso do que imaginava;
devorava-lhe
as
entranhas,
traiçoeiramente apossava-se a da sua
vida,
esmagando-a,
destruindo-a,
liquidando-a.
Foi morrer no Nordeste, na terra
onde apareceu, perto da que o adotara
como filho.
Sr. Presidente, é uma homenagem
simples, singela
a que estamos
prestando; mas nem todo o que morre,
nem todo o que passa, tem todo o que a
se extingue recebe homenagem tão
sincera como esta que prestamos a Muniz
Falcão. Posso afirmar: morreu nos braços
do seu povo, da sua gente, no ápice do
seu prestígio político. E tenho certeza de
que a alma popular é das Alagoas
lamenta e chora, como raramente o faz, a
morte de um homem que se fêz amado
por ela.
A Muniz Falcão as nossas mais
profundas saudades. Que a sua família e
que o nosso povo só se lembrem dêle
para imitar-lhe a vida em tudo aquilo que
foi positivo para a grandeza e para o
desenvolvimento
das
Alagoas
do
Nordeste e do Brasil. (Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Mesa se solidariza com as
sentidas e justas homenagens que
acabam da ser prestadas pelo nobre
Senador Aurélio Vianna e os ilustres
Senadores que o apartearam, à figura do
saudo Deputado Muniz Falcão, hoje
falecido no Estado de Pernambuco.
Nada mais, havendo que tratar,
convoco os Srs. Senadores para uma
sessão extraordinária, às 18 horas e 15
minutos de hoje, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 14 DE JUNHO DE 1956
(Têrça-feira)
Extraordinária, às 18 horas e 45
minutos),
Discussão, em turno único; do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem nº 95-66
(nº da erigem 220-66), de 5 de maio do
ano em curso, pela qual o Presidente da
República submete ao Senado a escolha
do Diplomata Hélio de Burgos Cabal para
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário, do Brasil junto à
República Árabe Unida.
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem nº (38-56
(nº de origem 104-66), de 24 de março
pela qual o Presidente da República
submete ao Senado a escolha do
Diplomata
Leonardo
Eulálio
do
Nascimento Silva para exercer a função
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenpotenciário junto ao Govêrno do
Vietnam do Sul, comulativamente com
idêntica furacão que exerce junto ao
Govêrno da Tailândia.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está encerada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e
10 minutos)
ATA DA 76ª SESSÃO, EM 14 DE
JUNHO DE 1966
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 18 horas e 15 minutos acham-se
se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Sigefredo Pacheco
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manuel Villaça
Domício Gondim
Barros Carvalho
Rui Palmeira
Arnon de Melo
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Eurico Rezende
Raul Giuberti
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Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Pedro Ludovico
Filinto Muller
Bezerra Neto
Nelson Maculan
Irineo Bornhausen
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay de Fonseca
Sessão Extraordinária às 18,15.
Abertura em 14.6.66, às 18,15.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede a leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 605, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 113, de 1966 (nº 3.601-B-66, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei de Câmara nº 113, de 1960 (nº
3.601-B-66, na Casa de origem), que
isenta do impôsto de importação
equipamento
importado
pela
Madequímica S. A. Indústria de Madeiras
Termo Estabilizadas, com sede em Pôrto
Alegre – RGS.
Sala das Sessões, 14 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual; Edmundo Levi, Relator; Antônio
Carlos; Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 605, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
número 113, de 1966 (nº 3.601-B-66, na
Casa de origem), que isenta do impôsto
de importação equipamento importado
pela Madequímica S.A. Indústria de
Madeiros Termo Estabilizadas com sede
em Pôrto Alegre – RGS.
EMENDA Nº 1
(de redação, em decorrência da
emenda nº 1 de Plenário)
À ementa:
Dê-se a seguinte redação:
"Isenta dos impôstos de importação
e de consumo equipamento importado
pela Madequímica S.A. Indústria de
Madeiras Termo Estabilizadas, com sede
em Pôrto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul."
EMENDA Nº 2
(corresponde à emenda nº 1 de plenário)
Ao art. 1º
Onde-se lê:
"E' concedida isenção do impôsto de
importação...";
Leia -se:
"E' concedida isenção dos impôsto
de importação e de consumo..."
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PARECER Nº 606, DE 1966

EMENDA Nº 4

Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 1966 (nº 3.606-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República.

(corresponde à emenda nº 4 – CF)

Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redacão
final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 1966 (nº
3.606-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que regula o inciso II e os §§ 1º e 2º do
art. 7º da Emenda a Constitucional nº 18,
relativos à cobrança do impôsto de
exportação e sua aplicação.
Sala das Sessões, 14 de junho de
1966. – Bezerra Neto. Presidente
eventual; Filinto Múller, Relator; Antônio
Carlos; Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 606, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 1966 (nº 3.606-B-66, na Casa de
origem), que regula inciso Il e os §§ 1º e
2º do art. 7º da Emenda Constitucional nº
18, relativos à cobrança do impôsto de
exportação e sua aplicarão.
EMENDA Nº 1
(corresponde à emenda nº 1 – CF)
Ao art. 1º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 1º O impôsto de exportação a
que se refere o artigo 7º inciso II da
Emenda Constitucional nº 18 é caráter
exclusivamente monetário e cambial e
tem por finalidade disciplinar os efeitos
monetários decorrentes da variarão de
preços no exterior e preservar as receitas
de exportação."
EMENDA Nº 2
(corresponde à emenda nº 2 – CF)
Ao art. 3º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 3º Cabe ao Conselho Monetário
Nacional, tendo em vista o preceituado no
art. 1º desta lei, determinar a
oportunidade da cobrança do impôsto ou
de sua eliminarão, aprovar a lista de
produtos sujeitos no tributo e, observadas
es limitações do parágrafo único do art.
2º, fixar a respectiva tabela de alíquotas.
EMENDA Nº 3
(corresponde à emenda nº 3 – CF)
Ao art. 6º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 6º A critério do Conselho
Monetário Nacional e pelo prazo que êste
julgar necessário, os produtos de
exportação cujo processo produtivo
dependa de reenstruturção ficarão
subordinados no que lhes fôr aplicável ao
sistema consubstanciado na Lei nº 4.924,
de 23 de dezembro de 1965."

Inclua-se entre os artigos 8º e 9º,
renumerando-se os demais:
"Art. Para fazer face à cobertura do
crédito especial referido no artigo 8º, o
Poder Executivo fica autorizado a
promover a contenção de um montante
igual das despesas orçamentárias
previstas para o exercício de 1966."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do
Expediente. (Pausa.)
Não há oradoras inscritos.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
1
Discussão. em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem nº 95-66
(numero de origem, 220-66), de 5 de maio
do ano em curso, pela qual o Sr.
Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Diplomata Hélio de
Burgel
Cabal
para
Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto à República Árabe Unida.
2
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem nº 38-66
(nº de origem 101-66), de 24 de março,
pela qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do
Diplomata
Leonardo
Eulálio
do
Nascimento Silva para exercer a função
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário junto ao Govêrno do VietNam do Sul, cumulativamente com
idêntica função que exerce junto ao
Govêrno da Tailândia.
O SR. PRESIDENTE: – As duas
únicas matérias da pauta – mensagens
do Sr. Presidente da República referentes
à escolha de chefes de missões
diplomáticas – devem ser apreciadas em
sessão secreta.
Solicito dos Senhores Funcionários
da Mesa que tomem as providências de
direito, nesse sentido.
(A sessão transforma-se em secreta
as 18 horas e 25 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 40 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está reaberta a sessão pública.
Lembre aos Senhores Senadores
que hoje, às 21 horas e 30 minutos, as
duas Casas do Congresso Nacional se
reunirão, em sessão conjunta, para
apreciação de vetos presidenciais.
Nada mais havendo a tratar vou
encerrar a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei de
Senado nº 19, de 1960, que regula o
exercício da Odontologia, tendo Parecer
(números 956, 957 e 958, de 1965 e 566, de
1966), das Comissões: de Constituição e
Justiça, favorável; de Educação e Cultura,
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favorável, com restrições e – de Saúde 1º
pronunciamento – favoravel, em parte; 2º
pronunciamento I (reexame) – favorável,
em parte.
2
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 601, de
1966, das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 111, de 1966 (nº
3.613-B de 1966 na Casa de origem) de
iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sôbre a produção e
importação de fertilizantes.

cutivo a abrir ao Poder Judiciário –
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – os
créditos especiais de Cr$ 140.000 (cento
e quarenta mil cruzeiros) e Cr$ 15.833,30
(quinze mil oitocentos e trinta e três
cruzeiros e trinta centavos), para
pagamento de gratificação por prestação
de serviço eleitoral, tendo Parecer
favorável, sob nº 600, de 1966, da
Comissão de Finanças.
9

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 25, de 1966, que suspende a
exceção do § 4º do artigo 89 da Lei nº 175, de
5 de julho de 1949, do Estado da Bahia
(Projeto apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, como conclusão de seu
Parecer nº 332, de 1966).

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1966
(nº 3.605-B de 1966, na Casa de origem)
de iniciativa do Presidente da República,
que concede, por 6 (seis) anos, isenção
dos impostos de importação e consumo
sôbre a importação de material destinado
à indústria aeronáutica, tendo Pareceres
sob números 590 e 591, de 1966 – da
Comissão de Projetos do Executivo,
favorável com a emenda que oferece 1CPE: – da Comissão de Finanças,
favorável.

4

10

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 276, de 1965
(nº 516-B de 1963, na Casa de origem)
que isenta de registro, no Instituto
Nacional do Pinho, as, serrarias coloniais,
tendo Pareceres (números 592 e 593, de
1966) das Comissões – de Indústria e
Comércio, pela aprovação e – de
Finanças, pela rejeição.

Discussão, em primeiro turno, (com
apreciação
preliminar
da
constitucionalidade, de acôrdo com o
artigo 265, do Regimento Interno) do
Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1965,
de autoria do Senhor Senador Bezerra
Neto, que isenta da contribuição de
melhoria as obras resultante da aplicação
do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30
de novembro de 1964), tendo Parecer,
sob nº 98, de 1966, da Comissão – de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade, com voto vencido
do Senhor Senador Eurico Rezende.

3

5
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 1966
(nº 3.101-B de 1961, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado o terreno que
menciona, situado no Município de Boa
Vista, no Território Federal de Roraima,
tendo Pareceres favoráveis (números 431
e 540, de 1966) das Comissões: de
Finanças; e – de Agricultura.
6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 68, de 1465 (nº 1.770-B de
1964, na casa de origem) que altera a
subvenção concedida a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, da
Pontificia Universidade Católica de São Paulo,
tendo Pareceres favoráveis sob numeros 548
e 549, de 1966 – da Comissão de Educação e
Cultura e – de Finanças.
7
Discussão, em ameno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 76, de 1966 (nº 2.093-B
de 1964 na Casa de origem), que inclui a
Associação dos Servidores do Departamento
Federal de Segurança Pública entre as
entidades consignatárias de que trata o artigo
5º da Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950,
que dispõe sôbre a consignação em fôlha, de
pagamento tendo Pareceres favoráveis, sob
os números 546 e 547, de 1966, das
Comissões – de Legislação Social e – de
Finanças.
8
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 119, de
1966 (nº 4.531-A de 1962 na Casa
de origem) que autoriza o Poder Exe-

11
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1965,
de autoria do Senhor Senador Bezerra
Neto,
que
dispõe
sôbre
o
comparecimento do trabalhador rural a
audiência na Justiça do Trabalho, tendo
Pareceres (números 47 e 48, de 1966)
das Comissões: – de Constituição e
Justiça, pela aprovação; – de Legislação
Social, pela rejeição.
12
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1965,
de autoria do Senhor Senador Cattete
Pinheiro, que declara de utilidade pública
a Fundação Pestalozzi do Pará, sediada
em Belém, Estado do Pará, tendo
Padeceres favoráveis, sob números 336,
337 e 338, de 1966, das Comissões – de
Constituição a Justiça, – de Educação e
Cultura e de Finanças.
13
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 1965, de autoria
do Senhor Senador Cattete Pinheiro, que
autoriza a emissão de sêlo postal, em
comemoração do cinqüentenário da morte de
José Veríssimo, tendo Pareceres favoráreis,
sob números 502, 503 e 504, de 1966, das
Comissões: – de Constituição e Justiça; – de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas;
– de Finanças.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e
50 minutos).
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SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral da Secretaria do Senado Federal, no uso das suas atribuições, DEFERIU os seguintes requerimentos:
de SALÁRIO-FAMÍLIA,na forma do artigo 160, item 38, da Resolução nº 6, de 1960
Nº Reg.
DP-675/66
DP-702/66

Nº Reg.
DP-707/66
DP-706/66
DP-686/66
DP-263/66

SERVIDOR
AFRÂNIO CAVALCANTI MELO
JÚNIOR
JAIME LUIZ COLARES

CARGO

GRAU DE
INÍCIO
PARENTESCO
Filha
Abril /66

DEPENDENTE (S)

Aux. Sec. Subst. FT-5

CARLA

Aux. de Limpeza

JAIME LUIZ COLARES
FILHO

Filho

Maio /66

de AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, na forma do artigo 160, ítem 9, da Resolução nº 6, de 1960:
TOTAL
SERVIDOR
CARGO
REPARTIÇÃO
OBSERVAÇÕES
DIAS
DARCY MARTINS DA SILVA
Metorista
PL-10 Exército
221
Para todos os efeitos legais
SEBASTIÃO VEIGA
Of. Leg.
PL-6 Exército
270
Para todos os efeitos legais
PEDRO DE ALCÂNTARA RANGEL
Emendador
FT-2 Imprensa Nacional
1032
Para todos os efeitos legais
NEREU SILVA ROLIM
Red. Anais e
Doc. Parl.
PL-2 Sec. Saúde-Paraná
1232
Exceto
para
licença
especial, não produzindo
efeito para Gratificação
Adicional, enquanto for
interino
de LICENÇAS,na forma dos artigos 160, itens 18,35 e 37, e 270, nº 1, da Resolução nº 6, de 1960.

Nº Req.

SERVIDOR

DP-1426/65

JOSÉ DIAS ROXO
ALFREDO RODRIGUES TEIXEIRA
NETTO
JORGE MANOEL DE AZEVEDO
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,
FRANCISCO DA SILVA
RODRIGUES

DP-735/66
DP-659/66
DP-736/66
DP-688/66

Nº Req.
DP-709/66
DP-705/66
DP-715/66
DP-722/66
DP-732/66
DP00741/66
DP-738/66
DP-776/66

CARGO

REPARTIÇÃO

Aux. Limpeza

13

a 19/10/65

TOTAL
DIAS
7

Tratamento de saúde

OBSERVAÇÕES

Emendador

FT-2

30/5 a 08/06/66

10

Tratamento de saúde

Taq. Debates
Aux. Limpeza

PL-3

10
a 20/05/66
26/5 a 16/06/66

11
22

Tratamento de saúde
Tratamento de saúde

Motorista

FT-5

1º

15

Tratamento de saúde

a 15/04/66

DIVERSOS, na forma do artigo 160,item 9, da Resolução nº 6, de 1960:
SERVIDOR
CARGO
ASSUNTO
PHILADELPHO SEAL
Red. Anais e Doc.
SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA
Parlamentares
PL-2 Férias – 1964
DURVAL DOS SANTOS
Aux. Port.
PL-9 Férias – 1964
JOEL PEREIRA
Motorista
PL-10 Férias – 1965
IRTON SIQUEIRA MACHADO
Motorista
PL-9 Férias – 1964

de 1
de 1
de 31/5
de 1

a
a
a
a

ALIATAR PINTO DE ANDRADE

Guarda de Seg.

PL-9

Férias – 1965

de 30/5

a 28/6

ADONIAS TAVARES DE SOUZA
STENIO CORRÊA LIMA

Aux. Limpeza
Aux. Limpeza
Motorista

PL-11 Férias – 1965
Férias – 1965
PL-10 Férias – 1965

de 30/5
de 1
de 15/6

a 28/6
a 30/6
a 14/7

OBSERVAÇÕES
30/6
30/6
29/6
30/6
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ATOS DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral da Secretaria do Senado Federal, no uso das suas atribuições, DEFERIU os seguintes requerimentos:
de SALÁRIO-FAMÍLIA,na forma do artigo 160, item 35, da Resolução nº 6, de 1960
Nº Reg.
DP-764/66

SERVIDOR

CARGO

AUTOMAGNO DA SILVA

GRAU DE
PARENTESCO
Filha

DEPENDENTE (S)

Eletricista

SANDRA APARECIDA

INÍCIO
Maio /1966

de AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, na forma do artigo 160, item 9, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Reg.

SERVIDOR

CARGO

DP-264/66

NEREU SILVA ROLIM

Red. Anais e
Doc. Parl.

DP-746/66
DP-742/66
DP-345/66

AVELAR JOSÉ ROBERTO
JOSÉ FARANI
ASTROLÁBIO DA SILVA CAMINHA

Motorista
Médico
Mec. Subst.

TOTAL
DIAS

REPARTIÇÃO
PL-2

Colégio Estadual Costa
Vianna

1.191

PL-10 I.A.P.E.T.C.
PL-3 Un. do Brasil
FT-3 Exército

1.489
100
356

OBSERVAÇÕES
Exceto para licença especial,
não produzindo efeito para
Gratificação
Adicional,
enquanto for interino
Para todos os efeitos legais
Para todos os efeitos legais
Para todos os efeitos legais

de LICENÇAS,na forma dos artigos 160, itens 18,35 e 37, e 270, nº 1, da Resolução nº 6, de 1960.
Nº Req.
DP-689/66

SERVIDOR

CARGO

ADÉLIA LEITE COELHO

Bibliotecária

REPARTIÇÃO
PL-3

17

a

27/5/66

TOTAL
DIAS
11

OBSERVAÇÕES
Tratamento de saúde

DIVERSOS, na forma do artigo 160,item 9, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.

SERVIDOR

CARGO

DP-744/66

ENAURA LÚCIO DE SOUZA

Of. Leg.

PL-6

DP-204/66

ALCINDA TRIVELINO

Diretora aposentada

PL-1

DP-S/N/66

ROMEU PAULINO SALGADO

Motorista

PL-10

DP-703/66

JAIME LUIZ COLARES

Aux. Limpeza

DP-13/66

MURILO EDSON COELHO DE SOUZ

Aju. Porteiro

PL-7

DP-169/66

ATALIBA LUIZ MOTA TEIXEIRA

Aux. Leg.

PL-10

DP-755/66

WALDEMAR RIBEIRO DO VALLE FILHO

Aux. Leg.

PL-10

ASSUNTO
Alteração do nome para
ENAURA DE SOUZA
LATOH
Alteração do nome para
ALCINDA CARDIM
Cancelamento de saláriofamília
Cancelamento de saláriofamília
Inclusão de dependente
Abono de faltas nos dias
17 e 18/2/66
Abono de falta no dia
30/5/66

OBSERVAÇÕES
Por motivo de casamento
Por motivo de casamento
Referente a seu filho ROMEU
FRANÇA SALGADO
Referente a sua espôsa MARILENA
MAFRA COLARES
Referente a CAROLINA DE SOUZA
LOPES.
Por motivos escolares
Por motivos escolares
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CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE AUXILIAR LEGISLATIVO,
SÍMBOLO PL-7, PL-8, PL-9 E PL-10, PARA PROVIMENTO DAS VAGAS DECORRENTES DA
EXONERAÇÃO DE BEATRIZ BROWN COSTA, OFICIAL LEGISLATIVO, PL-6,
RESOLUÇÃO Nº 7/66 – D.C.N. DE 17/3/66,
ATÉ 17 DE MARÇO DE 1966.
DE AUXILIAR LEGISLATIVO, PL-7 PARA
OFICIAL LEGISLATIVO, PL-6 –
ACESSO MERECIMENTO ABSOLUTO
CONCORREM:
VICENTE OLIVEIRA DE LARA RESENDE
JOSÉ NEY PASSOS DANTAS
SUZY CUNHA E CRUZ
HELENA BROWN HADJINICOLAOU
WILLIAM LIMA MACHADO NEWTON
GENOVEVA AYRÉS FERREIRA DIAS
ALEXANDRE MARQUES DE ALBUQUERQUE
LAURITA FANAIA DE BARROS
EVANDRO MESQUITA
HELIO DOLHER DA SILVA
HUGO RODRIGUES DE FIGUEIREDO
SILVIA MINAZI MANTOVANI PEIXOTO
ARLETE BELOTA TAPAJÓS
FERNANDO SILVA DE TALMA LIMA

CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

807
807
807
803
799
793
765
765
678
571
532
497
782
441

2 116
2 070
1 698
1 656
2 026
1 658
2 136
2 055
1 634
2 117
2 065
2 108
1 922
1 698

2 116
2 070
1 698
1 656
2 026
1 658
2 136
2 055
1 634
2 117
2 065
2 108
1 922
1 698

273
1 116
3 151
1 676
–
349
1 632
–
517
1 894
–
–
7 363
1 519

2 389
3 186
4 849
3 332
2 026
2 007
3 768
2 055
2 151
4 011
2 065
2 108
9 285
3 217

807
807
807
807
807
807
807
806
802
765
765
607
571
532
530
482
482
441

2 062
1 712
1 710
1 708
1 686
1 663
1 540
1 921
1 692
1 883
1 680
1 782
1 630
1 704
1 668
1 698
1 668
1 695

2 062
1 712
1 710
1 708
1 686
1 663
1 540
1 921
1 692
1 883
1 680
1 782
1 630
1 704
1 663
1 698
1 668
1 695

5 219
–
–
1 705
–
2 835
96
1 641
2 579
6 330
2 328
924
709
8 017
1 526
471
–
–

7 281
1 712
1 710
3 413
1 682
4 516
1 836
3 562
4 271
8 213
4 008
2 706
2 339
9 721
3 189
1 668
1 685

807

1 646

1 646

–

1 646

605
574
472
472

1 700
1 616
472
472

1 700
1 616
807
807

–
36.
–
–

1 700
1 980
807
807

DE PL-8 PARA PL-7 – MERECIMENTO
CONCORREM:
EDUARDO RUI BARBOSA
CID SEBASTIÃO DA FRANCA BRUGGER
THEREZINHA DUARTE
DIVA FALCONI DE CARVALHO
JOSÉ CARLOS PORTO DE MENDONÇA CLARE
JACY DE BRITO FREIRE
MARCELO ZAMBONI
FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO
LELIA PINTO FERRAZ
IRACEMA DA COSTA E SILVA DE CASTRO
RUBEM PATÚ TREZENA
DINAH MARTINS PERÁCIO
AYRTON JOSÉ ABRITTA
ALPHEU CORDEIRO DOS SANTOS
VICTOR REZENDE DE CASTRO CAIADO
DALMAR GERALDO LACERDA GUIMARÃES
LÊA ARAÚJO DE PINA
CÉLSO LUIZ RAMOS DE MEDEIROS
DE PL-9 PARA PL-8 – ANTIGUIDADE
CABE A:
NILSON ROBERTO DE NOVAES CARNEIRO
CAMPELLO
conforme se verifica da relação abaixo
NILSON ROBERTO DE NOVAES CARNEIRO
CAMPELLO
PAULO IRINEU FORTES
PAULO RUBENS PINHEIRO GUIMARÃES
ARNALDO GOMES
LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA
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DE PL-10 PARA PL-9 – MERECIMENTO
CONCORREM:
VICENTE DE PAULA DE SOUZA LOPES
FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA
NETTO
MAURO MOTTA BULAMARQUI
CARLOS DO CARMO MOREIRA
NEY MADEIRA
JANE ROMOALDO SILVA
FRANCISCO JOSÉ NOLETO NETTO
FERNANDO FONSÊCA
LOURIVAL FRANCISCO LOPES
LEONARDO GOMES DE CARVALHO LEITE NETO
FRANCISCO JOSÉ FERNANDES
GERALDO CAETANO FILHO
DANIEL REIS DE SOUZA
ROBERTO SALERNO
BEATRIZ BRANDÃO GUERRA
LUIZ DE SOUZA LEÃO
PAULO MACHADO ALVIM
MARIA LUIZA SOARES DE CASTRO
MARILDA BORGES CAMARGO
FRANCISCO MARINHO BANDEIRA DE MELLO
JÚNIOR
PAULO JORGE CALDAS PEREIRA
CLÁUDIO CARLOS RODRIGUES COSTA
AURELIANO PINTO DE MENEZES
MARCUS VINÍCIUS GOULART GONZAGA
EDSON SARQUES PRUDENTE
FRANCISCO SAMPAIO DE CARVALHO
FRANCISCO ANTONIO BAPTISTA CAMPOS
RAIMUNDO MARIZ NETO

CLASSE

CARREIRA

Junho de 1966

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL
3 710

472

472

472

3 238

472

472

472

–

472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472

472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472

472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472

–
2 679
–
–
–
–
1 583
–
5 209
–
–
–
–
6 611
–
–
–

472
3 151
472
472
472
472
2 055
472
5 681
472
472
472
472
7 083
472
472
472

472

472

472

5 801

6 273

472
472
470
469
466
461
458
456

472
472
470
469
466
461
458
456

472
472
470
469
466
461
458
456

–
6 960
–
–
–
2 161
–
290

472
7 432
470
469
466
2 622
458
746

472

OBSERVAÇÃO:

os interessados têm o prazo de cinco dias, a contar da publicação
desta lista, para as reclamações e observações que pretendam
formular, a bem de seus interêsses.
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 31 de maio de 1 966.
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe da Seção

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE AUXILIAR LEGISLATIVO,
SÍMBOLOS PL-8, PL-9, PL-10, PARA PROVIMENTO DAS VAGAS DECORRENTES DA
EXONERAÇÃO DE CELSO DE FREITAS CAVALCANTI, AUXILIAR LEGISLATIVO, PL-7,
RESOLUÇÃO Nº 8/66 – D.C.N. DE 17/3/66,
ATÉ 17 DE MARÇO DE 1 966
DE PL-8 PARA PL-7 – ANTIGUIDADE
CABE A:
ARTEMIRA SAMPAIO CASTELLAR, conforme se
verifica da relação abaixo:
ARTEMIRA SAMPAIO CASTELLAR
EDUARDO RUI BARBOSA
CID SEBASTIÃO DA FRANCA BRUGGER
THEREZINHA DUARTE
DIVA FALCONI DE CARVALHO

CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

807
807
807
807
807

2 067
2 062
1 712
1 710
1 708

2 067
2 062
1 712
1 710
1 708

–
5 219
–
–
1 705

2 067
7 281
1 712
1 710
3 413

574
472
472

1 616
472
472

1 616
807
807

364
–
–

1 980
807
807

DE PL-9 PARA PL-8 – MERECIMENTO
CONCORREM:
PAULO RUBENS PINHEIRO GUIMARÃES
ARNALDO GOMES
LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA
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HELENA DE MOURA LARA RESENDE
JOSÉ LUCENA DANTAS
IVAN D'APREMONT LIMA
CELSO SALÉH
OCTACIANO DA COSTA NOGUEIRA FILHO
JOSÉ CARLOS VIDAL
MAURÍCIO NERY LEITE GUIMARÃES
NEIDE THEREZINHA DA LUZ
MARIA MARTA GOMES DE OLIVEIRA
FRANCISCO DE ASSIS NEVES
MIGUEL TEIXEIRA SOARES FILHO
EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
SÂNDOR PERFEITO
IONE RAMOS DE FIGUEIREDO
GERALDO SOBRAL ROCHA
EMANOEL NOVAES
AFONSO JOSÉ COELHO CESAR
VÂNIA MENDONÇA DE FIGUEIREDO

CLASSE
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
465
465
457
455

CARREIRA
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
465
1 163
457
455

Junho de 1966 1645
SENADO
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
472
465
1 163
457
455

SERV. PÚBLICO
5 185
2 324
2 149
1 175
1 455
810
441
307
–
–
–
–
–
–
–
–
1 487
–

TOTAL
5 657
2 796
2 621
2 217
1 927
1 282
913
779
472
472
472
472
472
472
472
1 163
1 944
455

472
3 710

DE PL-10 PARA PL-9 – ANTIGUIDADE
CABE A:
MÁRIO NELSON DUARTE, conforme se verifica a
relação abaixo:
MÁRIO NELSON DUARTE
VICENTE DE PAULA DE SOUZA LOPES
FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA
NETTO
MAURO MOTTA BURLAMAQUI
CARLOS DO CARMO MOREIRA

472
472

472
472

472
472

–
3 238

472

472

472

–

472
472

472
472

472
472

–
2 679

472
472
3 151

OBSERVAÇÃO:

os interessados têm o prazo de cinco dias, a contar da publicação
desta lista, para as reclamações e observações que pretendam
formular, a bem de seus interêsses.
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 31 de maio de 1 966.
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe da Seção

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE OFICIAL LEGISLATIVO,
SÍMBOLOS PL-4, PL-5, PL-6, E DA CARREIRA DE AUXILIAR LEGISLATIVO, SÍMBOLOS,
PL-7, PL-8, PL-9, PL-10, PARA PROVIMENTO DAS VAGAS DECORRENTES DA APOSENTADORIA
DE JULIETA RIBEIRO DOS SANTOS, OFICIAL LEGISLATIVO, SÍMBOLO, PL-3,
RESOLUÇÃO Nº 26/66 – D.C.N. DE 28/5/66,
ATÉ 28 DE MAIO DE 1 966
DE PL-4 PARA PL-3 – ANTIGUIDADE
CABE A:

CLASSE

CARREIRA

SENADO

ELZA JOSÉ MUNIZ DE MELLO, conforme se verifica
da relação abaixo:
ELZA JOSÉ MUNIZ DE MELLO
LEOPOLDINA FERREIRA NEVES
MARITA JACY DE OLIVEIRA
RENATO DE ALMEIDA CHERMONT
STELLA MENDONÇA DA CUNHA

4 270
2 435
2 193
1 803
1 803

7 272
4 097
5 974
5 783
5 762

7 272
7 433
7 372
6 837
7 433

47
1 966
150
–
953

7 319
9 399
7 522
6 837
8 386

1 803
1 803

5 785
5 785

6 452
6 449

1 660
–

8 112
6 440

SERV. PÚBLICO

TOTAL

DE PL-5 PARA PL-4 – ANTIGUIDADE
CABE A:
LUZIA JEANE MARIE LISBOA ROBOCHEZ, conforme
se verifica da relação abaixo:
LUZIA JEANE MARIE LISBOA ROBICHEZ
GEORGETA KUNTS
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1 803
1 803
1 803

5 764
5 753
5 554

6 449
6 428
5 554

SERV.
PÚBLICO
–
–
5.693

5 490
5 487
5 451
5 304
5 001
4 792
2 536
2 341
2 327
2 255
2 254
2 254
1 984
1 825
1 804
1 804

5 490
5 487
5 451
5 304
5 001
4 792
2 536
2 341
2 327
2 255
2 254
2 254
1 984
1 825
1 804
1 804

5 524
5 496
5 469
6 017
5 001
6 734
3 636
3 525
3 525
3 358
3 363
3 355
3 360
2 912
3 365
3 363

2 536
3 263
–
–
437
3 888
3 251
2 965
1 604
988
4 080
1 839
676
4 532
–
6 670

8 060
8 759
5 469
6 017
5 438
10 622
6 887
6 490
5 129
4 346
7 443
5 194
4 036
7 444
3 365
10 033

1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804

1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804

2 912
2 911
2 908
2 881
2 770
2 671
2 282
2 240

1 439
2 536
717
677
593
3 615
4 516
5 508

4 351
5 447
3 625
3 558
3 363
6 286
6 798
7 748

1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 803

1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 804
1 803

2 240
2 240
2 240
2 240
2 239
2 189
2 240

2 795
1 882
1 014
–
1 655
2 967
5 946

5 035
4 122
3 254
2 240
3 894
5 156
8 186

1 801
1 798
1 798
1 760
1 742
1 718
1 670

1 801
1 798
1 784
1 760
1 742
1 718
1 670

2 237
3 363
1 784
1 760
1 742
1 777
1 670

2 174
1 476
977
–
–
–
538

4 411
4 839
2 761
1 760
1 742
1 777
2 208

879
879
879
875
871
865

2 188
2 142
1 770
1 728
2 098
1 730

2 188
2 142
1 770
1 728
2 098
1 730

273
1 116
3 151
1 676
–
349

2 461
3 258
4 921
3 404
2 098
2 079

837

2 208

2 208

1 632

3 840

CLASSE
ILY RODRIGUES ALVES
DEOLINDA MARIA PEIXOTO BRAGA
MARIA CHERUBINA COSTA

Junho de 1966

CARREIRA

SENADO

TOTAL
6 449
6 428
11 247

DE PL-6 PARA PL-5 – MERECIMENTO
CONCORREM:
SEBASTIÃO VEIGA
RUY RIBEIRO CARDOSO
LÊDA FIALHO DINIZ MARTINS
LIS HENRIQUES FERNANDES
MARY FARIA ALBUQUERQUE
MANOEL VERÍSSIMO RAMOS
MARIA DO CARMO BRANDÃO CARDOSO
ANTONIO DE ARAÚJO COSTA
NECY GOMES
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA FILHO
VERA DE ALVARENGA MAFRA
HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA
SYLVIO PINTO DE CARVALHO
HÉLIO CARVALHO DA SILVA
MARIA TAVARES SOBRAL
ANTÔNIETA FURTADO REZENDE
ROSA ANGÉLICA BERGER VARGAS CARNID
LUIZ CARLOS LEMOS DE ABREU
ELGA JAGERFELD DE BARROS
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS
ARTHUR BOTELHO CASADO LIMA
CARMELITA DE SOUZA
MARIA DE LOURDES BOTELHO ALVES
JORGE PAIVA DO NASCIMENTO
LEA AUGUSTA DA SILVEIRA LOBO
RODRIGUES DE CASTRO
GILBERTO FERNANDES ALVES
JOSE VALDO CAMPELO
ODISSEA NERY DE MEDEIROS
ZORMELINA RIBEIRO ALVES
SARAH ABRAHÃO
YARA SILVA DE MEDEIROS
ALEXANDRE DUMAS PARAGUASSÚ
ZULEIKA DE CASTRO MONTEIRO
MARIA IGNÉS BROWN
MARIA HELENA BUENO BRANDÃO
ALEXANDRE PFAENDER
TALITA MONDIN LEIVAS
GERARDO LIMA DE AGUIAR
DE AUXILIAR LEGISLATIVO, PL-7 PARA
OFICIAL LEGISLATIVO, PL-6 – ACESSO
MERECIMENTO ABSOLUTO
CONCORREM:
VICENTE OLIVEIRA PE LARA RESENDE
JOSÉ NEY PASSOS DANTAS
SUZY CUNHA E CRUZ
HELENA BROWN HADJINICOLAOU
WILLIAM LIMA MACHADO NEWTON
GENOVEVA AYRES FERREIRA DIAS
ALEXANDRE MARQUES DE ALBUQUERQUE
MELO
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LAURITA FANAIA DE BARROS
EVANDRO MESQUITA
HÉLIO DOLHER DA SILVA
HUGO DOLHER DE FIGUEIREDO
SILVIA MINAZT MANTOVANT PEIXOTO
ARLETE BELOTA TAPAJÓS
FERNANDO SILVA DE PALMA LIMA

CLASSE
837
826
643
604
569
554
513

CARREIRA
2 127
1 706
2 189
2 137
2 180
1 994
1 770

Junho de 1966
SENADO
2 127
1 706
2 189
2 137
2 180
1 994
1 770

SERV. PÚBLICO
–
517
1 894
–
–
7 363
1 519

1647

TOTAL
2 127
2 223
4 083
2 137
2 180
9 357
3 283

DE PL-8 PARA PL-7 MERECIMENTO
CONCORREM:
EDUARDO RUI BARBOSA
CID SEBASTIÃO DA FRANÇA BRUGGER
THEREZINHA DUARTE
DIVA FALCONI DE CARVALHO
JOSÉ CARLOS PORTO DE MENDONÇA
CLARK
MARCELO ZAMBONI
FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO
LÉLIA PINTO FERRAZ
JACY DE BRITO FREIRA
IRACEMA DA COSTA E SILVA DE
CASTRO
RUBEM PATÚ TREZENA

879
879
879
879

2 134
1 784
1 782
1 780

2 134
1 784
1 782
1 780

5 215
–
–
1 705

7 353
1 784
1 782
3 485

879
879
878
874
870

1 758
1 612
1 993
1 764
1 725

1 758
1 612
1 993
1 764
1 726

–
296
1 641
2 579
2 853

1 753
1 903
3 524
4 343
4 579

837
837

1 955
1 752

1 955
1 752

6 330
2 328

8 285
4 080

AIRTON JOSÉ ABRITTA
DINAH MARTINS PERÁCIO
ALPHEU CORDEIRO DOS SANTOS
VICTOR REZENDE DE CASTRO CAIADO

643
607
604

1 702
1 782
1 776

1 702
1 782
1 776

709
924
8 017

2 411
2 706
9 793

602

1 735

1 735

526

3 261

554
554
513

1 770
1 740
1 767

1 770
1 740
1 767

471
–
–

2 241
1 740
1 767

PAULO IRINEU PORTES, conforme se
verifica da relação abaixo:
PAULO IRINEU PORTES
PAULO RUBENS PINHEIRO GUIMARÃES

877
646

1 772
1 688

1 772
1 688

–
364

1 772
2 052

ARNALDO GOMES
LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA
HELENA MOURA DE LARA RESENDE

544
544
544

544
544
544

879
879
544

–
–
5 185

879
879
5 729

544

544

544

3 238

3 782

544
544
544
544
544
544
544
544

544
544
544
544
544
544
544
544

544
544
544
544
544
544
544
544

–
–
2 679
–
–
–
–
1 583

544
544
3 203
544
544
544
544
544

544
544
544
544
544

544
544
544
544
544

544
544
544
544
544

–
9 209
–
–
–

544
5 753
544
544
544

DELVAR GERALDO LACERDA
GUIMARÃES
LÉA ARAÚJO DE PINA
CELSO LUIZ RAMOS DE MEDEIROS
DE PL-9 PARA PL-8 – ANTIGUIDADE
CABÉ A

DE PL-10 PARA PL-9 – MERECIMENTO
CONCORREM:
VICENTE DE PAULA DE SOUZA LOPES
FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE
LACERDA NETO
MAURO MOTTA PURLAMAQUI
CARLOS DO CARMO MOREIRA
NEY MADEIRA
JANE ROMOALDO SILVA
FRANCISCO JOSE NOLETO NETTO
FERNANDO FONSECA
LOURIVAL FRANCISCO LOPES
LEONARDO GOMES DE CARVALHO
LEITE NETTO
FRANCISCO JOSE FILHO
GERALDO CAETANO FILHO
DANIEL REIS DE SOUZA
ROBERTO SALERNO
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CLASSE

BEATRIZ BRANDÃO GUERRA
LUIZ DE SOUZA LEÃO
PAULO MACHADO ALVIM
MARIA LUIZA SOARES DE CASTRO
MARILDA BORGES CAMARGO
FRANCISCO MARINHO BANDEIRA DE MELO
JÚNIOR
PAULO JORGE CALDAS PEREIRA
CLÁUDIO CARLOS RODRIGUES COSTA
AURELIANO PINTO DE MENEZES
MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA
EDSON SARQUES PRUDENTE
FRANCISCO SAMPAIO DE CARVALHO
FRANCISCO ANTÔNIO BAPTISTA CAMPOS
RAIMUNDO MARIZ NETO

CARREIRA SENADO

Junho de 1955
SERV. PÚBLICO

TOTAL

544
544
544
544
544

544
544
544
544
544

544
544
544
544
544

–
6.611
–
–
–

544
7.155
544
544
544

544
544
544
542
541
538
533
530
528

544
544
544
542
541
538
533
530
528

544
544
544
542
541
538
533
530
528

5.801
–
6.960
–
–
–
2.161
–
290

6.345
544
7.504
542
541
538
2.694
530
818

OBSERVAÇÃO: os interessados têm o prazo de cinco dias a contar da publicação desta lista, para
as observações e reclamações que pretendam formular a bem de seus
interêsses.
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 1º de junho de 1 966.
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe da Seção

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE MOTORISTA,
SÍMBOLO PL-10, PARA PROVIMENTO DE VAGA DECORRENTE DA APOSENTADORIA
DE ADONIAS PEDRO DA COSTA, MOTORISTA, PL-9, RESOLUÇÃO Nº 6/66.
D.C.N. DE 17/2/66.
ATÉ 17 DE FEVEREIRO DE 1 966.
DE PL-10 PARA PL-9 –MERECIMENTO
CONCORREM:
RAIMUNDO LINDOSO BELFORT
JOSÉ SIPRIANO DA SILVA
ORESTES PEREIRA LOPES
JORGE PARREIRA DA SILVA
GERALDO LÚCIO QUEIROZ
JAYME DE REZENDE PACHECO
CRISPIM NUNES DE ALMEIDA
MESSIAS DE CAMPOS
ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA
MACEDÔNIO ALCÂNTARA
ALBERTO CORÁ FILHO
JOSÉ DE SOUZA MACHADO
SEBASTIÃO DUARTE GOMES
STÊNIO CORREIRA LIMA
HILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
JOÃO ALVES FERREIRA
ODILON VICENTE ISAC
NEWTON DA SILVA MARQUES
JOÃO ELIAS DE ARAÚJO
MANOELITO NOVAIS DE OLIVEIRA
HUGO ANTÔNIO CREPALDI
JOÃO FERREIRA FILHO
PEDRO AURÉLIO G. P. CARDOSO
WALTER DOS SANTOS SOARES

CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444

444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444

779
779
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444

–
–
7.731
4.233
3.330
2.659
2.306
1.862
1.409
1.196
1.179
458
289
259
197
–
–
–
–
–
–
–
–
–

799
799
8.175
4.677
3.774
3.103
2.750
2.306
1.853
1.640
1.623
902
733
703
641
444
444
444
444
444
444
444
444
444
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CLASSE

JOSÉ NÓBREGA
OTACÍLIO PINTO BARRETO
AVELAR JOSÉ ROBERTO
ORÁCIO RODRIGUES DA CUNHA
GILSON SATHLEN
JORGE ANTÔNIO GONÇALVES
ANTÔNIO DE SOUZA COSTA
ALFEU OLIVEIRA
ALTEMIR PEREIRA COUTINHO
MOZART BOAVENTURA JÚNIOR
MÁRCIO JOSÉ ALVES ROMANI
JOÃO BATISTA FAMILIAR
JAIR GONÇALVES MELLO
OSWALDO CESARINO DA ROSA
ORLANDO ANTÔNIO DOS SANTOS
ANTÔNIO SOARES
TENISSON CHAVES DOS SANTOS
OBSERVAÇÃO:

444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
443
436
433
429

Junho de 1955

CARREIRA SENADO
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
443
436
433
429

444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
443
436
768
429

SERV. PÚBLICO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.665
6.491
–
–

1649

TOTAL
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
5.108
6.927
758
429

os interessados têm o prazo de cinco dias a contar da publicação desta lista, para
as observações e reclamações que pretendam formular a bem de seus interêsses.
Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 31 de maio de 1.966.

RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE
MOTORISTA, SÍMBOLO PL-10, PARA PROVIMENTO DE VAGA
DECORRENTE DA APOSENTADORIA DE NELSON LIMA DÁVEL,
MOTORISTA, PL-9, RESOLUÇÃO Nº 12/66. D.C.N. DE 26/05/66.
ATÉ 26/05/66.
DE PL-10 PARA PL-9 – ANTIGUIDADE
CABE A
DURVAL DOS SANTOS, conforme se
verifica da relação abaixo:
DURVAL DOS SANTOS
RAIMUNDO LINDOSO BELFORT
JOSÉ SIPRIANO DA SILVA
ORESTES PEREIRA LOPES
JORGE PARREIRA DA SILVA

CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV. PÚBLICO

TOTAL

542
542
542
542
542

542
542
542
542
542

877
877
877
542
542

543
–
–
7.732
4.233

1.420
877
877
8.273
4.775

OBSERVAÇÃO: os interessados têm o prazo de cinco dias a contar da publicação desta lista,
para as reclamações e observações que pretendam formular, a bom de seus
interêsses.
Seção Administrativa de Diretoria do Pessoal, em 31 de maio de 1.966.
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe da Seção

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal.
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EDITAL
A Secretaria da Comissão de Inquérito,
designada pela Portaria nº 10, de 11 de maio
de 1966, do Exmo. Sr. Primeiro Secretário do
Senado Federal, em cumprimento de ordem
do Sr. Presidente e tendo em vista o disposto
no § 2º, do art. 226, da Resolução nº 6-60
(Regulamento da Secretaria do Senado), cita,
pelo presente Edital, o Sr. Paulo Ferreira Lei-

se, Auxiliar de Limpeza, para, no prazo de 30
(trinta) dias, a partir da publicação dêste,
comparecer no 22º andar do Anexo do
Senado, sala 9, a fim de apresentar defesa
escrita dentro de 10 (dez) dias, no Processo
Administrativo a que responde, por abandono
de cargo, sob pena de revelia.
Brasília, 8 de junho de 1966. – Zuleika
de Castro Monteiro, Secretária.
(Dias 9, 11 e 15).

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
17ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 1966
Às 15 horas do dia 14 de junho de 1966,
na Sala das Comissões, sob a presidência do
Senhor Senador Wilson Gonçalves, VicePresidente no exercício da presidência,
presentes os Senhores Senadores Gay da
Fonseca, Josaphat Marinho, Eurico Rezende,
Bezerra Neto e Menezes Pimentel, reúne-se
a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Jefferson de Aguiar, Afonso
Arinos, Heribaldo Vieira, Milton Campos e
Arthur Virgilio.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida aprovada.
O Senhor Presidente comunica que
convocou a Comissão, a fim de apreciar o
Oficio nº S-1, de 1966 – Of. nº 1.297 do Sr.
Governador do Estado de Santa Catarina
solicitando do Senado Federal autorização
para
assumir,
como
contratante,
compromissos com a Firma Medicor, com
sede em Budapeste, Hungria, no valor total
de
US$
331.452,50,
referente
ao
fornecimento de materiais e equipamentos
médico-hospitalares, passando a palavra ao
relator da matéria Senador Bezerra Neto, que
conclui pela sua aprovação. Submetido o
parecer à discussão e votação, sem
restrições é aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno
Brandão, Secretária, a presente ata que
depois de lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS
4ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 7 DE
JUNHO DE 1966
Aos sete dias do mês de junho do ano
de mil novecentos e sessenta e seis, às
dezessete horas, na Sala das Comissões,
reúne-se a Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, presentes
os Senhores Senadores Ruy Carneiro,
Eugênio Barros e José Leite.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado os Senhores Senadores Dix-Huit
Rosado – Presidente, João Abrahão – VicePresidente e Arnon de Melo.
Em cumprimento ao disposto no
parágrafo terceiro do artigo oitenta e um,
assume a presidência o Senhor Senador Ruy
Carneiro, que, após constatar a existência de
número regimental, declara iniciada a
reunião, e, a seguir, determina que sòmente
na reunião seguinte, quando estiverem
presentes o Presidente ou o Vice-Presidente,
efetivos, seja apreciada a ata da reunião
anterior.
Dos projetos constantes da pauta
Eugênio Barros os que se seguem:
– Projeto Lei da Câmara nº
2, de 1966, que dá denominação de Via
Prestes Maia à BR-101, do Plano Ro-

doviário Nacional, Parecer favorável com
emenda de nº 1-CTCOP, que, submetido à
discussão e votação, é aprovadas sem restrições.
– Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 1966,
que denomina "Rodovia Marechal Rondon" a
estrada Brasília-Acre. Parecer preliminar em que
solicita a audiência do MVOP. A Comissão
aprova o mencionado parecer.
– Projeto de Lei da Câmara nº 78, de
1966, que estabelece penalidade para
embarcações que lançarem detrito ou óleo em
águas do litoral brasileiro e dá outras providências.
Parecer favorável, que, submetido à discussão e
votação, é aprovado.
Em seguida o Senhor Senador José Leite
relata os seguintes projetos:
– Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1966,
"que altera a redação de alínea a do art. 2º da Lei
4.202, de 6.2,1963, estendendo a isenção ali
prevista aos navios estrangeiros afretados à
Petróleo Brasileiro S. A. – (PETROBRÁS) e à Vale
do Rio Doce Navegação S. A. (DOCENAVE)."
Parecer favorável a sua aprovação e contrario à
emenda de nº 1, oferecida pela Comissão de
Economia. O referido parecer é aprovado após ser
submetido à discussão e votação.
– Projeto de Lei da Câmara nº 242, de 1965,
"que assegura franquia postal e telegráfica aos
parlamentares e dá outras providências." Parecer
para prévia audiência da Comissão de Comissão
de Constituição e Justiça. Aprovado pela
Comissão.
A fim de que o Senhor Presidente eventual
possa relatar matéria que lhe fôra distribuída,
assume a presidência o Senhor Senador Eugênio
Barros.
O Senhor Senador Ruy Carneiro, relator do
Projeto de Lei da Câmara, nº 79, de 1966, que
"concede isenção de tributo a equipamentos
importados para instalação, ampliação e
manutenção de estações e aparelhos de
radioamadores", em parecer preliminar, solicita o
prévio pronunciamento do CONTEL, sôbre as
"consequências econômicas e sociais" da referida
proposição. A Comissão aprova sem discussão o
mencionado parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião, lavrando eu, Carmelita de Sousa, Oficial
Legislativo PL-6, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
15ª REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE
1966
Às quinze horas do dia oito de junho do ano
de mil novecentos e sessenta e seis, na Sala das
Comissões, sob a presidência do Senhor Senador
Menezes Pimentel, presentes os Senhores
Senadores José Leite, Bezerra Neto, Oscar
Passos, Manoel Villaça, Adolpho Franco, Wilson
Gonçalves, Lobão da Silveira, Gay da Fonseca e
Domício Gondin, reúne-se a Comissão de
Finanças do Senado Federal.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Victorino Freire, Sigefredo Pacheco,
Irineu Bornhausen, Lopes da Costa, Argemiro de
Figueiredo, Pessôa de Queiróz e João Abrahão.
E' dispensada a leitura da ata da reunião
anterior e, em seguida, aprovada.

Inicialmente, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador José
Leite, que emite parecer pelo arquivamento
do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1964,
que dispõe sôbre a constituição de emprêsas
destinadas à fabricação de papel de
imprensa e dá outras providências.
Em discussão e votação, é o parecer
aprovado pela Comissão.
A seguir, usa da palavra o Senhor
Senador Lobão da Silveira, que oferece
parecer favorável, nos têrmos de Projeto de
Resolução, ao Ofício número S-1, de 1966,
do Senhor Governador do Estado de Santa
Catarina, solicitando do Senado Federal
autorização para assumir, como contratante,
compromissos com a firma MEDICOR, com
sede em Budapest, no valor total de US$
Hung 331.452.50 (trezentos e trinta e hum
mil, quatrocentos e cinquenta e dois clearing
húngaros e cincoenta centavos), referente ao
fornecimento de materiais e equipamentos
médico-hospitalares.
O parecer é aprovado, por unanimidade,
pela Comissão.
Com a palavra, o Senhor Senador
Oscar Passos lê parecer contrário ao Projeto
de Lei da Câmara nº 276, de 1966, que
isenta de registro, no Instituto Nacional do
Pinho, as serrarias coloniais.
A Comissão aprova o parecer.
Finalmente, o Senhor Senador Bezerra
Neto emite parecer favorável aos seguintes
projetos:
Projeto de Lei da Câmara nº 119, de
1966, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Poder Judiciário – Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí – os créditos especiais de
Cr$ 140.000 (cento e quarenta mil cruzeiros)
e Cr$ 15.833,30 (quinze mil oitocentos e
trinta e três cruzeiros e trinta centavos), para
pagamento de gratificação por prestação de
serviço eleitoral; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 96,
de 1953, que aprova contrato celebrado entre
o Departamento dos Correios e Telégrafos e
a firma A. Martins Mendes & Cia. Ltda.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, são aprovados, com voto vencido do
Senhor Senador Adolpho Franco quanto ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 1953.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata, que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
Comissão Mista do Congresso Nacional
2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE JUNHO
DE 1966
Às dezesseis horas e trinta minutos do
dia oito do mês de junho do ano de mil
novecentos e sessenta e seis, na Sala da
Comissão de Finanças do Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores José
Leite, Bezerra Neto, Vivaldo Lima, Domício
Gondim, Eugenio de Barros, Manoel Villaça,
Dylton Costa, Attilio Fontana, José Ermírio,
Ruy Carneiro e os Senhores Deputados Osny
Regis, Carneiro de Loyola, Geremias Fontes,
Antônio Baby e Josaphat Borges, sob a
presidência do Senhor Senador José Leite,
reune-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida do estudo do Projeto de
Lei nº 8, de 1966 (C.N.) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo ministério de Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
97.500.000.000 (noventa e sete bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros), para o fim
que especifica.
Deixam de comparecer à reunião, o
Senhor Senador Josaphat Marinho e os
Senhores
Deputados
Emílio
Gomes,

Junho de 1966
Laerte Vieira e Paulo Coelho.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e em seguida, aprovada.
Inicialmente, o Senhor Presidente lê
comunicação das lideranças, substituindo os
Senhores Senadores Zacarias de Assunção,
Dix-Huit Rosado, Lopes da Costa e João
Abrahão, respectivamente, pelos senhores
Senadores Domício Gondim, Manoel Villaça,
Dylton Costa e José Ermírio.
O Senhor Presidente, a seguir, concede
a palavra ao Deputado Vasco Filho, relator
da matéria, que lê parecer, ressalvadas as
emendas de nºs 6 e 14 de sua autoria, as
quais posteriormente são examinadas pelo
Deputado Guilhermino de Oliveira.
Em discussão usam da palavra os
Senhores
Deputados
Osny
Regis,
Guilhermino de Oliveira e o Senhor Senador
Attílio Fontana.
Em votação, é aprovado o parecer do
relator, que, conclui por um substitutivo,
ressalvados os seguintes destaques:
Destaque nº 1 – À emenda nº 23 –
Aprovada a BR-373, com 1 bilhão. Destaque
assinado pelo Deputado Ivan Luz.
Destaque nº 2 – À emenda nº 8 –
Aprovado. Destaque assinado pelo Deputado
Ivan Luz.
Destaque nº 3 – À emenda nº 22 –
Rejeitado. Destaque assinado pelo Deputado
Antonio Baby.
Destaque nº 4 – À emenda nº 24 –
Rejeitado. Destaque assinado pelo Deputado
Osny Regis.
Destaque nº 5 – À emenda nº 18 –
Aprovado com o seguinte: "inclusive para
atender o Convenio com o Estado do
Pará." Destaque assinado pelo Deputado
Gabriel Hermes.
Subemenda nº 1 – À emenda nº 8 –
Aprovada. Subemenda assinada pelo
Deputado Ivan Luz.
Subemenda nº 2 – À emenda nº 23 –
Aprovada. Subemenda assinada pelo
Deputado Ivan Luz.
Submetidos a votos os destaques
apresentados, são rejeitados os de
número 3 e 4 e aprovado os de números
1, 2 e 5.
Em seguida, o Senhor Presidente
coloca em discussão e votação as
subemendas apresentadas, de autoria do
Senhor Deputado Ivan Luz, as quais são
aprovadas.
Às 18,20 horas é suspensa a votação
por falta de "quorum" para votar a emenda
nº 24.
Reaberta a sessão às 18,35 horas e
verificado o número legal, procede-se a
votação do parecer favorável à emenda nº
24, a qual é aprovada com a abstenção do
Deputado Carneiro de Loyola.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu, Neuza Joanna
Orlando Veríssimo, Secretária, a presente
ata, que uma vez aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente e demais
membros da Comissão.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO MÊS
DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE: JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS
Secretário: J. Ney Passos Dantas
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator – Conclusão
1 – Oficio nº 190, de 13-4-66,
do Presidente da Câmara Municipal de
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Londrina, Estado do Paraná, encaminhando
Requerimento nº 30-66, do Senhor Vereador
Sadao Nasuko, manifestando sua apreensão
pelo exodo em massa de nossos
cafeicultores para o Paraguai – Senador DixHuit Rosado – Parecer, preliminar, pela
audiência do Govêrno do Estado do Paraná
e do Instituto Brasileiro do Café. Aprovado
em 5-5-66.
2 – Projeto de Lei da Câmara
número 35, de 1966 (Projeto de Lei
número 3.141-B-61 – na Casa de
Origem), que "autoriza o Poder Executivo
a doar ao IPASE terreno que menciona,
situado no Município de Boa Vista,
Território Federal de Roraima" – Senador
José Ermírio – Parecer, pela aprovação.
Aprovado em 26-5-66.
3 – Projeto de Lei da Câmara
número 74, de 1966 (Projeto de Lei
número 3.394-61 – na Casa de Origem),
que "autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Agricultura, o crédito
especial de Cr$ 25.000.000, (vinte e cinco
milhões de cruzeiros), para atender
despesas da Caixa de Crédito da Pesca".
– Senador José Ermírio – Parecer, pelo
arquivamento. Aprovado em 26-5-66.
DISTRIBUIÇÃO
Em 8-5-66
Ao Senhor Senador Dix-Huit Rosado:
– Oficio nº 109, de 13-4-66,
do Presidente da Câmara Municipal
de
Londrina,
Estado
do
Paraná,
encaminhando Requerimento nº 30-66, do
Sr. Vereador Sadao Nasuko, manifestando
sua apreensão pelo êxodo em massa de
nossos cafeicultores para o Paraguai.
Em 12-5-66
Avocado pelo Senhor Presidente,
Senador José Ermírio:
– Projeto de Lei da Câmara nº 14, de
1966, que "Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o Crédito
Especial de Cr$ 25.000.000 (vinte e cinco
milhões de cruzeiros), para atender as
despesas da Caixa de Crédito da Pesca".
Em 13-5-66
Avocado pelo Senhor Presidente,
Senador José Ermírio:
– Projeto de Lei da Câmara número
35, de 1966, que "Autoriza o Poder
Executivo a doar ao Instituto de
Previdência e Assistência aos Servidores
do Estado – IPASE – o terreno que
menciona, situado no Município de Boa
Vista, no Território Federal de Roraima".
SÍNTESE DOS TRABALHOS
Número dos Membros da Comissão
– 7 (sete)
Número de reuniões – 2 (duas)
Número de projetos distribuídos – 3 (três)
Número de projetos relatados – 3 (três)
Número de projetos em tramitação –
1 (um)
Número de ofícios expedidos – 41
(quarenta e um)
Número de ofícios recebidos – 3 (três)
Número de telegramas recebidos –
(quatro)
Senado Federal, em 31 de maio de
1966. – J. Ney Passos Dantas – Auxiliar
Legislativo, PL-7, Secretário da Comissão
de Agricultura.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE: SENADOR MILTON
CAMPOS
Secretário: Maria Helena Bueno Brandão
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator – Conclusão
Projeto de Lei da Câmara nº 5766 – (PLC nº 3.455-B-66 – na Câmara)
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– Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Ensino Especializado de
Saúde Pública e dá outras providências
– Senador Bezerra Neto – Pela
constitucionalidade do Projeto e da
emenda de Plenário. – Aprovado.
(6.5.66).
Projeto de Lei da Câmara nº 238-65
– (nº 2.259-C-60 na Câmara) – Institui o
Código Nacional de Trânsito. – Senador
Bezerra Neto – Pela rejeição das
emendas ns 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15 e 27;
pela aprovação das de ns. 13, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24 e 26; prejudicialidade das
de ns. 7, 8 a 9, 11 e 21; com subemenda
às de ns. 3, 20 e 25. – Aprovado (6.5.66).
Ofício nº 6-P/MC, de 13-4-66 do
Presidente do Supremo Tribunal Federal
encaminhando cópia autenticada do
acórdão da Representação número 599,
do Estado do Maranhão, entre partes,
como representante o Procurador Geral
da República, e como representada a
Assembléia Legislativa do referido
Estado, declarado constitucional o artigo
46 da Lei e Estadual nº 2.177, de 26-1261 – Senador Johaphat Marinho –
Favorável com Projeto de Resolução –
Aprovado (6.5.66).
Projeto de Lei da Câmara nº 8-64 –
Dispõe sôbre medidas aplicáveis aos
menores de 18 anos pela prática de fatos
definidos como infrações penais e dá
outras providências – Senador Josaphat
Marinho – Diligência junto ao Presidente
da Câmara Federal. Aprovado (6-5-66).
Projeto de Lei do Senado no 46-64 –
Dispõe sôbre a elaboração de projeto
para construção de usina termelétrica no
Pôrto de Tubarão, Vitória, Estado do
Espírito Santo. (Senador Eurico Rezende
e Antônio Carros) – Senador Bezerra
Neto – Pela constitucionalidade da
emenda substitutiva. Aprovado (6-5-66).
Projeto de Lei do Senado nº 14-66. –
Atualiza o valor de financiamento
atribuído pelo art. 9º da Lei número 3.253,
de 27-8-1957. (Sen. Guido Mondin) –
Senador
Bezerra
Neto
–
Pela
constitucionalidade
com
emenda
substitutiva. Aprovado (6-5-66).
Projeto de Decreto Legislativo
número 96-53 – Aprova o contrato
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma A. Martins
& Cia. Ltda. – Senador Bezerra Neto –
Favorável. Aprovado. (6-5-66).
Projeto de Lei do Senado nº 49-65 –
Loteia, para aquisição pelos seus
ocupantes, as terras da extinta Estrada
de Ferro Bragança, Estado do Pará.
(Sen. Zacarias de Assunção e Martins
Júnior) – Senador Jefferson de Aguiar. –
Pela constitucionalidade. Aprovado (6-566).
Projeto de Decreto Legislativo
número 20-66 – Mantém ato do Tribunal
de Contas de 3-12-65, de registro da
despesa de Cr$ 3.792, para pagamento a
Rio Light S.A. – Servidores de
Eletricidade e Carris, pelo fornecimento
de energia elétrica, em 1946, ao
Ministério da Aeronáutica. – Senador
Bezerra Neto – Favorável. Aprovado (6-566).
Projeto de Lei da Câmara nº 92-66 –
Modifica dispositivos da Lei número
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, alterada
pela de nº 3.543, de 11 de fevereiro de
1959, que dispõe sôbre o Tribunal
Marítimo e dá outras providências. –
Senador Bezerra Neto – Favorável –
Aprovado. (6-5-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 81-66 –
Dispõe sôbre o Código Sanitário do
Distrito Federal – Senador Adalberto
Sena. – Pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto e do substitutivo da
Comissão Mista. Aprovado. (6-5-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 87-66. –
Introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de
Habitação. – Senador Jefferson de
Aguiar. – Favorável com 4 emendas. –
Aprovado. (12-5-66).

Projeto de Lei do Senado nº 31-65 –
Torna extensivo aos funcionários públicos
da União, ocupantes de cargos paga cujo
exercício seja exigido diploma específico
de nível universitário, o disposto na Lei
nº 2.688, de 20-12-1965. (Sen. Antônio
Jucá). –- Senador Bezerra Neto –
Retirado pelo Relator. (18-5-66).
Oficio 621-P (g), de 21-8-62 do
Senhor Presidente do Supremo Tribunal
Federal encaminhando cópia autenticada
do Recurso de Mandado de Segurança nº
8.600 da Guanabara julgado a 21-6-61.
(Inconstitucionalidade
da
Taxa
Suplementar de 1% criada pela Lei nº
2.755, de 16-4-66/ – Senador Bezerra
Neto – Diligencia junto ao Supremo
Tribunal Federal. – Aprovado. (18-5-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 81-64
(nº 2.008-B-56 na Câmara) – Altera
dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho. – Senador Bezerra Neto – Pela
constitucionalidade. – Aprovado (18-566).
Projeto de Lei do Senado nº
16-66 – Estabelece as condições para
o
funcionamento
de
entidades
especializadas
em
informações
comerciais e particulares e dá outras
providencias. – Senador Jefferson de
Aguiar. – Pedido de vista pelo Sen.
Bezerra Neto. (18-5 66).
Projeto de Lei da Câmara nº 142-64
(nº 2.408-C-57 na Câmara) – Inclui o
seguro obrigatório contra acidentes com
passageiros de veículos rodoviários de
transportes coletivos. – Senador Jefferson
de Aguiar. – Aprovação em parte à
emenda nº 4, com subemenda; idem à
emenda nº 5; emenda nº 6 prejudicada:
emendas ns. 7 e 8 rejeitadas. – Aprovado.
– (18-5-66).
Projeto de Lei do Senado nº 13-66 –
Determina a aplicação da correção
monetária a créditos objeto de ação
judicial. – (Senador Bezerra Neto). –
Senador Jefferson de Aguiar. – Favorável
com 4 emendas. – Aprovado. (18-5-66).
Projeto de Lei do Senado nº 15-66 –
Autoriza o Poder Executivo a promover
através do Ministério da Educação e
Cultura, o sepultamento dos restos
mortais da Princesa Isabel. – (Senador
Dylton Costa) – Senador Gay da
Fonseca. – Pela inconstitucionalidade. –
Aprovado (18-5-66).
Projeto de Lei do Senado nº 48-65 –
Cria a Ordem dos Jornalistas do Brasil e
dá outras providências. – Senador Gay da
Fonseca. – Diligência junto a A.B.I. –
Aprovado. – (18-5-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 105-66
– Altera a redação do art. 36 da Lei nº
4.215, de 27-4-63 (Estatuto da Ordem dos
Advogados).
–
Senador
Wilson
Gonçalves. – Pela constitucionalidade e
juridicidade. – Aprovado. (18-5-66).
Projeto de Resolução nº 23-65
(Ofício 166-P-58) – Suspende a execução
do art. 154, de 25-11-47, julgado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, em decisão prolatada no
Recurso
Extraordinário
19.499-52
(inconstitucionalidade do art 203 da
Constituição). – Senador Milton Campos.
– Pelo arquivamento. – Aprovado. (18-566).
Projeto de Resolução nº 6-66 (Ofício
209-P-4-58) – suspende a execução do
art. 1º de Lei 154, de 25 de novembro de
1947, julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em decisão
prolatada no Rec. Extraordinário 19.49952. – Senador Milton Campos. – Pelo
arquivamento. – Aprovado (18-5-66).
AV.-190-GM do Sr. Ministro da
Viação e Obras Públicas encaminhado
a solicitação do Presidente da Rêde
Ferroviária Federal S.A., a fim de
que
os
processos
relativos
a
requerimentos de informações e pedidos
de pronunciamento sôbre projetos
de lei referentes à Rêde sejam
encaminhados
diretamente
àquela
Emprêsa. – Senador Gay da Fonseca
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– Pela constitucionalidade e juridicidade.
Aprovado (25-5-66).
Projeto de Lei do Senado nº
31-65 – Torna extensivo aos funcionários
públicos civis da União, ocupantes
de cargos para cujo exercício seja
exigido diploma específico de nível
universitário, o disposto na Lei nº 2.688
de 26-12-55. (Sen. Antônio Jucá) –
Senador Bezerra Neto – Pela rejeição,
por injurídico. – Aprovado (25 de maio de
1966).
Projeto de Lei do Senado nº
30-63 – Dispõe sôbre as atividades da
indústria farmacêutica e dá outras
providências. (Sen. Vasconcelos Torres)
– Senador Josaphat Marinho – Pela
constitucionalidade, com substitutivo. –
Aprovado (25-5-66).
Indicação nº 2-63 – Do Sr. Senador
Afonso
Arinos
solicitando
sejam
ouvidas às Comissões de Constituição e
Justiça, de Relações Exteriores e de
Finanças, sôbre a circular do Senhor
Ministro da Justiça aos Governadores
de Estado, relativa a concessão de
empréstimos externos aos Estados
–
Senador
Josaphat
Marinho
–
Pela constitucionalidade apresentando
sugestões para regular a matéria. –
Aprovado (25-5-66).
DISTRIBUIÇÃO
Em 4-5-66
Ao Senador Gay da Fonseca:
Projeto de Lei do Senado nº 15-66 –
Autoriza o Poder Executivo a promover,
através do Ministério da Educação e
Cultura, o sepultamento dos restos
mortais da Princeza Isabel.
Ao Senador Bezerra Neto:
Projeto de Lei da Câmara nº
92-66 – Modifica dispositivos da Lei
número 2.180 de 5-2-54, alterada pela
de nº 3.543, de 11-2-59, que dispõe
sôbre o Tribunal Marítimo e dá outras
providências.
Ao Senador Josaphat Marinho:
Projeto de Lei da Câmara nº 130-64
– Dispõe sôbre o salário-mínimo a
jornada de trabalho e as férias anuais
remuneradas dos advogados e dá outras
providências.
Ao Senador Wilson Gonçalves:
Projeto de Lei da Câmara nº
28-66 – Institui o Dia Nacional do
Livro.
Em 5-5-66
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Lei do Senado nº
49-65 – Loteia, para aquisição pelos
seus
ocupantes,
as
terras
da
extinta Estrada de Ferro de Bragança,
no Estado do Pará, e dá outras
providências.
Em 10-5-66
Ao Senador Josaphat Marinho:
Ofício nº 7-77-P-MC, de 28-4-66
do
Sr.
Presidente
do
Supremo
Tribunal Federal encaminhando cópia
autenticada do acórdão proferido nos
autos do Recurso Eleitoral nº 371, do
Estado de São Paulo, que declarou
inconstitucional o artigo 2º de Lei
Federal nº 3.528, de 3 de janeiro de
1959.
Ao Senador Gay da Fonseca:
Aviso nº 190-GM, de 3-5-66, do
Senhor Ministro da Viação e Obras
Públicas encaminhando a solicitação
do Presidente da Rêde Ferroviária
Federal S.A., a fim de que os processos
relativos a requerimentos de informações
e pedidos de pronunciamento sôbre
projetos de lei referentes à Rêde
sejam encaminhados diretamente àquela
Emprêsa.
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Lei do Senado nº
16-66 – Estabelece as condições
para o funcionamento de entidades
especializadas
em
informações
comerciais ou particulares e dá outras
providências.
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Ao Senador Gay da Fonseca:
Projeto de Lei da Câmara nº 130-64
– Dispõe sôbre o salário-mínimo a
jornada de trabalho e as férias anuais
remuneradas dos advogados e dá outras
providências.
Em 11-5-66
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Lei da Câmara nº
87-66 – Introduz modificações na
legislação pertinente ao Plano Nacional
de Habitação.
Em 17-5-66
Ao Senador Wilson Gonçalves:
Projeto de Lei da Câmara nº
105-66 – Altera a redação do art. 86 da
Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963
(Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil).
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Lei do Senado nº 17-66 –
Adita o art. 10 da lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950.
Ao Senador Bezerra Neto:
Projeto de Resolução nº 2666 – Altera dispositivo do Regimento
Interno.
Em 18-5-66
Ao Senador Bezerra Neto:
Projeto de Decreto Legislativo
número 21-66 – Concede anistia aos
eleitores responsáveis por infrações
previstas no art. 269 da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965, praticadas no Distrito
Federal e no Estado de Goiás.
Projeto de Lei do Senado nº
16-66 – Assegura as condições para o
funcionamento de entidades especializadas
em informações comerciais e particulares e
dá outras providências.
(Pedido de vista)
Ao Senador Gay da Fonseca:
Projeto de Lei do Senado nº
18-66 – Assegura às novas organizações
do país e direito de manter a locação
das
antigas
sedes
dos
partidos
extintos.
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Ofício nº 8-P-MC de 6-5-66 – do
Presidente do Supremo Tribunal Federal
encaminhando cópia autenticada do
acórdão proferido, nos autos do Recurso
Extraordinário nº 53.061 entre partes,
como embargante Ulysses Lemgruber
de Andrade e como embargada Textil
"Goitacaz" S.A.
Em 26-5-66
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Decreto Legislativo
número
42-65
–
Dispõe
sôbre
hasteamento das Bandeiras dos Estados
pelo Congresso Nacional.
Ao Senador Bezerra Neto:
Projeto de Lei do Senado nº
20-66 – Estabelece diretrizes para
conclusão de licença para serviço de
transporte coletivo de passageiro em
rodovias da União.
Ao Senador Wilson Gonçalves:
Projeto de Lei do Senado nº 19-66 –
Regulamenta o exercício de direito de
preferência estabelecido no artigo. 153, §
1º da Constituição Federal e dá outras
providências.
Ao Senador Afonso Arinos:
Projeto de Lei da Câmara nº
154-65 – Altera a Lei nº 4.299, de
23 de dezembro de 1963 e dá outras
providências.
Ao Senador Eurico Rezende:
Projeto de Lei da Câmara nº 94,
de 1965 – Dispõe sôbre a criação
de cargos no Quadro de Pessoal
do Ministério da Guerra para melhor
atender às organizações de Saúde do
Exército.
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Ao Senador Gay da Fonseca:
Projeto de Lei do Senado nº 21, de
1966 – Inclui o Conselho Administrativo da
Defesa Econômica (CADE) na Comissão
Consultiva de Mercados de Capitais junto
ao Conselho Monetário Nacional.
Brasília, 31 de maio de 1966. – Maria
Helena Bueno Brandão Secretária da
Comissão de Constituição e Justiça.
COMISSÃO DE ECONOMIA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1968
PRESIDENTE: SENADOR ATTÍLIO
FONTANA
SECRETÁRIO: CLÁUDIO CARLOS
RODRIGUES COSTA
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator – Conclusão
PLs nº 14, de 1966 – Atualiza o valor
de financiamento atribuído pelo art. 9º da
Lei nº 3.253, de 27 de agôsto de 1957.
Senador Pedro Ludovico – Favorável.
Aprovado em 31-5-66.
Of-Sn, de 12.5.65, do Presidente do
Conselho Superior do Comércio Exportador de
Café Brasileiro encaminhado sugestões que
formularam para a elaboração do Plano
Financeiro e do Regulamento de Embarque
da safra 1965-1966. – Senador Attílio Fontana
– Pelo arquivamento Aprovado em 31.5.66.
DISTRIBUIÇÃO
DATA
PLC nº 89, de 1966 – Concede ampla
isenção tributária à COCEA, – Companhia
Central de Abastecimento – Senador
Domício Gondim – Em 3 de maio de 1966.
PLS nº 49, de 1965 – Loteia, para
aquisição pelos seus ocupantes, as terras
da extinta Estrada de Ferro de Bragança,
no Estado do Pará, e dá outras
providências – Senador José Feliciano –
Em 9 de maio de 1966.
OF-319, de 4.5.1965 – Do Presidente
da Federação das Associações Rurais do
Estado de São Paulo encaminhando
apreciação do seu Departamento do Café a
respeito do embarque da safra de 19651966. – Senador Attílio Fontana – Em 12
de maio de 1966.
PLS nº 14, de 1966 – Atualiza o valor
do financiamento atribuído pelo art. 9º da
Lei nº 3.253, de 27 de agôsto de 1957 –
Senador Pedro Ludovico – Em 12 de
maio de 1966.
PLC nº 106, de 1966 – Dispõe sôbre
o consumo do carvão metalúrgico
nacional nas emprêsas siderúrgicas a
coque. – Senador Attílio Fontana – Em 17
de maio de 1966.
PLS nº 13, de 1966 – Determina a
aplicação da correção monetária a
créditos objeto de ação judicial, e dá
outras providências. – Senador Domício
Gondim – Em 27 de maio de 1966.
PLS nº 30, de 1963 – Dispõe sôbre
as atividades da industria farmacêutica e
dá outras providências. – Senador José
Feliciano – Em 27 de maio de 1966.
PLC nº 116, de 1966 – Modifica o § 1º
do art. 3º da Lei nº 970, de 16 de dezembro
de 1949, que dispõe sôbre as atribuições,
organização e funcionamento do Conselho
Nacional da Economia. – Senador Adolpho
Franco – Em 27 de maio de 1966.
PLC nº 142, de 1964 – Institui o
seguro obrigatório contra acidentes com
passageiros de veículos rodoviários de
transporte coletivo. – Senador Pedro
Ludovico – Em 27 de maio de 1966.
RESUMO DOS TRABALHOS
Número de membros da Comissão –
9 (nove);
Número de reuniões – 1 (uma);
Número de projetos distribuídos – 9
(nove);
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Número de projetos relatados – 2
(dois); e
Número de projetos em tramitação –
8 (oito).

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

PRESIDENTE: SENADOR ARGEMIRO
DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966

Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo
PARECERES PROFERIDOS

PRESIDENTE: SENADOR MENEZES
PIMENTEL

Número e Emenda – Relator – Conclusão

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues
Costa
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator – Conclusão
PLC nº 323, de 1965 – Inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, na categoria dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno Federal. – Senador Josaphat
Marinho – Favorável. Aprovado em 5-566.
PLC nº 322, de 1965 – Estabelece o
número de estrêlas que devem figurar na
Bandeira Nacional. – Senador José Leite
– Contrário a emenda apresentada em
plenário e solicitando que a Comissão de
Redação faça correção no texto do
projeto. Aprovado em 19-5-66.
PDL nº 42, de 1965 – Dispõe sôbre
hasteamento das Bandeiras dos Estados
pelo Congresso Nacional. – Senador Gay
da Fonseca. – Favorável. Aprovado em
18-5-66.
Indicação nº 2, de 1966 – De autoria
do Senador Bezerra Neto. – Sugere à
Comissão Diretora para que seja
hasteado o Pavilhão Nacional, em tôdas
as hastes existentes à frente do edifício
do Congresso Nacional, nas efemérides
que menciona. – Senador Gay da
Fonseca. Prejudicada. Aprovado em 18-566.
PLC nº 68, de 1966 – Altera a
subverção concedida à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São Bento,
da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. – Senador Gay da Fonseca. –
Favorável. Aprovado em 18-5-66.
DISTRIBUIÇÃO
DATA
PDL nº 42, de 1965 – Dispõe sôbre
hasteamento das Bandeiras dos Estados
pelo Congresso Nacional. – Senador Gay
da Fonseca – Em 4 de maio de 1966.
Indicação nº 2, de 1966 – Sugere à
Comissão Diretora para que seja
hasteada o Pavilhão Nacional, em tôdas
as hastes existentes à frente do edifício
do Congresso Nacional, nas efemérides
que menciona. – Senador Gay da
Fonseca – Em 4 de maio de 1966.
PLC nº 122, de 1966 – Altera a
subvenção concedida a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras "Sedes
Sapientiae" da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. – Senador Padre
Calazans – Em 27 de maio de 1966.
PLS nº 15, de 1966 – Autoriza o
Poder Executivo a promover, através do
Ministério da Educação e Cultura, o
sepultamento dos restos mortais da
Princesa Isabel. – Senador Gay da
Fonseca – Em 27 de maio de 1966.
RESUMO DOS TRABALHOS
Número de membros da Comissão
7 (sete);
Número de reuniões – 2 (duas);
Número de projetos distribuídos –
(quatro);
Número de projetos relatados –
(cinco);
Número de projetos em tramitação
6 (seis); e
Número de ofícios expedidos –
(um).

COMISSÃO DE FINANÇAS

–
4
5
–
1

Projeto de Lei da Câmara nº
71-66 – Autoriza o Conselho Nacional
de Pesquisas a ceder parte da
área do terreno integrante do seu
patrimônio. – Senador Pessoa de Queiroz
– Parecer favorável. Aprovado. – Em
4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
69-66 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir, através do Ministério da Viação
e Obras Públicas, o crédito especial
de
Cr$
62.000.00,
destinado
à
suplementação
do
auxílio
federal
concedido a Companhia de Navegação
Bahiana. – Senador Pessoa de Queiroz –
Parecer favorável. Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
73-66 – Autoriza o Poder executivo a
abrir, ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional da 2ª
Região – o crédito especial de Cr$
288.440, para o fim que especifica. –
Senador Oscar Passos – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 85-66 –
Isenta de tributos alfandegários material
hospitalar destinado ao Hospital Miguel
Couto, e da taxa de despacho aduaneiro,
materiais para obras de interêsse público.
– Senador Lobão da Silveira – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
62-56 – Cria, na Universidade Federal
de Minas Gerais, a Escola de
Biblioteconomia e dá outras providências.
– Senador José Ermírio – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
31-66 – Autoriza a abertura, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas –
Comissão de Marinha Mercante – do
crédito especial de Cr$ 1.955.066,
para pagamento de diferença salarial a
marítimos e dá outras providências. –
Senador Bezerra Neto – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
75-66 – Concede isenção de tributos
a Mitra da Arquidiocese de Pôrto Alegre,
no estado do Rio Grande do Sul. –
Senador José Leite – Parecer favorável.
Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
35-66 – Autoriza o Poder Executivo a
doar ao Instituto de Previdência e
Assistência aos Servidores do Estado o
terreno que menciona, sito no Município
de Boa Vista, Território de Roraima. –
Senador José Leite – Parecer favorável.
Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 34-66 –
Isenta de tributos e emolumentos
consulares bens destinados ao Mosteiro
de São Bento, situado na cidade de
Salvador, Estado da Bahia. – Senador
José Leite – Parecer favorável. Aprovado.
Em 4.5.66.
Projeto de Decreto Legislativo nº 1266 – Determina o registro pelo Tribunal de
Contas de contrato celebrado em 6 de
dezembro de 1952, para irrigação de
terras na Fazenda "Gameleira", Município
de Iguatú, Estado do Ceará. – Senador
Wilson Gonçalves – Parecer favorável.
Aprovado.
Em 11.5.66.
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Projeto de Lei da Câmara nº 323-65
– Inclui a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras Santo Tomas de Aquino,
na categoria dos estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal. –
Senador Wilson Gonçalves – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 93-66 –
Altera a carreira de motorista do Quadro
da Secretaria do Superior Tribunal Militar
e da outras providencias. – Senador
Wilson Gonçalves – Parecer favorável.
Aprovado.
Em 11.5.66
Projeto de Lei da Câmara nº 94-66 –
Altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, constante da
Lei nº 4.279, de 4 de novembro de 1963.
– Senador Wilson Gonçalves – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto Decreto Legislativo nº 20-66
– Mantém ato do Tribunal de Contas da
União, de 3 de dezembro de 1965, de
registro de despesa de Cr$ 3.792, para
pagamento a Rio Light S.A. – Serviços de
Eletricidade e Carris, pelo fornecimento
de energia elétrica, em 1948 ao Ministério
da Aeronáutica. – Senador Domício
Gondin – Parecer favorável, com emenda.
Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 94-65 –
Dispõe sôbre a criação de cargos do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Guerra
para
melhor
atender
às
organizações de Saúde do Exército. –
Senador Domício Gondim – Parecer
favorável ao Substitutivo da Comissão de
Segurança Nacional. Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto Decreto Legislativo nº 9-66 –
Aprova ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a termo aditivo
a
acôrdo
celebrado
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Govêrno do Estado da Bahia. – Senador
Gay da Fonseca – Parecer favorável. –
Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto Decreto Legislativo nº 15-66
– Mantém ato do Tribunal de Contas de
registro do pagamento de pensão militar a
Jurema Azevedo de Oliveira e outras,
netas do 1º Tenente reformado da
Armada Amelio Azevedo Marques.
Projeto de Lei da Câmara nº 83-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 6.472.592,500 para regularizar
despesa com o programa de emergência
no setor agropecuário, conforme plano de
aplicação do Ministério da Agricultura. –
Senador Gay da Fonseca – Parecer
favorável. Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 88-66 –
Que autoriza o Poder Executivo a abrir
pelo Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho
1ª Região – o crédito suplementar de Cr$
16.456.00, destinado a atender a despesa
com o pagamento de salário família a que
trazem jus os juízes e funcionários do
referido Tribunal, durante o corrente
exercício. – Senador Gay da Fonseca. –
Parecer
favorável
com
emenda.
Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 91-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério
Extraordinário
para
a
Coordenação dos Organismos Regionais,
o crédito especial de Cr$ 576.000.000
para atender às despesas com a Seção
Brasileira da Comissão Mista da Lagoa
Mirim. – Senador Gay da Fonseca –
Parecer favorável. Aprovado.
Em 11.5.66.
Projeto Decreto Legislativo nº
2-66 – Autoriza o Tribunal de Contas da
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União a registrar o têrmo de rescisão de
contrato entre a Divisão de Obras do
Ministério da Agricultura e a CISA S.A. –
Engenharia e Comércio – Senador Gay
da Fonseca – Parecer favorável.
Aprovado.
Em 11 de maio de 1966.
Projeto Decreto Legislativo nº 19 de
1966 – Reforma decisão do Tribunal de
Contas, para efeito do registro de pensão
a Regina Augusta Cunha – Senador
Manoel Villaça – Parece favorável.
Aprovado. Em 11 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 70-66 –
Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, ao crédito
especial de Cr$ 54.141.606, destinado ao
pagamento do pessoal dos Serviços
de Navegação da Amazonia e de
Administração do Porto do Para (SNAPP).
– Senador Manuel Villaça – Parecer
favorável. – Aprovado. Em 11 de maio de
1966.
Projeto Decreto Legislativo nº 16 de
1966. – Reforma decisão denegatória do
Tribunal de Contas a registro do contrário
celebrado entre a Fazenda Nacional e o
Banco Mercantil de Minas Gerais S.A.,
para locação de imóvel onde funciona a
Delegacia Regional do Impôsto de Renda
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. –
Senador Bezerra Neto – Parecer
favorável ao Projeto e a emenda da Com.
Justiça. Aprovado. – Em 11 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 90-66 –
Altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de
1960, que autoriza a doação de imóvel à
Prefeitura Municipal de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso. – Senador
Bezerra Neto – Parecer favorável. –
Aprovado. – Em 11 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 86-66 –
Retifica, sem ônus, a Lei nº 4.900, de 10
de dezembro de 1965, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1966. – Senador
Bezerra Neto – Parecer favorável nos
termos do Substitutivo que apresenta.
Aprovado. Em 11 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 174 de
1964. – Dispõe sôbre concursos de
prognosticos esportivos e dá outras
providências – Senador Jose Leite –
Parecer favorável à emenda substitutiva.
Aprovado. Em 11 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 92 de
1966 – Modifica dispositivos da Lei nº
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, alterada
pela de nº 2.543, de 11 de fevereiro de
1959, que dispôe sôbre o Tribunal
Marítimo e dá outras providências. –
Senador Jose Leite – Parecer favorável.
Aprovado. Em 11.5.66.
Projeto Decreto Legislativo nº 14-66
– Mantém ato do Tribunal de Contas, de
registro da despesa de Cr$ 130.000, em
favor da firma Estabelecimentos Gráficos
Iguassu Ltda. Proveniente de serviços de
impressão prestados ao M. Educação –
Senador Victorino Freire – Parecer
favorável. Aprovado. Em 11 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 82-66 –
Estabelece normas para a instituição e a
execução de Campanhas de Saúde
Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde e dá outras
providências – Senador Victorino Freire –
Parecer favorável. Aprovado. Em 11 de
maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 74 de
1966 – Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Agricultura o crédito
especial de Cr$ 25.000.000, para atender
a despesa da Caixa de Crédito da Pesca
– Senador Victorino Freire – Parecer pelo
audiência do Ministério da Agricultura.
Aprovado. Em 11 de maio de 1966.
Projeto Decreto Legislativo nº
8-66 – Mantém decisão do Tribunal
de Contas denegatório ao pedido de
registro do acôrdo especial firmado en-

tre o Ministério da Educação e Cultura e a
Escola Industrial Dom Bosco. – Senador
Pessoa de Queiroz – Parecer favorável.
Aprovado – Em 11 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº
32-66 – Concede isenção dos impostos
de importação e de consumo para
equipamento de micro-ondas destinado a
Sociedade Radiocomunicações Limitada,
com sede na cidade de São Paulo –
Senador Pessoa de Queiroz – Parecer
favorável. Aprovado. – Em 11 de maio de
1966.
Projeto Decreto Legislativo nº 11-65
– Mantém ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato
celebrado entre o Ministério da Marinha e
o Sr. Ezio Biondi, para desempenhar a
função de Técnico de Radar na Diretoria
de Eletrônica da Marinha – Senador
Pessoal de Queiroz – Parecer favoravel.
Aprovado. Em 11 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 100.66
– Altera, sem aumento de despesa,
distribuição eu dotações orçamentárias na
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1966
– Senador Wilson Gonçalves – Parecer
favorável, com emendas. Aprovado. Em
17 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 96.66 –
Altera o Quadro do Pessoal do Tribunal
Marítimo – Senador Wilson Gonçalves –
Parecer favorável. – Aprovado. Em
17.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 96-66 –
Autoriza a abertura pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, do credito
especial de Cr$ 2.000.000.000, para
atender as obras de emergência na Nova
Adutora
de
Guandu,
Estado
da
Guanabara. – Senador Manoel Villaça –
Parecer favorável. – Aprovado. Em
17.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 103 de
1966 – Cria o Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações e dá outras
providências – Senador Manoel Villaça –
Parecer favorável. Aprovado. Em 17.5.65.
Projeto de Lei da Câmara nº 95-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério de Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.000, para
atender a despesas com a manutenção
dos serviços afetos à segurança do
tráfego aéreo – Senador Victorino Freire –
Parecer favorável. Aprovado. Em 17.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 102 de
1966 – Dispõe sôbre as promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica e dá
outras providências – Senador Victorino
Freire – Parecer favorável. Aprovado. Em
17 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 101 de
1966 – Modifica os artigos 1º e 3º da Lei
nº 4.874, de 2 de dezembro de 1965, que
autoriza a doação, ao Hospital Evangélico
da Bahia, de um lote de terreno –
Senador José Leite – Parecer favorável –
Aprovado. Em 17 de março de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 104 de
1966 – Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica o crédito
especial de Cr$ 1.956.750.000, para
atender a despesas com a aquisição de
helicópteros. – Senador José Leite –
Parecer favorável. Aprovado. Em 17.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº 96-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Superior Tribunal
Militar – o crédito especial de Cr$
90.000.000 para aquisição de nove
viaturas destinadas ao serviço daquela
Egrégia Côrte – Senador José Leite. –
Parecer favorável. – Aprovado. Em
17.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
99-66 – Estende às praças licenciadas,
nas condições que especifica, o disposto
no parágrafo único do artigo 20 da
Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960. –
Senador Adolpho Franco – Parecer
favorável. Aprovado. Em 17 de maio de
1966.
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Projeto de Lei do Senado nº
67-65 – Autoriza a emissão de
sêlo postal, em comemoração do
cinquentenário da morte de José
Veríssimo – Senador Gay da Fonseca –
Parecer favorável. Aprovado. Em 17 de
março de 1966.
Projeto Decreto Legislativo nº 17-62
– Registra o têrmo, assinado em 13 de
fevereiro de 1959, de unificação,
constituição, regularização e transferência
de
aforamento
dos
terrenos
de
marinha e acrescidos, situados na
Avenida Brigadeiro Trompowsky, Estado
da Guanabara, outorgados pela União
Federal ao espólio de Joaquim Vieira
Ferreira – Senador Wilson Gonçalves –
Parecer favorável, tendo o Senador
Adolpho Franco se declarado vencido.
Aprovado. Em 17 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº
87-66 – Introduz modificações na
legislação pertinente ao PIano Nacional
de Habitação – Senador Adolpho
Franco – Parecer favorável ao Projeto
bem como às emendas de nº 1, 2 e 3 da
CCJ e da subemenda da CPE à emenda
4-CCJ. Aprovado. Em 25 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 109 de
1966 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de Cr$
360.000.000, para atender a despesas
com a desapropriação de terreno onde
foram
travadas
as
Batalhas
de
Guararapes, no Município de Jaboatão,
Estado de Pernambuco. – Senador Lobão
da Silveira – Parecer favorável. Aprovado.
Em 25 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº
113 de 1966 – Isenta de imposto de
importação,
equipamento
importado
pela Madequímica S.A. Indústria de
Madeiras Termo Estabilizadas, com
sede em Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul – Senador Oscar
Passos – Parecer favorável. Aprovado.
Em 25.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
112 de 1966 – Altera o Quadro
de Pessoal – Parte Permanente – da
Universidade Paraná e dá outras
providências
–
Senador
Adolpho
Franco – Parecer favorável. Aprovado.
Em 26.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
76-66 – Inclui a Associação dos
Servidores do Departamento Federal
de Segurança Pública entre as entidades
consiginatárias do que trata o artigo
5º da Lei nº 1.045, de 2 de janeiro
ao 1960, que dispõe sôbre a consignação
em
fôlha
–
Senador
Adolpho
Franco – Parecer favorável. Aprovado.
Em 26.5.66.
Projeto de Lei da Câmara nº
68-66 – Altera a subvenção concedida
à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São Bento, da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo –
Senador Victorino Freire – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27 de maio de
1966.
Projeto de Lei de Câmara nº 123 de
1966 – Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 30.0000.00, para
atender às despesas decorrentes da visita
ao Brasil do Presidente da República
Federal da Alemanha – Senador Adolpho
Franco – Parecer favorável. Aprovado.
Em 27.5.66.
Oficio nº 117-66 – Do Senhor
Presidente da Fundação das Pioneiras
Sociais, encaminhando Relatório de suas
atividades
e
cópia
do
Balanço
correspondente ao exercício de 1965. –
Senador Bezerra Neto – Parecer para
Arquivamento. Aprovado. Em 27 de maio
de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº
107 de 1966 – Estabelece isenção do im-
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pôsto do Sêlo, para os atos em que
forem partes os órgãos definidos nº
IV, da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto
de 1964, e as Caixas Econômicas
Federais em suas operações imobiliárias
– Senador José Leite – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27 de maio da
1966.
Projeto de Lei do Senado nº
62-64 – Estabelece normas para
pagamento das cotas partes em multas
e apreensões e dá outras providências –
Senador Lobão da Silveira – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27 de maio de
1966.
SÍNTESE
Número de reuniões realizadas 0.
Número de Pareceres proferidos 56.
Número de Projetos distribuídos 51.
Número de votos em separado 1.
Número de diligências solicitadas 2.
Hugo Rodrigues Figueiredo –
Secretário.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE: SENADOR VIVALDO
LIMA
Secretário: Claudio I. C. Leal Neto
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão.
PLS nº 47-64 – Assegura aos
empregados o direito de preferência
para subscrever 20% dos aumentos
de capital realizados por sociedades
anônimas – Senador Eugênio Barros –
Relatado em 10 de maio. Parecer
favorável, aprovado.
PLS nº 10-66 – Altera a redação do
art. 22 do Decreto-lei nº 7.036 de 10 de
novembro de 1944. – Senador Vivaldo
Lima – Relatado em 10 de maio. Parecer
favorável, aprovado.
PLC nº 72-66 – Exclui da jurisdição
da Junta de Conciliação e Julgamento
de Ribeirão Preto, no Estado de São
Paulo, a Comarca de Santa Rosa
do Viterbo – Senador Manoel Villaça –
Relatado em 10 de maio. Parecer
favorável, aprovado.
PLC nº 76-66 – Inclui a Associação
dos Servidores do D.F.S.P. entre as
entidades consignatárias de que trata o
art. 5º da Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de
1950, que dispõe sôbre a consignação
em fôlha de pagamento. – Senador
Vivaldo Lima – Relatado em 17 de maio.
Parecer favorável, aprovado.
PLC nº 77-66 – Institui o "Dia
do Motorista." – Senador Zacarias
Assumpção – Relatado em 17 de maio.
Parecer favorável, aprovado.
RELAÇÃO DOS PROJETOS
DISTRIBUÍDOS NO MÊS DE MAIO
PLC nº 47-64 – Concede aos
servidores das Estradas de Ferro Santos
a Jundiaí e Leopoldina a faculdade de
optarem pela qualidade de funcionários, e
dá outras providências. – Senador Eurico
Rezende – Distribuído em 2 de maio de
1966.
PLC nº 77-66 – Institui o "Dia
do Motorista." – Senador Zacarias
Assumpção – Distribuído em 2 de maio
de 1966.
SÍNTESE
Projetos relatados: 5 (cinco).
Projetos distribuídos: 2 (dois).
Reuniões realizadas: 2 (duas).
Claudio I. C. Leal Neto, Secretário.
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COMISSÃO DE PROJETO DO
EXECUTIVO
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE: SENADOR JEFFERSON
DE AGUIAR
Secretário: José Gomes de Oliveira Filho
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –Conclusão
Projeto de Lei da Câmara nº 92-66 –
Modifica dispositivos da Lei número
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, alterada
pela Lei nº 3.543, de 11 de fevereiro de
1959, que dispõe sôbre o Tribunal
Marítimo e dá outras providências –
Senador Wilson Gonçalves – Parecer
pela aprovação em 10 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 84-66 –
Inclui, em Parte Especial do Quadro de
Secretaria do Tribunal, servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
(NOVACAP) abrangidas pelo art. 40 da
Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, e dá
outras providências – Senador Wilson
Gonçalves – Parecer pela aprovação.
Aprovado em 10-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 48-66 –
Da nova redação ao artigo 95 da Lei nº
4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares) –
Senador José Guiomard – Parecer
favorável. Aprovado, em 10-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 87-60 –
Introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de
Habitação – Senador Bezerra Neto –
Parecer pela audiência da Comissão de
Constituição e Justiça. Aprovado, em 105-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 93-66 –
Altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal constante da
Lei nº 1.279, de 4 de novembro de 1963 –
Senador Wilson Gonçalves – Parecer
favorável. Aprovado, em 17 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 103-56
– Cria o Fundo da Fiscalização das
Telecomunicações
e
dá
outras
providências – Senador José Ermírio –
Parecer pela aprovação. Aprovado, em
17-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 96-66 –
Altera o Quadro de Pessoal do Tribunal
Marítimo – Senador Gay da Fonseca –
Parecer pela aprovação. Aprovado em
17-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 94-66 –
Altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, constante da
Lei nº 4.279, de 4 de novembro de 1963 –
Senador Gay da Fonseca – Parecer pela
aprovação. Aprovado, em 17-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de
1966 – Dispõe sôbre as promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica e dá
outras providências – Senador José
Ermírio – Parecer pela aprovação.
Aprovado em 17-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de
1966 – Introduz modificações na
legislação pertinentes ao Plano Nacional
de Habitação – Senador Bezerra Neto –
Parecer favorável ao Projeto e as
emendas.
Projeto de Lei da Câmara nº 129-66
– Concede, por seis anos, isenção dos
impostos de importação de material
destinado à indústria aeronáutica –
Senador José Ermírio – Parecer pela
aprovação com emenda. Aprovado em
17-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 110-56
– Regula o inciso II e os §§ 1º e 2º da
Emenda Constitucional nº 18, relativos à
cobrança do impôsto de exportação e sua
aplicação – Senador José Ermírio –
Parecer pela aprovação. Aprovado, em
31-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº
111-66 – Dispõe sôbre a produção e
importação de fertilizantes – Senador
José Ermírio – Parecer pela aprovação

Junho de 1966

com emenda. Aprovado, em 31-5-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 108, de
1966 – Reajusta o valor das pensões
pagas pelo Tesouro Nacional aos herdeiros
de contribuintes do Montepio Civil, e em
caráter extensivo, das pensões deixadas
pero contribuintes dos extintos Montepios
dos Operários e Serventes dos Arsenais de
Marinha, Caixa de Pensões dos Operários
da Casa da Moeda, e daquelas dos
funcionários da União, contrib. obrigatórios
do IAPFESP, e dá outras providências –
Senador Bezerra Neto – Parecer pela
aprovação. Aprovado em 31-5-66.
SÍNTESE
Reuniões ......................................
Pareceres proferidos ...................
Projetos distribuídos ....................
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Brasília, em 7 de junho de 1966.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE: SENADOR LINO DE
MATTOS
Secretário: Sarah Abrahão
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator – CONCLUSÃO
PARECER Nº 395-66
Redação final do projeto de Resolução
nº 21, de 1966, que suspende a execução do
artigo 3º da Lei Constitucional nº 13, de 23
de março de 1965, ao Estado de Minas
Gerais. – Menezes Pimentel – Aprovado.
PARECER Nº 396-66
Redação final do projeto de Lei da
Câmara nº 56, de 1966 (nº 3.505-A, de 1966,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que dá nova
redação aos artigos 263 e 266 do Código da
Justiça Militar, aprovado pelo Decreto-lei nº
925, de 2 de dezembro de 1938, e dá outras
providências. – Antônio Carlos – Aprovado.
PARECER Nº 397-66
Redação final do Projeto de Resolução
nº 22, de 1966, que suspende a execução dos
artigos 188 e 189 do Decreto-lei nº 311, de 31
de dezembro de 1942, do Estado do Rio
Grande do Sul – Antônio Carlos – Aprovado.
PARECER Nº 398-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 1965 (número 170-A64, na Casa de origem), que mantém o
ato do Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato-escritura de compra
e venda, celebrado entre a Brazil Land
Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional e Antônio Sahib. –
Menezes Pimentel – Aprovado.
PARECER Nº 399-66
Redação do vencido, para turno
suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 320, de
1965 (nº 2.519-C-65, na Casa de origem),
que estende aos trabalhadores avulsos o
direito à férias. – Antônio Carlos – Aprovado.
PARECER Nº 400-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 1964 (número 48-A63, na Casa de origem), que mantém o ato
do Tribunal de Contas denegatório de
registros a contrato-escritura de compra e
venda, celebrado entre a Brazil Land Cattle
& Packing Co., incorporada ao Patrimônio
Nacional e João Antônio Fereira Souto. –
Menezes Pimentel – Aprovado.
PARECER Nº 401-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4 de 1966 (número 199-A-64,
na Casa de origem), que determina o
registro, pelo Tribunal de Contas, de contrato
celebrado entre a Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia
e a Fundação Serviço Especial de Saúde

Pública. – Menezes Pimentel – Aprovado.
PARECER Nº 402-66.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 48, de 1965 (número 107-A61, na Casa de origem), que mantêm o
ato do Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato de constituição de
aforamento celebrado entre a União
Federal e o Banco de Crédito da
Amazônia S.A. – Menezes Pimentel –
Aprovado.
PARECER Nº 439-66
Redação do vencido para Turno
suplementar do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 238, de
1965 (nº 2.259-B-60), na Casa de
origem), que institui o Código Nacional de
Trânsito. – Antônio Carlos – Aprovado.
PARECER Nº 470-66
Redação, para turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 81, de 1966 (número 3.525B-66, na Casa de origem), que dispõe
sôbre o Código Sanitário do Distrito
Federal. – Edmundo Levi. – Aprovado.
PARECER Nº 471-66
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 57, de
1966 (nº 3.455-B-66, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Ensino
Especializado de Saúde Pública e dá
outras providências. – Edmundo Levi –
Aprovado.
PARECER Nº 472-66
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de
1966 (nº 2.649-C-61, na Casa de origem),
que cria uma Junta de Conciliação e
Julgamento em Santo André, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. –
Edmundo Levi – Aprovado.
PARECER Nº 473-66
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 157, de
1965 (nº 1.315-B-63, na Casa de origem),
que dá nova redação aos parágrafos 1º e
2º do art. 9º da Lei nº 4.070, de 15 de
junho de 1962. – Edmundo Levi –
Aprovado.
PARECER Nº 482-66
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 62, de 1966 (nº 3.504-B, de
1966, na Casa de origem), que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia, e dá outras
providências. – Edmundo Levi – Aprovado.
PARECER Nº 483-66.
Redação final do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
238, de 1965 (nº 2.259-B-60, na Casa de
origem), que institui o Código Nacional de
Trânsito. – Bezerra Neto – Aprovado.
PARECER Nº 484-66.
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 1963 (nº 3.819-B-62, na
Casa de origem), que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, e dá outras
providências. – Bezerra Neto – Aprovado.
PARECER Nº 485-66:
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 132,
de 1964 (nº 4.769-B-62, na Casa de
origem), que promove ao pôsto imediato o
militar, que em pleno serviço ativo viera
falecer em consequência de ferimentos
recebidos
em
campanha
ou
na
manutenção da ordem pública, ou em
virtude de acidente em serviço. – Bezerra
Neto – Aprovado.
PARECER Nº 486-66:
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 92, de 1964 (nº 3.000-B-61, na
Casa de origem), que reconhece a
profissão de Sociólogo e dá outras pro-
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vidências. – Bezerra Neto. – do ao Projeto de Lei da Câmara
Aprovado.
número 231, de 1965 (nº 1.473-B63, na Casa de origem), que aplica
PARECER Nº 487-66.
às telefonistas o dispôsto no
Redação final do Projeto de art. 277, e seus parágrafos da
Lei da Câmara nº 41, de 1966 (nº Consolidação das Leis do Trabalho.
4.042-B-62, na Casa de origem), – Eurico Rezende. – Aprovado.
que autorizar o Poder Executivo a
abrir ao Ministério das Relações
PARECER Nº 532-66.
Exteriores, o crédito especial de
Redação final do Projeto de Lei
Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de da Câmara nº 137, de 1965 (nº
cruzeiros)
para
atender
a 1.642-B-64, na Casa de origem),
despesas decorrentes da viagem que dispõe sôbre o pagamento
do Presidente da República aos de vencimentos e vantagens
Estados Unidos da América e ao pecuniárias
asseguradas,
em
México. – Bezerra Neto. – sentença, concessiva de mandado
Aprovado.
de segurança, a servidor público
civil. – Eurico Rezende. – Aprovado.
PARECER Nº 488-66.
Redação final do Projeto de
PARECER Nº 537-66.
Lei da Câmara nº 40, de 1965 (nº
Redação final das emendas
4.016-B-62 na Casa de origem), do Senado ao Projeto de Lei da
que dá nova redação ao art. 1º da Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500Lei nº 3.9331, de 3 de agôsto de C-66, na Casa de origem),
1961, que concede isenção de que introduz modificações na
direitos de importação e outros legislação pertinente ao Plano
tributos para mercadorias doadas Nacional de Habitação. – Bezerra
à Confederação Evangélica do Neto. – Aprovado.
Brasil. – Bezerra Neto. –
Aprovado.
PARECER Nº 238-66.
Redação final das emendas
PARECER Nº 439-66.
do Senado ao Projeto de Lei da
Redação final do Projeto de Câmara nº 103, de 1966 (nº
Lei da Câmara nº 29, de 1966 (nº 3.580-B-66, na Casa de origem),
3.307-A-62, na Casa de origem), que cria o fundo de Fiscalização
que dá nova denominação aos das Telecomunicações, e dá
cargos de Auxiliar de Portaria do outras providências.
Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 539-66.
– Aprovado.
Redação final da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da
PARECER Nº 520-66.
Câmara número 269, de 1965 (nº
Redação final da emenda do 1.560-B-65 na Casa de origem),
Senado ao Projeto de Lei da que cria o "Prêmio Nacional
Câmara número 321, de 1965 (nº Adriano da Costa Ramalho", e
1.022-B-63, da Casa de origem), dá outras providências. – Bezerra
que dispõe sôbre o salário- Neto. – Aprovado.
mínimo de menores e dá outras
providências. – Eurico Rezende –
PARECER Nº 555-66.
Aprovado.
Redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 7, de 1966
PARECER Nº 521-66.
(número 169-A-59, na Casa de
Redação do vencido, para origem) que mantém o ato do
turno suplementar, do substitutivo Tribunal de Contas denegatório de
do Senado ao Projeto de Lei da registro a têrmo de contrato
Câmara nº 86 de 1966 (nº 3.496- celebrado em 31 de maio de 1957,
B-66, na Casa de origem), que entre o Govêrno da República dos
retifica, sem ônus, a Lei nº 4 900 Estados Unidos do Brasil e a
de 10 de dezembro de 1965, que Sociedade "Emissoras Reunidas
estima a Receita e fixa a Despesa Rádio Cultura Limitada". – Filinto
da União para o exercício Müller – Aprovado.
financeiro de 1966.
PARECER Nº 556-66.
PARECER Nº 522-66.
Redação final do Projeto de
Redação final da emenda do Resolução nº 20, de 1966, que
Senado ao Projeto de Lei da suspende a execução da Lei nº 4,
Câmara número 92, de 1966 (nº de 11 de fevereiro de 1960, do
5.512-B-66, na Casa de origem), Estado do Paraná – Filinto Müller.
que modifica dispositivos da Lei nº – Aprovado.
2.180, de 5 de fevereiro de 1959,
que dispõe sôbre o Tribunal
PARECER Nº 557-66.
Marítimo, e dá outras providências.
Redação final do Projeto de
Resolução nº 27, de 1966, que
PARECER Nº 531-66.
suspende a execução do art. 46 da
Redação
do
vencido, Lei nº 2.177, de 26 de dezembro
para
turno
suplementar, de 1966, do Estado do Maranhão.
do
substitutivo
do
Sena- – Antônio Carlos. – Aprovado.

PARECER Nº 558-66.
Redação final da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 88, de 1966 (nº
3.462-B-60, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Justiça
do Trabalho. – Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região – o
crédito suplementar de Cr$
16.456.000, destinado a atender a
despesas com o pagamento de
salário-família a que fazem jus os
juízes e funcionários do referido
Tribunal, durante o corrente
exercício.
PARECER Nº 559-66.
Redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 94, de 1966 (nº
3.558-B-65, na Casa de origem),
que altera o Quadro da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal e dá
outras providências. – Filinto
Muller. – Aprovado.
PARECER Nº 560-66.
Redação final das emendas
no Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 95, de 1965 (nº 3.538B-66, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a
abrir,
pelo
Ministério
da
Aeronáutica o crédito especial de
Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e
quinhentos milhões de cruzeiros)
para atender a despesas com a
manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo. –
Filinto Muller. – Aprovado.
PARECER Nº 561-66.
Redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 98, de 1966 (nº
3.569-B-66, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a
abrir a Poder Judiciário – Superior
Tribunal Militar – o crédito
especial de Cr$ 90.000.000
(noventa milhões de cruzeiros),
para aquisição de nove viaturas
destinadas aos seus serviços. –
Filinto Muller. – Aprovado.
PARECER Nº 562-66.
Redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 100 de 1966 (nº 3.563B-66, na Casa de origem), que
altera, sem aumento de despesa,
distribuição
de
dotações
consignadas na Lei nº 4.900 de
10 de dezembro de 1965. – Filinto
Muller. – Aprovado.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL
RELATÓRIO
CORRESPONDENTE AO MÊS
DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE: SENADOR
ZACARIAS DE ASSUMPÇÃO
Secretária: Carmelita de Sousa
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
Requerimento nº 36, de 1966,
do Senhor Senador Ermírio de
Morais, solicitando ao Ministério
da Guerra informações sôbre as
despesas efetuadas com tropas
do Exército, no Exterior. –
Senador Silvestre Péricles. – Pela
aprovação. – Aprovado. – Em 5-566.
Projeto de Lei da Câmara nº
94-65, que dispõe sôbre a criação
de cargos no Quadro de Pessoal
do Ministério da Guerra para
melhor atender às organizações
de Saúde do Exército. – Senador
Oscar Passos. – Pela aprovação
com substitutivo. – Aprovado. –
Em 5-5-66.
Projeto de Decreto Legislativo
número 18-66, que aprova o
Acôrdo de Cooperação para usos
Civis da Energia Atômica entre o
Govêrno do Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil, assinado em
Washington, em 8 de julho de
1965. – Senador Zacarias de
Assumpção. – Pela aprovação. –
Aprovado com voto contrário dos
Senadores Oscar Passos e
Silveste Péricles que opinam
pela audiência do Conselho de
Segurança Nacional. – Em, 25-566.
DISTRIBUIÇÃO

Ao Senador Zacarias de
Assumpção
Em 29-4-66
Projeto
de
Decreto
Legislativos número 18, de
1966 – Ementa: Aprova o Acôrdo
de Cooperação para usos Civis
da Energia Atômica entre o
Govêrno dos Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil, assinado em
PARECER Nº 563-66.
Washington, em 8 de julho de
Redação final do Projeto de 1965.
Lei da Câmara nº 323, de 1965.
Brasília, 1º de junho de 1966.
(Nº 3.792-B-62, na Casa de
origem), que inclui a Faculdade
SÍNTESE
de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Reuniões ............................. 2
Uberaba, na categoria dos Pareceres proferidos ........... 3
estabelecimentos
Ofícios Expedidos ............... 1
subvencionados pelo Govêrno Projetos distribuídos ........... 1
Federal. – Antônio Carlos. –
aprovado.
Brasília, 1º de junho de 1966.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário –Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attíiio Fontana

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Vice-Presidente: Arthur Virgílio

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lobos da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio
Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quarta-feiras, às 15:00 horas

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondin

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
João Abrahão
Pedro Ludovico
Josaphat Marinho
Arthur Virgílio
José Ermírio
Secretário: Claudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Senador Menezes Pimentel

(11 MEMBROS)

Vice Presidente: Senador Padre Calazans

Presidente: Senador Milton Campos

ARENA

Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heriobaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimenta
Benedicto Pimenta
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antônio Balbino
Aarão Steinbruch
Artur Virgílio
Adalberto Sena
Bezerra Neto
Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Aureiro Vianna
Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo. PL-6
Reuniões: 4ªs.-feiras, às 16 horas.

TITULARES

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antonio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Josaphat Marinho
Edmundo Levi
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quinta-feira, às 15:30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões Têrças-feiras às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Senna

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antonio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretario: Hugo Péricles Figueiredo.
Reuniões Quartas-feiras às 10 horas

Edmundo Levi
Josapnat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SECAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan.

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Resende
Irineu Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefrado Pacheco
Heribaldo Vieira
Julio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
Jose Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim

MDB

MDB

José Ermírio
Aarão Steinbruch
Nelson Maculan
Pessoa de Queiros
Secretaria: Mana Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-5.
Reunidas: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Argemiro de Figueiredo
Ruy Carneiro
Pessoa de Queiros
Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ..s dezessete hora.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo LIma
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTE

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Resende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro
Secretario: Cláudio I. O. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.

SUPLENTES

Antônio Balbino
Aurélio Viana
Bezerro Neto

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos
Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

Antonio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMUNICAÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josapthat Marinho

COMPOSIÇÃO

Vice-Presidentes Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos

ARENA

Vice-Presidente: Eurico Resende

TITULARES

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Candido
Mello Braga
Filinto Müller
MDB

Josaphat Marinho
José Ermírio
Secretaio: Cláudio J. C. Leal Neto.
Reuniões: Quarta-feiras, às quinze horas.

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
Jose Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres

Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
MDB

Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

TITULARES

SUPLENTES

Vasconelos Torres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Melo
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

Adalberto Sena
Nelson Maculan
Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 18 horas.

Aurélio Vianna
Lino de Matos

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS
(8 MEMBROS)

COMISSÃO DE SAÚDE

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado

Presidente: Sigefredo Pacheco

Vice-Presidente: João Abrahão

Vice-Presidente: Manoel Villaça
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico
Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Silvestre Péricles

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

SUPLENTE

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(6 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção

Presidente: Edmundo Levi

Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 15 horas.

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Adalberto Sena
Oscar Passos
Arthur Vigílio
Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – N 80

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

O Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 70º, § 3º, da constituição
e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso
Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 21 de junho do ano em
curso às 21 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem do veto
presidencial ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962, na Câmara e nº 18, de 1963,
no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª Região da
Justiça do Trabalho, com sede das Comarcas que especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.

Em 21 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.819-B-62 na Câmara e
nº 18-68 no Senado, que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal 2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas comarcas que especifica.
ATA DA 77ª SESSÃO EM 15 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
Às
14h
30m
acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Adalberto Sena.
Edmundo Levi.
Pedro Carneiro.
Lobão da Silveira.
Eugênio Barros.
Joaquim Parente.
Menezes Pimentel.
Manoel Villaça.
Domício Gondim.
Jefferson de Aguiar.
Eurico Rezende.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.
Aurélio Vrianna.
Gilberto Marinho.
Benedicto Valladares.
Nogueira da Gama.
Péricles Pedro.
Bezerra Neto.
Antônio Carlos.
Attílio Fontana.
Guido Mondin.
Gay da Fonseca – (23.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Nogueira da Gama): – A lista
de
presença
acusa
o
comparecimento de 28 Srs.
Senadores. Havendo número
legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede a
leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO
Do Sr. Primeiro-Secretário da
Câmara
dos
Deputados,
encaminhando a revisão do Senado
autógrafo do seguinte projeto:

SENADO FEDERAL

PARECERES

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Parecer nº 607, de 1966

Nº 141, DE 1966

Da Comissão de Serviço
Público Civil, sôbre o Projeto de Lei
(Nº 3 070-B, DE 1965, NA ORIGEM)
da Câmara nº 127, de 1966 (nº
3.310-B-65, na Casa de origem,
que autoriza o porte de armas dos
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Agentes
Fiscais
do
Impôsto
Regional Eleitoral do Estado de Goiás – o crédito suplementar de Aduaneiro.
Cr$ 116.946.200 (cento e dezesseis milhões, novecentos e quarenta
Relator: Sr. Adalberto Sena
e seis mil e duzentos), para atender a despesas com o aumento de
O projeto sob exame assegura
vencimentos do Quadro do Pessoal e do valor do "jeton" e da o porte de arma, para sua defesa
pessoal, em todo o território
gratificação pela Representação da Presidência do Tribunal.
nacional, aos Agentes Fiscais da
Impôsto Aduaneiro.
Determina,
ainda,
a
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário proposição que o direito de
portar armas constará da carteira
– Justiça Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás – o funcional a ser expedida pela
a
que
estiver
crédito suplementar de Cr$ 116.946.200 (cento e dezesseis milhões, repartição
novecentos e quarenta e seis mil e duzentos cruzeiros), ao subordinado o servidor.
Alega-se, em arrimo da medida
orçamento vigente (Lei nº 4.539, de 10 de dezembro de 1964), para constante do projeto, além do
reforço das seguintes Sub-consignações: Anexo nº 5 – Poder precedente legal que favorece aos
Agentes Fiscais do Impôsto de
Judiciário.
Consumo (Lei nº 4.502-64), a
04 – 08 – Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
situação de perigo a que estão
expostos os Agentes Fiscais do
Verba 1 – Despesa de Custeio.
Imposto Aduaneira.
Consignação 1 – Pessoal.
Sem pretender infirmar as
Subconsignação 1 – Pessoal Civil.
razões aduzidas em Lavor do
projeto, vale ser o mesmo, antes,
considerado quanto aos seus
Cr$
Cr$
aspectos sociais, uma vez que a
01 – Vencimentos e vantagens fixas ............ 115.642.200
providência
em
questão
tem
01 – Vencimentos ................................................................
83.412.500 implicações com a segurança
05 – Gratificação de função .................................................
1.386.000 pública.
05 – Gratificação adicionai por tempo de serviço ................
26.532.700
Assim, antes do pronunciamento
11 – Gratificação de presença aos membros da Justiça
definitivo dêste Órgão Técnico,
Eleitoral ................................................................................
4.320.000 julgamos conveniente seja ouvido o
115.642.200 115.642.200 Ministério da Justiça, o qual, através do
02 – Despesas variáveis com pessoal ..
1.054.000
Departamento Federal de Segurança
03 – Substituições ...............................................................
850.000 Pública, poderá, dizer melhor sobre a
08 – Gratificação de representação ....................................
204.000 conveniência da proposição.
1.054.000
1.054.000
Opinamos, pois, por audiência
3.2.5.0 – Salário-família ...............................
250.000
do Ministério da Justiça e Negócios
00 – Pessoal Civil ................................................................
250.000 Interiores.
250.000
250.000
Sala das Comissões, em 14 de
junho de 1966. – Filinto Müller,
Art. 2º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas Presidente eventual. – Adalberto
as disposições em contrário.
Sena, Relator. – Arnon de Mello –
A Comissão de Finanças
Antônio Carlos.
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PARECERES NS. 608 E 609 E 1966

EXPEDIENTE

Nº 608, DE 1966

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei nº 136,
da Câmara, de 1966 (nº 3.660-B-66, na
Câmara) que incorpora a Faculdade de
Filosofia e Letras de Juiz de Fora à
Universidade Federal de Juiz de Fora.

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Sr Presidente da Republica, pela
Mensagem nº 253, de 16 de maio próximo
passado, submeteu à deliberação do
Congresso Nacional o presente projeto,
que incorpora à Universidade Federal de
Juiz de Fora a Faculdade de Filosofia e
Letras dessa mesma cidade, a que se
refere o Decreto número 23.939, de 27 de
outubro de 1947.
A
proposição,
como
medida
complementar igual à que é comumente
adotada em projetos semelhantes, manda
incorporar ao Patrimônio Nacional,
mediante
escritura
pública
e
independentemente
de
qualquer
indenização, todos os bens móveis e
imóveis, bem como os direitos da referida
escola.
Estabelece ainda o projeto que o
pessoal docente em exercido na
Faculdade a ser incorporada será
aproveitado na forma prevista no Estatuto
do Magistério Superior, levando-se em
conta as categorias em que esteja
classificado e, quando fôr o Caso, em
cargos equivalentes que serão incluídos,
por ato do Poder Executivo, no Quadro
Único da Universidade Federal de Juiz de
Fora.
Da Exposição de Motivos do titular
da Educação, que deu origem ao projeto,
consta que o Egrégio Conselho Federal
de Educação aprovou parecer de sua
Comissão competente favorável à medida
proposta, parecer que foi posteriormente
homologado pelo mesmo Ministro.
O projeto, apreciado também pelo
Departamento Administrativo do Serviço
Público e devidamente modificado pelo
próprio Sr. Ministro da Educação, está
vasado nos mesmos moldes dos projetos
que incorporam unidades de ensino
superior .a universidades, e encontra
inteiro apoio nas disposições da Lei nº
4.024, de 20 de dezembro de 1961, sob
cujo aspecto foi convenientemente
examinado pelo Colendo Conselho
Federal de Educação.
A proposição é também plenamente
justificável, quanto ao seu mérito de vez
que vem ao encontro dos interêsses
gerais do ensino e, particulamente, da
cultura e da educação de uma das mais
prósperas cidades do Brasil.
Por estas razões, a Comissão de
Projetos do Executivo é de parecer que o
projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, 14 de junho de
1966; – Antônio Carlos, Presidente, em
exercido – Gay da Fonseca, Relator –
Bezerra Melo – Irineu Bornhausen –
Wilson Gonçalves – Eurico Resende.

CHEFE DE SERVIÇO DE
PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre.............................. Cr$
Ano....................................... Cr$

50,00 Semestre.............................. Cr$
96,00 Ano....................................... Cr$

Exterior

39,00
76,00

Exterior

Ano....................................... Cr$ 136,00 Ano....................................... Cr$ 108,00
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão, tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
tro
da
Educação
e
Cultura,
consubstancia parecer aprovado pelo
Conselho Nacional de Educação, na
forma do que dispõe a Lei nº 4.024,
de
20.12.61,
homologado
pelo
Ministro de Estado.
Na Câmara dos Deputados, com
pareceres favoráveis das Comissões
de
Constituição
e
Justiça,
de
Finanças e de Educação e Cultura, foi
a presente proposição aprovada sem
restrições.
A Faculdade de Filosofia e Letras
de Juiz de Fora, que tão assinalados
serviços tem prestado à causa da
instrução superior em nosso País terá
com a incorporação à Universidade
Federal daquela progressista cidade
de Minas Gerais, consideràvelmente
ampliadas as suas possibilidades,
razão que por si só, recomendaria a
adoção da medida a que visa o
prejeto.
Somos, assim, por sua aprovação.
Sala das Comissões, 14 de junho de
1966. – Irineu Bornhausen, Presidente –
Eugênio Barros, Relator – Lobão da
Silveira – Manoel Villaça – Wilson
Gonçalves – Bezerra Neto – Gay da
Fonseca – Antônio Carlos

Nº 609, DE 1966

PARECER Nº 610, DE 1966

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 136, de 1966 (número
8.660-B-66, na Câmara), que incorpora a
Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de
Fora a Universidade Federal de Juiz de Fora.

Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 131, de 1866 (nº 3.612-B-66 –
Câmara), que altera dispositivos da Lei nº
4.902, de 16 de dezembro de 1965,
revoga as Leis nº 2.370, de 9 de
dezembro de 1954, nº 3.067, de 22 de
dezembro de 1956, e nº 3.725 de 28 de
dezembro de 1959, e dá outras
providências.

Relator: Sr. Eugênio Barros.
O Presidente da República, com a
Mensagem nº 253, de 16 de maio de
1966. submeteu à consideração do
Congresso Nacional Projeto de Lei pelo
qual é a Faculdade de Filosofia e Letras
de Juiz de Fora incorporada à
Universidade Federal de Juiz de Fora.
A medida, plenamente justificada,
segundo expressão do próprio Minis-
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Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O projeto ora submetido à nossa
consideração decorreu de solicitação do
Poder Executivo e tem por escôpo
modificar a Lei de Inatividade dos

Militares e revogar as Leis nº 2.370, 1 de
9.12.54, nº 3.067, de 22.12.56, e nº 3.725,
de 28.12.59.
As alterações introduzidas pela
proposição na sistemática legal referente
a inatividade e à promoção dos militares,
serras:
a) revogação dos diplomas acima
referidos;
b) modificações a Lei nº 4.902,
de 16 de dezembro de 1965, que são
em número de 4, a saber: 1)
acrescenta um parágrafo ao artigo 11;
2) propõe nova redação para o
parágrafo 5º do artigo 16; 3) aduz ao
artigo 20, um parágrafo único; 4)
corrige
equívoco
de
redação
verificado no artigo 28, onde propõe a
troca da letra e pela c.
Na Exposição de Motivos que
acompanha o projeto, feita pelo Sr. Chefe
do Gabinete Militar da Presidência da
República, justifica-se cada uma das
alterações
solicitadas
consoante
passamos a resumir:
A primeira impedirá a compreensão
de que vagas resultantes da transferência
compulsória para a reserva a que se
refere o art. 16 do diploma em questão,
possam ser preenchidas por reversão,
sem acarretar promoção;
a
segunda
obstará
falsas
interpretações ao art. 16, parágrafo 4º
que, da forma pela qual está redigido,
permite a inteligência de que vagas
normais preenchidas durante o ano por
reversão de oficiais agregados, sem
acarretar promoções, devem ser
computados no estabelecimento dos
mínimos das cotas compulsórias, o que
foge ao espirito do referido artigo 16;
a terceira se justifica pelo fato da
redação atual do artigo autorizar o
enquadramento nas disposições da letra
d do artigo 14, de um oficial recémpromovido, o que seria um mau
aproveitamento das possibilidades deste
no desempenho das funções de seu
pôsto. Esta possibilidade ficará erra-

ditada com o acréscimo ao art. 20 do
parágrafo proposto;
a quarta objetiva corrigir pequena
erro de redação no artigo 28, onde se
verificou uma troca da letra c, que seria a
correta, pela letra e.
Quanto à revogação das leis
mencionadas no art. 5º da proposição, foi
pedida pelo fato de que os mencionados
diplomas
centrariam
várias
das
disposições da lei de inatividade.
A proposição foi exaustivamente
estudada pelas Comissões Técnicas da
Câmara, onde mereceu aprovação
integral.
Ressalta do exposto que as
notificações vindicadas visam a impedir
erros de exegesa da Lei de Inatividade
dos Militares, tendo o Executiva
fundamentado convincentemente sua
razão de ser.
A Comissão, manifesta-se, assim,
favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, 14 de junho de
1966. – Antônio Carlos, Presidente, em
exercício – Wilson Gonçalves, Relator –
Gay da Fonseca – Irineu Bornhausen –
Bezerra Neto – Eurico Resende.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há expediente a ser lido.
Acha-se presente o Sr. Péricles
Pedro da Silva, suplente convocado
para substituir o Sr. Senador João
Abrahão, durante a licença concedida
a esse representante do Estado de
Goiás.
Designo para a Comissão que
devera introduzir S. Exa. no plenário, a
fim de prestar o compromisso regimental,
na forma do disposto no Artigo 6º, do
Regimento
Interno,
os
Senhores
Senadores Pedro Ludovico, Atílio Fontana
e Adalberto Sena. (Pausa).
ACOMPANHADO DA COMISSÃO
TEM INGRESSO NO RECINTO, PRESTA
COMPROMISSO REGIMENTAL E TOMA
ASSENTO NA BANCADA O SR.
SENADOR PÉRICLES PEDRO DA
SILVA.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, comunicação
que será, lida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Em 15 de junho de 1966
Senhor Presidente;
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência, à vista do disposto
nos arts. 9º, e 72, parágrafo único, do
Regimento Interno, que, assumindo o
exercício da representação do Estado
de
Goiás
em
substituição
ao
Senhor
Senador
João
Abrahão,
adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e o integrarei a bancada
do MDB.
Atenciosas saudações. – Péricles
Pedro da Silva, Assinatura por extenso.
Nome parlamentar. – Péricles Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicação que acaba de
ser lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, projeto de lei
que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 26, DE 1966
Institui
normas
para
o
chamamento, pelos municípios, da
população escolar de sete anos de
idade, com o fim de matrícula e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Anualmente, durante o mês
de janeiro, as Prefeituras Muni-

Quinta-feira 16
cipais, através de atos públicos, efetivos e
devidamente formalizados, promoverão a
chamada da população escolar de sete anos
de idade, para matrícula na escola primária.
Art. 2º. Nas localidades de população
superior a 50.000 (cinqüenta mil habitantes
será procedido pela autoridade do ensino
municipal um levantamento da população
escolar de sete anos de idade, para os fins
de matrícula, a fim de ser cumprido o
disposto no art. 29, da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional).
§ 1º. Êste levantamento, para os fins da
chamada à matrícula escolar será efetuado
através de pesquisas procedidas antes do
mês de janeiro nos ofícios do Registro Civil
das Pessoas Naturais e nos registros de
batismo nas igrejas, além das que se
procederem noutras fontes de contrôle.
§ 2º. Através de avisos e outros meios
de divulgação por editais afixados em
lugar público, na imprensa, no rádio e na
televisão, se houver, serão feitos a
notificação prévia e a chamada para a
matrícula escolar.
At. 3º. Cada órgão imprensa escrita
concederá sem quaisquer ônus para o erário,
um quarto de página interna, para os fins de
publicação prevista na presente lei, e espaço
restrito na primeira e última páginas para
pequenos avisos referentes à matéria
correspondente estampada no outro local da
edição.
Art. 4º As estações de rádio e de
televisão concederão frações de tempo, nos
horários diurno e noturno, para a publicidade
mencionada nesta lei, e sem quaisquer ônus
para o poder público.
Art. 5º. Nas localidades de população
inferior a 50.000 (cinqüenta mil) habitações, a
chamada para a matrícula escolar será
providenciada, entre outros meios, pelos
seguintes:
a) através de pesquisas no Registro
Civil das Pessoas Naturais e registros de
batismo nas igrejas;
b) afixação de editais de chamamento
em lugares públicos;
c) publicação na imprensa local;
d) correspondência, com aviso de
recepção, aos pais ou responsáveis pela
criança em idade escolar primária.
Art. 6º. Nenhuma Prefeitura Municipal
receberá auxílio financeiro da União se não
fizer prova de haver cumprido cabalmente as
exigências previstas na presente lei.
Art. 7º. Na aula ministrada no dia
anterior à data da Independência o respectivo
professor, ou convidado especial, fará
preleção sôbre o Dia da Pátria, devendo,
também, ser promovida composição alusiva à
efeméride entre es alunos.
Art. 8º O cumprimento do disposto no
artigo sétimo será comunicado em relatório
anual à Inspetoria do Ensino.
Parágrafo único. Sem a prova do
atendimento ao que dispõe o artigo sétimo
desta lei nenhum estabelecimento de ensino
receberá subvenção ou auxílio financeiro do
poder público.
Art. 9º. A partir do primeiro ano de
cumprimento das providências previstas na
presente lei será instituído o Fundo de Auxílio
Municipal do Ensino Primário (FAMEP), com
os recursos que a lei indicará e que tem por
objetivo tornar efetiva a norma estabelecida
no art. 3º, II, da Lei número 4.024, de 20-1261, quando estabelece ser o direito à
educação assegurado pela obrigação do
Estado de fornecer recursos indispensáveis
para que a família, e na falta desta, os
demais
membros
da
sociedade
se
desobrigarem dos encargos educativos,
quando provada a insuficiência de meios, a
fim
de
serem
asseguradas
iguais
oportunidades a todos.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Justificação
1. A lei federal não é impertinente à
matéria dêste projeto, pois os arts. 13 e 20,
"b", da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (nº 4.024, de 20-12-61),
prevê a ação supletiva da legislação federal
na organização do ensino primário e médio
para atender "ao estímulo de experiências
pedagógicas com o fim de aperfeiçoar os
processos educativos."
2. Quer-se com a proposição dar
efetividade aos preceitos imperativos do art.
29 da lei matriz da educação, quando
determina que cada município fará,
anualmente, a chamada da população
escolar de sete anos de idade, para matrícula
na escola primária.
3. Na realidade, êste dispositivo, como
outros muito nobres de normas legais, ficam
apenas no papel e nas boas intenções da
legislador. O projeto regulou o seu
cumprimento, para cujo contrôle insere
sanções financeiras e convoca, também, os
órgãos de divulgação.
4. Entrementes se procura das
efetividade às normas de educação cívica
previstas na lei, prevendo em conseqüência
que não receberão auxílios financeiros
do
poder
público
as
entidades
descumpridoras.
5. Embora exista o Fundo Nacional do
Ensino Primário, prevemos em lei futura,
após o primeiro ano de vigência do estatuto
ora proposto, a criação de um fundo especial
para ajudar os municípios a atenderem
objetivamente as obrigações de interêsse
social e coletivo do citado artigo vinte e
nove.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1966.
– Senador Vicente Bezerra Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nº 4.024, de 20-12-61 que fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 3º. O direito à educação é
assegurado:
I) ...
II) pela obrigação do Estado de fornecer
recursos indispensáveis para que a família e,
na falta desta, os demais membros da
sociedade se desobriguem dos encargos da
educação quando provada a insuficiência de
meios, de modo que sejam asseguradas
iguais oportunidades a todos...
Art.
29.
Cada
município
fará,
anualmente, a chamada da população
escolar de sete anos de idade, para matrícula
na escola primária.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto de lei que acaba de ser
lido vai à publicação e, em seguida, será
submetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência deferiu, hoje, o
requerimento, nº 223-66, ontem apresentado,
em que o Sr. Senador Gilberto Marinho
solicita informações a serem prestadas pela
Rêde Ferroviária Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai ser lido requerimento enviado à
Mesa.
É tido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 226, DE 1966
Sob a funda emoção que nos causou o
falecimento do Dr. Sebastião Muniz Falcão,
nobre expressão de homem público e de
patriota cuja vida se encerra após uma série
de grandes serviços ao País, requeremos as
seguintes homenagens de pesar pelo
falecimento
a) inserção, em ata, de um voto de
profundo pesar;
b) apresentação de condolências
à família, ao Estado de Alagoas e ao

Junho de 1966

Partido Político a que pertencia o extinto;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, em 14 de junho de
1966. – Aurélio Vianna. – Rui Palmeira. –
Josaphat Marinho. – Joaquim Parente. –
Barros Carvalho. – Edmundo Levi. –
Jefferson de Aguiar. – Attilio Fontana. – Raul
Giuberti. – Daniel Krieger. – Gay da Fonseca.
– Aarão Steinbruck. – Eurico Resende.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em conseqüência será inserto em
ata um voto de profundo pesar pelo
falecimento do Deputado Muniz Falcão,
serão apresentadas condolências à família,
ao Estado de Alagoas e ao Partido político a
que pertencia o extinto, levantando-se
também a presente sessão.
Outras
homenagens
já
foram
apresentadas ao extinto, na sessão de ontem
as quais se completam com a aprovação
dêste requerimento. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, declaração de voto
que vai ser lida.
É lida a seguinte:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Sempre admirei Muniz Falcão e aqui no
Congresso muitas vêzes tive ensejo de
manter com êle estreita cooperação em tôrno
de medidas de interêsse da dedicada classe
dos servidores civis da Nação, à qual êle
prestou extraordinários e relevantíssimos
serviços.
No seu Estado realizou uma obra de
Govêrno de alto sentido construtivo e
renovador.
Na hora em que Alagoas e a Nação
foram privados dêsse valor de autêntico
líder do povo, o seu exemplo deve ser
assinalado pelo seu espírito público pelo
seu fervor cívico, pelo seu esforçado e
profícuo labor parlamentar e pelo seu
indesviável devotamento aos princípios
democráticos.
Sala das Sessões, 15 de junho de 1966.
– Gilberto Marinho.
COMPARECEM
MAIS
SENADORES:
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Sebastião Archer
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Barros Carvalho
Arnon de Melo
Dalton Costa
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Afonso Arinos
Pedro Ludovico
Felinto Müller
Daniel Krieger. – 16

OS

SRS.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Antes de declarar encerrada a
sessão, convoco os Senhores Senadores
para uma sessão extraordinária, a realizar-se
às 15 horas e 15 minutos de hoje, com a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 19, de 1960, que regula o
exercício da Odontologia, tendo Pareceres
(ns. 956, 957 e 958, de 1965 e 566, de 1966)
das Comissões: – de Constituição e Justiça,
favorável; – de Educação e Cultura,
favorável, com restrições e – de Saúde 1º
pronunciamento – favorável em parte: 2º
pronunciamento (reexame) – favorável, em
parte.
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2
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 601, de 1966, das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 111 de 1966 (nº 3 613-B de 1966
na Casa de origem) de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sôbre a
produção e importação de fertilizantes.
3
Discussão em turno único do Projeto
Resolução nº 25, de 1966, que suspende a
exceção do § 4º do artigo 89 da Lei nº 175,
de 5 de julho de 1949, do Estado da Bahia
(Projeto apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de
seu Parecer nº 332, de 1966).
4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 276, de 1965 (Nº 516-B
de 1963, na Casa de origem) que isenta de
registro, no Instituto Nacional do Pinho, as
serrarias
coloniais,
tendo
Pareceres
(números 592 e 593, de 1966) das
Comissões – de Indústrias e Comércio, pela
aprovação e – de Finanças, pela rejeição.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 1966 (nº 3.171-B de
1961, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado o terreno que menciona, situado no
Município de Boa Vista, no Território Federal
de Roraima, tendo Pareceres favoráveis
(números 431 e 540 de 1966) das Comissões:
– de Finanças; e – de Agricultura.
6
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 68, de 1966 (nº 1.770-B
de 1964; na Casa de origem) que altera a
subvenção concedida à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, tendo pareceres favoráveis sob ns.
548 e 549, de 1966 da Comissão de
Educação e Cultura e de Finanças.
7
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 76, de 1966 (nº 2.093-B de
1964 na Casa de origem), que inclui a
Associação dos Servidores do Departamento
Federal de Segurança Pública entre as
entidades consignatárias de que trata o art. 5º da
Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que dispõe
sôbre a consignação em fôlha de pagamento,
tendo Pareceres favoráveis, sob os números
546 e 547, de 1966, das Comissões – de
Legislação Social e de Finanças.
8
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 119, de 1966 (nº 4.531A de 1962 na Casa de origem) que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário –
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – os
créditos especiais ele Cr$ 140.000 (cento e
quarenta mil cruzeiros) e Cr$ 15.833,30
(quinze mil oitocentos e trinta e três cruzeiros
e trinta centavos), para pagamento de
gratificação por prestação de serviço
eleitoral, tendo Parecer favorável, sob nº 600,
de 1966, da Comissão de Finanças.
9
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1966 (nº
3.605-B de 1966, na Casa de origem) de
iniciativa do Presidente da República, que
concede, por 6 (seis) anos, isenção dos
impostos de importação e consumo sôbre
a importação de material destinado à
indústria, aeronáutica, tendo pareceres sob
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ns. 590 e 591 de 1966 – da Comissão de
Projetos do Executivo, favorável, com a
emenda que oferece 1-CPE; – da
Comissão de Finanças, favorável.
10
Discussão, em primeiro turno, (com
apreciação
preliminar
da
constitucionalidade, de acôrdo com o art.
265, do Regimento Interno) do Projeto de
Lei do Senado nº 61, de 1965, de autoria
do Senhor Senador Bezerra Neto, que
isenta da contribuição de melhoria as
obras resultantes da aplicação do
Estatuto da Terra (Lei número 4.504, de
30 de novembro de 1964), tendo Parecer,
sob nº 98, de 1966, da Comissão – de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade, com voto vencido
do Sr. Senador Eurico Rezende.
11
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1965,
de autoria do Sr. Senador Bezerra Neto,
que dispõe sôbre o comparecimento do
trabalhador rural à audiência na Justiça
do Trabalho, tendo Pareceres (ns. 47 e 48
de 1966) das Comissões: – de
Constituição e Justiça, pela aprovação: –
de Legislação Social, pela rejeição.
12
Discussão, em primeiro turno do
Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1965,
de autoria do Sr. Senador Cattete
Pinheiro, que declara de utilidade pública
a Fundação Pestalozzi do Pará, sediada
em Belém, Estado do Pará, tendo
Pareceres favoráveis, sob ns. 336, 337 e
338, de 1966, das Comissões – de
Constituição e Justiça, – de Educação e
Cultura e – de Finanças.
13
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 1965,
de autoria do Sr. Senador Cattete Pinheiro,
que autoriza a emissão de sêlo postal, em
comemoração do cinqüentenário da morte
de José Veríssimo, tendo Pareceres
favoráveis sob ns. 502, 503 e 504, de 1966,
das Comissões: – de Constituição e
Justiça; – de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas; – de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas.
ATA DA 78ª SESSÃO EM 15 DE JUNHO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 16 horas e 15 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Sigefredo Pacheco
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Domicio Gondim
Barros Carvalho
Arnon de Melo
Dalton Costa
Eduardo Catalão
Josephat Marinho
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Jefferson de Aguiar
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
O SR. PREMENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 39 Ss. Senadores.
Havendo número legal declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior que é aprovada
sem debates.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há expediente a ser
lido.
O Sr. 1º Secretário vai proceder à
leitura de ofício do Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
GP-0-453-66.
Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República
acaba de encaminhar ao Congresso
Nacional, através da Câmara dos
Deputados, mensagem nº 313, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Fazenda o crédito especial
de Cr$ 31.900.000.000 (trinta e um
bilhões e novecentos milhões de
cruzeiros) destinado a suprir deficiência
de receita no Orçamento do Distrito
Federal para o atual exercício.
Nos têrmos do § 7º, art. 6º da
Emenda da Constituição nº 17, a matéria
deverá ser apreciada por Comissão
Mista.
A Revolução nº 1, de 1964,
Congresso Nacional, prevê que as
Comissões Mistas destinadas a apreciar
proposições com prazos fixados deverão
ser integradas por 11 Senadores e 11
Deputados. Assim, designo desde logo,
para comporem a Comissão como
representantes da Câmara os senhores
Deputados Raul de Góes, Augusto Novais
Corrêa da Costa, Abel Rafael, Benedito
Vaz, Arnaldo Nogueira, e Necy Novais, da
Aliança Renovadora Nacional e Baeta
Neves, Haroldo Duarte, Peixoto da
Silveira e Edson Garcia, do Movimento
Democrático Brasileiro, negando a Vossa
Excelência a indicação dos nomes dos
Senhores Senadores.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os meus
protestos de alta estima e consideração. –
Adaucto Cardoso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No expediente lido o
Presidente da Câmara das Deputados
manifesta a necessidade de ser
constituída uma Comissão Mista – para
a qual designa os representantes
daquela Casa – a fim de apreciar Projeto
de Lei, de iniciativa do Presidente da
Republica que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério da
Fazenda o crédito especial de Cr$
31.900.000.000, para suprir deficiência
de receita no Orçamento do Distrito
Federal para o corrente exercício.
Para representarem o Senado nessa
Comissão a Presidência designa os
senhores Senadores:
ARENA
Eurico Rezende
Heribaldo Vieira

José Feliciano
José Guiomard
Zacarias de Assunção
Benedicto Valladares e
Jefferson de Aguiar
MDB
Aurélio Vianna
Adalberto Sena
Oscar Passos e
Bezerra Neto.
O expediente enviado pelo Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados vai
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Aarão Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, o ilustre Senador
republicano pelo Estado de New York. Sr.
Javits, foi membro da Delegação daquela
República do Norte à Reunião do
Conselho
Econômico
e
Social
Interamericano, realizada em Buenos
Aires, de 25 de março a 1º de abril, e
depois dessa missão, conferenciou com
inúmeros presidentes de países SulAmericanos, inclusive o Peru, o Chile, a
Argentina e o Brasil, e personalidades
nacionais
de
governos,
líderes
trabalhistas e homens de negócio dêstes
países.
Teve ocasião, S. Exa., de proferir
discurso no Senado Federal, no dia 7 de
abril, que me permito ler, para
conhecimento da Casa e da Nação em
razão das profundas observações feitas
por êsse parlamentar, com referência a
problemas latino-americanos.
Pode-se discordar de muitos pontosde-vista dêsse Senador Republicano, mas
não é de desprezar a acuidade com que
observou problemas referentes aos
países latino-americanos.
Disse S. Exa., o Senador Javits:
(Leitura)
Sr. Presidente, a América Latina
encontra-se no limiar de um surto de
desenvolvimento, o qual ela poderá sair
sublimada ou nêle perder-se – nos
próximos cinco anos.
A Aliança para o Progresso – a meio
caminho de seus dez anos de duração –
parece achar-se à vista do sucesso, mas
também poderá estar as portas do
fracasso.
O futuro da América Latina equilibrase à beira de um precipício: essa foi a
lição que trouxe para casa, depois de
minha viagem de duas semanas através
quatro Nações Latinoamericanas chaves,
que terminei domingo último.
Como Membro da Delegação dos
Estados Unidos à reunião do Conselho
Econômico e Social Interamericano,
realizada em Buenos Aires, de 25 de
março a 1º de abril, e como resultado das
visitas que realizei antes e depois da
Reunião, tive o privilégio de conferenciar
com os Presidentes do Peru, Chile,
Argentina
e
Brasil,
bem
como
personalidades nacionais de govêrno,
líderes trabalhistas e homens de
negócios, e estudantes e educadores de
cada um dêsses países.
Como
resultado
dessas
conversações e das discussões nos
encontros do Conselho Econômico e
Social Inter-americano gostaria de trazer
perante
o
Senado
as
seguintes
observações:
Primeiro:
Quer
a
América
Latina possa caminhar através do
precipício triunfantemente a fim de
alcançar
o
desenvolvimento
ou
não, depende em grande parte de
que
governos
civis,
democráti-
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camente eleitos possam ou não, em
tempo útil, dar satisfação bastante às
exigências do povo por justiça econômica,
política e social, a fim de evitar que
comunistas assumam o poder ou a
substituição por militares da autoridade
civil.
Concluo que a autoridade civil possa
fazê-lo, mas isto exigirá um aumento da
ênfase no sentido de maiores medidas
de auto-ajuda e cooperação mútua entre
os Membros Latino-americanos da
Aliança, em projetos multinacionais,
bem como um continuo e talvez ainda
maior apoio dos Estados Unidos à
Aliança.
Segundo. O Movimento Comunista
de Castro tem encontrado, no Continente
Sul-americano, seguidos fracassos. Isto
não quer dizer que não haja uma ameaça
comunista ou esforços contínuos e
patrocinados de Castro à subversão, pois
os há. Entretanto, Castro não é mais
aquêle herói, e a sua personalidade não é
mais capaz de tornar-se num veículo
carismático para a comunismo.
Creio que a tentativa de Castro em
subverter os governos da América
Latina fracassou, principalmente pelo
fortalecimento do processo democrático,
tanto quanto por causa do abjeto fracasso
do próprio Castro na sua pátria.
Embora Castro continue a ser uma
ameaça de subversão, descobriu êle que
o seu maior obstáculo e a verdadeira
democracia na legalidade. A forte e
pronta reação através todo o hemisfério
contra as insolentes resoluções da
recente
Conferência
Tri-Continental
realizada em Havana foi uma clara
evidência de sua inábil arrogância e o
fracasso de seu modêlo Cubano de um
comunista com o fim de persuadir os
outros de que era uma terra prometida
que estavam emulando.
Terceiro. Enquanto o envolvimento
dos Estados Unidos na República
Dominicana não parece, por agora, ser
motivo de grande preocupação nas
capitais que visitei, é uma barreira ao
maior progresso do fortalecimento da
Organização dos Estados Americanos
como agência pacificadora nas Américas.
Não obstante, sinto que há agora maior
compreensão entre os líderes latinoamericanos de que sòmente reforçando a
eficácia e habilidade da OEA para agir em
crises, poderão evitar dêsse tipo de
ocorrência.
Quarto. Existe legítima e vasta
preocupação de inúmeros elementos da
comunidade latino-americana a respeito
do comprometimento dos Estados
Unidos no Vietnã. Esta preocupação, a
meu ver, baseia-se em dois pontos:
Primeiro: que o envolvimento no Vietnã
possa reduzir nossa ajuda e interêsse
na Aliança para o Progresso; e,
segundo, que a inflação provocada
pelas despesas no Vietnã possa limitar a
capacidade de apoio à nossa parte dos
acôrdos da Aliança. Esforcei-me por dar
garantias quanto a êsses pontos,
falando, é claro, como um só Senador
apenas interpretando o que achava ser a
opinião dos Estados Unidos. Disse que, a
meu ver, a maioria dos americanos
consideravam o hemisfério como sendo o
"front" nacional e que o Vietnã nos fêz
ainda mais alertas quanto à importância
da segurança e progresso da América
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Latina. Sôbre o tema da inflação,
salientei que, a meu ver, havia
fortíssima opinião nos Estados Unidos
a favor de um modesto aumento de
impostos – se necessário, para
estrangular a inflação, e isto mostrava
nossa
determinação
quanto
ao
fato.
Quinto. Ao passo que os esforços
sociais e econômicos dos regimes
democráticos eram encorajadores, o
fato de que certos países latinoamericanos
ainda
carecem
de
governos
democráticos
e
constitucionais é causa de real
apreensão. Nove golpes militares
ocorreram na América Latina desde os
princípios de 1962, ainda que nenhum
nos dois últimos anos – fato pelo qual
eu acho que a Aliança merece algum
crédito. Pode-se argumentar que nem
dêsses
usurpadores
foram
necessariamente indesejáveis. Esta
grave questão foi levantava no Brasil
onde
havia
um
generalizado
sentimento de que um usurpador
militar tenha sido necessário a fim de
impedir uma iminente ameaça de
eclosão de poder ditatorial, com a
conivência e a favor dos interêsses do
comunismo internacional. Em tôda
minha viagem, não pude encontrar em
outro país da América Latina outra
ameaça similar de subversão bem
sucedida,
orientada
por
fôrças
orientadas externamente.
Porém, qualquer que seja a
emergência e embora transitória
quanto possa ser a invasão de
militares nos negócios políticos de
alguns países Latino-Americanos, na
sua totalidades, tais golpes são,
geralmente, uma manifestação de
instabilidade
política
continuada,
e a instabilidade política torna-se
cada
vez
mais
danosa
ao
desenvolvimento econômico e social
da América Latina e para os projetos
de incrementação aos investimentos
privados.
Declarei na América Latina – e
declaro agora que, como política
permanente,
acredito
que
consultações coletivas entre os
Membros da Organização dos Estados
Americanos devem determinar se se
deve sustar o estabelecimento de
relações diplomáticas e nega, ajuda
econômica ou militar, a qualquer
regime trazido ao poder nos Estados
membros atraves da derrubada de um
govêrno constitucional, democrático e
devidamente
eleito.
Certamente,
semelhante ação conjunta – digamos,
por dois têrços ou mesmo até
três quartos de votos – poderá
estabelecer um compromisso pela
volta ao govêrno de eleições livres e
pela reaplicação os direitos e
liberdades civis e humanas, dentro de
um tempo razoável.
Teremos esta oportunidade de pôr
em vigor um sistema parecido na
Terceira Conferência Especial Inter
Americana, que deverá reunir-se em
Bueno Aires, em julho, a fim de
consumar o que aconteceu no
Conselho Econômico e Social Interamericano, semana passada, e
também o que se passou no Panamá
com respeito à revisão na Carta da
OEA. Lamento dizer que o Canadá
não
está
participando
desses
negociações, porque penso que o
Canadá como um preponderante fator
político e comercial no hemisfério,
deveria estar na Organização dos
Estados Americanos.
Minha sexta conclusão refere-se
ao sistema de emprêsas pri-
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vadas sôbre o qual conheço alguma
coisa, tanto como advogado quanto
como
homem
profundamente
interessado em negócios.
Sexta. O sistema de emprêsa
privada domina a economia da
América Latina, e é, naturalmente, no
interêsse da liberdade que esta seja a
ordem econômica vitoriosa lá.
E' a área de desenvolvimento
mais destacada no mundo, aquela
onde a emprêsa tem oportunidade de
sair-se com êxito no desenvolvimento
de
sua
sociedade.
Falo
com
sentimento, por esta razão, porque
acredito que nós poderemos fazer
muito ali, mais do que em qualquer
outro
lugar
de
áreas
de
desenvolvimento, que incluem a África,
o Oriente Próximo e Ásia.
Contudo,
notei
evidências
inquientantes – se bem que com
algumas notáveis exceções – de que
considerável parte da emprêsa privada
na América Latina não aprendeu as
lições que a emprêsa privada
americana aprendeu nos últimos trinta
e cinco anos.
A lição fundamental é que
negócios para serem bem sucedidos e
socialmente viáveis, devem ser
conduzidos no "interesse público" e
deverão, tão na prática quanto
possível, serem o objeto da mais
disseminada
prática,
propriedade
mútua mediante posse de ações.
Em casos freqüentes demais na
América Latina, encontrei a falta de
entendimento da relação entre preços
razoáveis e salários de manutenção,
como a base para a estabilidade
social e o aumento do consumo; e a
falta de apreciação do efeito na
produção e preços do aumento de
concorrência e da racionalização da
produção, que poderia conseguir-se
através de um mercado comum.
Encontrei também a ausência de
compreensão de que os negócios têm
responsabilidade no que diz respeito
à habitação, educação e saúde.
Encontrei certa oposição inata quanto
à reforma agrária, sem a oferta de
alternativa responsáveis. Descobri
também, alguma relutância em
adotar-se novas e necessárias
técnicas, por exemplo, como na
legislação
para
desenvolvimento
acelerado mais govêrno-emprêsas,
das reservas de cobre do Chile, que
enfrenta grandes dificuldades para
serem efetivadas, fenômeno que
custou àquele Pais pelo menos um
ano no andamento dêste grande e
histórico projeto.
Sinto que a liderança dos
homens de negócios americanos
pode ser de tremenda importância, no
que tange a ajudar a revisar estas
atitudes, onde elas existem na
emprêsa privada Latino-Americana, e
em ajudar a América Latina a
avançar na direção das reformas
essenciais, ali tão urgentemente
exigidas. Esta liderança poderá
manifestar-se através de grandes
associações empresariais que estão
representadas nas Américas, e
mediante a liderança e o exemplo de
muitas firmas Americanas que tem
filiais, filiadas e agências por tôda a
América Latina.
No panorama Latino-Americano,
no meu conceito, um dos mais
inspiradores desenvolvimentos é o
crescimento
da
Companhia
de
Investimentos Adela, que tive a
honra de iniciar. Tornou-se desde
já uma potente fôrça, no setor
privado,
através
a
efetivação

de marcos na integração econômica
da América Latina. Realiza uma
grande contribuição no fortalecimento
das emprêsas privada na América
Latina e sua capacidade de servir ao
povo. Em operações há pouco mais de
ano, a Adela já aprovou vinte e dois
milhões de dólares de investimentos
equitativos em 27 companhias de 13
países
Latino-americanas.
Esse
investimento
e
estimado
como
havendo gerado cem milhões de
dólares
em
novos
outros
investimentos, pelas necessidades de
emprego e produção criadas. Espero
ajudar a Aela na expansão de seus
recursos e no fortalecimento de seu
papel como uma esclarecida e
progressista
fôrça
entro
da
comunidade
empresarial
Latinoamericana.
Os
negócios
americanos
poderiam muito bem inspirar-se no
trabalho que vem sendo realizado pela
AFL-CIO no treinamento de lideranças
de uniões comerciais, mediante
programa do Instituto Americano para
o Livre Desenvolvimento do Trabalho –
AIFLD.
Um
dos
momentos
mais
confortadores por que passei nesta
minha viagem, foram vividos em
convívios com classes treinadas em
Buenos Aires e São Paulo, onde estão
estudando líderes nacionais de uniões
comerciais. Da mesma maneira
regozijei-me em agradáveis momentos
passados em companhia de líderes de
negócios progressistas, que estão
representados entre as comunidades
empresariais privadas de cada país
que visitei.
Sétimo. A Aliança para o
Progresso, na primeira metade de sua
existência, tem sido muito bem
sucedida em evitar várias situações
explosivas em diversas Nações LatinoAmericanas. Sob êste aspecto,
certamente deve ela ser considerada
como um sucesso. Todavia, essas
conquistas não representam ainda o
avanço necessário que satisfaça as
justas e crescentes exigências dos
povos das Américas; não representam
eles, ainda, o avanço hoje possível,
em têrmos de recursos, tecnologia e
ténicas,
disponíveis
no
mundo
Ocidental.
E' compreensível que durante os
cinco primeiros anos da Aliança,
problemas políticos e aquêles de
iniciar-se tenham ocupado o maior
destaque na ajuda extrema dada por
nós. Esta fase, própriamente, está
agora no seu fim. Confio que a ajuda
dos Estados Unidos continue na
mesma ordem de magnitude como
heterocidade. Mas a auto-ajuda deverá
ser a nota marcante dos próximos
cinco anos. Transmiti às minhas
audiências a minha interpretação do
sentimento do povo Norte-americano
quanto a êsse assunto. Afirmei que
pessoalmente estava convencido que
o povo Americano determinará a
extensão do seu apoio à Aliança pelos
sucessos dos esforços de auto-ajuda
na América Latina.
Um grupo de estudantes em São
Paulo interrogou-me em profundidade
sôbre êsse tópico e respondi que os
Estados Unidos não têm desejo algum de
pagar pelos programas de bem-estar
social que devem ser mantidos por
intermédio dos governos, pelas pessoas
de propriedade e de negócios da América
Latina. Naturalmente nós não podemos
dizer – nem temos desejo algum de
fazê-lo – que forma de govêrno
qualquer Nação deverá ter, con-
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tanto que seja livre. Mas temos o
direito de esperar que os governos
com os quais propomos nos associar
ou ajudar, assegurem justiça social e
econômica, liberdade de palavra e
auto-determinação pisa os seus
próprios povos. Em resumo, temos o
direito de dizer: "Esperemos que vocês
façam o máximo para se ajudarem,
assim como nós tentamos ajudar
vocês".
O modo multinacional de encarar
a auto-ajuda tem sido objeto de
discussão
e
declarações
em
conferências
Interamericanas
por
muitos anos, sem resultados e
substanciais. Por conseguinte, gostaria
de evidenciar que, antes do fim neste
ano, fôsse convocada uma conferência
de Presidentes Latino-Americanos,
não sòmente com o propósito de
considerar êsses problemas, mas para
produzir decisões básicas em versos
campos,
que
considero
serem
essenciais a um expressivo progresso
no acelerar o desenvolvimento da
América Latina. De fato, é com prazos
que posso dizer que na Reunião de
Buenos Aires, a Argentina já ofereceu
tal proposição. Entre os assuntos
decisivos que deverão ser discutidos,
estão as seguintes:
Primeiro: A formação e sistema de
comunicações
interamericanas
utilizando
os
satélites
de
comunicações. Semelhante sistema
representaria um dramático avanço,
não só no campo das comunicações
telefônicas e por telex entre as
Américas do Norte e do Sul e países
participantes da América do Sul, mas
também no setor da televisão. Já há
um
grande
interêsse
no
estabelecimento de tal sistema entre
os dirigentes de países que visitei
principalmente como um meio de
melhorar o contato nas duas direções,
entre os povos dos Estados Unidos e
da América Latina, através da
televisão de esportes educacionais,
acontecimentos políticos e culturais
nos nossos respectivos países, e como
meio de captar os enormes recursos
de colégios e universidades para ajuda
ao desenvolvimento sócio-econômico.
O
estabelecimento
de
semelhantes sistemas de comunicação
por satélites entra dentro de nosso
alcance técnicamente. Por volta
outono dêste ano, a NASA colocará
em orbita um satélite de comunicação
como ajuda ao programa Apolo que
terá a capacidade de transmitir
televisão entre as Américas do Norte e
do Sul. No fim do próximo ano o Corpo
de Comunicações por Satélites
disporão dos chamados satélites
globais, que terão a capacidade de
transmissão simultânea de telefone,
telex e televisão não apenas entre as
duas Américas, mas através da
Europa e Japão.
A decisão deverá, ser tomada
agora, no mais alto nível, a fim de
estabelecer
êsse
sistema
de
comunicações
interamericano
na
oportunidade mais próxima, com
íntima cooperação e ajuda do setor
privado da América Latina e dos
Estados Unidos.
Segundo. O desenvolvimento do
potencial
hidroelétrico
mediante
projetos
multinacionais,
incluindo
aproveitamento, contrôle de enchetes
e irrigação. Êsse esfôrço poli-nacional
é particularmente aplicável no interior
da América do Sul – a área mais
subdesenvolvida – atingindo o Brasil,
Peru, Bolivia, Paraguai, Colombia e
Venezuela. Encontrei enormes inte-
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rêsses da parte dos Presidentes
Belaunde, do Peru, Frei, do Chile e
Castelo Branco, do Brasil, em tais
projetos. Um inicio desde já foi feito
nesta área. Deixe-me citar alguns
exemplos:
Paraguai, Brasil e Argentina estão
comprometidos numa pequena e conjunta
aventura, de fôrça hidroelétrica – o
projeto Acaray, cuja construção já foi
iniciada, projeto o qual, quando concluído,
que terá a capacidade de gerar 40.000
kilowatts de eletricidade. Ainda, dobrará
a fôrça estimada no Paraguai e fornecerá
a maior parte das necessidades elétricas
de uma região vizinha da Argentina.
O projeto custará vinte e cinco milhões
de dólares e está sendo financiado
mediante
empréstimos
do
Banco
Interamericano e de fontes particulares
européias.
O Brasil e Paraguai têm debaixo de
séria consideração um projeto de dez
milhões de kilowatts no Rio Paraná, que
forma a fronteira entre os dois países.
Se construído, êste seria o maior projeto
hidroelétrico do mundo, custando
no máximo um bilhão de dólares.
Outro projeto com grande benefício
potencial para o Peru e países
circunvisinhos é o dos pampas dos
Olmos. Êste empreendimento tem
grande importância para o Peru, como
meio de irrigação de grandes extensões
de terras agrícolas, e de produção de
120.000 kilowatts de eletricidade. O
custo estimativo do projeto é de 180
milhões de dólares. Financiados pelo
Fundo Especial das Nações Unidas e o
Govêrno do Peru, estudos de avaliação
estão programados para término pelo
fim dêste mês.
Em adição a um sistema de
comunicações
através
satélites
e
projetos de energia multinacionais, ainda
existem diversas coisas que podemos
fazer,
que
uma
Conferência
de
Presidentes Latino Americanos poderá
considerar.
Terceiro. O desenvolvimento do
transporte com impacto multinacional. O
Banco Inter-americano, recentemente,
aprovou um empréstimo de vinte e cinco
milhões e quinhentos mil dólares para
construção de uma estrada entre
Assunção, Paraguai e o pôrto de
Paranaguá, no Brasil, bem como melhorar
o próprio pôrto. O Banco inter-americano
tem, igualmente dentro de consideração,
a aplicação de um empréstimo para a
construção de uma estrada através dos
Andes, a fim de melhor a principal artéria
entre Valparaíso, no Chile, e Buenos
Aires.
Êstes são apenas alguns exemplos
de projetos que poderão dirigidos
multinacionalmente – que deverão ser
dirigidos multinacionalmente – a fim de
dar à América Latina integração
econômica de real significado.
Quarto. A expansão de um Fundo
Interamericano para estudos de avaliação
de projetos multinacionais. O Presidente
do Banco Interamericano, o Dirigente da
CIAP – a Comissão Inter-americana da
Aliança para o Progresso – e o Secretário
Geral da OEA, já fizeram proposta
nêste sentido. Minha compreensão é de
que isto deverá estar na agenda da
Reunião da Junta de Governadores do
Banco Inter-americano vindoura, a
realizar-se de 25 a 29 de abril, na cidade
do México.
Em agôsto último o Presidente
Johnson,
e
novamente,
na
sua
mensagem de ajuda ao exterior, janeiro
p.p., indicou o apoio dos Estados Unidos
a êsse Fundo, e o Secretário Assistente
Lincoln Gordon sublinhou o apoio dos
Estados Unidos a êle, na Conferencia
da IA-ECOSOC, semana passada. En-
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tendo que, inicialmente, serão preciso
de 40 a 50 milhões de dólares. O
dinheiro será contribuição do Banco,
dos Estados Unidos e esperemos que de
fontes européias. Em vista da importância
crítica dêste Fundo no melhoramento
do progresso da integração econômica,
acredito que os Estados Unidos e
outros países desenvolvidos fornecerão
qualquer assistência que seja necessário
para
tornar
efetivo
êsse
projeto
de planejamento multinacional para
projetos multinacionais na América
Latina.
A quinta e última conclusão reportase à transformação da Associação de
Livre Comércio da América Latina, de dez
países,
num
Mercado
Comum
Latinoamericano. A idéia de semelhante
mercado é uma lógica e necessária
seqüência dêstes projetos multinacionais
que descrevi.
Está se tornando mais evidente a
cada dia que a resolução dos problemas
econômicos Latinoamericanos pode ser
melhor efetivada dentro da estrutura de
um Mercado Comum Latinoamericano
genuíno, no qual as mercadorias,
pessoas e capital possam se deslocar
livremente. Com o aparecimento de uma
tarifa externa comum, e uma fase de
redução de tarifas através de fronteiras no
comércio intra-regional, haverá de
aparecer em tal arranjo um mercado
maciço de 220 milhões de pessoas
com um combinado produto cruzado
nacional entre 70 e 80 milhões de dólares
anuais, 18 bilhões de dólares anuais em
comércio externo e dois bilhões e meio
em ouro e reservas de permuta com o
exterior.
Enquanto um Mercado Comum
Latino Americano foi endossado pela
Conferência de Ministros do Exterior no
Rio de Janeiro, existe pouca evidência de
que os governos ou as comunidades
empresariais na América Latina estejam
preparadas para tomar as decisões
necessárias que tragam à luz a criação de
semelhante
Mercado
num
futuro
previsível. A decisão, portanto, deverá ser
tomada partindo do mais alto nível
político. A isto é que me refiro como
uma matéria urgente para inclusão no
temário de um Encontro de Presidente de
Países
Latino-Americanos
a
ser
convocada.
A êsse respeito, uma pergunta
básica que enfrentei nesta viagem foi
por que os Estados Unidos não dão
preferências tarifárias às mercadorias da
América Latina da mesma maneira que
a EEC faz aos antigos territórios
africanos de seus membros. Salientei
que os Estados Unidos estão lutando
por um comércio mundial mais liberal, e
não mais restritivo, e que seria muito
melhor para a América Latina libertar os
mercados da Europa que restringir os
mercados
dos
Estados
Unidos.
Destaquei,
também,
que a criação de um Mercado Comum
Latino Americano poderia formar a base
para uma área de comércio livre no
hemisfério, ao menos das matériasprimas, que se adaptariam à estrutura
do comércio mundial liberalizado e às
regras do Acôrdo Geral de Tarifas e
Comércio.
Ambas a Conferência do Panamá
e as sessões do Conselho Econômico
e Social Inter-Americano, em Buenos
Aires, chegaram a um fim com resultados
desanimadores. É essencial que nós
não afrouxemos os nossos esforços
a fim de encontrar novas bases para
chegar a acôrdos com os nossos vizinhos
do Sul e que não percamos de vista
o fato de que necessitamos uns
dos outros. O que me esforcei por
fazer nêste relatório, é dizer – com

base nas minhas observações pessoais –
o que precisa ser feito.
Sr. Presidente, repito o que disse no
princípio: "A América Latina é o "front
nacional" dos Estados Unidos e oferece
enormes oportunidades. Poderá ser a
primeira região subdesenvolvida do
mundo a abrir caminho para o
desenvolvimento.
O exemplo mexicano demonstra que
tal avanço pode ser alcançado. Para fazêlo será necessário um esfôrço heróico e
difíceis decisões das próprias Nações
Latinoamericanas, especialmente pelas
comunidades empresariais da América
Latina,
em
cooperação
com
os
persistentes esforços, boa vontade,
interêsse, recursos e amizade dos
Estados Unidos e da comunidade
empresarial daqui.
Pronunciei
estas
palavras
na
esperança de que elas tenham sido ditas
a tempo de provocarem êsses tão
desejados resultados. Naturalmente que
não
pararei
aqui
mas,
como
ininterruptamente tenho feito, estarei
trabalhando nos projetos com grandes
objetivos, num esfôrço capaz de
promover os objetivos da nossa Nação
com referência a todo o Hemisfério
Ocidental.
Sr. Presidente, peço consentimento
unânime para que os três discursos que
fiz sôbre minha viagem, bem como
diversos artigos e um editorial relativo à
Conferência
do
Panamá,
semana
passada, e às Reuniões do Conselho
Econômico e Social Inter-Americano,
sejam publicados nos Anais.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Desisto
da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – S. Ex.ª
desiste da palavra.
Tem a palavra o Sr. Senador Antônio
Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, se esta Casa não devesse ser
ou se meus ilustres pares não
desejassem que ela fôsse uma caixa de
ressonância dos sentimentos populares,
não viria hoje, aqui, tratar de tema a que
vou aludir. Como, porém, estou certo que
o Senado aspira comungar de todos os
sentimentos legítimos do povo brasileiro,
permito-me ocupar a atenção de Vossas
Excelências com assunto que, raramente,
é objeto de nossas cogitações. Refiro-me
à realização do Campeonato Mundial de
Futebol, a ter lugar, pròximamente, na
Inglaterra.
Inicialmente, quero referir-me à
audiência
que,
dias
atrás,
o
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República
concedeu
à
Delegação
brasileira que irá àquele certame.
O gesto merece especial registro.
O futebol é o esporte nacional.
Ao lado da Igreja e da Escola, na
mais humilde das localidades brasileiras,
há o campo de futebol – centro primeiro e
não raro, único de diversão e educação
física.
Nos centros maiores, o futebol
amador evoluiu para o profissionalismo,
sem, contudo, perderem os jogadores as
virtudes de dedicação, lealdade e
honradez que caracterizam os esportistas
nacionais.
O futebol tem dado aos brasileiros –
principalmente – aos mais humildes e
sacrificados – as maiores oportunidades
de divertimento alegria e afirmação.
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Em 1958, na Suécia, conquistamos a
hegemonia do futebol mundial. O feito se
constituiu na maior promoção já realizada
pelo nosso país nos últimos anos.
Promoção que atingiu a tôdas as
camadas da população dos países e de
todo o mundo.
Daquela data em diante, o futebol
ganhou, em nosso país, uma expressão
singular. Melhorou em organização,
disciplina, técnica e entusiasmo.
Em 1962, no Chile, repetimos o feito.
Agora, vamos à Inglaterra, com as
responsabilidades
de
bi-campeões
mundiais.
Levamos um punhado de atletas
excepcionais, de Pelé – o Rei a Alcindo –
a jovem revelação vinda dos Pampas.
O futebol tem sido, ainda, fonte de
inspiração
literária.
As
crônicas
assinadas, diàriamente, por Nelson
Rodrigues, são verdadeiras obras de arte,
dignas de figurarem numa antologia da
nova literatura nacional. Suas criações
como a do "O possesso", "O Príncipe
Etíope", "O óbvio ululante" ganharam a
memória e o coração do povo.
Por outro lado, o futebol é fator de
unidade nacional. Do Acre ao Rio Grande
do Sul, a mocidade acompanha os
grandes campeonatos do Rio e de São
Paulo, elegendo suas preferências e
selecionando seus "ídolos". Estabelecese, assim, uma cadeia nacional de
sentimentos e aspirações que une a
harmonisa a imensa e generosa família
brasileira.
Quero, pois, nesta véspera da
partida da delegação nacional, desejar a
atletas e dirigentes as vitórias que todos
aspiramos. Estou seguro que êsses votos
são, também, os do Senado da
República. (Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. GAY DA FONSECA (como
líder de partido – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, não usarei nem
de vinte, nem de dez minutos, mas de
cinco, do Expediente.
Venho a esta tribuna na qualidade de
Riograndense e brasileiro, registrar um
fato, proclamar méritos e prestar uma
homenagem.
Os
jornais
noticiam
que
desapareceu, no Rio Grande do Sul, um
homem, Otto Ernesto Maia, nome que
para muitos talvez nada represente, mas
que muito representa para a Pátria
brasileira.
Foi homem que teve um grande
sonho, sonho que se transformou em
realidade, pioneiro num campo até então
desconhecido, e hoje tão comum, tão
freqüentemente usado.
Otto Ernesto Maia o introdutor da
aviação no Rio Grande do Sul, fundador da
VARIG, pioneira da aviação comercial
neste País, quando era ainda incipiente,
em nossa Pátria, principalmente, a aviação
comercial. Enquanto os aviões não
passavam de instrumento bélico, sonhou
tornar a aviação no Brasil instrumento de
paz, de comunicação entre os povos,
primeiro fazendo seus aviões sobrevoarem
o território do Rio Grande. Fundou a
VARIG. Era, nada mais, nada menos, que
uma pequena emprêsa que conduzia os
rio-grandenses de uma parte a outra de
seu território. Aos poucos, tornou-se a
pujante realidade que orgulha não só a
nós, gaúchos, mas ao Brasil. A Bandeira
brasileira, nos aviões da VARIG, sobrevoa
vários continentes – a nossa América,
a América do Norte, a Europa e a
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Ásia. E com ela o sonho dêsse homem
tornado realidade.
Otto Ernesto Maia, desapareceu, Sr.
Presidente, mas deixou grande bagagem a
sua memória, pelo que êle fêz, pelo que êle
realizou, não para um grupo, e, sim, para a
Nação brasileira, pelo sonho arrojado que
teve coragem de concretizar, pelo sonho
arrojado que teve coragem de enfrentar,
tornando-o realidade.
E' por isso, Sr. Presidente, que, neste
momento, ocupa esta tribuna, como gaúcho
e como brasileiro, para agradecer a
coragem dêsse homem, para testemunhar o
aprêço dos brasileiros a êsse homem que
soube enfrentar tôdas as dificuldades e
soube
ser
pioneiro
num
terreno
desconhecido. Sua obra cresceu e se
avantajou graças aos seus seguidores e
auxiliares. Mas êle permaneceu firme no
seu pôsto, acalentando o desejo de ver
ainda maior e mais desenvolvida a emprêsa
que criara. Morreu no seu pôsto como
Presidente do Conselho Fiscal da VARIG,
Companhia que cresceu no Estado do Rio
Grande do Sul mas que hoje, é do Brasil.
(Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está encerrado o período
destinado ao Expediente.
Acham-se presente 33 Srs. Senadores.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 19, de 1960, que regula o
exercício da Odontologia, tendo Pareceres
(nºs 956, 957 e 958, de 1966 e 566, de 1966)
das Comissões: de Constituição e Justiça,
favorável; de Educação e Cultura, favorável,
com
restrições
e,
de
Saúde
1º
pronunciamento – favorável, em parte; 2º
pronunciamento (reexame) – favorável, em
parte).
Sôbre a mesa requerimento de
adiamento de votação que vai ser lido pelo
Sr. Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 227, DE 1966
Adiamento para determinado dia. Nos
têrmos dos arts. 212, alínea "l" e 274, alínea
"b" do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei da Câmara nº
19, de 1960 (nº 2.083, de 1964, na Casa de
origem) que regula o exercício da
Odontologia, a fim de ser, feita na sessão de
22 do corrente mês.
Sala das Sessões, em 15 de junho de
1966. – Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Fica, pois, adiada a apreciação do
item 1º da Pauta nos têrmos do requerimento
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 2:
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
era seu Parecer nº 601, de 1966, das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 111, de 1966 (número 3.613-B de
1966 na Casa de origem) de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe
sôbre a produção e importação de
fertilizantes.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa).
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a
palavra, vou declarar encerrara discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
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Assim, não havendo emendas, nem
requerimentos para que a Redação Final seja
submetida a votos, é ela dada como
definitivamente
aprovada,
independentemente de votação, nos têrmos
do Art. 316-A, do Regimento Interno.
O Projeto volta à Câmara dos
Deputados. Para acompanhá-lo naquela
Casa do Congresso Nacional é designado o
Sr. Senador Aurélio Viana, Relator da matéria
na Comissão de Finanças.
E' a seguinte a redação final aprovada.
PARECER
Nº 601, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966
(nº 3.613-B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 111, de 1966 (nº 3.631-B-66, na
Casa de origem), que dispõe sôbre a
produção e importação de fertilizantes.
Sala das Sessões, em 13 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente – Edmundo
Levi, Relator – Menezes Pimentel.
ANEXO AO PARECER
Nº 601, DE 1966
Redação final das emendas do Senado
do Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 1966
(nº 3.613-B-66, na Casa de origem), que
dispõe sôbre a produção e importação de
fertilizantes.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 2 – CPE)
Ao § 1º do art. 2º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 2º – .................................................
§ 1º – A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio haja
sido fechado, será regida pela legislação em
vigor naquela data, desde que a mercadoria
tenha sido embarcada antes da publicação
desta Lei".
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 3, de Plenário)
Ao art. 2º
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"Art. 2º – .................................................
§ – São as alíquotas tarifárias – ad
valorem – dos inseticidas, fertilizantes e suas
matérias-primas,
que
tiverem
similar
nacional, uniformizadas em 40% (quarenta
por cento)".
EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 4, de Plenário)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte
artigo:
"Art. – As taxas, impostos e outros
tributos incidentes, direta ou indiretamente,
sôbre inseticidas, fertilizantes e suas
matérias-primas, de produção nacional, não
serão superiores aos que gravarem os
similares importados.
EMENDA Nº 4
(Corresponde à Emenda nº 6, de Plenário)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte
artigo:
"Art. – Para o desconto de títulos
resultantes de operações de compra e
venda
de
inseticidas,
fertilizantes
e suas matérias-primas, nas quais o

produtor seja também o vendedor, não
devem as aplicações dos estabelecimentos
bancários oficiais ser limitadas às dotações
normais de cada agência, mas consideradas
extra-limite cadastral dos coobrigados,
ressalvada ao banco a apreciação da
legitimidade de cada operação e a
idoneidade dos componentes.
Parágrafo
único
–
Para
os
estabelecimentos bancários particulares, as
referidas operações serão consideradas pelo
Banco Central da República do Brasil como
prioritárias,
merecendo
o
tratamento
outorgado aos financiamentos agrícolas em
geral."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 3.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 25, de 1966, que suspende
a execução do § 4º do art. 89 da Lei nº 175,
de 5 de julho de 1949, do Estado da Bahia
(Projeto apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, como conclusão de
seu Parecer nº 332, de 1966).
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, dou por encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado.
Irá à Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 25, DE 1966
Suspende a execução do § 4º do art. 89
da Lei nº 175, de 5 de julho de 1949, do
Estado da Bahia.
Art 1º – E' suspensa a execução do § 4º
do art. 89 da Lei nº 175, de 5 de julho de
1949,
do
Estado
da
Bahia,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Ordinário nº 14.639, em a sessão
plenário de 4 de novembro de 1965.
Art. 2º – Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 4.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 276, de 1965 (nº 516-B63, na Casa de origem) que isenta de
registro, no Instituto Nacional do Pinho, as
serrarias coloniais, tendo Pareceres (nºs 592
e 593, de 1966) das Comissões – de
Indústria e Comércio, pela aprovação e – de
Finanças, pela rejeição.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
faze, uso da palavra, dou por encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O projeto foi rejeitado.
Assim, será arquivado, sendo feita a
devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
E' o seguinte o projeto rejeita:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 276, DE 1965
(Nº 516-B-63, na Casa de origem)
Isenta de registro, ao Instituto Nacional
do Pinho, as serrarias coloniais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam isentas de registro
no Instituto Nacional do Pinho as
serrarias coloniais que se dediquem,
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exclusivamente, ao aproveitamento de
madeiras derrubadas para plantação.
§ 1º – Entendem-se como serrarias
coloniais aquelas que não constituam a
principal atividade de seus proprietários e
realizem apenas o trabalho de serragem,
sem que possuam reservas florestais e
sem que se dediquem ao comércio da
madeira.
§ 2º – A isenção de que trata êste artigo
estende-se a quaisquer taxas cobradas pelo
Instituto Nacional do Pinho.
Art. 2º – Ficam cancelados os autos de
infração e quaisquer outras penalidades
impostas pelo Instituto Nacional do Pinho às
serrarias coloniais amparadas pela presente
Lei.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 5.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 35, de 1966 (nº 3.101-B
de 1961, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Instituto de
Previdências e Assistência dos Servidores do
Estado o terreno que menciona, situado no
Município de Boa Vista, no Território Federal
de Roraima, tendo Pareceres favoráveis (nº
431 e 540, de 1966) das Comissões: – de
Finanças; e – de Agricultura.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra, dou por encerrada
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O projeto foi aprovado e irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 35, DE 1966
(Nº 3.101-B-61, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado o terreno que
menciona, situado no Municipio de Boa Vista,
no Território Federal de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a doar ao Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado –
IPASE – os lotes de números 1 (um) a 20
(vinte), localizados na Quadra 59-ZR-1, ao
Plano de Urbanizarão da Cidade de Boa
Vista, no Território de Roraima.
Art. 2º Destinam-se os terrenos a que
se refere o artigo anterior à construção de
casas pelo donatário, para residência de
seus associados.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 6.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 68, de 1966
(nº 1.770-B, de 1964, na Casa de origem)
que altera a subvenção concedida a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
São Bento, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, tendo pareceres
favoráveis sob ns. 548 e 549, de 1966, da
Comissão de Educação e Cultura e de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra, dou por encerrada a
discussão.
Em votação.
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Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O projeto foi aprovado. Irá à sanção.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 68, DE 1966
(Nº 1.770-B-66, na Casa de origem)
Altera a subvenção concedida a
faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de São Bento, da Pontificia Universidade
Católica de S. Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A subvenção concedida a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de São Bento, da Pontificia Universidade
Católica de São Paulo, pela Lei nº 2.154,
de 30 de dezembro de 1953, fica
aumentada, nos têrmos da Lei nº 1.254,
de 4 de dezembro de 1950, com a
redação que lhe deu a Lei nº 3.641, de 10
de outubro de 1959, em Cr$ 1.500.000
(um milhão e quinhentos mil cruzeiros),
passando a ser de Cr$ 4.000.000 (quatro
milhões de cruzeiros), aumento esse a
partir de 1961.
Art. 2º E’ o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 4.500.000 (quatro milhões e
quinhentos mil cruzeiros) para ocorrer ao
pagamento do aumento de que trata esta
Lei, nos exercícios de 1961, 1962 e 1963.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 7:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 76 de 1966
(nº 2.093-B, de 1964, na Casa de
origem), que inclui a Associação dos
Servidores do Departamento Federal de
Segurança Pública entre as entidades
consignatárias de que trata o art. 5º da
Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que
dispõe sôbre a consignação em folha de
pagamento, tendo pareceres favoráveis,
sob os ns. 546 e 547, de 1966, das
Comissões de Legislação Social e de
Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá a
sanção.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 76, DE 1966
(Nº 2.093-B-64, na Casa de origem)
Inclui a Associação dos Servidores
do Departamento Federal de Segurança
Pública entre as entidades consignatárias
de que trata o art. 5º da Lei nº 1.046, de 2
de janeiro de 1950, que dispõe sôbre a
consignação em fôlha de pagamento.
O Congresso Nacioral decreta:
Art. 1º Fica a Associação dos
Servidores do Departamento Federal de
Segurança Pública incluída entre as
entidades consignatárias de que trata a
Lei nº 1.046, de 2 de janeiro de 1950,
dependendo, para isso, de comprovar a
sua condição de sociedade beneficente,
sem caráter lucrativo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as
disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 8:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 119 de 1966
(nº 4.531-A, de 1962, na Casa de origem)
que autariza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí – os créditos especiais
de Cr$ 140.000 (cento e quarenta mil
cruzeiros) e Cr$ 15.833,30 (quinze mil,
oitocentos e trinta e três cruzeiros e trinta
centavos),
para
pagamento
de
gratificação por prestação de serviço
eleitoral, tendo parecer favorável, sob nº
600, de 1966, da Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os
Senhores
senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 129, DE 1969
(Nº 4.531-A-62, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Eleitoral do
Piauí – os créditos especiais de Cr$
140.000 (cento e quarenta mil cruzeiros) e
Cr$ 15.833,30 (quinze mil, oitocentos e
trinta e três cruzeiros e trinta centavos),
para o pagamento de gratificação por
prestação de serviço eleitoral.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º Ficam abertos ao Poder
Judiciário – Tribunal Regional Eleitoral do
Piauí – os créditos especiais de Cr$
140.000 (cento e quarenta mil cruzeiros) e
Cr$ 15.833,30 (quinze mil, oitocentos e
trinta e três cruzeiros e trinta centavos),
destinados ao pagamento das FôIhas de
Gratificação, pela prestação de serviço
eleitoral, devida aos seus Membros, e de
Representação da Presidência, do
mesmo Tribunal, relativas ao ano de
1958, e que caíram em exercício findo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – As matérias constantes dos
itens 9 e 12 deverão ser votadas em
escrutínio secreto. De acôrdo com o
Regimento interno, a Presidência as
agrupa para submetê-las ao Plenário ao
fim da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 10.
Discussão, em primeiro turno,
(com
apreciação
preliminar
da
constitucionalidade, de acôrdo com o
art. 265 do Regimento Interno) do
Projeto de lei do Senado nº 61, de
1965, de autoria do Sr. Senador
Bezerra
Neto,
que
isenta
da
contribuição de melhoria as obras
resultantes da aplicação do Estatuto
da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de
novembro de 1964), tendo parecer,
sob nº 98, de 1966, da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
pela
inconstitucionalidade,
com
voto
vencido
o
Sr.
Senador
Eurico
Rezende.
Sôbre a mesa, requerimento de
adiamento que vai ser lido pelo Senhor 1º
Secretário.
E’ lide e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 228, DE 1966
274,

Nos têrmos dos arts. 212, alínea "l" e
alínea "b" do Regimento In-

terno,
requeiro
adiamento
da
discussão do Projeto de Lei nº 61, de
1965, a fim de ser feita na sessão de
22 dêste.
Sala das Sessões, em 15 de junho
de 1966. – Bezerra Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em censegüência, fica adiada a
discussão do projeto 61, de 1965, para a
sessão de 22 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 11:
"Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1965,
de autoria do Senhor Senador Bezerra
Neto,
que
dispõe
sôbre
o
comparecimento do trabalhador rural à
audiência na Justiça do Trabalho, tendo
Pareceres (ns. 47 e 48, de 1966) das
Comissões: – de Constituição e Justiça
pela aprovação; – de Legislação Social,
pela rejeição".
Sôbre a mesa requerimento de
adiamento que vai ser lido pelo Sr. 1º
secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 229, DE 1966
Nos termos dos arts. 212, alinea "l" e
274, alinea "b" do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do
Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1965
a fim de ser feita na sessão de 22 do
corrente mês.
Sala das Sessões, em 15 de junho
de 1965. – Bezerra Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Assim a discussão da matéria é
adiada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 13:
"Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 67, de
1965, de autoria do Senhor Senador
Cattete Pinheiro, que autoriza a
emissão
de
sêlo
postal,
em
comemoração do cinqüentenário da
morte de José Veríssimo, tendo
Pareceres, sob ns. 502, 503 e 504, de
1966, das Comissões: de Constituição
e
Justiça;
–
de
Transportes,
Comunicações e obras Públicas; – de
Finanças.”
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
O projeto voltará à Ordem do Dia
para o seu segundo turno regimental.
E' o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 67, DE 1965
Autoriza a emissão de sêlo postal,
em comemoração do cinqüentenário da
morte de José Veríssimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a emitir uma série de selos
postais comemorativo do transcurso do
cinqüentenário da morte de José
Veríssimo.
Art. 2º Os selos postais a que se
refere o artigo anterior representarão a
efígie do homenageado.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se aos itens
9 e 12 da pauta, que devem ser
votados em escrutínio secreto. A
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Mesa aguardará alguns instantes até que
venham ao Plenário os Senhores
Senadores que se encontram reunidos
em Comissões. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 9:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 129, de
1966 (nº 3.605-B, de 1966, na Casa
de origem) de iniciativa do Presidente
da República, que concede, por 6
(seis) anos, isenção dos impostos de
importação e consumo sôbre a
importação de material destinado à
industria
aeronáutica,
tendo
Pareceres sob ns. 590 e 591, de 1966
– da Comissão de Projetos do
Executivo, favorável, com a emenda
que oferece 1-CPE; da Comissão de
Finanças, favorável.
Em discussão o projeto e a emenda.
Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação. (Pausa).
O SR. GAY DA FONSECA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra V. Ex.ª.
O SR. GAY DA FONSECA (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores o Projeto em exame, que teve
o nº 129 na Câmara, concede por seis
anos isenção dos impostos de importação
e consumo sôbre a importação de
material
destinado
à
indústria
aeronáutica.
O projeto em referência vem isentar
dos impostos de importação e consumo a
importação
de
equipamentos
com
respectivos sobressalentes e ferramentas
à indústria de material aeronáutico.
Sabemos todos da necessidade, da
carência de material para equipar a nossa
aeronáutica do material indispensáveI,
não só à expansão do Ministério da
Aeronáutica, mas também à segurança
do Vôo.
O projeto em aprêço mereceu
pronunciamentos favoráveis da Comissão
de Projetos do Executivo através de
parecer do nobre Senador José Ermírio, e
também da Comissão de Finanças,
através do parecer prolatado pelo nobre
Senador Manoel Villaça.
No entanto, Sr. Presidente, a
Comissão de Projetos do Executivo,
através do seu relator, apresentou a
Emenda nº 1 que propõe um parágrafo
único, assim redigido:
"Na seleção de que trata o artigo
terão preferência os projetos que não
implicarem em encargos provenientes de
remessas de lucro para o exterior."
Sr. Presidente, quer-nos parecer,
na oportunidade, que não cabe a
aprovação da emenda, porque a
mesma
não
se
encontra
suficientemente
amparada
em
argumentos tais que nos autorizem,
pelo simples fato de sua aprovação, a
criarmos condição para a volta do
projeto à Casa de origem, dificultando
a ação do Grupo Executivo da
Indústria de Material Aeronáutico –
GEIMA – de equipar e dar andamento
aos projetos que possam dar,
realmente,
dinamismo
à
nossa
aeronáutica.
Assina, Sr. Presidente, mesmo sem
entrar no mérito da emenda apresentada
pela Comissão de Projetos do Executivo,
tendo em vista a alta relevância da
proposição em si e ainda para que não
seja dificultada ou retardada a execução
do que a mesma tem em mira, solicito aos
Srs. Senadores a rejeição da emenda,
para que o projeto possa imediatamente
subir à sanção e serem fornecidos os
elementos que aqui se pleiteia. (Muito
bem)

Quinta-feira 16
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Peço a palavra Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Com a palavra, para
encaminhar a votação, o nobre Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (para
encaminhar a votação – não foi revisto
pelo orador): – Senhor Presidente, ao
que tudo indica há uma inadvertência do
nobre Lider do Govêrno. A emenda está
suficientemente justificada e esclarecida
no parecer do Relator, Sr. Senador José
Ermírio, que apresentou e obteve
aprovação da Comissão de Projetos do
Executivo. Na parte final do parecer, o
ilustre senador José Ermírio faz as
seguintes
observações,
plenamente
elucidativas da procedência da emenda.
Diz S. Ex.ª: (Lê)
Aliás, a indústria nacional, como
oportunamente assinala o Senhor Ministro
da Aeronáutica, no citado documento,
num esforço pioneiro, sem apoio nem
favores é responsável pela fabricação, em
duas décadas, de 1.500 aviões, isto é,
quase a metade da estimativa de
produção anual prevista pela mesma
autoridade ministerial, de 170 aeronaves,
a ser obtida com base na legislação
proposta.
E continua: (Lê)
Dai considerarmos indispensavel
que, na seleção dos projetos, se leve,
sempre, em conta os ônus que a sua
aprovação possa acarretar ao nosso
balanço de pagamentos, assegurando-se
preferência aos que não o apresentem,
de forma a ser ampliada a poupança de
divisas a que também alude a exposição
de motivos em causa.
Como vê o Senado a emenda não
altera, completa o projeto.
Não visa a subverter os objetivos da
proposição nem a dificultar a sua
execução.
O objetivo da emenda do nobre
Senador José Ermírio, aceita pela
Comissão, é complementar o projeto,
dando a indústria nacional o pleno
resguardo e a proteção devida, nas linhas
da própria, exposição do Senhor Ministro
da Aeronáutica. Na medida em que não
se agravar balanço de pagamento tanto
melhor para o País. E é precisamente, o
que a emenda visa a evitar.
Parece, portanto, que há um
equivoco ou uma inadvertência na
ostentação do nobre Líder do Govêrno o
que, tornando improcedente sua arguição,
deve conduzir o Plenário a aprovar a
emenda, tal qual o fêz a comissão de
Projetos do Executivo. (Muito bem).
O SR. EURICO REZENDE: – Peço a
palavra, Sr. Presirlente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Eurico Rezende, para encaminhar a
votação.
O SR. EURICO REZENDE (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, quer-me
parecer que não se justifica, data venia, a
restrição, ou melhor, a cautela arguida
pelo
eminente
Senador
Josaphat
Marinho. O Projeto é de uma clareza
meridiaria. E o texto, aprovado pela
Câmara dá ao Executivo os instrumentos
necessários à defesa do equilíbrio de
nossa balança de pagamentos.
Realmente, diz o art. 1º da
proposição:
"Fica isenta dos impostos da
importação e de consumo, pelo prazo
de
6
(seis)
anos,
a
impar

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
tação de equipamentos, com os
respectivos sobressalentes e ferramentas,
destinados à industria de material
aeronáutico".
Um dos argumentos com os quais o
ilustre Senador baiano se opõe ao ponto
de vista manifestado pelve nobre Senador
Gay da Fonseca é o resguardo de divisas
e também o resguardo da indústria
nacional.
Não há que se falar nem em
resguardo, nem em divisas ou indústria
nacional, matéria que não sabe neste
episódio. Isto porque já é público e notório
que o Brasil não produz material
aeronáutico. A importação dêsse material
é fatal. Não pode ser evitada, a não ser
que o ilustre Senador Josaphat Marinho
me aponte onde se possa adquirir, em
nosso País, equipamenms com os,
respectivos sobressalentes, destinados a
indústria de material aeronáutico.
No resguardo da segurança de nos
temos que importar o que há de melhor
no Exterior. Nao devemos, nesse
nacionalismo de realejo – concessa venia
– dar preferência a material brasileiro.
Podemos nos dar ao luxo de,
ilegível
opção
entre
material
automobilístico do exterior e material
automobilistico do Brasil, adotar a última
impotese. Mas já que se visa a segurança
de vôo, temos que recrutar o que há de
melhor em matéria de equipamento
aeronáutico, que só se encontra no
mercado dos Estados Unidos, da
Inglaterra e da França, principalmente.
Ora, Sr. Presidente, se a fatalidade é
importar, não podemos fazer economia de
divisas, é óbvio, porque se a exportação é
geração de divisas a importação é
consumo de divisas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. EURICO REZENDE: –
Lamento que a Regimento não me abra
oportunidade da interlocução.
O SR. JOSAPHAT MARRNHO: – A
segurança de que V. Ex.ª precisa neste
momento, não é de vôo; é de número no
plenário.
O SR. EURICO REZENDE: –
Estamos em encaminhamento de votação
e lamento não existir condição para essa
interrupção, desejada pelo nobre Senador
Josaphat Marinho, que para mim seria
muito cativante.
Então, Sr. Presidente, é preciso que
se ponha um paradeiro nessa fagocítose
nacionalista. Sempre que o Brasil
necessita de importar Know-how, importar
experiência, importar e o que há de
melhor e o que é necessário, então
surgem os tropos de esplêndida, oratória
e, através
dêsses discursos, se
estabelece aqui o long-play, o realejo, do
nacionalismo.
Não vejo, Sr. Presidente, como se
censurar êsse projeto. Quer-me parecer
que o texto, deslocado da Câmara para o
Senado, consulta o melhor interêsse
nacional. Não temos condições industriais
para o abastecimento de aeração
comercial e militar neste País. A
fatalidade, Senhor Presidente, é importar.
Eu me permitiria até perguntas aos
que se opõem se, alguma vez, nas suas
andanças para o Rio, para a Bahia, para
São Paulo, tiveram oportunidade de
utilizar, nos vôos, equipamentos que não
fôssem do exterior.
Então, Sr. Presidente, não podemos,
absolutamente, deixar de provar êste
projeto, lamento, é certo, que o Brasil não
disponha ainda de equipamentos para a
alimentação da sua indústria aeronáutica.
Teremos,
de
importar
para
o
desenvolvimento socio-econômico deste
País e importar, sobretudo, visando à
segurança do vôo, que não pode ficar a
mercê de pruridos nacionalistas. (Muito
bem)

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação da materia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: Pela
Ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pediria a V. Ex.ª por obséquio, solicitar ao
secretário esclarecer quantos Senadores
estão na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 39 Srs. Senadores.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente,
desejo
saber
quantos
Senadores estão no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Informo a V. Ex.ª que só após à
chamada poderei responder à indagação
e será feita se não houver número para
votação.
Passa-se à votação.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr.
Presidente, peço a palavra pala ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra e nobre
Senador.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem – sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, requeiro a V. Exa. suspenda a
sessão até que os membros da Comissão
de Relações Exteriores sejam liberados
da reunião que êsse órgão está
realizando.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Mesa está informada de que,
no presente momento, está prestando
depoimento perante a Comissão de
Relações Exteriores, onde se encontram
mais de nove Srs. Senadores, um
candidato a embaixador para determinado
país indicado pelo Sr. Presíderite da
República. O requerimento do nobre
Senador Daniel Krieger tem, assim tôda a
procedência.
A Mesa suspende a sessão por
quinze minutos.
A sessão é suspensa às 16 horas e
25 minutos e reaberta às 16 horas e 55
minutos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está reaberta a sessão.
Vai-se passar a votação do Projeto
de Lei da Câmara nº 129-66.
A votação se fará por escrutínio
secreto:
Vota-se, em primeiro lugar, o Projeto
sem prejuízo da Emenda.
Os Srs. Senadores já podem votar
(Pausa).
O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem – sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, há um fato do
conhecimento da Mesa e do Plenário: é o
funcionamento da Comissão de Relações
Exteriores, parece-me que com oito Srs.
Senadores. Então, perguntaria a V. Exa.
sôbre a Mesa poderia adotar medidas de
ordem regimental a fim de que os
membros da comissão comparecem
ao plenário e, na hipótese negativa,
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se a sessão poderia ficar sobreestada até
a complementação do número ou pelo
menos, até que se encerrem os trabalhos
daquêle órgão técnico da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gams): – A Mesa informa ao nobre
Senador Eurico Rezende que já esgotou
todos os recursos a seu alcance para a
verificação do quorum para a votação. A
Mesa aguardou por muito tempo que a
reunião da Comissão de Relações
Exteriores se ultimasse. Entretanto –
acaba de ser informada de que essa
reunião ainda se prolongará por algum
tempo, pois a matéria em pauta ali é
importante, estando sendo arguído o Sr.
Ministro Castelo Branco.
Não é possível aguardar mais tempo.
A sessão foi suspensa por 15 minutos e já
decorreram 45 minutos. Além do mais, a
Mesa pretende convocar os Srs.
Senadores
para
nova
sessão
extraordinária, ainda hoje, destinada
precisamente à discussão e votação de
duas mensagens do Senhor Presidente
da República, uma das quais se refere ao
diplomata que está sendo arguido, neste
momento, pela Comissão.
Por ter a Mesa conhecimento de que
a referida mensagem será enviada a
tempo de ser apreciada na sessão para
que o Senado será convocado, não pode,
concordar com outro pedido de adiamento
de votação.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, com intuito de colaborar com
a Mesa informo a V. Excelência que,
neste instante, o nobre Senador Daniel
Krieger, Líder do Govêrno nesta Casa,
está exercendo seus bons ofícios, junto à
Comissão, no sentido do deslocamento
de seus membros para êste plenário.
Perguntaria, então, a V. Exa., dtante
dêsse fato nôvo, se seria possivel dilatar
mais a tolerância já manifestada por V.
Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Informo ao nobre Senador
Eurico Rezende que vai-se proceder à
votação. Verificando-se a falta de quorum,
será feita à chamada. Durante o prazo da
chamada haverá tempo suficiente para
que os membros da Comissão se
desloquem para o plenário.
O SR. EURICO REZENDE: –
Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai-se proceder à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. GAY DA FONSECA: – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Senador Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA (pela
ordem): – Consulto a V Exa, se vai ser
votada, em primeiro, lugar, a Emenda ou
o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai ser votado primeiramente, o
projeto, sem prejuízo da emenda,
conforme já foi anunciado. E' o Projeto de
Lei da Câmara nº 129.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Obrigado a V. Exa.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem): – Sr. Presidente, – V. Exa.
vai-me permitir, desculpando o que
possa parecer impertinência: quando
o
eminente
Senador
Gay
da
Fonseca
pediu
esclarecimento,
lá
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se havia operado a votação, da parte de
vários Srs. Senadores. De modo que,
diante dêste esclarecimento, pediria ao
ilustre Presidente da Mesa que anulasse
a totalização verificada no Plenário, para
que se renovasse a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. Senador Eurico Rezende
é atendido na solicitação que acaba de
formular. Assim, a Mesa anulará a
votação para proceder à outra.
O SR. DIX-HUIT ROSADO (para
uma questão de ordem – sem revisão
do orador): – Senhor Presidente, a
votação eletrônica pode ser modificada.
Se um Senador calcar o botão
novamente, será registrada a votação que
por último foi feita.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Para evitar qualquer dúvida,
vamos desligar a maquina, anulando-se,
assim, o resultado da votação, e
processando-se então, nova votação.
A máquina foi desligada e a votação
que os Senhores Senadores haviam feito
está anulada.
O SR. EURICO REZENDE (para
uma questão de ordem. – não foi
revisto pelo orador): – Senhor
Presidente não estou interrompendo
votação; ela se verificará é daqui a alguns
instantes.
Mas V. Exa. conhece – apesar da
minha pouca idade – minha tradição de
colaboração com a Mesa. Não venço o
campeonato com o eminente Senador
Josaphat Marinho, mas S. Exa. também
não me vence na fiscalização das normas
regimentais. O que podo haver é uma
vitória reciproca, um empate honroso para
nós.
V. Exa., ontem, ao realizar uma
votação eletrônica, verificou defeito no
equipamento. Convidou-me ate para
acompanhar, ai na mesa, a totalização
dos votos. Recusei-me, de vez que a
Mesa é o estuario da nossa absoluta,
sincera,
espontânea
e
reiterada
confiança.
Mas, Sr. Presidente, para evitar
dúvida ou mal-estar da parte do nobre
Senador Josaphar Marinho, ficariam os
dois Secretários da Mesa, então – na
hipótese de a máquina não funcionar
adequadamente – incumbidos de verificar
visualmente o registro dos votos.
Vê V Exa. que não tinha razão o
nobre Senador Josaphat Marinho quando
me acusou de estar praticando processo
obstrucionista.
O que desejo é que haja o respeito
integral as normas regimentais e que não
se perca a oportunidade de se votar êste
projeto hoje, aprovando-o ou rejeitando-o.
Portanto, pediria a V. Exa. que
resolvesse esta questão-de-ordem, a fim
de que não paire, supervenientemente,
qualquer duvida a respeito da votação
eletrônica.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Devo informar ao nobre
Senador Eurico Rezende que, ontem, se
verificou ligeiro defeito no painel que
aponta
o
resultado
da
votação.
Entretanto, a máquina que registra
matemàticamente
o
resultado
não
apresentou, qualquer defeito. Logo após a
própria interrupção ocorrida no painel,
corrigiu-se
o
defeito
do
painel,
naturalmente coincidindo seu resultado
com o da máquina.
A informação que a Presidência
pode prestar ao Plenário é de que a
máquina está rigorosamente exata no seu
funcionamento.
Vai-se proceder à votação.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa.)
Vai-se
proceder
à
apuração.
(Pausa.)
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Votaram
"Sim",
23
Senhores
Senadores; votaram "Não", 7 Senhores
Senadores.
Não se registrou quorum.
Vai-se proceder à chamada, para
verificação de presença.
Inicia-se a chamada.
RESPONDEM A CHAMADA OS
SENHORES SENADORES:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Sigefrede Pacheco
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Vilaça
Domicio Gondin
Barros Carvalho
Dylton Costa
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedito Valladares
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
Pedro Ludovíco
Filinto Müller
Bezerra Neto
Attillio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger e
Gay da Fonseca (36)
O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra; pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra V. Exa.
O SR. EURICO REZENDE (para
uma questão de ordem. Sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, na primeira
etapa a Mesa tomou providências no
sentido de serem cientificados os
membros da Comissão de Relações
Exteriores de que iria haver a votação.
Agora pediria a V. Exa. que
determinasse as providências regimentais
para que S. Exas. sejam avisados de que
se está processando a chamada para
efeito de votação e não se constatou a
existência de quorum na primeira
oportunidade.
Pode parecer uma impertinência de
nossa parte, mas a nossa atitude
representa apenas um esfôrro para que
ocorra, ainda nesta sessão, a deliberação
legislativa, no que diz respeito à matéria
em processo de votação. Todos
sabemos, Sr. Presidente, que o projeto é
da maior importância.
Embora lamentemos a falta de
colaboração de parte da Comissão de
Relações Exteriores, deve ser de nosso
dever envidar a totalidade e a sinceridade
de nossos esforços para que se
complemente o quorum.
Estamos já bem próximos do
recesso de julho, em que se apagarão por
30 dias as luzes parlamentares neste
País, no que diz respeito ao Congresso
Nacional.
Então, Sr. Presidente, pediria que V.
Exa. que, além de acionar as campainhas
convocatórias, determinasse a ida no
recinto da Comissão de Relações
Exteriores de um funcionário da Casa
para que os Srs. Senadores que lá se
encontram se desloquem para o Plenário
a fim de que se complete e se
complemente o quorum necessário para o
desate desta matéria que, como disse, é
importante, é relevante e não pode sofrer
nenhuma procrastinação.
Espero, Sr. Presidente, merecer a
prelúcida colaboração da Mesa neste
sentido.

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (pela
ordem. Sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, é evidente que, com o ganhar
de tempo do nobre Senador Eurico
Rezende, os ilustres representantes que
estavam na Comissão de Relações
Exteriores já se encontram em plenário.
Mas queria apenas assinalar que
tolerante V. Exa. já foi. Daqui em diante,
seria liberalidade que não ficaria bem à
correção da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O nobre Senador Josaphat
Marinho tem razão, efetivamente. A Mesa
foi tolerante, por entender que, de sua
parte devia dar uma compreensão mais
larga para o bom andamento dos
trabalhos do Senado Federal. A Mesa
espera que, de futuro, a Comissão de
Relações Exteriores coopere também
para resolver mais rapidamente impasses
como o que hoje se verificou Os trabalhos
do plenário, pela sua importancia, devem
preferir os das Comissões. Assim, não é
razoável que os Srs. Membros das
Comissões,
inclusive
os
seus
Presidentes, não cooperem, no devido
tempo, para que o quorum forme no
plenário e fiquemos aqui, por mais de
uma hora, à espera de que isso ocorra.
De fato, a tolerância foi excessiva,
como disse o nobre Senador Josapnat
Marinho. Espero, porém, que os Srs.
Senadores compreendam que da parte da
Presidência foi uma demonstração
inequivoca de boa disposição para o êxito
dos trabalhos desta Casa do Poder
Legislativo.
O SR. BENEDITO VALLADARES: –
Agradeço a lição de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – V. Exa. nada tem a agradecer.
O SR. BENEDITO VALLADARES: –
Agradeço a lição de V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. Senadar não pode
apartear o Presidente quando êle está
falando.
O SR. BENEDITO VALLADARES: –
Agradeço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – permita-me V. Exa. dizer que
nenhum Senador pode, até mesmo por
delicadeza, apartear o Presidente.
O Sr. Senador Benedicto Valladares
não pode apartear o Presidente quando
este está falando.
O SR. BENEDICTO VALLADARES:
– V. Ex.ª está sendo injusto com os
Membros da _Comissão de Relações
Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – V. Exa., como Presidente dessa
Comissão deve cooperar para formação
do quorum no devido momento.
É um direito que a Mesa tem de
fazer o seu apêlo, e eu o deixo aqui com
todo o respeito e acatamento devidos à
importância do mandato dos Srs.
Senadores.
O que não é possível é o Presidente
da Casa dar demonstrações que dá,
expondo-se-a receber uma advertência
delicada e direta como acabou de
receber do nobre representante pela
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Bahia, Senador Josaphat Marinho,
exatamente porque usou essa tolerância,
à espera de uma providência dos Srs.
Membros e Presidente da Comissão de
Relações Exteriores.
Cada um de nós deve cumprir o seu
dever de maneira a não prejudicar os
outros.
A lista de presença acusa o
comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Vai se proceder a votação do Projeto
de Lei da Câmara nº 129.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o Projeto, em
escrutínio
secreto
pelo
processo
eletrônico, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
Vai-se proceder à contatem. (Pausa.)
Votaram sim, 25 Srs. Senadores;
votaram não, 9 Srs. Senadores; houve
uma abstenção.
O Projeto foi aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 129,
DE 1966
(Nº 3.605-B-66, na Casa de Origem)
Concede, por 6 (seis) anos, isenção
dos impostos de importação e consumo
sôbre a importação de meterial destinado
à indústria aeronautica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica isenta dos impostos de
importação e de consumo, pelo prazo de
6 (seis) anos, a importação de
equipamentos
com
os
respectivos
sobressalentes e ferramentas, destinados
à Indústria de material aeronáutico.
Parágrafo único. Igual tratamento é
estendido à Importação de material
primário de especificacão aeronáutica de
parte ou peça complementar de unidade a
ser fabricada no País, segundo plano de
necionalização constante dos projetos
industriais
aprovados
pelo
Grupo
Executivo da Indústria de Material
Aeronautico – GEIMA.
Art.
2º
A
importação
de
equipamentos industriais, sobressalentes
e ferramentas, destinados às indústrias
de fabricação de matrizes, estampas
gabaritos, ferramentas e peças para a
produção de aeronaves, cujos projetos
industriais hajam sido aprovados pelo
Grupo Executivo da Indústria da Material
Aeronáutico – GEIMA, poderá ser
beneficiada com isenção dos impostos a
que sêe refere o art. 1º desde que
vinculada à indústria aeronáutica.
Art. 3º Os benefícios concedidos por
esta lei não compreenderão os bens com
similar nacional.
Art. 4º A outorga da isenção dos
Impostos é condicionada à aprovação em
cada caso, pelo Grupo Executivo da
Indústria de Material Aeronáutico –
GEMA, do projeto industrial e programa
de fabricação, cuja execução dependa da
importação objeto do beneficio fiscal ora
concedido.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6º Revogam-êse as disposições
em contrário,
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação a Emenda, pelo
processo eletrônico, em escrutínio
secreto.
Os Srs. Senadores já podem votar
(Pausa.)
Vai-se proceder à contagem. (Pausa)
Votaram sim, 15 Srs. Senadores:
votaram não, 20 Srs. Senadores. Houve 2
abstenções.
A Emenda foi rejeitda.
O projeto vai à sanção.
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É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 1 – CPE
Acrescente-se ao art. 48:
"Parágrafo único. Na seleção de que
trata o artigo terão preferencia os projetos
que não implicarem em encargos
provenientes de remessas de lucro para o
exterior."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 12:
Discussão em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado número 66, de
1965, de autoria do Sr. Senador Cattete
Pinheiro, que declara de utilidade pública
a Fundação Pestalozzi do Pará, sediada
em Belém, Estado do Pará, tendo
Pareceres favoráveis, sob nºs 336, 337 e
338, de 1966, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação e
Cultura e de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa).
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra, dou por
encerrada a discussão.
Em votação, em escrutínio secreto,
pelo processo eletrônico. (Pausa).
(Procede-se a votação).
Vai ser feita a apuração. (Pausa).
Votaram "Sim" 26 Srs. Senadores;
Votaram "Não", 5 Srs. Senadores; houve
3 abstenções.
O projeto foi aprovado. Voltará à
Ordem do Dia, para o segundo turno
regimental.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66,
DE 1965
Declara de utilidade pública a
Fundação Pestalozzi do Pará, sediada em
Belém, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' declarada de utilidade
pública a Fundação Pestalozzi do Pará,
sediada em Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Antes de encerrar a sessão, convoco
os
Srs.
Senadores
para
outra,
extraordinária, a realizar-se ainda hoje, às
18 horas, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
Da Sessão de 15 de junho de 1966, às18
Horas
Extraordinária
1
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Finanças sôbre
a Mensagem nº 117-66 (nº de origem
260-66) de 17 de maio, pela qual o
Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Sr. Ruy de Castro
Magalhães para a função de Membro do
Conselho
Monetário
Nacional,
em
recondução.
2
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Finanças sôbre
a Mensagem nº 184-66 (nº de origem
143-66), de 8 do mês em curso, pela qual
o Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Doutor Antônio de
Abreu Coutinho para a função de Membro
do Conselho Monetário Nacional.
3
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações Ex-
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teriores sôbre a Mensagem nº 179-66
(nº de origem 332-66), de 2 do mês
em curso, pela qual o Presidente da
Republica submete ao Senado a
escolha do Diplomata Antonio Borges
Leal Castelo Branco Filho para a de
função de Embaixador Extraordinario
e Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Bélgica.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ás 17 horas e
30 minutos).

lor da pensão paga pelo Tesouro
Nacional a herdeiros de contribuinte do
Montepio Civil, e da outras providencias.
Sala das Sessões, em 14 ae junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente. –
Antônio Carlos, Relator. – Edmundo Levi.
– Filinto Multer.

ATA DA 79ª SESSÃO EM 15 DE JUNHO
DE 1966

Reajusta o valor da pensão paga
pelo Tesouro Nacional a herdeiros de
contribuinte do Montepio Civil, e dá outras
providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A pensão paga pelo Tesouro
Nacional a herdeiros de contribuintes do
Montepio Civil, calculada de conformidade
com o disposto no art. 4º da Lei nº 3.373,
de 12 de março de 1958, será reajustada,
a partir de 1º de janeiro de 1966, de
acôrdo com os níveis dos atuais
vencimentos dos funcionários civis da
União.
§ 1º A pensão reajustada na forma
dêste artigo será sempre atualizada de
acôrdo com os valores dos vencimentos
que forem fixados para aquêles
funcionários.
§ 2º O reajustamento previsto neste
artigo e extensivo aos pensionistas dos
extintos Montepio dos Operários e
Serventes dos Arsenais de Marinha,
Caixa e Pensões dos Operários da Casa
da Moeda e Instituto de Aposentadoria e
ORDEM DO DIA
Pensões dos Ferroviários e Empregados
em Serviços Públicos (IAPFESP), desde
As três matérias constantes da
que seus instituidores tenham possuído a Ordem do Dia devem ser discutidas e
necessária qualificação de funcionários votadas em sessão secreta.
civis da União.
Solicito
aos
Srs
Funcionários
Art. 2º Cabe aos órgãos de pessoas providências nesse sentido.
dos respectivos Ministérios, à vista dos
A sessão se transforma em
processos de habilitação a êles secreta às 18 horas e 20 minutos
remetidos, indicar os atuais níveis de e volta a ser pública às 19 horas e 15
vencimentos correspondentes aos cargos minutos
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
então exercidos pelos ex-contribuintes.
§1º Quando, por motivo de extinção Gama): – A sessão volta a ser pública.
do cargo, não fôr possível fixar o atual
Lembro aos Srs. Senadores que
nível de seu vencimento, o Ministério o hoje, as 21, 30 horas, haverá sessão do
estabelecerá tendo em vista a correlação Congresso Nacional para apreciar o
de atribuições entre êle e outro cargo Projeto de Lei nº 8, de 1966, que autoriza
existente.
abertura aos crédito especial pelo Poder
§ 2º Não sofrerá redução o valor Executivo.
primitivo da pensão que ultrapassar a
Nada mais havendo a tratar, vou
importância
resultante
do
reajuste encerrar a sessão anunciando para a de
previsto nesta lei, sendo a eventual amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 18 horas acham-se presentes os
Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Sigefredo Pacheco
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Domicio Gondim
Barros Carvalho
Arnon de Melo
Dylton Costa
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Afono Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Attilio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A lista de presença
acusa o comparecimento de 39
Senhores
Senadores.
Havendo
número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:

diferença
absorvida
em
reajustes
futuros.
§ 3º As vantagens financeiras desta
lei são isentas do desconto de qualquer
contribuição.
Art. 3º A despesa com o
reajustamento de pensão paga pelo
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos (IAPFESP) correrá por conta do
Tesouro Nacional cabendo àquela
entidade, após feita sua revisão, remeter
o processo de habilitação à Diretoria da
Despesa Pública.
Parágrafo único. Reajustada a
pensão e reconhecida a dívida pelo
Tesouro Nacional, iniciará o Instituto de
Aposentadoria
e
Pensões
dos
Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos (IAPFESP) o pagamerito do
beneficio.
Art. 4º O Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários e Empregados
em Serviços Públicos – (IAPFESP)
remeterá, semestralmente, à Diretoria da
Despesa Pública, para indenização por
parte da União, discriminando os números
dos processos, a relação das diferenças
pagas na forma desta lei.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação. Não há oradores inscritos.
(Pausa)
Passa-se à

ANEXO AO PARECER Nº 611, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 108, de 1966 (nº 3.597-B de
1966, na Casa de origem).

SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1966
(Quinta-feira)
1
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Emenda à Constituição número
4, de 1965, originário da Cardara dos Deputados (nº 19-B-64, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 199 da Constituição Federal,
suprimindo-lhe o paragrafo único (referente ao prazo para aplicação, no Plano
de Valorização Econômica de Amazônia, de quantia anual não inferior a 3% da
renda tributária da União), tendo Parecer sob nº 529, de 1966, da Comissão
Especial, favorável.

EXPEDIENTE

2

PARECERES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1966

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 30, de 1966, que
suspende o art. 2º da. Lei Federal nº 3.528, de 8 de janeiro de 1959. (Projeto
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer
nº 603, de 1966).

PARECER Nº 611, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei
da Câmara nº 108, de 1966 (nº
3.597l-B de 1966, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara
nº 108, de 1966 (nº 3.597-B-66, na
Casa de origem), que reajusta o va-

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 162, DE 1965
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 1965 (nº
4.077-C-62, na Casa de origem), que altera o art. 95, § 3º, da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), tendo pareceres
contrários (ns. 212 e 213, de 1966), das Comissões: de Educação e Cultura; e, de
Finanças.
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4

8

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 230, DE 1966

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 77, DE 1964

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 230, de 1965 (nº 478B-64, na Casa de origem), que assegura recursos cambiais à Petrobrás – Petróleo
Brasileiro S.A., tendo pareceres (ns. 1.417 e 1.418, de 1965, e 211, de 1966), das
Comissões: de Economia, favorável; de Finanças – 1º pronunciamento, pela audiência
dos Ministros da Fazenda e do Planejamento; 2º pronunciamento (depois de cumprida
a diligência), contrário.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 77, de 1964, de
autoria do Sr. Senador Vasconcellos Tôrres, que regulamenta a atividade dos
arrumadores e conexos em localidades não portuárias, tendo pareceres sob nºs 116,
1I7, 118, 119 e 120, de 1966, das Comissões: de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; de Legislação Social, pela rejeição; de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas – 1º) pela audiência do Ministério da Viação e Obras
Públicas; 2º) favorável; de Finanças, pela rejeição.

5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 1964
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1964 (nº 2.003B-56, na Casa de origem), que altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo pareceres, sob nºs 133 e 134, de 1966, das Comissões: de Legislação
Social, favorável, com a emenda que oferece (nº 1-CLS); de Constituiçãa e Justiça,
pela aprovação, como emenda sabstitutiva aos projetos de lei, anexados, de nºs 4463, do Senado e 66-65, da Câmara.

9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 1966
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado, de autoria do Sr.
Senador Bezerra Neto, que modifica a Lei nº 94, de 16 de setembro de 1947, que
permite aos Juizes da Fazenda Pública a requisição de processos administrativos para
a extração de peças, tendo parecer, sob nº 1.513, de 1965, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta.

6

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 1965

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1965 (nº 3.231C-61, na Caca de origem), que modifica o art. 132 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), tendo Perecer nº 137, de 1966, da
Comissão de Legislação Social, pela tramitação em conjunto com os Projetos de Lei nº
81-64, na Câmara e nº 44-63, do Senado.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1966, de
autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que dispõe sobre recursos nas causas em que
fôr parte vencida a Fazenda Nacional, tendo parecer favorável, sob nº 257, de 1966,
da Comissão de Constituição e Justiça.

7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, DE 1963
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1963, de
autoria do Sr. Senador Vascencelos Torres, que concede férias de 30 dias aos
trabalhadores e dá outras providências, tendo pareceres (nºs 135, 136 e 517, de 1966)
das Comissões: de Constituição e Justiça – 1º pronunciamento, pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto; 2º pronunciamento, pela
censtitucionalidade da emenda substitutiva da Comissão de legislação Social; de
Legislação Social, pela aprovação nos têrmos da menda Substitutiva que apresenta
(nº 1-CLS).
COMISSÃO DIRETORA
PORTARIA Nº 2, DE 1966
A Comissão Diretora, de acôrdo com
o disposto no art. 5º parte final, da
Resolução nº 20, de 1963, resolve:
O pessoal lotado no Serviço Gráfico
e na Usina Geradora só podera afastar-se
do local de trabalho com autorização
escrita do Supervisor.
2) O tempo de afastamento deverá
ser compensado após o expediente salvo
quando se der.
2.1. – em virtude de canvocação de
outro órgão do Senado em matéria e
serviço;
2.2 – para atendimento no Serviço
Médico.
3) Quando não haja compensação, o
tempo de ausencia será computado como
de saida antecipada.
4) Nos casos previstos no nº 2.2, o
atendimento
será
solicitado
por
intermédio do Supervisor do Serviço
Gráfico e o servidor só se afastara do
local do trabalho dez minutos antes da
hora estipulada pelo Serviço Médico para
seu atendimento, devendo, ao regressar,
fazer entrega ao Supervisor, ou ao
Controlador a que estiver subordinado, da
guia de autorização do afastamento, com
o registro, feito no Serviço Médico, da
hora em que houver ali sido liberado.
Senado Federal, em 10 de junho de
1966. – Auro Moura Andrade, Presidente.
ATA DAS COMISSÕES COMISSÃO DE
PROJETOS DO EXECUTIVO
ILEGÍVEL REUNIÃO, REALIZADA EM 31
DE 1966
As dezesseis horas do dia trinta e
um de maio de mil novecentos e ses-

11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1966
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
10, de 1966, de autoria do Sr. Senador Jefferson de Aguiar, que altera a
redação do art. 22 do Decreto-Lei nº 7.036, de 10 de novembro de 1944, tendo
pareceres favoráveis, sob nº 433 e 434, de 1966, das Comissões: de
Constituição e Justiça, com emenda que apresenta nº 1-CCJ; de Legislação
Social.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos).

ATAS DAS COMISSÕES
senta e seis, sob a presidência do caráter
extensivo,
das
pensões
Senhor Senador Jefferson de Aguiar, deixadas
por
contribuintes
dos
Presidente, Antônio Carlos, José extintos Montepios dos Operários e
Ermirio, Bezerra Neto e Ruy Carneiro, Serventes dos Arsenais de Marinha e
reune-se a Comissão de Projetos do Caixa de Pensões dos Operários da
executivo.
Casa da Moeda, e daquelas dos
Deixam de comparerer cem causa funcionários da União, contribuintes
justificada os Senhores Senadores Wilson obrigatórios do I.A.P.F.E S.P., e dá
Gonçalves, Gay da Fonseca, Eurico outras providências;
Rezende, José Guiomard e Lino de
– pela aprovação ao Projeto de Lei
Mattos.
da Câmara nº 112 de 1966, que altera o
É dispensada a leitura da ata anterior Quadro do Pessoal – Parte Permanente
e em seguida aprovada.
da Universidade do Paraná, dá outras
Inicialmente, o Senhor Presidente previdências;
concede a palavra ao Senhor Senador
– pela aprovação ao Projeto de
José Ermirio que emite os seiguintes Lei da Câmara nº 114 de 1966, que
pareceres:
extinque no Ministério da Saúde, o
– pela aprovação, com emenda no Serviço Federal de Digestatistica do
Projeto de Lei da Câmara nº 229, de Departameto Nacional da Saúde e o
1966, que concede, por seis anos, Serviço
de
Estatistica
do
isenção dos impostos de importação de Departamento Nacional da Criança e
material
destindo
à
indústria dá outras providências.
aeronautica;
Submetidos
os
pareceres
à
– pela aprovação ao Projefo de Lei discussão e votação são em seguida
da Camara nº 110 de 1966, regula o aprovados
inciso lI e os §§ 1º e 2º da Emenda
Nada mais havendo que tratar
Constitucional nº 18, relativos a cobrança encerra-se a reunião, lavrando eu,
do impôsto de exportação e sua José Soares de Oliveira Filho,
aplicação.
Secretário, a presente ata, que uma
– pela aprovação, com emenda ao vez aprovada será assinada pelo
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de Senhor Presidente.
1966, que dispõe sôbre a produção e
importação de fertilizantes.
DIRETORIA DAS COMISSÕES
Submetidos
os
pareceres
à
discussão; e votação, são aprovados.
Comissão de Serviço Público Civil
Prosseguindo, o Senhor Presidente
ATA DA 4ª REUNIÃO REALIZADA NO
concede
a
palavra
ao
Senador
DIA 14 DE JUNHO DE 1966
Bezerra Neto, que emite os seguintes
pareceres:
Pela aprovação o Projeto de Lei
Aos quatorze dias do mês de junho
da Câmara nº 108 de 1966, que reajusta do ano de mil novecentos e sessenta e
o valor das pensões pagas pelo seis, às dezesseis horas e vinte minutos,
Tesouro Nacional aos herdeiros de na Sala das Comissões, sob a
contribuintes do Montepio Civil, e em Presidencia
do
Senhor
Senador

Adalberto Sena, Presidente eventual,
presentes os Senhores Senadores
Antônio Carlos, Arnon de Mello e Filinto
Müller, reune-se a Comissão de Serviço
Publico Civil do Senado Federal.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores
Vasconcelos Tôrres, Victorino Freire,
Mello Braga, Arnon de Mello, Sigefredo
Pacheco e Nelson Maculan.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada, é
assinada pelo Senhor Presidente.
Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Arnon de Mello que emiti parecer
sôbre os seguintes projetos:
– Projeto de Lei do Senado nº 30,
de 1964, que dispõe sobre a
unificação e descentralização da
Previdencia Social e da outras
providencias
(Autor
Senador
Edmundoo Levi);" conclui, o Senhor
Relator
pelo
sobrestamento
ao
projeto, a fim de que o seu estudo se
verifique conjuntamente com o que,
dentro em breve, será enviado, pelo
Poder Executivo, ao exame do
Congresso Nacional;
– Projeto de Lei do Senado nº 65, de
1965, que "define a natureza das
atividades dos Despachantes Aduaneiros
e de seus Ajudantes," parecer pela
rejeição ao projeto; e
– Projeto de Lei da Cârnara nº 52, de
1963, "que estabelece medidas de
proteção a borracha, cria o Fundo
Nacional da Borracha; transforma a
Comissão Executiva de Defesa da
Borracha no Conselno Nacional da
Borracha, e dá outras providências",
parecer, pela rejeição do projeto.
A seguir, submetidos a circussão e
posteriormente a votação, sem restrições,
são os pareceres aprovados.

Quinta-feira 16
Em prosseguimento, o Senhor
Presidente em obediência ao preceito
regimental passa a Presidência ao
Senhor Senador Filinto Muller para,
na qualidade de Relator, poder
proferir parecer sôbre os seguintes
projetos:
– Projeto de Lei do Senado nº 31,
de 1965, que "torna extensivo aos
funcionários públicos civis da União,
ocupantes de cargos para cujo
exercício
seja
exigido
diploma
específico de nível universitário, o
disposto na Lei nº 2.688, de
20.10.1955 (Apresentado pelo Senhor
Senador Antônio Jucá);" concluindo, o
Senhor Senador Adalberto Sena, pela
rejeição do projeto em consonância
com o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça;
– Projeto de Lei da Câmara nº 115,
de 1966, que "regula a forma de
pagamento dos inativos ou pensionistas,
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bem
como
do
pessoal
em
disponibilidade, quando mudarem de
residência
para
outra
estação
pagadora;" opina, o Senhor Relator
pela aprovação do projeto, na parte
que cabe ao exame desta Comissão;
e
– Projeto de Lei da Câmara nº 127,
de 1966, que "autoriza o porte de armas
aos Agentes Fiscais do Impôsto
Aduaneiro;" Parecer, preliminar, pela
audiência do Senhor Ministro da Justiça e
Negócios Interiores.
Em votação, são os pareceres
aprovados.
Nada mais havendo que tratar, o
Senhor Presidente, dezessete horas e
trinta minutos, encerra a presente
reunião e, para constar, lavrei eu, J.
Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, a presente Ata que, uma
vez lida e aprovada, será pelo Senhor
Presidente assinada.
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SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL
Braga Auxiliar de Portaria, PL-9, da
Secretaria Geral da Presidência e
De ordem do Senhor 1º Secretário, signá-lo para ter exercício na Portaria.
retifique-se, na relação de Oficiais de
Secretaria do Senado Federal,
Tombamento do Patrimônio, PL-8, publicada em 15 de junho de 1966. – Evandro
no Diário do Congresso Nacional de 11 de Mendes Vianna, Diretor-Geral.
dezembro de 1965, Seção II, o nome de João
Alves Ferreira, que ali figura, por equívoco, em
EDITAL
lugar de Joana Cleide Maria Ferreira que foi
admitida e cujo nome deixou de constar na
Pelo
presente
edital,
fica
aludida relação, empossando-se mediante as
convocado Pedro Aurélio Guabiraba
formalidades legais.
Pereira Cardoso, Motorista, PL-10, a
Brasília, em 15 de junho de 1966. –
comparecer a esta Secretaria, a fim
Evandro Mendes Vianna, Diretor-Geral.
de justificar sua ausência ao serviço
sob pena de lhe ser aplicado o
ATO DO SR. DIRETOR-GERAL
disposto no artigo 210, item II, § 1º da
Resolução
nº
6
de
1960
PORTARIA Nº 43, DE 15 DE JUNHO DE
(Regulamento da Secretaria).
1966
Secretaria do Senado Federal,
O Diretor-Geral, no uso de suas em 13 de junho de 1966 – Evandro
atribuições, resolve desligar Walter Mendes Vianna, Diretor-Geral.
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MESA

Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário.– Barros Carvalho

Junho de 1966
COMISSÃO DE ECONOMIA

4º Secretario – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15:30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretario: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quarta -feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÂO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

Filinto Muller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valladares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgilio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficiai Legislativo, PL-5.
Reuniões: 4ªs. -feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
TITULARES

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Jose Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiro

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosad

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

(9 MEMBROS)

(8 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
Jose Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Fiilnto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
lrineu Bornhausen
Rui Palmeira

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

MDB
Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.

Bezerra Neto
José Firmino
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
Jose Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas- feiras, às quinze horas

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Ruy Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretario: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidenta: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros.

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

SUPLENTES

Oscar Passos
Silvestre Péricles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestres Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgilio

Secretaria: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrça-feiras, às 15 horas.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 81

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos
presidenciais

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as
duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a
realizar-se no dia 21 de junho do ano em curso às 21 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados conhecerem do veto presidencial
ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962, na Câmara e nº 18, de 1963,
no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª
Região da Justiça do Trabalho, com sede nas Comarcas que
especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.

O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:

Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.819-B-62 na
Câmara e nº 18-63 no Senado, que cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas
comarcas que especifica.

Senado Federal, em 16 de junho de 1966

Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137,
de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
de segurança, a servidor público civil;
AURO MOURA ANDRADE
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
Presidente do Senado Federal que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
SESSÃO CONJUNTA
Dia 3 de agôsto:
EM 21 DE JUNHO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
ORDEM DO DIA
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.

ATA DA 80ª SESSÃO, EM 16 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA
5ª LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
MOURA ANDRADE E GUIDO
MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos
acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Edmundo Levi
Pedro Carneiro
Eugênio Barros
Joaquim Parente
José Candido
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Rui Palmeira
Arnon de Melo
Dylton Costa
Raul Giuberti
Benedicto Valladares
Moura Andrade
Péricles Pedro
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A lista de presença
acusa o comparecimento de

AURO MOURA ANDRADE
Presidente

SENADO FEDERAL
22 Srs. Senadores. Havendo
número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede a
leitura de ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário Lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Sr. Presidente da Republica
nos seguintes têrmos:
Mensagem nº 192, de 1966
(Nº 352/66, NA ORIGEM)
Excelentíssimo
Senhor
Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, no uso das
atribuições que me conferem os
artigos 10, § 1º e 87, II, da
Constituição Federal, resolvi vetar,
parcialmente, o Projeto de Lei da
Câmara número 1.642-B-64 (no
Senado nº 137-65) que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos
e
vantagens
pecuniárias
asseguradas
em
sentença
concessiva de mandado de
segurança, a servidor público civil.
Incide
o
veto
sôbre
o
parágrafo
1º
do
artigo
1º,
que
considero
contrário

ao interêsse público, pelas razões
que passo a expor:
Acarreta o citado parágrafo,
com a remissão feita ao artigo 11
da Lei 1.533, a derrogação de
normas contidas na Lei 4.348, de
26 de junho de 1964, não
havendo possibilidade do veto
isolado da simples remissão,
entre parênuteses, porque a isso
impede o parágrafo primeiro do
artigo setenta da Constituição, na
redação que lhe deu a Emenda
Constitucional nº 17, de 26 de
novembro de 1965.
Não é admissível qualquer
restrição à referida Lei 4.348,
que veio coibir notórios abusos
na impetração, concessão e
efeitos executivos do mandado
de segurança e cujo projeto,
aliás,
foi
posterior
à
apresentação do projeto ora em
exame.
Por outro lado, as novas
disposições a serem editadas
são da maior utilidade e, com o
veto do inquinado parágrafo
primeiro,
operarão
autonomamente, sem qualquer
conflito ou obscuridade.
São estas as razoes que me
levaram a vetar, parcialmente, o
projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação
dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Brasília, em 9 de junho de
1966. – H. Castello Branco.

PROJETO A QUE SE REFERE O
VETO
Dispõe sôbre o pagamento de
vencimentos
e
vantagens
pecuniárias
asseguradas,
em
sentença concessiva de mandado
de segurança, a servidor público
civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pagamento de
vencimentos
e
vantagens
pecuniárias
asseguradas,
em
sentença concessiva de mandado
de segurança, a servidor público
federal, da administração direta ou
autárquica, e a servidor público
estadual e municipal, sòmente será
efetuado
relativamente
às
prestações que se vencerem a
contar da data do ajuizamento da
inicial.
§ 1º Havendo crédito a efetivação
do pagamento se fará em fôlha do
mês subsequente ao em que
autoridade coatora tiver ciência da
decisão (art. 11 da Lei nº 1.533, de 31
de dezembro de 1951).
§ 2º Na falta de crédito a
autoridade e coatora ou a repartição
responsável pelo cumprimento da
decisão, encaminhará, de imediato, a
quem de direito, o pedido de
suprimento de recursos, de acôrdo
com as normas em vigor.
§ 3º A sentença que implicar em
pagamento de atrasados será objeto,
nessa parte, de liquidação por cálculo
(artigos 906 a 908 do Código de
Processo Civil), procedendo-se em
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seguida, de acôrdo com o art. 204 da
Constituição Federal.
§ 4º Não se concederá medida
liminar para efeito de pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias.
Art. 2º A autoridade administrativa ou
judiciária que ordenar a execução de
pagamento com violação das normas
constantes do artigo anterior incorrerá nas
sanções do art. 315 do Código Penal e
pena acessória correspondente.
Art. 3º A autoridade que deixar de
cumprir o disposto no § 2º do artigo 1º
incorrerá nas sanções do art. 317, § 2º do
Código
Penal
e
pena
acessória
correspondente.
Art. 4º Para os efeitos da presente
lei,
aplica-se
às
autarquias
o
procedimento disposto no art. 204 e seu
parágrafo único da Constituição Federal.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrária.
À Comissão Mista incumbida de:
MENSAGEM Nº 193, DE 1966
(Nº 354-A/66, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Sr. Presidente do
Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a V.
Ex.ª que, no uso das atribuições que me
conferem os arts. 70, § 1º e 87, II, da
Constituição Federal, resolvi vetar,
parcialmente, o Projeto de Lei do
Congresso Nacional nº 7, de 1966 que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com
o exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio
Exterior
e
dá
outras
providências.
Incide o veto sôbre as seguintes
partes, que considero contrárias ao
interesse público:
1) Os §§ 4º, 5º 6º e 7º do art. 20.
Razões:
O § 4º autoriza o Conselho a
proceder à exportação, sob a forma de
consórcio, podendo nas mesmas, a
União, as Autarquias ou Sociedades de
Economia Mista, deter a maioria do
Capital Social.
O Conselho Nacional do Comércio
Exterior, de acôrdo com o Projeto de Lei
em
exame,
é
órgão
normativo,
responsável pela formulação, disciplina e
orientação da política de comércio
exterior, à luz do interesse da política de
desenvolvimento
econômico.
Suas
normas e diretrizes reguladoras da ação
empresarial serão executadas pela
CACEX, pelo Itamarati e por outros
órgãos; porém, jamais por êle mesmo.
Dar ao Conselho competência para
incorporar consórcios de exportação e
desvirtuar os seus objetivos em prejuízo
da política de exportação, estratégica no
processo de crescimento econômico,
além de constituir-se numa intervenção
em
um
campo
onde
a
ação
governamental
deve
ser
apenas
normativa, indutora e disciplinadora.
O § 4º, por outro lado, ao pretender
estimular a ação empresarial do Govêrno,
nada mais faz de que limitar a sua ação,
se necessária, sobretudo das Sociedades
de Economia Mista ao condicionar que a
exportação seja feita exclusivamente "sob
a forma e consórcio."
As empresas privadas, de acôrdo
com as normas do Conselho, têm a
liberdade de escolher a forma pela qual
irão grupar-se para a conquista de
mercados externos; porém o próprio
Conselho, as Autarquias e Sociedades de
Economia Mista, caso desejem, sòmente
poderão operar, conforme o § 4º, através
de consórcio e não mediante outras
modalidades que a prática viesse a
indicar aconselhável.
O § 5º, por outro lado, como
conseqüência, introduz a pessoa física
do "incorporador" é dita normas acêrca
da sua nomeação, remuneração e
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre............................... Cr$
Ano........................................ Cr$

50,00 Semestre................................ Cr$
96,00 Ano......................................... Cr$

Exterior

39,00
76,00

Exterior

Ano......................................... Cr$ 136,00 Ano......................................... Cr$ 108,00
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um
ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de
cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
prestação de contas; as quais, de modo
geral, são estendidas, no § 6º, a "todos os
incorporadores ou representantes da
União
nos
atos
constitutivos
de
Sociedades de Economia Mista, cujas
contas não tenham sido aprovadas pela
respectiva Assembléia Geral."
O § 6º extravaza o problema
específico da exportação e, de modo
genérico, e com múltiplas interpretações
estende as mesmas regras a qualquer
Sociedade
de
Economia
Mista,
conseqüência imprevisíveis.
O § 7º dá aos consórcios
incorporados pelo Conselho, preferência
nos benefícios previstos no Projeto de
Lei, criando uma hierarquia até então
inexistente e impossível de aplicar.
2) O artigo 23 e seus parágrafos e o
artigo 24.
Razões:
No projeto de lei submetido ao
Congresso
Nacional
propõe-se
modificar
o
sistema
da
compulsoriedade
do
despachante
aduaneiro na exportação e em outras
operações cobertas pelas novas
normas legais, por outro, no qual
houvesse maior liberdade de escolha
em função da eficiência e das
vantagens que pudessem advir para a
maior agressividade da política de
exportação.
Essa
solução
foi
entendida
como
retomada
de
conceitos
cuja
significação
se
deturpou nos últimos 25 anos,
condicionada
por
uma
filosofia
administrativa que não mais atende
aos reclamos da economia. A
intermediação
das
operações
comerciais foi considerada como
necessária, às vêzes, em decorrência
do excesso de burocracia e exigência
criadas nesses anos, e na medida que
aliviava o interessado de novas
preocupações e maiores encargos.
Não obstante, aprovou o Congresso
Nacional o artigo 23 e seus parágrafos,
não só mantendo a compulsoriedade
da
intermediação,
como
agra-

vando, de certo modo, as exigências
anteriores, ao tornar indiscutível a
presença obrigatória dos despachantes
em tôda e qualquer operação, através de
qualquer meio, via ou local, quando a
legislação atual, embora longe de atender
as conveniências da atual política, é mais
flexível do que o dispostivo aprovado,
principalmente nos casos da franquia
temporária,
cabotagem,
operações
realizadas
pelo
Govêrno
Federal.
Autarquias e emprêsas estatais, ou, nos
postos ou portos onde não haja
despachantes.
Pela redação do artigo 23, em
nenhuma circunstância as operações nêle
previstas poderão ser feitas sem o
concurso do despachante aduaneiro,
mesmo quando realizadas pelo próprio
Govêrno Federal, ou, de interêsse da
segurança nacional.
O
parágrafo
1º
deixa
a
remuneração
dêsses
profissionais,
sòmente sas operações de exportação,
ao arbítrio das partes. Ora, tal
liberalidade é admissível à medida que
o exportador possa optar, realizando
diretamente o despacho, caso a
remuneração exigida se lhe aflige
excessiva.
Deixar
liberdade
de
remuneração, mantendo-se obrigatória
a interferência dos despachantes, será,
na prática, gravar o custo das
operações, em níveis superiores aos
atuais.
O artigo 24 confirma, indiretamente,
a presença também de despachantes
estaduais nas operações de comércio
exterior,
juntamente
com
os
despachantes aduaneiros, de natureza
federal. Os argumentos apresentados em
relação aos últimos são válidos para os
primeiros, com o agravante de que, nem
mesmo o aspecto fiscal, de eventual
interêsse dos Estados serve de
justificativa, dentro de um contexto de
política fiscal cada vez mais simplificada e
voltada
para
o
aspecto
do
desenvolvimento econômico, sobretudo a
partir da Emenda Constitucional nº 18, de
dezembro último.

Pretendeu o Poder Executivo
introduzir modificações nas normas que
regem a utilização dos serviços dos
despachantes aduaneiros, de modo a
dotá-las da necessária flexibilidade,
compatível com nova política de
exportação. Contudo, não havendo sido
aprovada
a
redação
original,
consideramos do maior interêsse nacional
não agravar o problema, sobretudo para
aquêles setores de interêsse direto do
Govêrno. Impõe-se, assim, o veto total
aos artigos 23 e seus parágrafos e artigo
24.
3) O artigo 36 e seus parágrafos.
Razões:
As disposições do artigo 36 e seus
parágrafos, em exame, ao manter os
mesmos princípios dos diplomas legais
anteriores Decreto nº 19.009, de 27 de
novembro de 1929 e Decreto nº 50.090,
de 4 de junho de 1963 – contrariam os
critérios adotados no Projeto de Lei
original e conflitam com as disposições do
artigo 16 e seus parágrafos, do Decretolei nº 5, de 4 de abril de 1966, que baixa
normas para a recuperação econômica da
Marinha
Mercante
e dos Portos
Nacionais, de importância vital para o
fortalecimento do Poder Nacional, do qual
depende inegàvelmente a Segurança da
Nação.
4) O parágrafo 4º do artigo 54.
Razões:
O parágrafo 4º do artigo 54 concede
aos exportadores de banana anistia fiscal
relativamente aos tributos devidos,
ajuizados ou não, cancelados pelo artigo
citado.
A isenção de tributos e outros
gravames prevista no Projeto de Lei
número 7, visa efetivamente criar
melhores condições de competição às
exportações brasileiras, vis-a-vis aos
similares de outros países que, normalmente, gozam dessas vantagens, no
mercado internacional. Não pretendeu,
contudo, nem poderia fazê-lo, beneficiar
grupos ou setores da produção com
tratamento especial de anistia de débitos
fiscais passados.
Por mais delicada que seja a situação
de um determinado setor da produção, não
nos parece recomendável extinguir seus
débitos
federais,
seja
pelo
desconhecimento do alcance da medida e
suas possíveis repercussões, como
precedentes dentro do sistema econômico,
seja pelo caráter de injustiça em relação a
todos os demais setôres da produção que
já cumpriram com suas obrigações fiscais.
5) O parágrafo 3º do artigo 59.
Razões:
O parágrafo 3º do artigo 59 estipula
que a restituição prevista dos impôstos
únicos, na exportação de manufaturas,
será debitada exclusivamente à conta da
parte da receita que cabe à União.
O artigo 59 tem como finalidade
precípua criar incentivos à exportação de
produtos manufaturados, evitando-se que os
impostos únicos sôbre combustíveis e
energia sobrecarreguem os custos e
reduzam a capacidade competitiva. Daí
porque entende o Govêrno que a restituição
total daqueles impostos únicos, é medida
das mais justas, especialmente se se levar
em consideração que ao ser concedida
maior isenção fiscal à exportação de
produtos manufaturados, coloca-se o
exportador brasileiro com capacidade de
competir no mercado internacional em
igualdade de condições com a maioria dos
países que concedem ampla isenção fiscal à
exportação de bens manufaturados.
O aumento da exportação, além de
melhorar a capacidade de importar do País,
beneficiando tôda a economia nacional,
induz o crescimento da produção com efeitos
positivos não sòmente sôbre a produtividade,
como traz em seu bojo melhoria expressiva
da receita fiscal, principalmente do
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Estados e dos Municípios, normalmente
não afetados pelas isenções de estimulo
à exportação.
A política de incentivo à exportação,
portanto, embora arcada pela União,
beneficia
diretamente
a
economia
estadual e municipal. Assim não nos
parece de justiça que no caso particular,
deva a União arcar com todo o estimulo
pretendido, quando recebe apenas 40%
dêsses impostos únicos.
6) O artigo 64.
Razões:
O artigo 64 dispõe sôbre a
divergência entre os dados da Fatura
Comercial e a Nota de Importação,
alterando o Regulamento de Faturas
Comerciais, que tem por base o artigo 38,
da Lei nº 3.244, de 24 de agôsto de 1957,
desatualizado em muitos dos seus
aspectos.
Trata-se de um diploma que
necessita ser adaptado de modo a limitar
as eventuais penalidades ao essencial,
sem, contudo, retirar da autoridade
competente os indispensáveis elementos
de defesa do Fisco e do próprio produtor
nacional.
A matéria, pela sua complexidade,
vem merecendo cuidadosos estudos de
parte da Comissão de Reforma do
Ministério da Fazenda e será motivo de
melhor definição em projeto de lei que
dispõe
sôbre
a
reforma
das
Alfândegas, que será, em breve,
encaminhado ao Congresso Nacional.
Com isso, será evitada interpretação
jurídica
diferente
dos
propósitos
perseguidos pelo Govêrno, ao mesmo
tempo que serão definidas as diretrizes
básicas para o seu aperfeiçoamento, à
luz da realidade e da evolução da
política de importação.
São estas as razões que me levaram
a vetar parcialmente, o projeto em causa,
as quais ora submeto à apreciação dos
Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, em 9 de junho de 1966. – H.
Castello Branco.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
Dispõe
sôbre
o
intercâmbio
comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior, e dá
outras providências.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR
Art 1º E' criado o Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior
(CONCEX), com a atribuição de formular
a política de comércio exterior, bem
como determinar, orientar e coordenar a
execução das medidas necessárias à
expansão das transações comerciais
com o exterior.
Art. 2º Compete ao Conselho
Nacional do Comércio Exterior, ouvido,
nas deliberações relacionadas com os
artigos 3º e 4º da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, o Conselho Monetário
Nacional:
I – Traçar as diretrizes da política de
comércio exterior.
II – Adotar medidas de contrôle das
operações do comércio exterior, quando
necessárias ao interêsse nacional.
III – Pronunciar-se sôbre a
conveniência da participação do Brasil em
acôrdos ou convênios internacionais
relacionados com o comércio exterior.
IV – Formular as diretrizes básicas a
serem obedecidas na política de
financiamento da exportação.
Art. 3º Compete, privativamente, ao
conselho Nacional de Comércio Exterior:

I – Baixar as normas necessárias à
implementação da política de comércio
exterior, assim como orientar e coordenar
a sua expansão.
II – Modificar, suspender ou suprimir
exigências
administrativas
ou
regulamentares, com a finalidade de
facilitar e estimular a exportação, bem
como disciplinar e reduzir os custos da
fiscalização.
III – Decidir sôbre normas, critérios
e sistemas de classificação comercial
dos produtos objeto do comércio
exterior.
IV – Estabelecer normas para a
fiscalização de embarque e dispor sôbre a
respectiva execução, com vistas à
redução de custos.
V – Traçar a orientação a seguir
nas
negociações
de
acôrdos
internacionais relacionados com o
comércio exterior e acompanhar a sua
execução.
Art. 4º Compete, ainda, ao Conselho:
I – Recomendar diretrizes que
articulem o emprego do instrumento
aduaneiro com os objetivos gerais da
política de comércio exterior, observados
o interêsse e evolução das atividades
industriais e agrícolas.
II – Opinar, junto aos órgãos
competentes, sôbre fretes dos transportes
internacionais, bem como sôbre política
portuária.
III – Estabelecer as bases da
política de seguros no comércio
exterior.
IV – Recomendar medidas tendentes
a amparar produções exportáveis,
considerando a situação específica dos
diversos setores da exportação, bem
como razões estruturais, conjunturais ou
circunstanciais que afetem negativamente
aquelas produções.
V – Sugerir medidas cambiais,
monetárias e fiscais que se recomendem
do ponto de vista do intercâmbio com o
exterior.
VI – Opinar sôbre a concessão do
regime de Entrepostos, Areas Livres,
Zonas Francas e Portos Livres, com
vistas a atender às conveniências da
política de comércio exterior.
VII – Acompanhar e promover
estudos sôbre a política comercial
formulada
por
organismos
internacionais e sôbre a política
aplicada
por
outros
países
ou
agrupamentos regionais, que possam
interessar à economia nacional.
VIII – Opinar, na esfera do Poder
Executivo ou quando consultado por
qualquer das Casas do Congresso
Nacional,
sôbre
anteprojetos
e
projetos de lei que se relacionem com
o comércio exterior ou adotem
medidas que neste possam ter
implicações.
Art. 5º Na formulação e execução da
politica de comércio exterior serão
considerados, entre outros, os seguintes
objetivos principais:
I – A criação de condições internas e
externas capazes de conferir maior
capacidade competitiva aos produtos
brasileiros no exterior.
II – A crescente diversificação da
pauta
de
produtos
exportáveis,
especialmente através de estímulos
apropriados à exportação de produtos
industriais.
III – A ampliação de mercados
externos, quer mediante incentivos à
penetração de novos produtos em
mercados tradicionais, quer através da
conquista de novos mercados.
IV – A preservação do suprimento
regular, à economia nacional, de
matérias-primas,
produtos
intermediários e bens de capital
necessários
ao
desenvolvimento
econômico do País.

Art. 6º O Conselho Nacional do
Comércio Exterior será presidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e
integrado pelos seguintes membros:
– Ministro das Relações Exteriores
ou seu representante;
– Ministro do Planejamento e da
Coordenação
Econômica
ou
seu
representante;
– Ministro da Fazenda ou seu
representante;
– Ministro da Agricultura ou seu
representante;
– Presidente do Banco Central da
República do Brasil ou seu representante;
– Presidente da Comissão de
Marinha Mercante;
– Diretor da Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S. A.;
– Presidente do Conselho de Política
Aduaneira;
– Três (3) representantes da
iniciativa privada, indicados em lista
triplice pela Confederação Nacional da
Agricultura, Confederação Nacional do
Comércio, e Confederação Nacional da
Indústria, e designados pelo Ministro da
Indústria e do Comércio.
§ 1º Em suas faltas ou impedimentos
como Presidente do Conselho, o Ministro
da Indústria e do Comércio será
substituído pelo Ministro das Relações
Exteriores e, na ausência dêste, pelo
Ministro
do
Planejamento
e
da
Coordenação Econômica.
§ 2º O Presidente do Conselho
poderá solicitar a presença de titulares de
outros órgãos, quando necessário, nas
reuniões em que houver decisões sôbre
assuntos
de
interêsse
do
setor,
respectivo.
Art. 7º As deliberações do Conselho
Nacional do Comércio Exterior que devam
ser cumpridas, por pessoas físicas ou
pessoas jurídicas de direito privado,
sòmente vigorarão depois de publicadas
pelo Diário Oficial da União.
Parágrafo único. As deliberações
serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria dos membros do
Conselho.
Art. 8º As Comissões ou Grupos
existentes de natureza executiva ou
consultiva, que tratem de assuntos
específicos do comércio exterior ficam
subordinados às normas e diretrizes do
Conselho Nacional do Comércio Exterior.
Parágrafo único. É o Conselho
autorizado a constituir outras comissões
ou grupos a que se refere êste artigo,
sempre que conveniente ao cumprimento
dos objetivos da presente lei.
Art. 9º Na qualidade de principal
órgão executor das normas, diretrizes e
decisões do Conselho Nacional do
Comércio Exterior (CONCEX), conforme
definido no capitulo II desta Lei, proverá o
Banco do Brasil Sociedade Anônima,
através de sua Carteira de Comércio
Exterior, os serviços da Secretaria Geral
do
Conselho,
à
qual
incumbirá
precìpuamente:
a)
preparar
os
trabalhos
e
expedientes
para
deliberação
do
Conselho, bem como elaborar estudos
técnicos referentes à matéria de
competência do Conselho, ou por êste
solicitados;
b) superintender as providências
administrativas
e
exercer
outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Regulamento.
Art. 10. Para a realização das tarefas
de estudo, planejamento e coordenação
necessárias à execução das atribuições
referidas neste artigo, o Banco utilizará o
pessoal técnico de seus próprios quadros,
podendo, entretanto, o Presidente do
Conselho Nacional do Comércio Exterior,
sempre
que
necessário,
requisitar
servidores públicos federais, autárquicos
ou de emprêsas de economia mista
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que
possuam
conhecimentos
especializados sôbre comércio exterior.
§ 1º Os órgãos representados no
Conselho prestarão tôda colaboração que
lhes fôr solicitada, na conformidade dos
objetivos desta lei, devendo ainda
complementar, no âmbito de suas
atribuições, os trabalhos e tarefas da
Secretaria Geral.
§ 2º Ao pessoal requisitado nos
têrmos dêste artigo serão assegurados,
nos setores de origem, todos os direitos e
vantagens dos respectivos cargos.
§ 3º As entidades representativas
dos diversos setores econômicos poderão
designar assessôres para cooperarem em
estudos específicos.
Art. 11. As condições de execução e
remuneração dos serviços que não se
caracterizem como operações bancárias
usuais, a serem realizados por intermedio
da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S.A., serão objeto de
contratação entre êste e a União Federal
que será representada pelos Ministros da
Fazenda e da Indústria e do Comércio
conjuntamente.
Art. 12. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior decidirá de sua própria
organização, elaborando o seu o
regimento interno, no qual serão definidas
as atribuições de seus membros e as
normas de funcionamento da SecretariaGeral.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS
Art. 13. O Banco do Brasil S.A.,
através de sua Carteira de Comércio
Exterior, atuará no âmbito interno, como
principal órgão executor das normas,
diretrizes e decisões do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
Art. 14. O artigo 2º da Lei nº 2.145,
de 29 de dezembro de 1953, passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 2º Nos têrmos dos artigos 19 e
59, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, compete ao Banco do Brasil S.
A., através de sua Carteira de Comércio
Exterior, observadas as decisões, normas
e critérios estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
I – Emitir licenças de exportação e
importação, cuja exigência será limitada
aos casos impostos pelo interêsse
nacional.
II
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente a fiscalização de preços,
pesos, medidas, classificação, qualidades
e tipos, declarados nas operações de
exportação,
diretamente
ou
em
colaboração com quaisquer outros órgãos
governamentais.
III
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, qualidades e tipos nas
operações de importação, respeitadas as
atribuições e competência das repartições
aduaneiras.
IV – Financiar a exportação e a
produção para exportação de produtos
industriais,
bem
como,
quando
necessário, adquirir ou financiar, por
ordem e conta do Tesouro Nacional,
estoques de outros produtos exportáveis
V – Adquirir ou financiar, por ordem e
conta do Tesouro Nacional, produtos de
importação necessários ao abastecimento
do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques
reguladores, sempre que o comércio
importador não tenha condições de fazêlo de forma satisfatória.
VI – Colaborar, com o órgão
competente, na aplicação do regime da
similaridade e do mecanismo do "draw-back"
VII – Elaborar, em cooperação com
os órgãos do Ministério da Fazenda, as
estatísticas do comércio exterior.
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VIII – Executar quaisquer outras
medidas relacionadas com o comércio
exterior que lhe forem atribuídas.
Art. 15. No caso de dúvidas quanto
aos preços a que se refere o item III, do
artigo 2º, da Lei nº 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, poderá a CACEX
solicitar, dos importadores ou às
repartições governamentais no exterior,
elementos comprobatórios do preço de
venda dos produtos no mercado interno
do país exportador.
Art. 16. Ao Ministério das Relações
Exteriores caberá a execução, no âmbito
externo, da política de comércio exterior
estabelecida pelo Conselho.
Parágrafo único. As repartições
Diplomáticas e os Consulados, as
Autarquias e Sociedades de Economia
Mista,
no
exterior,
trabalharão
coordenadamente
fornecendo
ao
Conselho tôda a colaboração e as
informações necessárias.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS, FORMALIDADES E
PROCEDIMENTOS
Art. 17. E' obrigatório o registro do
exportador, na CACEX, nos têrmos da Lei
nº 4.657, de 10 de dezembro de 1964,
salvo nos casos a que se referem os itens
d, e, g e h, do art. 20 e outros a critério do
Conselho, que baixará instruções a
respeito.
Parágrafo único. O registro do
exportador na CACEX é válido para todos
os fins necessários, no processamento da
exportação.
Art. 18. Fica o Conselho autorizado a
orientar, disciplinar ou modificar a
marcação de volumes que contenham
produtos
destinados
à
exportação,
regulada pela Lei nº 4.557, de 10 de
dezembro de 1964, desde que para facilitar
e simplificar operações de exportação.
Art. 19. Os produtos agrícolas,
pecuários, matérias-primas minerais e
pedras preciosas destinados à exportação
deverão ser classificados, padronizados
ou avaliados, prèviamente quando assim
o exigir o interêsse nacional, observado o
disposto no artigo 20.
Art. 20. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior baixará os atos
necessários à máxima simplificação e
redução de exigências de papéis e trâmites
no processamento das operações de
exportação e deverá, também, de imediato,
promover, definir e regular:
a) a determinação dos produtos a
que se refere o art. 19, destinados à
exportação que devam ser prèviamente
classificados, padronizados ou avaliados,
bem como as normas e critérios a serem
adotados e o sistema de fiscalização e
certificação;
b) a fiscalização de embarques, por
qualquer via, e as medidas que visem a
sua unificação, orientação e disciplina;
c) a seleção, ouvidos as órgãos
competentes, dos portos e postos de
fronteiras aptos a realizarem exportações
para os fins do item anterior;
d) a remessa de amostras e
pequenas encomendas e as normas
disciplinadoras de seu embarque;
e) a exportação, por qualquer via, de
mercadorias destinadas exclusivamente
ao consumo ou ao uso dos órgão oficiais
brasileiros no exterior, organismos
internacionais
e
representações
diplomáticas de outros países em
território estrangeiro, bem como para o
seu respectivo pessoal;
f) o exercício das atividades das
organizações comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de sociedades,
associações, consórcios, comissárias, ou
qualquer outra, inclusive órgãos de
classe;
g) a remessa para o exterior de
produtos e materiais destinados à
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análise de laboratórios de produção
industrial e recuperação; de projetos,
plantas e desenhos industriais de
instalações e de material de propaganda
comercial e turística;
h) a venda de produtos nacionais ou
nacionalizados a pessoas que estejam
saindo do País, mediante entrega na
embarcação, aeronave ou fronteira.
§ 1º. Na classificação, padronização
e avaliação, a que se refere o item a,
dêste artigo, ter-se-ão em vista tipos
comerciais definidos e adequados às
exigências
internacionais
e
às
conveniências da política de exportação.
§ 2º. Na exportação de produtos
primários sujeitos à classificação, o
portador
deverá
declarar
as
características do produto, na forma que
dispuser o Conselho, o que será
comprovado quando da fiscalização do
seu embarque.
§ 3º. O Conselho determinará o
procedimento a ser seguido, nos casos
em que o importador estrangeiro exigir do
exportador brasileiro certificado ou
declaração específica de classificação,
avaliação ou padronização.
§ 4º. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior poderá proceder à
incorporação de organizações comerciais
dedicadas à exportação, sob a forma de
consórcios, podendo, nas mesmas, a
União, as Autarquias ou Sociedades de
Economia Mista, deter a maioria do
Capital Social.
§ 5º. Nos casos de consórcio
incorporado
pelo
Conselho,
o
incorporador
será
nomeado
pelo
Conselho e sua remuneração será
exclusivamente aquela fixada pela
Assembléia-Geral, trinta dias após
decreto do Poder Executivo, aprovando a
constituição
do
consórcio,
quando
prestará contas de sua gestão.
§ 6º. A norma do parágrafo anterior
aplica-se a todos os incorporadores ou
representantes da União nos atos
constitutivos
de
sociedades
de
economia mista cujas contas não
tenham sido aprovadas pela respectiva
Assembléia-Geral, à data da publicação
desta Lei.
§ 7º. Os consórcios de exportação,
criados de acôrdo com o preceituado nos
parágrafos
anteriores,
gozarão
preferencialmente dos beneficios da
presente Lei.
Art. 21. Ficam transferidas para o
Conselho Nacional do Comércio Exterior
as atribuições previstas no item III, do
artigo 2º, da Lei Delegada nº 5, de 26 de
setembro de 1962, no artigo 51 e seu
parágrafo único, da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964; alínea b do artigo
15, da Lei nº 1.184, de 30 de agôsto de
1950, que modificou a alínea b do artigo
6º da Lei nº 86, de 8 de setembro de
1947; e no Decreto-lei nº 9.620, de 21
de agôsto de 1946, que modificou o
Decreto-lei nº 1.117, de 24 de fevereiro
de 1939.
Art. 22. A criação, por parte dos
órgãos da Administração Federal, na
exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, contrôles diretos
ou indiretos fica sujeita à prévia
aprovação do Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
Art. 23. As operações de exportação,
draw-back, franquia temporária, trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
deverão
ser
processadas, em todos os seus trâmites,
junto aos órgãos competentes, por
despachantes aduaneiros. O dono ou
consignatário da mercadoria poderá
credenciá-los livremente.
§ 1º A remuneração do despachante
aduaneiro, nos despachos de exportação
para
o
exterior,
será
livremente
convencionada entre os interessados ou
fixada pelo Ministério da Indústria
e do Comércio, e não poderá, em

nenhuma hipótese, ser recolhida através
das repartições aduaneiras.
§
2º
A
contribuição
dos
despachantes
aduaneiros
ao
seu
Sindicato será fixada pelos profissionais
associados, respeitado o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 24. A atividade do despachante
estadual continuará a ser regulada por
lei do Estado no âmbito de suas
atribuições.
Art. 25. As mercadorias de
exportação
para
pronto
embarque
poderão ser prèviamente depositadas na
área interna do pôrto, de modo a permitir
melhor e mais rápida fiscalização e
conferência, fácil processamento de
despacho e maior velocidade às
operações
de
carregamento
das
embarcações.
Art. 26. O Poder Executivo
disciplinará:
a) o uso de armazéns internos e
pátios da faixa de cais, tendo em vista
o cumprimento do artigo anterior e
para
possibilitar
o
depósito
simultâneo, em uma mesma área
interna,
de
mercadorias
de
exportação para pronto embarque e
de importação;
b) o tráfego, desembaraço nas
repartições, exigências para operações
e movimentação das embarcações e
aeronaves dos portos e aeroportos do
País, tendo em vista facilitar a
tramitação
e
eliminar
exigências
desnecessárias.
Art. 27. As mercadorias depositadas
nos
armazéns,
pátios
e
áreas
alfandegadas, para efeito de fiscalização
de
embarques,
estarão
sujeitas
únicamente as despesas cobradas nos
embarques diretos.
Art.
28.
As
mercadorias
destinadas
à
exportação
e
depositadas nos armazéns internos
ou externos, pátios, pontes ou
depósitos, poderão ser dispensados
do pagamento das taxas relativas à
armazenagem, pelo prazo de até 15
dias, na forma do que dispuser o
Poder Executivo.
Art. 29. Em todos os portos
nacionais e postos de embarques,
selecionados de acôrdo com o item c,
do artigo 20, haverá um "Setor
de
Exportação",
onde
ficarão
centralizados todos os serviços dos
diferentes órgãos.
§ 1º Os serviços necessários à
exportação e importação, para tôdas as
repartições, funcionarão em horário
corrido, inclusive domingos e feriados,
durante 24 horas ininterruptas, em
turnos.
§
2º
Tendo
em
vista
a
peculiaridade de cada pôrto ou pôsto
de embarque e o movimento de
embarcações ou veículos, o horário
poderá ser reduzido.
§ 3º Os serviços portuários e de
armazenagem
ficam
obrigados
a
assegurar as condições de operações
necessárias ao cumprimento do previsto
neste artigo.
Art. 30. A exportação de qualquer
mercadoria, realizada por via postal
aérea ou terrestre, obedecerá, no que
couber, às normas constantes da
presente lei.
Art. 31. A utilização da capatazia e
da estiva ou dos operadores portuários
resultantes da fusão dessas duas
categorias, prevista no artigo 21, do
Decreto-lei nº 5, de 5 de abril de 1966,
ou serviços equivalentes, para o
embarque de qualquer mercadoria
destinada
à
exportação,
será
remunerada,
por
produção,
rigorosamente em função do serviço
efetivamente prestado, vedada a
cobrança de qualquer outro gravame,
inclusive adicionais não previstos em
lei.
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Art.
32.
As
embarcações
procedentes
do
exterior
serão
visitadas
nos
portos,
pelas
autoridades marítimas de Saúde,
Policia Marítima e Alfândega, nos
fundadores, no cais, ou, ainda,
quando demandando o cais de
atracação, de modo a facilitar, ao
máximo a liberação das embarcações,
permitindo
imediato
início
das
operações de carga ou descarga das
mercadorias e de desembarque ou
embarque de passageiros.
Art. 33. A visita de autoridade de
Saúde será dispensada sempre que a
autoridade do pôrto receber, via rádio,
do
comandante
da
embarcação,
informações satisfatórias quanto ao
estado sanitário a bordo e tiver, por
qualquer via, autorizado a "livre
prática".
Parágrafo único. A visita de Saúde,
quando necessária, será realizada de
conformidade com os compromissos
assumidos pelo Brasil no Regulamento
Sanitário Internacional, que estiver em
vigor, aprovado pela Assembléia Mundial
de Saúde, da Organização Mundial de
Saúde.
Art.
34.
As
visitas
das
autoridades mencionadas no artigo 32
serão feitas:
a) em qualquer hora do dia ou da
noite e em qualquer dia da semana,
inclusive domingos. e feriados;
b) obedecendo, em princípio, à
ordem cronológica de chegada ao pôrto,
considerando-se para êsse fim, quando
fôr o caso, o fundeio na barra;
c) em conjunto, de modo a reduzir ao
minimo a interdição da embarcação.
Art. 35. O Poder Executivo baixará
os atos necessários relativos à orientação
e disciplina:
a) da constituição de turmas de
visitas, tendo em vista a peculiaridade de
cada pôrto e o movimento de
embarcações nos diferentes portos;
b) dos casos passíveis de visitas
prioritárias às embarcações.
Art. 36. A profissão de corretor de
navios continua sujeita às exigências do
Decreto nº 52.090, de 1963, inclusive na
parte referente aos honorários, que não
poderão, em hipótese alguma, ultrapassar
os limites fixados na Tabela de
Corretagem anexa ao referido decreto,
sob pena de demissão.
§ 1º As comissões e remunerações
dos corretores de navios referidas neste
artigo não poderão ser cobradas a
qualquer título, dos exportadores.
§ 2º A compra ou venda de navios
construídos por estaleiros nacionais
independe da intervenção dos corretores
de navios.
§ 3º Os armadores nacionais,
especialmente as entidades autárquicas e
de economia mista controladas pela
União ou pelos Estados, poderão realizar
pessoalmente,
pelo
proprietário,
comandante, capitão ou mestre as
atribuições de corretores de navios,
relacionadas com o desembaraço das
suas embarcações, ficando proibida a
delegação de competência, para tal fim, a
terceiros.
CAPÍTULO IV
DOS ARMAZÉNS GERAIS
ALFANDEGADOS
Art. 37. O Ministro da Fazenda
poderá autorizar, as pessoas juridicas que
funcionarem
como
emprêsas
de
armazéns gerais, a operar unidades de
armazenamento,
ensilagem
e
frigorificagem, como armazéns gerais
alfandegados, observadas as condições
de segurança técnica e financeira e de
resguardo aos interêsses fiscais, nas
condições que dispuser o Regulamento
da presente Lei.
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Art. 38. O desembaraço alfandegário
para transporte e depósito em armazem
geral alfandegado poderá ser processado,
sem o recolhimento imediato dos tributos
devidos
na
importação,
conforme
dispuser o Poder Executivo.
Art. 39. As mercadorias importadas e
depositadas
em
armazéns
gerais
alfandegados poderão ser mantidas em
depósito durante o prazo a ser
estabelecido em Regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo, as mercadorias
importadas poderão:
1 – ser entregues ao consumo
interno, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas as
exigências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros.
II – Ser devolvidas ao país de origem
ou ser reexportadas para o exterior, total
ou parcialmente, de uma só vez ou em
lotes ou parcelas, independentemente de
tributos, provada, entretanto, no ato, a
sua correspondência com os documentos
de embarque, conforme dispuser o
Regulamento.
Art. 40. O depósito, em armazéns
gerais alfandegados, de mercadorias
destinadas à exportação, será feito após
cumpridas as formalidades a serem
previstas em Regulamento, excetuado,
entretanto, o recolhimento prévio de
tributos porventura devidos.
Parágrafo único. As mercadorias
depositadas nos têrmos do presente
artigo poderão, a qualquer tempo, ser
embarcadas para a exportação, desde
que o exportador pague os tributos
devidos e cumpra as disposições
cambiais inerentes à operação.
Art. 41. Será da responsabilidade da
emprêsa proprietária do armazém geral
alfandegado o transporte das mercadorias
importadas, destinadas a deposito no
armazém,
ou
das
mercadorias
exportáveis procedentes do armazém,
entre êle e o pôrto ou o pôsto de
desembarque ou embarque, salvo se o
transporte fôr feito por estradas de ferro.
§ 1º O extravio da mercadoria
durante o transporte importará em
imediato vencimento dos impostos e
taxas devido pela mercadoria importada
ou exportada, devendo a emprêsa
proprietária
do
armazém
geral
alfandegado
recolher
a
respectiva
importância no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, assegurado seu direito
regressivo contra o transportador.
§
2º
Os
importadores
ou
exportadores, conforme o caso, serão
solidàriamente responsáveis com as
obrigações caracterizadas neste artigo,
em relação ao Fisco.
Art. 42. As emprêsas que operarem
armazéns gerais alfandegados poderão
firmar contratos de correspondência
comercial com entidades assemelhadas,
localizadas no exterior.
§ 1º Em virtude dos contratos a que
se refere êste artigo, poderão os
armazéns gerais alfandegados receber a
depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depósito e
warrants emitidos em moeda estrangeira,
ou documentos assemelhados, conforme
a legislação de cada país, cuja
transferência o credor respectivo, se
houver, tenha autorizado.
§ 2º Poderá, ademais, o armazém
geral alfandegado, quando se tratar de
mercadorias destinadas à exportação
emitir recibos de depósitos e warrants em
moeda estrangeira, transferíveis a
entidades assemelhadas com que
mantenha contratos de correspondência
comercial, sòmente embarcando a
mercadoria assim garantida, com prévio
assentimento do credor interno, se
houver.
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Art. 43. O Poder Executivo fixará o
limite do valor declarado das mercadorias
que poderão ser recebidas, sob a guarda
dos armazéns gerais alfandegados, com
emissão de recibos depósitos e warrants,
em função do capital registrado, bem
como as condições em que poderá ter
elevado.
Art. 44. As emprêsas de armazéns
gerais que obtenham o licenciamento de
armazéns gerais alfandegados não
poderão imobilizar recursos, por período
superior a um ano, em bens ou valôres
que não sejam os destinados a seu objeto
social, salvo se o fizerem em títulos da
dívida pública federal.
Art.
45.
Decorrido
o
prazo
estipulados no artigo 39, e não retiradas,
pelo
depositante,
as
mercadorias
depositadas na forma nêle prevista, seja
para colocação no mercado interno, seja
para retôrno ao país de origem, seja para
exportação ou encaminhamento a outros
destinos ou não pagas as tarifas de
armazenagem geral e os serviços
complementares devidos à emprêsa
depositária, a autoridade competente, na
forma
indicada
no
Regulamento,
promoverá o leilão público das mesmas.
§ 1º. Desde que coberto o crédito do
Fisco, a emprêsa de armazém geral que
promover o leilão poderá concretizá-lo
pelo lance que alcançar.
§ 2º Do montante recebido deverão
ser:
a) pagas as despesas de leilão,
deduzidos o crédito da depositária e
prestadora de serviços, os custos
financeiros e tributos devidos ao Govêrno
Federal, bem como o principal e os juros
de crédito garantido por warrants.
b) remetidos, ao credor, se houver, o
principal e os juros de seu crédito,
expresso através de recibo do depósito
ou de warrant transferido;
c) recolhido o saldo, se houver, ao
Banco do Brasil S.A., à ordem do
depositante.
§ 3º Se a importância do leilão fôr
insuficiente para a cobertura das
despesas previstas no parágrafo anterior,
o Fisco Federal, a emprêsa de
armazenagem geral ou o credor por
warrants, poderão acionar o devedor para
haver, de outros bens seus, o
ressarcimento a que fizerem jus.
§ 4º Se o crédito por warrants estiver
garantido por seguro, na forma do artigo
48, o direito de credor será exercido direta
e automàticamente pela seguradora
interessada.
Art. 46. Os armazéns gerais
alfandegados não podem introduzir, nas
mercadorias
depositadas,
qualquer
modificação, devendo conservá-las no
mesmo estado em que as recebem,
admitindo-se
tão-sòmente,
sob
a
fiscalização
das
autoridades
competentes, a mudança de embalagens
essencial para que as mercadorias não se
deteriorem ou percam valor comercial.
Parágrafo único. Os armazéns gerais
não alfandegados podem mediante
autorização do depositante e do credor,
quando houver, introduzir modificações
nas mercadorias depositadas, a fim de
aumentar-lhes o valor mas sem lhes
alterar a natureza, cobrando, pelos
serviços que assim realizarem, preços
prèviamente estipulados.
Art. 47. Em nenhuma hipótese,
poderão
os
armazéns
gerais
alfandegados ser requisitados para fins
militares, ou de abastecimento, salvo
estado de sítio, grave comoção intestina,
guerra ou calamidade pública oficialmente
declarada.
Art. 48. O Instituto de Resseguros
do Brasil estabelecerá as condições
em que será autorizada a emissão de
apólices de seguro de warrants, de cir-

culação interna ou externa, emitidos por
armazéns gerais alfandegados.
Art. 49. O Conselho Monetário
Nacional fixará as normas aplicáveis ao
acesso dos warrants às negociações nas
Bôlsas de Valôres.
Parágrafo
único.
Os
lucros
resultantes da venda de warrants, através
de Bôlsas de Valôres, não constituirão
rendimento tributável.
Art. 50. O Banco Central da
República do Brasil poderá autorizar os
bancos, que assim o requererem, a
criarem carteiras de desconto e
redesconto de warrants e fixará os
requisitos necessários a tanto.
Art. 51. As emissões, aceites,
transferências, endossos, obrigações,
coobrigações e seguros assumidos não
incidirão em impôsto de sêlo.
Art. 52. As disposições do artigo 7º
da Lei Delegada nº 3, de 26 de setembro
de 1962, aplicam-se também a produtos
industrializados.
Art. 53. Aplica-se aos armazéns
gerais alfandegados o disposto no artigo
70 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de
1965; na Lei Delegada nº 3, de 26 de
setembro de 1962; no Decreto número
1.102, de 21 de novembro de 1903, e
demais
legislação
relativa
à
armazenagem geral, no que esta lei não
contrariar.
CAPÍTULO V
DAS ISENÇÕES E INCENTIVOS
Art. 54. Com exceção do impôsto de
exportação, regulado por lei especial,
ficam extintos todos os impostos, taxas,
quotas, emolumentos e contribuições que
incidam especìficamente sôbre qualquer
mercadoria destinada à exportação
despachada em qualquer dia, hora e via.
§ 1º As isenções previstas neste
artigo abrangem, também, na exportação:
a) os registros, contratos, guias,
certificados, licenças, declarações e
outros papéis;
b) as contribuições e taxas
específicas de caráter adicional, sôbre
operações
portuárias,
fretes
e
transportes;
c) os serviços extraordinários a que
se refere o Decreto-lei nº 8.663, de 14 de
janeiro de 1946; Decreto-lei número
9.892, de 16 de setembro de 1946;
Decreto-lei nº 9.890, de 16 de agôsto de
1946;
d) taxa de desinfecção de que trata o
Decreto-lei nº 194, de 21 de janeiro de
1938, e o Decreto-lei número 8.911, de 24
de janeiro de 1946;
e) taxa de inspeção sanitária prevista
no Decreto-lei nº 921, de 1º de dezembro
de 1938.
§ 2º O disposto no presente artigo
não se aplica às retenções específicas de
natureza cambial que incidem sôbre café
e outros produtos, determinadas pelo
Conselho Monetário Nacional ou pela
extinta Superintendência da Moeda e do
Crédito.
§ 3º A taxa de renovação da Marinha
Mercante, extinta na exportação, será
cobrada, na importação de mercadorias
procedentes do exterior, à base de 10%
(dez por cento) do frete líquido.
§ 4º Ficam extintos os débitos
fiscais,
ajuizados
ou
não,
dos
exportadores de banana, referentes aos
tributos cancelados pelo presente artigo.
Art. 55. A isenção do impôsto de
importação, configurada como medida de
estimulo à exportação, implicará na
isenção, igualmente, do impôsto de
consumo, da taxa de despacho aduaneiro,
da taxa de renovação da Marinha
Mercante, da taxa de recuperação
dos portos e daquelas que não
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correspondam à contraprestação de
serviço realizado.
Art. 56. É livre de emolumento o visto
consular
em
faturas
comerciais
correspondentes
às
importações
originárias de países que outorgam o
mesmo tratamento às exportações
brasileiras a êles destinadas.
Art. 57. O prazo previsto no artigo 5º,
da Lei 4.663, de 3 de junho de 1965, no
qual as emprêsas poderão deduzir, o
lucro sujeito ao impôsto de renda, a
parcela correspondente à exportação de
produtos manufaturados, é estendido até
o exercício financeiro de 1971, inclusive.
Parágrafo único. Aplicam-se, às
organizações a que se refere o item 7, do
artigo 20, as disposições da Lei número
4.663, de 3 de junho de 1965, inclusive a
dilatação de prazo prevista neste artigo.
Art. 58. As embarcações marítimas
nacionais,
quando
em
linhas
internacionais, poderão ser abastecidas
de combustível, com isenção do
pagamento do impôsto único sôbre
combustível.
Art. 59. O exportador de produtos
manufaturados e de produtos extrativos
beneficiados,
cuja
penetração
no
mercado
internacional
convenha
incentivar, e que forem determinados pelo
Conselho Nacional do Comércio Exterior,
terá direito a receber, em restituição, o
valor dos impostos únicos sôbre
lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos e sôbre energia elétrica que tiver
integrado o custo do produto exportado.
§ 1º O direito à restituição previsto
neste artigo se aplica ao montante de
cada impôsto único que exceder de 2%
(dois por cento) do valor FOB do produto
exportado, e será exercido na forma que
fôr estabelecida no regulamento desta lei.
§ 2º A restituição de que trata êste
artigo será feita trimestralmente pelo
Banco do Brasil S.A., por intermédio da
Carteira de Comércio Exterior, à vista da
demonstração dos impostos únicos que
incidiram nos produtos efetivamente
exportados, observadas as normas gerais
estabelecidas pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
§ 3º A restituição referida neste
artigo será debitada exclusivamente à
conta da parte da receita que cabe à
União, nos impostos únicos a que se
refere êste artigo.
Art. 60. É criado, no Banco Central
da República do Brasil, o "Fundo de
Financiamento à Exportação" (FINEX),
destinado a suprir recursos ao Banco do
Brasil S.A. para a realização, por
intermédio da Carteira de Comércio
Exterior, em conjugação com os demais
setores especializados, das seguintes
operações:
a) financiamento da exportação e da
produção para exportação de emprêsas
industriais que desejem iniciar ou
incrementar as vendas externas de seus
produtos, diretamente ou através de
representantes
ou
organizações
especializadas;
b) aquisição e financiamento dos
excedentes do consumo doméstico da
produção nacional de bens exportáveis,
quando tais providências se fizerem
indispensáveis
à
regularização
do
escoamento da safra;
c) complementação da remuneração
em cruzeiros de produtos de exportação
que encontrem dificuldade temporária de
colocação no exterior, devido à baixa
cotação nos mercados internacionais;
d) estabelecimento de adequada
relação de preços entre o produto
exportado in natura e seus manufaturados
ou derivados;
e) assistência à produção agrícola
de exportação, bem como financiamento
de
estocagem
dêsses
produtos,
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quando sujeitos a oscilações de
entressafras.
Art. 61. Constituirão recursos do
FINEX:
I – Empréstimos e doações de
entidades nacionais, estrangeiras ou
internacionais.
II – Recursos orçamentários ou
provenientes de créditos especiais.
III – O produto integral das multas
previstas nesta lei, bem como vendas de
mercadorias confiscadas na forma desta
lei.
IV – Parcela de recursos que lhe fôr
destinada pelo Ministério da Fazenda,
através da colocação de Obrigações do
Tesouro de que trata o artigo 5º da Lei nº
4.770, de 15 de setembro de 1965.
V – Eventuais disponibilidades em
cruzeiros decorrentes do contrôle do
sistema cambial, a critério do Conselho
Monetário Nacional.
VI – A receita da venda de
"Promessas de Licença de Importação"
relativa a produtos de categoria especial.
VIl – O valor das diferenças de
preços apuradas na venda de produtos
importados e exportados, adquiridos por
conta do Govêrno.
VIII – O rendimento dos depósitos e
aplicações do proprio Fundo.
IX – Recursos que lhe forem
destinados de qualquer outra fonte.
Art. 62. O Orçamento Geral da
União consignara ao Fundo de
Financiamento à Exportação, dotação
específica a ser fixada anualmente a
partir do exercício de 1967 e durante, no
mínimo,
10
(dez)
exercícios
orçamentários consecutivos.
Parágrafo único. Para os fins dêste
artigo, no exercício de 1966, é o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito de
Cr$ 20.000.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros) que será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art.
63.
Ficam
os
órgãos
responsáveis
pela
fiscalização
de
embarque obrigados a prestar os mais
amplos esclarecimentos sôbre os direitos
e deveres dos exportadores, bem como
dar a necessaria assistência a realização
normal das operações de exportação,
tendo em vista os objetivos da presente
lei.
Art. 64. As repartições aduaneiras
deverão verificar se os dados da Fatura
Comercial são verídicos e coincidem
com os da Nota de Importação,
convidando
o
importador
ou
despachante autorizado a fazer a devida
correção, se observada divergência,
ficando o desembaraço da mercadoria
condicionado ao cumprimento prévio da
diligência,
não
cabendo
qualquer
penalidade por divergência entre a
fatura e o despacho, ressalvadas as
hipóteses previstas nos artigos 33 e 34,
da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de
1957.
Art. 65. Quando ocorrerem, na
exportação,
erros
ou
omissões
caracteristicamente sem a intenção de
fraude e que possam ser de imediato
corrigidos, a autoridade responsável pela
fiscalização alertará o exportador e o
orientará sôbre a maneira correta de
proceder.
Art. 66. As fraudes na exportação,
caracterizadas de forma inequívoca,
relativas à preços, pesos, medidas,
classificação e qualidade sujeitam o
exportador, isolada ou cumulativamente,
a:
a) multa de 20 (vinte) a 50%
(cinqüenta por cento) do valor da
mercadoria:
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b) proibição de exportar por 6 (seis)
a 12 (doze) meses.
§ 1º Apurada a fraude, o processo
pertinente
será
encaminhado
a
autoridade aduaneira para fins de
aplicação da multa correspondente, se
fôr o caso.
§ 2º Na aplicação do disposto no
parágrafo anterior, a autoridade
poderá determinar a retenção da
mercadoria, ate o pagamento da
multa respectiva e satisfação das
demais exigências.
§ 3º A imposição da multa
prevista na alínea a dêste artigo não
excluirá a regularização cambial,
quando devida.
§ 4º Para os efeitos do disposto no
parágrafo anterior a regularização
cambial se efetuará com base na taxa
de câmbio aplicável à operação
correspondente, da data do respectivo
pagamento.
§ 5º Ocorrendo operação ilegítima
de câmbio, a autoridade aduaneira
ouvirá,
para
instauração
do
procedimento fiscal, a fiscalização
cambial do Banco Central da República
do Brasil, que dirá sôbre a procedência
dos fatos encaminhados no âmbito de
sua competência.
Art. 67. Ocorrendo reincidência,
genérica ou específica, nos casos a que
se refere o art. 65, serão aplicadas,
isolada
ou
cumulativamente,
ao
exportador, as seguintes penalidades:
a) multa de 60 (sessenta) a 100%
(cem por cento) do valor das
mercadorias.
b) proibição de realizar operações
de crédito, de qualquer natureza com
entidades públicas, autárquicas e
estabelecimentos de crédito de que seja
acionista o Govêrno Federal, pelo prazo
de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro)
meses.
Parágrafo único. Quando ocorrerem
reincidências que caracterizem a má-fé
do exportador, a CACEX poderá
determinar a cassação do seu registro.
Art. 68. Na exportação ou na
tentativa
de
exportação
de
mercadorias de saída proibida do
território nacional, considerando-se
como tais aquelas que assim forem
previstas
em
lei,
tratados
ou
convenções internacionais firmados
pelo Brasil, o exportador será punido,
cumulativamente,
com
a
multa
disposta no art. 66, com o confisco da
mercadoria e com a proibição de
exportar pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) a 60 (sessenta) meses.
Parágrafo
único.
Ocorrendo
reincidência,
será
cassado
definitivamente o registro do exportador.
Art. 69. As sanções previstas na
alínea b, do art. 66, na alínea b e
parágrafo único; do art. 67 e no artigo 68
desta Lei, estendem-se a todos os
diretores,
sócios,
gerentes
ou
procuradores responsáveis pela firma
exportadora.
Art.
70.
As
mercadorias
confiscadas serão vendidas em leilão
público, pela autoridade aduaneira,
sendo o produto respectivo recolhido
integralmente
ao
Fundo
de
Financiamento à Exportação, a que se
refere o artigo 60 desta Lei.
Art. 71. Quando a fraude, na
exportação, referir-se à classificação
da mercadoria, e resultar de ato,
certificado ou atestado emitido por
Bôlsa de Mercadorias, Associações,
órgãos
de
classe
ou
outros
congêneres,
serão
aplicadas
às
entidades, isolada ou cumulativamente,
e sem prejuízo das sanções imponíveis
ao exportador:
a) multa não inferior a 100 (cem)
vêzes o maior salário-mínimo vigente
no País, à data em que praticado o

ato ou emitido documento irregular ou
fraudado;
b) suspensão de sua atribuição como
órgão classificador por período não
inferior a 12 (dose) meses.
Parágrafo único. Ao classificador
pessoa física, responsável pelo ato,
certificado ou atestado irregular ou
fraudado, serão aplicadas as seguintes
sanções sem prejuízo das imponíveis ao
órgão a que servir:
a) suspensão do exercício da função
de classificador, por período não inferior a
12 (doze) meses;
b) cassação definitiva do exercício
da função de classificador, nas operações
de comércio exterior.
Art. 72. A imposição das penalidades
de que tratam os artigos 66, 67 e 68 não
excluirá, quando verificada a ocorrência
de ilicito penal, a apuração da
responsabilidade
criminal
dos
que
intervierem na operação considerada
irregular ou fraudulenta.
Art. 73. Serão aplicadas multas de
10 (dez) a 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ao exportador que:
a) deixar de efetuar as vendas
contratadas no exterior, sem justificativa;
b) fizer entrega ao comprador
estrangeiro de mercadorias em desacôrdo
com
as
obrigações
contratuais
assumidas.
Art.
74.
A
aplicação
das
penalidades administrativas a que se
referem os arts. 66, 67, 68, 71 e 73,
será processada e julgada pela
CACEX, cabendo recurso sem efeito
suspensivo para o Ministro da Indústria
e do Comércio.
Parágrafo
único.
Nos
casos
previstos nesta Lei, sempre que a
autoridade aduaneira tiver de aplicar
multas, será obrigatória a prévia
audiência da CACEX.
Art.
75.
Não
constituirão
irregularidade ou fraude as variações;
para mais ou para menos, não superiores
a 10%, quanto ao preço, e de até 5%
quanto ao pêso ou quantidade da
mercadoria, desde que não ocorram
concomitantemente, segundo normas
definidas pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
Art. 76. Caso a infração ou
irregularidade
na
exportação
seja
verificada no pôrto de destino e por
qualquer meio, o processo para a
imposição das penalidades previstas
nesta lei será iniciado e instaurado com
base nos elementos relacionados com o
desembarque das mercadorias no
exterior.
Art. 77. Os armazéns gerais
alfandegados,
que
infringirem
os
dispositivos legais que regem o seu
funcionamento, ou causarem danos
fiscais à Fazenda Nacional, ficarão
sujeitos às seguintes penalidades,
conforme a gravidade e o montante da
fraude:
a) multa até o triplo do valor da
mercadoria envolvida no processamento
que der margem às penalidades;
b) cassação definitiva da licença.
§ 1º Tais penalidades serão
aplicadas pelo Ministério da Fazenda.
§ 2º A aplicação das mesmas
penalidades não exclui a obrigação de a
parte penalizada repor à Fazenda
Nacional o dano financeiro causado.
Art. 78. As multas impostas e outros
quaisquer
valores
resultantes
das
sanções previstas nesta Lei serão
integralmente recolhidos ao Fundo de
Financiamento à Exportação a que se
refere o artigo 60.
Art. 79. Os funcionários públicos
e de autarquias e sociedades de
economia mista que concorrerem para
realização de fraude, por ação ou
omissão, incorrerão, sem prejuízo da ação
penal cabível, nas penas previstas da
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Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 80. Aos infratores será assegurada,
no processo, ampla oportunidade de defesa,
na forma e nos prazos que forem fixados no
regulamento desta lei.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 81. Compete ao Poder
Executivo, através da Comissão de
Marinha
Mercante,
autorizar
o
funcionamento e outorgar linhas às
emprêsas de navegação e cabotagem,
fluvial e lacustre, que possuam as
seguintes condições, cumulativamente:
a) idoneidade, condições técnicas e
financeiras para realizar os serviços a que
se propõe:
b) realização de serviço regular
explorado em bases rentáveis:
c)
utilização
de
embarcações
adequadas ao serviço.
Art. 82. As emprêsas, que explorarem os
serviços de navegação a que se refere o artigo
anterior, terão obrigatòriamente o capital
mínimo realizado, bastante para atender às
necessidades básicas de instalação e
funcionamento e para comprar embarcações
adequadas aos seus objetivos dentro das
condições préviamente estabelecidas pela
Comissão de Marinha Mercante.
Art. 83. As emprêsas autorizadas a
funcionar na forma dos arts 81 e 82 farão
prova, no prazo de 18 (dezoito) meses, de
regular exercício de suas atividades, sob
pena de ser declarada a caducidade da
autorização.
Parágrafo único. Às emprêsas de
navegação já existentes é concedido o
prazo de dois (2) anos para que se
enquadrem de acôrdo com as exigências
desta lei, prorrogável por mais dois anos, a
critério da Comissão da Marinha Mercante.
Art. 84. O Instituto Nacional do Pinho
e o Instituto Nacional do Mate passam à
jurisdição do Ministério da Agricultura.
Art. 85. À política de exportação do
café e ao contrôle dela resultante serão
aplicadas as disposições da presente lei
que não colidam com a legislação,
normas e regulamentos em vigor, nem
com as atribuições específicas do Instituto
Brasileiro do Café e do Conselho
Monetário Nacional.
Parágrafo único. Na forma dêste
artigo, as disposições contidas na presente
lei, sôbre simplificação de formalidades
administrativas e processamentos, bem
como as isenções de tributos e taxas,
sòmente serão aplicáveis ao café no que
couber a partir da vigência do "Esquema
Financeiro e Regulamento de Embarques
da Safra 1966-1967."
Art. 86. O Orçamento-Geral da União
consignará anualmente, a partir do
exercício de 1967, dotação específica para:
I – O funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
II – O Fundo Federal Agropecuário, a
título de "contribuição especial" destinado
à
melhoria,
funcionamento
e
reaparelhamento dos serviços técnicos de
classificação, inspeção e desinfecção
sanitária, relativos aos produtos de
origem vegetal e animal.
§ 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir no exercício de 1966
crédito especial de Cr$ 1.500 000.000
(um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros) sendo:
a) Cr$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de cruzeiros) destinados à
instalação e funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
b) Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de
cruzeiros) para o Fundo Federal Agropecuário,
destinado a atender aos encargos previstos no
item II do presente artigo.
§ 2º O crédito a que alude o
parágrafo anterior será automàticamente
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registrado pelo tribunal de contas e
distribuído ao tesouro nacional.
Art. 87. A dotação de Cr$
130.000.000 (cento e trinta, milhões de
cruzeiros) consignada no Orçamento da
União, para o exercício de 1966 à
Comissão de Comércio Exterior, fica
transferida
à
comissão
de
desenvolvimento industrial do Gabinete
do Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 88. Para os fins previstos no item
V, do art. 2º da lei nº 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, citado no art. 14 desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, junto ao Ministério da Fazenda,
crédito especial de cr$ 80.000.000.000
(oitenta bilhões de cruzeiros).
§ 1º O crédito especial a que se refere o
presente artigo será utilizado pela CACEX,
em caráter de fundo rotativo, registrando-se
as operações correspondentes em conta
separada; na contabilidade do Banco do
Brasil S.A.
§ 2º O referido crédito será
automàticamente registrado no Tribunal
de Contas e distribuído ao Ministério da
Fazenda.
Art. 89 Revogam-se as disposições
em contrário e, expressamente, tôdas as
seguintes: Decreto-Lei nº 334, de 13 de
março de 1938; Decreto-Lei nº 1.471, de
1º de agôsto de 1939; Capítulo III e artigo
36, com respectivos parágrafo único do
Decreto-Lei nº 466, de 4 de junho de
1938; Decreto-Lei nº 2.527, de 23 de
agôsto de 1940; Decreto-Lei nº 3.076 de
26 de fevereiro de 1941: Decreto-Lei nº
3.265. de 12 de maio de 1941; DecretoLei número 3.426, de 16 de julho de 1941;
artigos 1º ao 5º do Decreto-Lei número
3.761, de 25 de outubro de 1941;
Decreto-Lei número 4.003, de 8 de janeiro
de 1942; artigo 2º do Decreto-Lei nº
4.087, de 4 de fevereiro de 1942;
Decreto-Lei número 5.807 de 13 de
setembro de 1943; Decreto-Lei número
5.940 de 28 de outubro de 1943; DecretoLei número 6.636, de 28 de junho de
1944; artigo 5º do Decreto-Lei nº 8.663,
de 14 de janeiro de 1946; Decreto-Lei
número 9.158, de 9 de abril de 1946; Lei
número 1.017, de 27 de dezembro de
1949.

Parágrafo único. A legislação e as
normas vigentes, relativas à classificação,
padronização e avaliação de produtos
permanecerão em vigor até que a matéria
seja regulada pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior, nos têrmos dos artigos
19 e 20 da presente lei.
Art. 90. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, salvo no que
depender de regulamentação.
A Comissão incumbida de relatar o
veto.
MENSAGEM Nº 194, DE 1966
(Nº 355/66, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência, que, no uso das
atribuições que me conferem os artigos
70, § 1º e 87 II, da Constituição Federal,
resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de
Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966
que institui o Quadro do Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências.
Incide o veto sôbre o parágrafo único
do
artigo
2º,
que
considero
inconstitucional e contrário ao interêsse
público.
Razões: O dispositivo vetado manda
incluir no Quadro de pessoal do CONTEL,
todos os atuais servidores dêsse
Conselho, qualquer que tenha sido sua
forma de admissão.
Dispõe o artigo 186 de Constituição
Federal que "a primeiro investidura em
cargo de carreira e em outros que a lei
determinar
efetuar-se-á
mediante
concurso, procedendo inspeção de
saúde". É flagrante, pois a violação do
texto constitucional.
Por outro lado. o parágrafo em
exame estabelece normas de exceção
neva uma entidade governamental em
desacôrdo com a sistemática vivente para
os demais órgãos da Administração direta
e das autarquias.
São estas as razões que me levaram
a vetar, parcialmente, o projeto em
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causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Brasília, 10 de junho de 1966. – H.
Castello Branco.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
Institui o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações;
(CONTEL) e dá outras providencias.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado, na forma dos
anexos, o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL),
órgão
diretamente
subordinado à Presidência da República,
na conformidade do disposto na Lei nº
4.117, de 27 de agôsto de 1962.
Parágrafo único. Os valores dos
níveis de vencimentos dos cargos efetivos
e dos símbolos de vencimentos dos
cargos em comissão constante dos
anexos a que se refere este artigo são os
previstos na legislação em vigor para os
servidores públicos civis do Poder
Executivo.
Art. 2º são incluídos no quadro de
pessoal de que trata o artigo anterior os
cargos ocupados pelos funcionários da
extinta Comissão Técnica de Rádio
transferidos para o Conselho Nacional de
Telecomunicações, por fôrça do disposto
no art. 16 da Lei nº 4.117, de 27 de
agôsto de 1962, pelos Decretos ns.
52.749, de 24 de outubro de 1963, nº
55.818, de 8 de março de 1965, cujos
nomes e situação funcional constam
discriminados em relação nominal anexa
a presente lei.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo se aplicará a todos os atuais,
servidores do CONTEL, qualquer que
tenha sido a sua forma de admissão,
respeitados, para efeito de inclusão no
Quadro, os níveis de sua retribuição e a
natureza de suas atribuições.
Art. 3º Os funcionários que, na
data de publicação desta lei, se
encontrarem em exercício no Conselho
Nacional
de
Telecomunicações
(CONTEL), poderão optar pelo ingresso no
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Quadro de Pessoal prevista no artigo 1º
da mesma.
§ 1º A opção de que se trata êste
artigo será manifestada pelo funcionário
no prazo de 30 (trinta) dias contado a
partir da vigência desta lei e deverá ser
apreciada no interêsse exclusivo da
Administração.
§ 2º Aceita a opção o funcionário
passará a integrar o Quadro de Pessoal
do
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações (CONTEL) , mediante
inclusão, abrindo-se, concomitantemente,
vagas nos quadros de origem.
Art. 4º Além dos funcionários do
Quadro de Pessoal, o Conselho Nacional
de Telecomunicações poderá dispor de
pessoal
temporário
e
especialista
temporário admitido na forma do artigo 26
da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 5º Fica alterada para Divisão de
Economia e Estatística a denominação da
atual
Divisão
de
Estatistic,
do
Departamento
Nacional
de
Telecomunicações a que se refere o
artigo 25, item IV da Lei nº 4.117, de 27
de agôsto de 1962.
Art. 6º Os cargos do Quadro de
Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações
serão
providos,
atendida a disposição contida no artigo 55
da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960
até 60% (sessenta por cento) de sua
totalidade no exercício de 1966; até 30%
(trinta por cento) no exercício de 1967; e
o número restante no exercício de 1968.
Parágrafo muco. Para atender às
despesas decorrentes do disposto neste
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial no valor de Cr$
350.000.000 (trezentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros).
Art. 7º Quando existirem apenas dois
partidos políticos, a representação no
CONTEL se fará com a indicação de dois
membros pelo partido majoritário e um
pelo partido minoritário.
Parágrafo
único.
Às
atuais
organizações políticas serão atribuídos os
mesmos direitos de partidos, baseandose as indicações nas respectivas
representações no Congresso Nacional.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE
I – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLOS

NÚMEROS DE CARGOS
Situação
Situação
anterior
nova

QUALIFICAÇÃO

1 – CARGOS DE DIREÇÃO
a – Direção Superior
Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações

1-C

1

1

Cargo Superior, experiência e
tirocínio na Administração
Pública

Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Telecomunicações

1-C

1

1

Cargo Superior, experiência a
tirocínio na Administração
Pública

Diretor da Divisão de Engenharia do Departamento Nacional
de Telecomunicações
Diretor da Divisão Jurídica do Departamento Nacional de
Telecomunicações
Diretor da Divisão de Administração do Departamento
Nacional de Telecomunicações
Diretor da Divisão da Economia e Estatística do
Departamento Nacional de Telecomunicações
Diretor da Divisão de Fiscalização do Departamento
Nacional de Telecomunicações
Delegado Regional, em Belém, do Departamento Nacional
de Telecomunicações
Delegado Regional, em Recife, do Departamento Nacional
de Telecomunicações

3-C

b – Direção Intermediária
1
1

3-C

1

1

3-C

1

1

3-C

1

1

3-C

1

1

5-C

1

1

6-C

1

1

OBSERVAÇÕES
Os cargos relacionados na
situação anterior foram criadas
pela Lei nº 4.117, de 27/8/62.
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DENOMINAÇÃO

SÍMBOLOS

Delegado Regional, em Brasília, do Departamento Nacional
de Telecomunicações
Delegado Regional, em Salvador, do Departamento Nacional
de Telecomunicações
delegado Regional, na Guanabara, do Departamento
Regional de Telecomunicações
Delegado Regional, em São Paulo, do Departamento
Regional de Telecomunicações
Delegado Regional, em Pôrto Alegre, do Departamento
Regional de Telecomunicações
Delegado Regional, em Campo Grande – MT, do
Departamento Regional de Telecomunicações

5-C

Membros do Conselho Nacional de Telecomunicações
Assistente do Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Telecomunicações
Assessor de Assuntos Internacionais do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Telecomunicações

1-C
5-C

NÚMEROS DE CARGOS
Situação
Situação
anterior
nova
1
1

5-C

1

1

5-C

1

1

5-C

3

1

5-C

2

1

5-C

2

2

–

QUALIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

2 – cargos de outra natureza
13
12
1
1

7-C

Assistente Jurídico
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–

1

II – CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO
13
–

CONSELHO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
MINISTÉRIO OU ÓRGÃO
QUADRO DO PESSOAL – PARTE PERMANENTE
III – Classes e Séries de Classes
NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO
Almoxarife
Almoxarife

CÓDIGO

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

1
1
2

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

–
1
1

1
1
2

AF-101.16.B
AF-101.14.A

–
–

AF-102.10.B
AF-102.8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

10
10
20

–
–

–
3
4

10
10
20

Assistente Comercial
Assistente Comercial

AF-108.14.B
AF-108.12.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
1
1

1
1
2

Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração

AF-201-16.B
AF-201.14.B
AF-201.13.A

–
3
1
4

–
–
–

–
–
–

–
–
–

12
31
37
60

–
–
–

–
–
13
15

12
18
26
56

ilegível
ilegível

CÓDIGO

–
–

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

63
63
126

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

PROVI
SÓRIOS

–
29
39

58
59
117

–
–

os cargos relacionados na situação
anterior foram transferidos para o
CONTEL, por fôrça do disposto no art.
116, da Lei nª 4.117, de 27/08/62

VAGOS

Escriturário
Escriturário

AF-202.10.B
AF-302. 8.A

5
4
9

Escrivanio-datilografo

AF-304. 7

5
3

–

–

–

140
140

–

–

135
135

Técnico de Mecanização
Técnico de Mecanização

AF-401.16.3
AF-401.14.4

–
–

–
–

–
–

–
–

2
2
4

–
–

–
1
1

2
2
4

Técnico Auxiliar de Mecanização
Técnico Auxiliar de Mecanização

AF-402.11.B
AF-402. 9.A

–
–

–
–

–
–

–
–

3
3
6

–
–

–
1
1

3
3
6

Taquígrafo

AF-501.14

1
1

–

–

–

4
4

–

–

4
4
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NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO
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FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

50
50
100

PROVI
SÓRIOS

–
24
24

48
48
96

AF-508.9.B
AF-103.7.A

2
2
4

Técnico de Administração
Técnico de Administração

AF-601.10.B
AF-601.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Assistente de Administração
Assistente de Administração

AF-602.16.B
AF-602.14.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
2
3

–
–

–
–

1
2
3

Tesoureiro-Auxilliar

AF-701.16

–

–

–

–

3
3

–

–

3
3

Eletricista Instalador
Eletricista Instalador

AF-801.9.B
AF-801.8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
1
1

1
1
2

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
CÓDIGO

–
–

VAGOS

Datilógrafo
Datilógrafo

DENOMINAÇÃO

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–

–

5

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

–

5

–

10

Artífice de Aparelho de
Telecomunicação
Artífice de Aparelho de
Telecomunicação
Artífice de Aparelho de
Telecomunicações
Artífice de Aparelho de
Telecomunicações

A-504.12.D

–

A-504.10.C

–

–

–

–

10

–

A-504.7.B

–

–

–

–

16

–

–

16

A-504.8.A

–

–

–

–

21
52

–

15
15

21
52

Mecânico de Motor e Combustão
Mecânico de Motor e Combustão
Mecânico de Motor e Combustão
Mecânico de Motor e Combustão

A-1305.D
A-1305.C
A-1305.B
A-1305.A

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1
1
1
1
––
4

–
–
–
–

–
–
–
1
––
1

Mecânico Eletricista
Mecânico Eletricista

A-1603.10.B
A-1603.9.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
––
2

–
–

–
1
––
1

1
1
––
2

Assessor de Eletrônica
Assessor de Eletrônica

CT-110.18.B
CT-110.17.A

1
–
––
1

–
–

–
–

–
–

17
17
––
34

–
–

–
3
––
3

16
17
––
33

CÓDIGO

–

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–
–

–
–
–

7
12
16
––
35

–
–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

–
–
10
––
10

9
12
14
––
35

Técnico de Eletrônica
Técnico de Eletrônica
Técnico de Eletrônica

CT-111.15.C
CT-111.14.B
CT-111.12.A

–
–
–

–
–
–

Telegrafista
Telegrafista
Telegrafista

CT-207.16.C
CT-207.14.B
CT.207.12.A

–
–
1
––
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

12
75
97
–––
214

–
–
–

–
–
58
––
58

42
75
96
–––
213

Telefonista
Telefonista

CT-214.7.B
CT-214.6.A

–
–

–
–

–
–

–
–

2
3
––
5

–
–

–
1
––
1

2
3
––
5

Motorista
Motorista
Motorista

CT-401.12.C
CT-401.10.B
CT-401.8.A

–
–
1
––
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

13
23
30
––
66

–
–
–

–
–
18
––
18

13
23
29
––
65

1683

1684
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NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

Junho de 1966

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

1
1
––
2

PROVI
SÓRIOS

–
–

1
1
––
2

EC.101.10.B
EC.101.19.A

–
–

Auxiliar de Bibliotecário

EC.102.7

–

–

–

–

3
––
3

–

–

3
––
3

Documentarista
Documentarista

EC.302.20.B
EC.302.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
––
2

–
–

–
–

1
1
––
2

Arquivista
Arquivista
Arquivista

EC.ilegível
EC.303.9.B
EC.303.7.A

–
–
1
––
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

12
21
27
––
60

–
–
–

–
–
14
––
14

12
21
26
––
59

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
CÓDIGO

–
–

VAGOS

Bibliotecário
Bibliotecário

DENOMINAÇÃO

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

2
2
––
4

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

–
1
––
1

2
2
––
4

ilegível
ilegível

EC.305.20.B
EC.305.19.A

–
–

Serviçal
Serviçal

GL-102.6.B
GL-102.5.A

–
–

–
–

–
–

–
–

2
2
––
4

–
–

–
1
––
1

2
2
––
4

ilegível

GL-104.9

–

–

–

–

80
––
80

–

–

80
––
80

Chefe de Portaria

GL-301.13

–

–

–

–

2
––
2

–

–

2
––
2

Porteiro
Porteiro

GL-302.11.B
GL-302.9.A

–
–

–
–

–
–

–
–

6
6
––
12

–
–

–
3
––
3

6
6
––
12

Auxiliar de Portaria
Auxiliar de Portaria

GL-303.8.B
GL-303.7.A

1
1
––
2

–
–

–
–

–
–

27
28
––
55

–
–

–
13
––
13

26
27
––
53

CÓDIGO

–
–

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

–
–

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

1
1
––
2

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

PROVI
SÓRIOS

–
–

1
1
––
2

VAGOS

Auxiliar ilegível
Auxiliar ilegível

P-301.12.B
P-301.10.A

–
–

ilegível

P-502.9.A

–

–

–

–

1
––
1

–

–

1
––
1

Técnico de Contabilidade
Técnico de Contabilidade

P-701.15.B
P-701.18.A

–
–

–
–

–
–

–
–

9
10
––
19

–
–

–
5

9
10
––
19

Criptógrafo
Criptógrafo

P-601.12.B
P-601.10.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
2
––
3

–
–

–
–

1
2
––
3

Desenhista
Desenhista
Desenhista

P-1001.16.C
P-1001.14.B
P-1001.12.A

1
–
–
––
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
2
––
4

–
–
–

–
–
–

–
1
2
––
3

Auxilia de Desenhista

P.1002.13

–

–

–

–

4
––
4

–

–

4
––
4

–
–

–
–
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NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

Junho de 1966

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

6
6
––
12

PROVI
SÓRIOS

–
3
––
3

6
6
––
12

P-1402.10.B
P-1402.8.A

–
–

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

P-1702.10.B
P-1702.8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
––
2

–
–

–
–

1
1
––
2

Atendente

P-1703.7

–

–

–

–

2
––
2

–

–

2
––
2

Inspetor de Telecomunicações

P-2001.15

–

–

–

–

25
––
25

–

–

25
––
25

Técnico de Telecomunicações
Técnico de Telecomunicações

P-2002.13.B
P-2002.12.A

–
–

–
–

–
–

–
–

19
19
––
38

–
–

–
10
––
10

19
19
––
38

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
CÓDIGO

–
–

VAGOS

Auxiliar de Estatístico
Auxiliar de Estatístico

DENOMINAÇÃO

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

2
2
––
4

PROVI
SÓRIOS

–
1
––
1

2
2
––
4

P-2201.16.B
P-2201.14.A

–
–

Atuário
Atuário

TC-301.21.B
TC-301.20.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
––
2

–
–

–
–

1
1
––
2

Contador
Contador
Contador

TC-302.22.C
TC-302.21.B
TC-302.20.A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
2
––
4

–
–
–

–
–
1
––
1

1
1
2
––
4

Economista
Economista
Economista

TC-301.22.C
TC-301.21.B
TC-301.20.A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
2
––
4

–
–
–

–
–
1
––
1

1
1
2
––
4

Engenheiro
Engenheiro

TC-502.22.B
TC-400.21.A

–
–

–
–

–
–

–
–

17
17
––
34

–
–

–
8
––
8

17
17
––
34

NÚMERO DE CARGOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
SITUAÇÃO NOVA

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
CÓDIGO

–
–

VAGOS

Tradutor
Tradutor

DENOMINAÇÃO

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

FIXOS

EXCE
DENTES

PROVI
SÓRIOS

VAGOS

FIXO

–
–

–
–

1
2
––
3

–
–

OBSERVAÇÕES

EXCE
DENTE

PROVI
SÓRIOS

–
–

1
2
––
3

–
–

VAGOS

Médico
Médico

TC-801.22.B
TC-80121.A

–
–

Cirurgião Dentista
Cirurgião Dentista

TC-900.21.B
TC-900.20.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
––
2

–
–

–
–

1
1
––
2

Assistente Social

TC-1301.20.A

–

–

–

–

1
––
1

–

–

1
––
1

Estatístico
Estatístico

TC-1401.20.B
TC-1401.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

3
3
––
6

–
–

–
1
––
1

3
3
––
6

1685

1686
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NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO
Postalista
Postalista
Postalista

SITUAÇÃO ANTERIOR

CÓDIGO

FIXOS

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

FIXOS

OBSERVAÇÕES

PROVISÓRIOS

VAGOS

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
3
5

–
–
–

–
–
–

–
–
–

CT-203.14.C

1
1

–

–

–

1
1

–

–

–

CT-204.12.C

1
1

–

–

–

1
1

–

–

–

Série de Classes: Oficial de Administração
Código: AF-201.14.B
3 Cargos
1. José de Souza Vianna Filho
2. Maria da Conceição Pacheco
Carneiro
3. Sidney Legatti
Código: AF-201.12.A
1 Cargo
1. Léa Fernandes de Almeida
.
Série de Classes: Escriturário
Código: AF-202.10.B
5 Cargos
1. Iracema Julieta Franghistas.
2. Júlia Bensussen Grillo.
3. Maria da Conceição Castro Saracem.
4. Maria Helena Brown de Souza
Pereira
5. Yeda de Mello Alvim.
Código: AF-202.8.A
4 Cargos
1. Ester Dinorah Ribeiro Viana.
2. Lygia Ferreira de Souza.
3. Marcio de Andrade Cavalcanti.
4. Anita Leão Silva.
Classe: Escrevente-Dactilógrafo
Código: AF-204.7
5 Cargos
1. Elza de Jesus Lemos.
2. Iolanda Furtado Lôbo.
3. Leandra Edna Braz.
4. Nadir Bosisio
5. Nadir Pereira Respeita.

Código: CT-401.8.A
1 Cargo
1. José Ferreira.
Série de Classes: Arquivista
Código: EC-303.7.A
1 Cargo
1. Norma Ferreira de Souza
Série de Classes: Auxiliar de Portaria
Código: GL-303.8.B
1 Cargo
1. Walter da Silveira.
Código: GL-303.7.A
1 Cargo
1. Francisco Gonçalves da Silva.

Série de Classes: Tetegrafista

SPCC determinou redução cinqüenta por

Álvares, Procurador Regional Eleitoral, às

cento atividades hospitalares vg podendo

dezesseis horas foi aberta a sessão, sendo

culminar breve fechamento único hospital

lida e aprovada a ata anterior. Em seguida, o

cãncer Pernambuco pt Única solução seria

Desembargador Presidente, de posse do

imediato

relatório

orçamento União cords cands Esther Souto

pela

Comissão

Apuradora, constituída na forma do art. 199

pagamento

verbas

federais

Carvalho Presidente.

do Código Eleitoral, do Desembargador Ari
Corrêa de Morais e dos doutores Clenon de

TELEGRAMA

Barros Loiola e José Augusto Pereira Zêka,
expôs ao Tribunal que foram satisfeitas tôdas
as exigências legais com relação ao mesmo.

De Osmar Morhy Filho e outros, de
Guajará-Mirim, Território da Roraima.

Consta da ata geral que dos trezentos e

Presidente do senado Federal

cinqüenta e nove mil, seiscentos e oitenta e

De: G Mirim – RO

sete (359.687) votos válidos apurados na

10-5-1966

suplementares Banco da Amazônia pt Tais
medidas tomadas com urgência salvarão

Social

eleito,

êste setor do ao et exôdo população pt

sendo, por conseqüência, considerado eleito

Situação Insustentável a cada dia enquanto

suplente

grupo

1. Joaquim de Faria Nogueira.
PARTE SUPLEMENTAR
Série de Classes: Postalista
Código: CT-202.16.C
1 cargo
1. Maria Abreu Ney da Silva.
Código: CT-202.14.B
1 Cargo

Democrático,
de

1. Hercílio de Sant'Anna.

1. Armando Vieira de Souza.
À Comissão Mista incumbida de relatar
o veto.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GOIÁS
DIPLOMA
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Goiás declara eleito Suplente de Senador da
República o Senhor Péricles Pedro da Silva, de
acôrdo com o extrato da ata abaixo transcrita.
Extrato da Ata Geral
Aos três dias do mês de novembro do ano
de mil novecentos e sessenta e cinco, no
Tribunal Eleitoral de Goiás, presentes os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Paranayba Pirapitinga Santana, Presidente em
exercício; Ari Corrêa de Morais, Vice-Presidente,
em exercício e Manoel Amorim Felix de Sousa;
os Juízes doutores Clenon de Barros

da

República

o

Apelamos

de

Vossência

trabalho

sentido

borracha

vg

órgão

candidato com ele registrado, senhor Péricles

competência retardar medidas inadiáveis pt

Pedro da Silva. Era o que continha a referida

Confirmamos

ata, à qual, fielmente, me reporto.

Vossência pt respeitosamente Omar Morhy

Eu, José Marinho de Magalhães Diretor da

Filho

vg

Vossência

Benedito

pt

Amorim

Confiamos
vg

Naziano

Secretaria, fiz o presente extrato. – Paranahyba

Joaquim vg José Barbosa et Antônio Galvão

Pirapitinga Santana – Desembargador residente

e Manoel Lucindo vg Rômulo Lins José

do Tribunal Regional Eleitoral, em exercício.

Felipe de Souza vg Giácomo Casara vg
Raimundo Miranda Cunha Seringalistas.

TELEGRAMA

Memorial nº 1, de 1966, de Egina
d'Urso, de Brasília, D.F.

Código: CT-202-12-A
3 Cargos
1. Almir Cesário.
2. Esmeralda Cavalcanti Melo.
3. Francisca Pinheiro Ney da Silva.

proclamado

Senador

1. Lucy de Mello.

Código: GL-304.12.C
1 Cargo

1. Roberto Raul de Vic Tupper.

Após esgotados todos recursos possível

Abrão Sobrinho, registrado pelo Partido

Código: AF-503.9.B
2 Cargos

Código: CT-110.18.B
1 cargo

o

apresentado

assim

bancários

mil e um (161.001), coube ao candidato João

Série de Classes: Ascensorista

Série de Classes: Assessor de Eletrônica

bem

descontos

Excelentíssimo Sr. Doutor Aládio Teixeira

já

Zeka,

et

Código: P-1001-16.C
1 Cargo

Série de Classes: Dactilógrafo

1. Dulce Petry ela Costa.
2. Silvia Valadares Maia.

Augusto

Pereira

crédito

reajustamento preço borracha et créditos

Código: CT-203.14.C
1 Cargo

Código: AF-503.7.A
2 Cargos

suspenderam fornecimento clínica câncer pt

maioria, restante de cento e sessenta e um

Série de Classes: Carteiro

1. Palmyra Alves Coutinho.
2. Moysés de Oliveira Sander.

ções

juristas doutores Jary Sócrates e José

Circunscrição, para a eleição de Senador, a

Código: AF-501.14
1 Cargo
1. Manoel Teixeira de Carvalho Neto.

Loiola e Rivadávia Licinio de Miranda; os

Série de Classes: Desenhista

Classe: Taquígrafo

Série de Classes: Motorista

VAGOS

1
1
3
5

Administração

1. Nélio de Lima Chaves.

SITUAÇÃO NOVA
EXCEDENTES

CT-202.16.C
CT-202.14.B
CT-202.12.A

Relação nominal a que se refere o
artigo 2º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962.

Código: CT-207.12.A
1 Cargo

Junho de 1966

Do Presidente do Primeiro Congresso
de Municípios Catarinenses.

Apresenta sugestões para alterações na
Lei Orgânica da Previdência Social.

Exmo. Sr. Presidente do Senado da
Republica

PARECERES

De: Joinville – SC.

PARECER Nº 612, DE 1966

7-9-1966.
Norte

Da Comissão de Finanças, sôbre o

Catarinense reunião Joinville vg por deliberação

Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1966 (nº

unânime Plenário vg acolhendo proposição do

3.802-B-62, na Câmara dos Deputados) que

signatário dêste telegrama aplaude iniciativa

autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo

adoção nova Legislação Tributária vg pelos

Ministério da Viação e Obras Públicas, e

benefícios erão Municípios Brasileiros vg fazendo

crédito

apelos

pt

(oitocentos e dezoito milhões, setecentos e

Primeiro

Congresso

sentido

sua

Municípios

vigência

imediata

especial

de

Cr$

818.785.358

reforma

oitenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e

tributária afetem unicamente pessoas não tiveram

oito cruzeiros), para atender ás despesas

oportunidade realizar estudos profundos relativos

com o pagamento do pessoal da Companhia

incontestáveis vantagens fortalecendo Municípios

Nacional de Navegação Costeira.

Pronunciamento

que

isolados

menciona

contrários

Legislação

proporcionar

beneficiando tôda Nação Brasileira pt Cordiais
saudações Nilben Bender Presidente.

Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O presente projeto, oriundo da Câmara
dos Deputados, autoriza o Poder Executivo a

TELEGRAMA

abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas,

Do

Presidente

da

Sociedade

o

crédito

especial

de

Cr$

818.785.358, para atender a despesas com o

Pernambucana de Combate ao Câncer, de

pagamento

Recife:

Nacional de Navegação Costeira – Autarquia

de

pessoal

da

Companhia

Presidente Senado – Brasília DF

Federal – no período de 12 de julho de 1960

De Recife PE

a 31 de dezembro de 1961.

7-6-1966

A autorização para a abertura do crédito

Lamentamos
fornecedores
Combate

comunicar

Sociedade
Câncer

Vossência

especial foi solicitada ao então Presidente do

Pernambucana

Conselho de Ministros pelo Ministro da

virtude

limita-

Viação e Obras Públicas, na Exposição de
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Motivos nº 1.151-GM, de 12 de dezembro
de 1961.
Êsse documento expunha a situação
da referida Companhia diante da
aplicação ao seu pessoal, do Plano de
Classificação de Cargos determinado pelo
Decreto nº 51.346, de 14 de novembro de
1961.
A autarquia, segundo discriminação
que apresentou à Comissão de Marinha
Mercante, necessitava, para atender às
despesas decorrentes da aplicação do
Plano a seus funcionários, das seguintes
parcelas:
Sede .............................
Ilha do Viana .................
Quadro do Mar ..............
Aposentados .................
Total ..............................

Cr$
177.501.201
252.892.201
178.391.958
210.000.000
818.785.358

A mesma Exposição de Motivos
solicitava autorização para fazer entrega,
à Companhia Nacional de Navegação
Costeira,
como
adiantamento,
da
importância acima, a ser coberta pelo
crédito especial, o que realmente
aconteceu.
Trata-se de regularizar, sob ponto de
vista de Contabilidade da União, uma
situação de fato, que, na época, deu a um
imperativo legal de aumento de salários e
de vantagens.
A Comissão de Finanças, atendendo
ao que acima foi exposto, é de parecer
que o projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Wilson Gonçalves, Relator. – Gay da
Fonseca – Antônio Carlos – Bezerra Neto
– Eugênio Barros – Lobão da Silveira –
Manoel Villaça.
PARECERES NS. 613 E 614, DE 1966
PARECER Nº 613, DE 1966
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 122, de 1966 (nº 1.768-B de 1964, na
Câmara), que altera a subvenção
concedida à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Sedes Sepientiae" da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.
Relator: Sr. José Leite.
Pela Mensagem nº 16, de 3 de
fevereiro de 1964, foi remetido ao exame
do Congresso Nacional, pelo Poder
Executivo, o presente projeto que majora
em Cr$ 3.000.000 (três milhões de
cruzeiros) a subvenção concedida a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Sedes
Sapientiae"
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
passando a ser de Cr$ 5.500.000, a partir
de 1961, a subvenção que deve caber
àquela unidade de ensino superior.
O artigo 2º autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura
o crédito especial de Cr$ 9.000.000 (nove
milhões de cruzeiros) para ocorrer ao
pagamento devido nos exercícios de 1961,
1962 e 1963.
Da Exposição de Motivos do então
Ministro da Fazenda – que, por sua vez
atendeu a razões contidas na Exposição
que lhe fez o Titular da Educação e
Cultura – verifica-se que o aumento
proposto, e que foi prèviamente aprovado
pela Diretoria do Ensino Superior e pelo
Egrégio Conselho Federal de Educação,
ampara-se no § 2º do artigo 16 da Lei nº
1.254, de 4 de dezembro de 1950, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº
3.641, de 10 de outubro de 1959.
Em face dêsses fundamentos legais,
a Comissão de Programação Financeira e
a
Contadoria-Geral
da
Fazenda
pronunciaram-se
favoràvelmente
à
medida.

O projeto visa, apenas, a dar
cumprimento a um preceito de lei, razão
pela qual esta Comissão opina a pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 8 de junho
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – José Leite, Relator. – Gay
da Fonseca. – Benedito Valadares.
PARECER Nº 614, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o .
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 1966
(nº 1.768-B de 1964, na Casa de origem),
que altera a subvenção concedida à
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Sedes Sapientio" da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O presente projeto visa a aumentar a
subvenção concedida à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras "Sedes
Sapientio", da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, pela Lei nº 1.777,
de 19 de dezembro de 1952, de Cr$
3.000.000 (três milhões de cruzeiros),
para Cr$ 5.500.000 (cinco milhões e
quinhentos mil cruzeiros), a partir de
1961. O artigo 2º autoriza a abertura do
crédito especial de Cr$ 9.000.000 (nove
milhões de cruzeiros), para fazer face ao
aumento de que trata esta lei, nos
exercícios de 1961, 1962 e 1963.
O projeto originou-se de Mensagem
Presidencial, enviada ao Congresso
Nacional acompanhada de exposição de
Motivos do Ministro da Fazenda.
O processo administrativo que
acompanha a proposição nos informa
sôbre os pronunciamentos da Comissão
de Programação Financeira e da
Contadoria
Geral
da
República,
favoráveis á matéria.
O pedido de aumento da subvenção
foi examinado pela Diretoria de Ensino
Superior e pelo Conselho Nacional de
Educação que se manifestaram de acôrdo
com o solicitado, visto que o mesmo tem
amparo no parágrafo 2º, do artigo 16, da
Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950,
com a redação que lhe foi dada pela Lei
nº 3.641, de 10 de outubro de 1959, a
qual determina o aumento anual de Cr$
500.000 (quinhentos mil cruzeiros), desde
que a Faculdade instale nôvo curso, além
dos 5 iniciais, depois de dois anos de
funcionamento.
Ante o expôsto, somos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Gay da Fonseca, Relator. – Antônio
Carlos. – Bezerra Neto. – Eugênio Barros.
– Lobão da Silveira. – Manoel Villaça. –
Wilson Gonçalves.
PARECERES NS. 615, 616 E 617, DE
1966
PARECER Nº 615, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, ao Projeto de Lei do Senado nº
65, de 1965, que define a natureza das
atividades dos Despachantes Aduaneiros
e de seus Ajudantes.
Relator: Sr. Josaphat Marinho
Este projeto, de autoria do nobre
Senador Catete Pinheiro, proscreve que,
"excetuada a hipótese prevista no
art. 2º do Decreto-lei número 4.014, de 13
de janeiro de 1942, as atividades dos
despachantes não serão consideradas de
natureza estatal, não lhes sendo, por
isso, reconhecida a condição de
funcionários públicos, mas a de
profissionais, em exercício de atividades
por conta própria, segundo a legislação
vigente" (art. 1º).
Em
conseqüência,
considera
"revogados o art. 11 do decreto-lei núme-

ro 4.014, de 13 de janeiro de 1942 e
demais disposições em contrário" (art. 2º).
Segundo se apura de texto e de sua
justificação, o projeto visa a modificar o
decreto nº 4.014, de 1942, para atenuar
proibições, por entender que estão
alcançando, como acumulação vedada, a
quem não é funcionário público.
Em principio, o projeto pode ter
tramitação regular, convindo, porém, que,
além de Comissão de Legislação Social,
opine a de Serviço Público, a que caberá
definir, exatamente, para os fins legais, a
situação dos despachantes aduaneiros e
seus
ajudantes,
e,
assim,
dizer
conveniência da proposição.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 7 de
dezembro de 1965. – Afonso Arinos,
Presidente. – Josaphat Marinho, Relator.
– Menezes Pimentel. – Wilson Gonçalves.
– Edmundo Levi. – Argemiro Figueiredo.
PARECER Nº 616, DE 1968
Da Comissão de Legislação Social,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 65,
de 1965, que define a natureza das
atividades dos Despachantes Aduaneiros
e de seus Ajudantes.
Relator: Sr. Ruy Carneiro
De autoria do nobre Senador Cattete
Pinheiro, o presente projeto dispõe a natureza
das atividades dos Despachantes Aduaneiros
e de seus Ajudantes, não lhes reconhecendo
a condição de funcionários públicos, mas a de
profissionais "em exercício de atividades por
conta própria, segundo a legislação vigente"
(art. 1º), excetuada a hipótese prevista no
artigo 2º do Decreto-lei nº 4.014, de 1942, com
a finalidade de não considerá-los impedidos de
exercer
qualquer
função
pública
cumulativamente com a sua profissão.
2. A Comissão de Constituição e
Justiça, com muita propriedade, sugere a
conveniência de ser ouvida a Comissão
de Serviço Público Civil, a fim de que a
mesmo define, para os fins legais, a
situação dos despachantes aduaneiros.
3.
Assim,
acompanhando
o
pensamento da Comissão de Constituição
e Justiça, solicitamos, nos têrmos
regimentais, a audiência preliminar da
Comissão de Serviço Público Civil sôbre a
situação
legal
dos
despachantes
aduaneiros e seus ajudantes, bem como
da conveniência da proposição.
4. E' o parecer.
Sala das Comissões, em 12 de abril
de 1966. – Vivaldo Lima, Presidente. –
Ruy Carneiro, Relator. – Heribaldo Vieira.
– Eugênio Barros – Zacarias de
Assumpção. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 617, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
65, de 1965, que define a natureza das
atividades dos Despachantes Aduaneiros
e de seus Ajudantes.
Relator: Sr. Arnon de Mello.
O presente projeto – ao dispôr que "as
atividades dos Despachantes Aduaneiros e de
seus Ajudantes não serão consideradas de
natureza estatal, não lhes sendo, por isso,
reconhecida a condição de funcionários
públicos, mas a de profissionais. em exercício
de atividade por conta própria – pretende
instituir nova disciplina para as citadas
profissões, alterando a resultante do
preceituado no art. 11, do Decreto-lei nº 4.014,
a de 13 de janeiro de 1942, o qual, por isso, é
expressamente revogado.
O retrocitado dispositivo legal prescreve
a incompatibilidade entre a prática da profissão
de Despachante Aduaneiro e de Ajudante de
Despachante Aduaneiro com o exercício de
qualquer função pública.
A alteração pretendida pelo projeto
sob exame, erradicará, da legis-
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lação que tutela o exercício das citadas
profissões, a vedação expressa, relativa
ao seu desempenho com o de qualquer
função pública.
Assim, não seria mais defeso, ao
despachante ou ao seu Ajudante, o
exercício de função pública, seja qual
fôsse a natureza da investidura.
Essa prática, como se vê, não seria
aconselhável dentro do serviço público
uma vez que poderia constituir-se em
verdadeira
advocacia
administrativa,
exercida pelo servidor público, na sua
própria área de atividade administrativa.
A
incompatibilidade
dessas
profissões com o exercício de função
pública constitui fundamento ético, que
não deve ser desprezado, à vista dos
altos interêsses da Administração.
Assim, fazendo a imperiosa ressalva,
no que tange aos respeitáveis propósitos
do autor do projeto, opinamos pela sua
rejeição.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Adalberto Sena, Presidente
eventual. – Arnon de MelIo, Relator –
Filinto Muller, vencido. – Antônio Carlos.
PARECER Nº 618, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
ofício nº 1.297, de 12-4-66, do Senhor
Governador do Estado de Santa Catarina
solicitando
do
Senado
Federal
autorização para assumir, com a
contratante, compromissos com a firma
MEDICOR, com sede em Budapest, no
valor total de US$ 331.452.50 referentes
ao
fornecimento
de
materiais
e
equipamentos médicos hospitalares.
Relator: Sr. Lobão da Silveira
O Governador de Santa Catarina,
pelo oficio nº S-1, de 1966, solicita ao
Senado
Federal
autorização
para
assumir, como contratante, compromissos
com a Firma Medicor, com sede em
Budapest, Hungria, no valor total de US$
351.452.50, referente ao fornecimento de
materiais e equipamentos médicoshospitalares.
II. Justificando o pedido, informa o
Governador que o equipamento em
aprêço destina-se ao aparelhamento do
Hospital dos Servidores do Estado, "obra
grandiosa e de extraordinário alcance
social, que está em conclusão, bem como
ao
reaparelhamento
de
inúmeras
unidades do Serviço de Saúde em tôdas
as regiões do Estado".
Êsse empreendimento inclui-se no
Plano de Metas do govêrno catarinense, a
que se refere a Lei número 2.772, de 21
de julho de 1961.
III. A citada lei estadual número
2.772, de 21 de julho de 1961, em seu art.
20, § 2º, autorizou o chefe do Poder
executivo a assumir o compromisso corno
o de que ora se cogita.
Acontece, porém, que o Plano de Metas,
sôbre que dispõe a Lei, refere-se ao
qüinqüênio 1961-1965, e, assim, a solicitação,
feita em 1966 não teria cabimento, pois estaria
caduca e com nova autorização da
Assembléia catarinense poderia o pedido ter
tramitação no Senado.
Tal ocorreu; a autorização em apreço
foi renovada pela Lei estadual nº 3.698,
de 12 de julho de 1965, e, destarte está
satisfeita a exigência do artigo 138 da
Constituição estadual e do artigo 343, "b",
do Regimento Interno desta Casa.
Por outro lado, foi satisfeita a exigência
que faz, a respeito, o mesmo artigo 343, do
Regimento, em sua alínea "a" isto é, o pedido
está instruído com parecer favorável do Banco
Central, órgão competente para autorizar tal
tipo de operação (Lei número 5.000, de 24 de
maio de 1966).
IV. Como se verifica, quer quanto ao
mérito, quer quanto à forma, a solicitação
do
executivo
catarinense
está
em condições de ser atendida, e
+

1688

Sexta-feira 17

neste sentido opinamos,
oferecemos o seguinte:
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que

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 31, DE 1966
Autoriza o Governador de Santa
Catarina a assumir, como contratante,
compromissos com a Firma Medidor, com
sede em Budapest, no valor de US$
331.452.50.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º E' o Govêrno do Estado de
Santa Catarina, pela sua Secretaria da
Fazenda, autorizado a contratar com o
Banco de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina S. A. (BDE), a prestação
da garantia do Tesouro do Estado em
favor do mencionado Banco, em
cobertura dos avais que êste último
conceder ao Departamento Central de
Compras (DCC), para, em cumprimento
do seu Plano de Metas, estabelecido pela
Lei nº 2.772, de 21 de julho de 1961,
importar
equipamentos
médicohospitalares, da Hungria, para o Hospital
dos Servidores Públicos e outros
hospitais dentro do Estado, no valor total
de US$ HUNG 331.452.000 (trezentos e
trinta e um mil quatrocentos e cinqüenta e
dois clearing HUNG).
Art. 2º. O montante da garantia será
de Cr$ 583.024.063 (quinhentos e oitenta
e três milhões, vinte e quatro mil e
sessenta e oito cruzeiros), calculado ao
câmbio de Cr$ 1.759 (hum mil setecentos
e cinqüenta e nove cruzeiros), reajustável
se houver alteração da taxa e pelo prazo
de 6 (seis) anos.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 8 de junho
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Lobão da Silveira, Relator. –
Bezerra Neto. – Oscar Passos. – Manoel
Villaça. – José Leite. – Adolpho Franco. –
Wilson Gonçalves. – Gay da Fonseca. –
Domício Gondim.
PARECER Nº 619, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Ofício nº S-1 de 1966,
referente ao OF/1.297, de 12-4-66, do Sr.
Governador do Estado de Santa Catarina
solicitando
do
Senado
Federal
autorização
para
assumir,
como
contratante, compromissos com a firma
Medicor, com sede em Budapest,
Hungria, no valor de US$ 331.452.50,
referente ao fornecimento de materiais e
equipamentos médico-hospitalares.
Relator: Sr. Bezerra Neto
1. Pelo Governador de Santa Catarina,
através do ofício S-1, de 1966, foi solicitada ao
Senado Federal autorização para assumir,
como contratante, compromissos com a firma
Medicor, de Budapest, Hungria, no valor de
US$ 331.452.50, referente ao fornecimento
de materiais e equipamentos médicohospitalares.
2. Estão anexados ao pedido os
comprovantes referentes às leis estaduais
2.772, de 21 de julho de 1961 e 3.698, de 12
de julho de 1965, referendando aquela por se
achar esgotado o período do plano qüinqüenal
para a primitiva autorização. Há o documento
referente à aprovação pelo Banco Central da
República, órgão competente em face da Lei
número 5.000 de 24-5-66. Com a garantia do
Govêrno do Estado e encaminhamento pelo
Ministro da Fazenda, entendemos satisfeitas
as determinações da Constituição Federal, art.
33, e Regimento Interno artigo 368, "b", pelo
que opinamos a favor da aprovação do Projeto
de Resolução elaborado pela Comissão de
Finanças que abona o pedido do Govêrno de
Santa Catarina.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente.
– Bezerra Neto, Relator. – Gay da
Fonseca. – Menezes Pimentel. – Eurico
Rezende. – Josaphat Marinho.

PARECERES NS. 620 E 621, DE 1966
PARECER Nº 620 DE 1966
Da Comissão de Legislação Social
sôbre o Projeto de Lei do Senado, nº 30,
de 1964 que dispõe sôbre a unificação e
descentralização da previdência social e
dá outras providências.
Relator: Sr. Eugênio de Barros.
1. De autoria do eminente Senador
Edmundo Levi, o presente projeto dispõe
sôbre a unificação e descentralização da
previdência social brasileira.
2. A proposição adota profundas
alterações
no
sistema
e
nos
entendimentos vigentes, a começar pelo
conceito de "presidência social" que,
conforme estabelece o art. 1º, se destina
a garantir proteção organizada contra os
riscos sociais – "acontecimentos, certos
ou prováveis, geradores de necessidades,
comuns a todos os sêres humanos, ou
que
ameaçam,
em
particular
o
trabalhador"
(parágrafo
único)
–
descentralizadas, integrantes de um
sistema único e sob o contrôle do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
3. Ficam extintas, pelo projeto, as
atuais instituições de previdência social
(art. 3º) e constituído, da fusão das suas
organizações (art. 4º) no Distrito Federal
e em cada um dos Estados, com sede
nas respectivas Capitais, o Instituto
Federal de Previdência (art. 2º), que
incorporará os encargos e serviços das
entidades substituídas (art. 4º) num todo
harmônico e homogêneo destinado ao
mesmo fim em todo o território nacional
(parágrafo único do art. 2º).
Os bens móveis e imóveis, dispõe o
art. 5º existentes na área do Estado de
jurisdição do novo órgão e pertencentes
às instituições previdenciários extintas,
passarão ao patrimônio do Instituto
local que se constituir, devendo o
Departamento Nacional da Previdência
Social redistribuir, aos Institutos menos
favorecidos,
os
excessos
de
equipamentos dos outros.
4. Os novos Institutos Federais, em
cada Estado, terão o seu Quadro de
Pessoal integrado nelas funcionários
lotados nas sedes, delegacias e agências
das instituições extintas.
5. Os Institutos Federais de
Previdência serão administrados por um
Conselho Administrativo composto de
cinco membros: um representante do
Govêrno Federal, um do Govêrno
Estadual, um dos empregadores, um dos
empregados e um dos profissionais
liberais – indicados na forma do § 1º do
art. 7º. O Conselho Administrativo reunirse-á duas vêzes por ano, por perído não
superior a 45 dias cada vez (art. 10).
Dentre os seus membros será escolhido o
Presidente do Conselho Administrativo,
pelo Presidente da República, que
exercerá, também, as funções de
Presidente do Instituto.
6. Junto a cada Instituto Federal
funcionará um Conselho Fiscal, permanente,
composto de quatro membros – um
representante dos empregados, um dos
empregadores, um dos profissionais liberais e
um representantes dos funcionários estáveis
da instituição – designados na mesma forma
estabelecida para o Conselho Administrativo
(art. 8º).
7. O projeto propõe muitas outras
alterações, tôdas visando a complementar
a modificação do sistema. Dispõe sôbre a
constituição do DNPS proíbe a nomeação
de novos funcionários, extingue cargos à
medida que vagarem, dispõe sôbre as
eleições dos diversos representantes nos
colegiados, dá prazos ao Poder Executivo
para enviar projetos de lei ao Congresso
sôbre a reestruturação administrativa do
DNPS, sôbre o SAPS e o SANDU, trata
da designação, pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social, de Juntas ilegível

representantes de todos os Institutos,
para proceder, dentro de seis meses, à
fusão e constituição dos IFP e, ainda, da
designação,
pelo
Presidente
da
República, de uma Junta Nacional de
Organização para orientar e rever os
trabalhos das Juntas Regionais.
8. Em sua brilhante justificativa ao
projeto, o Autor, após historiar a evolução
da Previdência Social no Brasil e as
razões que a levaram ao estado atual,
esclarece:
"Os Institutos em funcionamento
refletem a mentalidade dominante na
época em que foram constituídos.
Surgiram sob concepções técnicas e
características políticas perfeitamente
ajustadas
às
exigências
sociais
contemporâneas e ao regime de govêrno
que os outorgou. Hoje, porém, quando o
País se contemporâneas e ao regime de
govêrno que os outorgou. Hoje, porém,
quando o País se conscientizou dos
imperativos do momento histórico e da
necessidade de se fortalecer, cada vez
mais, a forma federativa como garantia
a segurança do próprio sistema
democrático e equilíbrio de forças
políticas, não só a pluralidade de
Institutos, mas sobretudo a feição política
unitária de que se revestem, aconselham
a reestruturação dos sistemas como fim
de adaptá-lo às exigências da atualidade
brasileira.
Entre 1930 e 1945 não existia na
verdade, a Federação. Os Estados não
tinham autonomia, eram governados pelo
Poder
Central,
através
de
um
representante nomeado pelo chefe do
Govêrno Geral. O sistema dominante
absorvera e centralizara as atribuições
próprias dos govêrnos estaduais. Os
dirigentes locais eram meros delegados.
O Estado brasileiro era, em sua, um
Estado unitário. A Federação política, a
União, como síntese da concordância das
unidades
federadas
autônomas,
desaparecera inegàvelmente. E essa
menalidade institucionalizada no Decreto
que formalizou o Govêrno Provisório e,
posteriormente, na Carta de 10 de
novembro de 1937, caracterizou e fundiu
todo o direito positivo editado e
a
organização
político-administrativo
processada
nesse
período,
com
repercussão e conseqüências ainda
perdurantes. O projeto ora submetido aos
doutos opõe-se ao unitarismo antifederativo que estigmatiza o sistema
atualmente em aplicação. E ensejára
talvez, uma ascensão para a "seguridade
social",
propiciando
o
amparo
generalizado à população, desde o
homem citadino ao homem do campo
mas numa estrutura conforme com o
princípio
e
organização
federativa
brasileira".
Assim
a
organização
previdenciária será uma só levada a efeito
através de entidades de âmbito regional
autônomas, mas integrantes de um todo
harmônico e homogêneo, sob uma
mesma disciplinação legal, do contrôle,
orientação e responsabilidade do órgão
central, que terá ainda, função unificadora
no âmbito nacional".
9. A Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, apreciando a matéria,
opinou
pela
sua
juridicidade
e
constitucionalidade.
Vindo a esta Comissão, foi julgado
de bom alvitre, dado a sua relevância,
fôsse solicitada at audiência do Ministério
do Trabalho e Previdência Social sôbre a
sua conveniência e oportunidade.
No Ofício nº 1.575, de 20 de outubro
de 1965, o Sr. Ministro do Trabalho
e
Previdência
Social
esclarece,
simplesmente, ter sido "instituída pelo
Decreto nº 54.087, de 29-7-64, uma
Comissão Especial, com data aprazada
para o término dos seus trabalhos",
com a finalidade de elaborar um An-
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te-projeto de Reformulação do Sistema
Geral da Previdência Social, sendo
"conveniente aguardar a manifestação da
referida Comissão Especial sôbre o
campo de aplicação da Previdência
Social, para que melhor seja atendida a
solicitação" desta Casa.
Por sugestão do então Relator da
matéria,
Senador
Atílio
Fontana,
aguardou-se, por sessenta dias, novo
pronunciamento
do
Ministério
do
Trabalho, o qual, até o presente
momento, ainda não nos foi enviado.
Sabemos que a Comissão Especial
em questão já elaborou o referido
anteprojeto, mas, até agora, nada foi
encaminhado ao Poder Legislativo sôbre
o assunto.
10. O Congresso Nacional não pode,
simplesmente porque o Executivo está
elaborando estudos sôbre determinada
matéria,
esperar
ou
congelar
indefinidamente o andamento de projetos
de lei de iniciativa dos seus membros.
No caso presente, já transcorridos
todos os prazos cabíveis, torna-se
necessário uma definição quanto ao
mérito da proposição, ainda quando
possuímos elementos e dados suficientes
para uma conclusão.
11. Os antecedentes históricos do
que, modernamente, se denomina
"seguridade social" – todo um conjunto de
medidas obrigatórias que têm por fim
proteger o indivíduo e sua família contra
as conseqüências de uma interrupção
inevitável ou de uma grave diminuição
dos ganhos destinados a manter um
razoável nível de vida – demonstram a
existência de uma evolução e alteração
contínuas nesse setor.
Inicialmente,
como
"prestações
sociais" distribuição dos despojos aos
soldados, concessão de terras e
aposentadorias aos antigos combatentes
e outras medidas a favor aos servidores
dos reis –, depois como "raridade
religiosa" – existente desde a sociedade
pagã de Roma antiga, que, através dos
tempos, vem assistindo e amparado aos
pobres
mendigantes,
doentes
e
peregrinos –, posteriormente, com a
aplicação do princípio de ajuda mútua –
existiram sociedades mútuas para
garantir auxílios funerais e por doença na
Grécia antiga; em Roma, foram muito
populares, tendo, inclusive, o Imperador
Marco
Aurélio
estabelecido
uma
legislação especial sôbre elas, – com o
comparecimento das "guildas medievais"
– que coincide com o das cidades e das
profissões artesanais nas sociedades –,
com a instituição da "assistência social",
em sua forma primitiva, e, finalmente,
com os scauros sociais, a "seguridade
social", é o resultado de uma alteração e
mutação às necessidades da vida
moderna como fator indispensável à
tranqüilidade das sociedades. Reflete o
estado evolutivo dos países. Não deve,
portanto, conforme nos mostra a sua
transformação histórica, ficar estagnada
ou conformar-se com entendimentos
restritos rígidos, clássicos. Os seus
conceitos, assim, precisam ser elásticos,
progressistas, evoluindo sempre, de
acôrdo
com
os
imperativos
e
necessidades dos povos e suas formas
de Govêrno, com vistas à implantação de
uma paz social por todos desejada.
12. O legislador, ao elaborar as
modernas leis de seguridade social, deve levar
em conta uma série de fatôres sociológicos,
tanto internos como externos.
13. Como fatores internos, são
considerados, entre outros, os de origem
demográfica, os econômicos, os relativos
à estrutura social, os da evolução das
instituições e o fator político.
O fator demográfico tem grande
influência na seguridade social: se
um país possuir maior número de
pessoas idosas, a legislação dará maior
atenção a regimes de seguridade para
pessoas idosas. Conforme a freqüên-
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cia de casamento e a taxa de natalidade,
a atenção será para um regime de
prestação por maternidade e abonos
familiares, e assim por diante.
Estreita correlação existe entre o
regime de seguridade adotado por um
país e o seu regime econômico. Da
produtividade da massa da população
ativa é que advêm, a longo curso, os
cursos financeiros para manter, em base
mínima ou acima da mínima, a renda das
pessoas vítimas dos riscos sociais, ou
melhor, o montante que o país poderá
dispender ou distribuir aos necessitados
de tais auxilias.
A estrutura social, também, é outro
fator decisivo: a legislação varia conforme
os grupos sócio-econômicos existentes.
Países em que a maioria da população
ativa faz parte do grupo de assalariados
terá um tipo de diferente de seguridade
social do adotado naquele em que a
população
se
divide
em
grupos
profissionais de fôrça idêntica.
A evolução das instituições deve ser
observada para que se possa concluir,
pela experiência adquirida através dos
tempos e modificações podem ser
adotadas ou introduzidas na estrutura
inicial.
O fator político, finalmente, é, de
todos, o mais importante. Os regimes de
seguridade social e suas administrações
refletem, na prática, as características
gerais do sistema de govêrno: países de
govêrno central forte desenvolvem
regimes da administração central, países
de govêrno de coalização adotam
sistemas administrativos nos quais os
diversos grupos da população são
representados.
Um estudo mais acurado leva à
conclusão de que o fator político
representa o meio mais importante de
evolução da seguridade social, uma vez
que os demais são, necessàriamente,
transpostos para o plano político na hora
de serem adotadas as decisões
legislativas. Assim, êle represente o total
dos outros fatôres sociais, devendo a
seguridade social ser considerada, antes
de tudo, como um problema político.
14. Entre os fatôres externos,
cumpre notar os referentes à evolução
das técnicas nos outros países e os das
normas e da assistência técnica
internacionais.
O
estudo
comparativo
das
Legislações vigentes entre os diversos
povos é imprescindível. Um regime só
pode ser eficiente, só pode se
desenvolver, dentro dos limites das
técnicas que utiliza para obter os seus
objetivos. Sem tal base ou estrutura, êle
está fadado a fracassar.
A observação da evolução histórica
das técnicas de financiamento dos
seguros, especialmente as atuariais, as
relativas a administração das instituições
e dos sistemas adotados, bem como das
soluções utilizadas para a multiplicidade
de situações existentes e o seu resultado
na prática, dão ao legislador um elemento
precioso para a elaboração das modernos
leis de seguridade social.
Em estreita correlação com tal fator,
existem os das normas e assistência
técnica internacionais que com a
colaboração de base internacional,
exercitada através das atividades das
diversas organizações especializadas,
agem no campo da seguridade social no
sentido de melhor orientar as nações na
solução dos seus problemas sociais.
O progresso obtido, em todo o mundo,
no campo da seguridade social, graças à
ação conjunta dos países no âmbito
internacional, tem sido inestimável.
15. Assim, conhecendo êsses
elementos
analíticos,
podemos,
estudando-os e adaptando-os à realidade
brasileira, chegar à uma conclusão
definitiva sôbre a conveniência do que é
proposto no projeto ora sob a nossa
apreciação.
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16. Vejamos, inicialmente, os fatores
externos, de natureza comparativa.
Vários são os sistemas adotados no
ramo da administração da seguridade
social, sendo êsses serviços combinados
e orientados, de acôrdo com a sua origem
ou forma de aparecimento, no sentido de
permitir uma organização mais racional.
A
questão,
entretanto,
mais
importante, no caso vertente, é a que se
refere à unicidade ou pluralidade das
instituições.
Essa unicidade ou pluralidade, em
geral, diz respeito dos diversos ramos dos
seguros, havendo grande variedade
nesse setor.
No México a no Paraguai, por
exemplo, países bem adiantados em
legislação social, o seguro-doença, o
seguro-renda e o seguro contra os
acidentes do trabalho e as doenças
profissionais subordinam-se a uma
instituição central, autônoma, com
agências locais.
Na Inglaterra e em outros países da
Comunidade Britânica, o sistema da
seguridade
é
gerido
por
três
departamentos nacionais, que se ocupam
das prestações em espécie do serviço de
saúde e do de colocação. Cada um
dêsses serviços possui uma rêle de
agências locais, independentes uma das
outras.
Na
U.R.S.S.
e
países
de
denominada
democracia
popular,
igualmente, o seguro é administrado
através de três departamentos: o do
serviço de aposentadorias o do serviço
nacional de saúde e o das agências,
existentes, em cada emprêsa, incumbidas
do pagamento das indenizações em caso
de doença, de maternidade e de
incapacidade temporária.
Em outros países, como na Suíça,
devido à sua formação política, o sistema
está completamente descentralizado,
subordinado
aos
cantões,
embora
existam leis federais de caráter geral.
Muitos outros, tendo em vista a
comodidade e economia administrativa
sem unificar os diversos ramos de seguro,
delegam ou transferem determinadas
funções da uru para o outro. Assim é que,
na República Federal da Alemanha, na
Dinamarca e na Suécia, o regime
de
seguro-doença
proporciona
as
indenizações por incapacidade temporária
e as prestações médicas em casos de
acidentes do trabalho e de doenças
profissionais.
A
França,
país
grandemente,
desenvolvido em Leis sociais, adotou um
regime unificado, altamente descentralizado,
cobrindo tôdas as eventualidades, exceto o
desemprego. A característica principal é a
ramificação dos seus órgãos, que são
autônomos. Existem as caixas primárias
(locais), as caixas regionais e a caixa nacional.
No âmbito local os serviços são
prestados por dois organismos: um,
incumbido das prestações normais; outro,
das "prestações familiares". No setor
regional, também, existem duas séries de
órgãos: as "Caixas Regionais de Seguridade
Social", que se encarregam do seguroinvalidez, dos riscos dos acidentes do
trabalho e das doenças profissionais e das
incapacidades permanentes e as "Caixas
Regionais do Seguro Velhice". No plano
nacional, a "Caixa Nacional de Seguridade
Social" tem como função, entre outras, a de
assegurar a compensação nacional dos
riscos gerados entre os diversos órgãos,
com o rateio das recreias provenientes das
contribuições.
A tendência predominante, assim, é
a que adota a unicidade de serviço muito
embora em forma descentralizada.
As normas e a assistência técnica
internacionais têm sido neste sentido.
17. O projeto propõe a adoção da
unicidade de instituições, de forma
descentralizada, em substituição à
pluralidade de institutos existentes, um
para
cada
categoria
profissional,

embora dentro de um sistema legal
unitário.
Encontrasse, assim, de acôrdo com
a orientação das mais modernas técnicas
de seguridade social.
18. Examinemos a proposição face
aos fatores internos de análise.
19. O Brasil é um país de extensão
geográfica continental. Dessa forma,
imensa é a sua variedade demográfica:
enquanto alguns Estados são de alta
densidade populacional, outros possuem
baixo nível demográfico.
Evidentemente, conforme a sua
situação, são muito diferentes os seus
índices de natalidade, mortalidade,
casamentos
etc.
Devido
a
essa
diversidade, é muito difícil legislar de
maneira satisfatória para todos.
A existência de um Instituto Federal
de Previdência único, em cada Estado,
entretanto, permitirá o desenvolvimento
maior
de
determinados
órgãos
administrativos, para o atendimento mais
rápido e eficiente do setor do seguro que
a população local mais necessite: ou o
dos seguro-doença, ou o do auxíliomaternidade, ou o dos acidentes do
trabalho e doenças profissionais, ou o das
prestações por velhice etc.
20. Ainda devido a sua vasta
extensão territorial, existem, no Brasil, as
mais diversas condições econômicas.
Certos Estados, graças a sua situação ou
localização geográfica, puderam reunir
condições de vida condizentes com um
maior desenvolvimento, maior progresso
que os outros, tornando-se, assim,
economicamente mais fortes.
Velho problema na previdência social
brasileira – o da redistribuição das
rendas.
A centralização dos serviços nas
maiores cidades sempre trouxe a
reclamação de que o total arrecadado no
país era redistribuído e aplicado
principalmente, nos grandes centros
urbanos, com prejuízo para as zonas
interioranas do país.
Soluções as mais vaiadas já foram
propostas. Nenhuma, entretanto, resolvia
o problema satisfatòriamente.
Parece-nos, também sob êsse aspecto,
que a proposição dá uma saída viável ao
assunto, uma vez que garante a redistribuição
das contribuições no mesmo Estado, aos seus
segurados. E é sabido que previdência social
só pode existir em bases atuariais perfeitas.
Assim, as percentagens contributivas, dentro
do sistema legal vigente, elaborado em bases
corretas, serão suficientes para o atendimento
das necessidades das populações locais.
Se,
porventura,
houver,
em
determinada época anormal, insuficiência
de recursos, os benefícios serão
atendidos pelo DNPS, que se utilizará do
Fundo previsto no art. 32 do projeto.
21. A estrutura social, também,
é
diversa,
sendo
possível,
pela
descentralização dos serviços proposta,
um melhor atendimento local.
22. A observação da evolução das
instituições demonstra, igualmente, já ser
tempo de se alterar a sua forma. Aliás,
uma tentativa já foi realizada nesse
sentido, através do Decreto-lei nº 7.526,
de 7 de maio de 1945, que criou o
Instituto dos Serviços Sociais do Brasil
(I.S.S.B.), corno um órgão central, único.
As
reações
sócio-políticasadministrativas, entretanto, foram muito
grandes e o I.S.S.B. não chegou e ser
uma realidade. E' discutível, também, se,
para a época em que foi idealizado, fôsse
a solução certa ou mesmo praticável.
Agora, no entanto, depois de
decorridos vinte anos e tendo em vista as
transformações políticas havidas, o
progresso ocorrido no campo da
seguridade social, e, ainda, o grande
número de reclamações existentes
quantos aos serviços administrativos dos
institutos de previdência, parece ter
chegado o momento de se dar mais
um passo, realizando-se uma transfor-
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mação total na estrutura administrativa,
com vistas a sua racionalização e,
inclusive, ao melhor aproveitamento do
seu pessoal, à implantação de um regime
mais econômico e a moralização dos
seus serviços, conforme propõe o projeto.
23. Como último aspecto a examinar,
temos o político. Já vimos, anteriormente,
que os sistemas de seguridade social
acompanham, de uma forma geral, o
regime político adotado nos países.
Regimes
fortes,
sistemas
de
administração centralizada. Regimes
democráticos, federativos, de coalizão,
sistemas descentralizados e autônomos.
Concordamos com o ilustre Autor,
quando afirma:
""Como
sistema
autárquico
administrativo, será uma réplica, um
espêlho, da forma federativa brasileira: o
órgão central, de responsabilidade e
contrôle, estará para a União como os
órgãos locais (IFP), de execução regional,
estarão para os Estados. O projeto
respeitará e reproduzirá, destarte, a
organização republicana brasileira: assim
como as unidades federadas constituem a
União,
os
Institutos
homogêneos
constituirão o conjunto previdenciário
nacional".
24. Cumpre, ainda, salientar um
outro aspecto. Nas sociedades realmente
democráticas todos os esforços devem
ser realizados no sentido de não se
permitir a criação ou separação de
classes ou categorias, a fim de serem
evitadas as denominadas "castas", uma
vez que todos os cidadãos são iguais,
todos têm os mesmos direitos e deveres.
Não
é
aconselhável,
assim,
continuemos, no Brasil, a adotar o regime
atual: um Instituto para cada categoria
profissional. A única divisão admissível,
modernamente, como vimos, seria a que
se faz entre os diversos ramos do seguro
nunca a de atividades ou setores de
trabalhos. Essa divisão representou uma
fase, um momento, na evolução da
seguridade social brasileira – agora,
entretanto, não mais se justifica.
25. O projeto propõe uma solução
que, a nosso ver, sob todos os aspectos
examinados, parece ser a mais correta, a
mais consentânea com a realidade
brasileira, com as necessidades do nosso
povo. Deve, assim, merecer a nossa
aprovação.
26. Por solicitação do próprio Autor
do projeto, apresentamos uma emenda,
dando nova redação ao art. 32.
Conveniente, ainda, a nosso ver, a
alteração de um outro aspecto da
proposição: é o que diz respeito ao
número de membros dos Conselhos
Administrativos doa Institutos Federais de
Previdência. (art. 7º), que julgamos deva
ser maior.
Tal fato possibilitará a existência de
uma fiscalização mais efetiva e de um
contrôle mais perfeito do todos os
atos, sem que haja a possibilidade
de
quaisquer
deturpações.
Assim,
apresentamos emenda ao art. 7º
ampliando a composição dos CA. de
cinco
para
nove
membros:
dois
representantes do Govêrno Federal, dois
do
Govêrno
Estadual,
dois
dos
empregados, dois dos empregadores, e
um dos profissionais liberais.
Em conseqüência, alteramos a
redação dos §§ 1º e 2º, para adaptá-los à
tal modificarão.
27. Diante do exposto, a Comissão
de Legislação Social opina pela
aprovação do projeto, com as seguintes
alterações:
EMENDA Nº 1 – CLS
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
"Art.
7º
Cada
Instituto
Federal
de
Previdência
será
administrado
por
um
Conselho
Administrativo (CA) composto de dois
representantes do Govêrno Federal, dois
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representantes do Govêrno Estadual, dois
dos empregados, dois dos empregadores
e um dos profissionais liberais.
§ 1º Os representantes do Govêrno,
bem como os do Govêrno Estadual,
mediante
indicação
dêste,
serão
designados pelo ministro do Trabalho e
Previdência Social. Os representantes
dos empregados, dos empregadores e
dos profissionais liberais serão também
designados pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social, dentre os eleitos, em
lista sêxtupla, pelos respectivos colégios
eleitorais formados pelo Conselho de
Representantes das federações regionais
ou diretorias dos sindicatos, se não e
houver federação, em número de dois
delegados para cada federação e de um
para cada sindicato. As classes liberais
não sindicalizadas farão a escolha dos
seus delegados – eleitores através dos
Conselhos das respectivas Ordens ou
Conselhos Regionais, ou, não os
havendo, por intermédio da assembléia
geral das suas associações legalmente
existentes, em número de dois para o
primeiro caso e de um na ocorrência da
segunda hipótese.
§ 2º Juntamente com os titulares,
serão
designados
os
respectivos,
suplentes, os quais, em se tratando de
representantes
de
categorias
profissionais, econômicas ou liberais,
deverão ser escolhidos dentre os
componentes das listas sêxtuplas a que
se refere o parágrafo anterior".
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Sistema Geral da Previdência Social, o
qual, a seu entender, deveria ser
estudado, em conjunto, com o projeto ora
sob exame.
A Comissão de Legislação Social,
depois de aguardar, por 60 dias, a
remessa da mensagem referida pelo
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, resolveu opinar conclusivamente
na
espécie,
manifestando-se
pela
aprovação do projeto, com as emendas
s
de nº 1-CLS e 2-CLS.
O assunto, como se vê, é complexo
e demanda, além de acurado exame,
quanto ao seu aspecto técnico, seja
fixada política que atenda aos interêsses
das partes em confronto, ou seja: os do
Estado, os dos empregados e os dos
empregadores, a quem incumbe a
participação igualitária na formação do
custeio da Previdência Social Brasileira.
Assim, sem pretender infirmar os pontos
traçados no judicioso trabalho da Comissão de
Legislação Social, julgamos de melhor alvitre,
no caso, seja o presente projeto sobrestado, a
fim de que o seu estudo se processe
conjuntamente com o do que, dentro em
breve,
segundo
se
informa,
será
encaminhado, pelo Poder Executivo, ao
exame do Congresso Nacional.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Adalberto Sena, Presidente
eventual. – Arnon de Mello, Relator. –
Filinto Müller. – Antônio Carlos.
PARECERES NS. 622 E 623, DE 1966

EMENDA Nº 2 – CLS

PARECER Nº 622, DE 1966

Dê-se ao. artigo 32 a seguinte
redação:
Art. 32. Passa a denominar-se Fundo
de Garantia da Previdência Social o
"Fundo Comum da Previdência Social" a
que se referem os artigos 71, §§ 1º e 2º,
72, 59, V, VI e XXII, 98, IV, 164 e 165 da
Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960.
Parágrafo
único.
Os
saldos
verificados nas entidades regionais serão
recolhidos ao Banco do Brasil S.A. a favor
do Fundo de garantia da Previdência
Social, à disposição do Departamento
Nacional da Previdência Social, de acôrdo
com as instruções expedidas pelo
Ministro do Trabalho e Previdência
Social".
Sala das Comissões, em 12 de abril
de 1966. – Vivaldo Lima, Presidente. –
Eugênio Barros, Relator. – Ruy Carneiro.
– Zacarias de Assumpção. – Edmundo
Levi. – Heribaldo Vieira.

Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 314, de 1965
(nº 2.688-B-65, na Câmara), que autoriza
a venda de imóveis da Viação Férrea do
Rio Grande do Sul, desnecessários aos
seus serviços.

PARECER Nº 621, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
30, de 1964, que dispõe sôbre a
unificação
e
descentralização
da
Previdência
Social
e
dá
outras
providências.
Relator: Sr. Arnon de Mello.
O presente projeto, de autoria do ilustre
Senador Edmundo Levi, dispõe sôbre a
unificação e descentralização da Previdência
Social e dá outras providências.
A matéria, distribuída ao exame das
Comissões de Constituição e Justiça e de
Legislação Social, foi objeto de judicioso
estudos, tendentes a aprimorar-lhe a
substância e colocá-la em têrmos de
atualidade, consoante as exigências de
nosso regime de Previdência Social.
Para tanto, foi solicitada, pela Comissão
de Legislação Social, audiência de Ministério
do Trabalho e Previdência Social, tendo em
vista os aspectos ligados, à oportunidade e
conveniência da proposição.
Em resposta, o citado órgão
ministerial informa que o Poder Executivo,
pelo Decreto nº 54.082, de 1964, instituiu
uma comissão, com a incumbência de
elaborar, em prazo predeterminado
anteprojeto
de
Reformulação
do

Relator: Sr. Eugênio de Barros.
O Presente projeto visa a alienar
bens imóveis da VIFER – Viação Férrea
do Rio Grande do Sul, desnecessários
aos seus serviços.
Antes
de
estudarmos
esta
proposição, foram solicitadas informações
ao M.V.O.P. – Ministério da Viação e
Obras Públicas – sôbre as conseqüências
da transformação do projeto em Lei. E a
referida Secretaria de Estado, "visando a
resguardar os interesses presentes e
futuros das ferrovias que integram a
R.F.F.S.A. – Rêde Ferroviária Federal
S.A." –, opinou contràriamente à venda
dos imóveis, salientando que se tratava
de uma diretriz da atual administração.
Diante do exposto, opinamos pela
rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, em ... de março
de 1966. – Dix-Huit Rosado, Presidente. –
Eugênio Barros. Relator. – José Leite. –
Ruy Carneiro.
PARECER Nº 623; DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 314, de
Deputados, que autoriza a venda de imóveis
da Viação Férrea de Rio Grande do Sul,
desnecessários aos seus serviços.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O Presente projeto, sôbre o qual é
chamada a opinar a Comissão de Finanças, é
de autoria do Deputado Croacy de Oliveira e
autoriza a venda de imóveis da Viação Férrea
do Rio Grande do Sul, desnecessários aos
seus serviços.
O artigo 1º do projeto enumera uma
considerável variedade de áreas de
terreno e de benfeitorias, como se segue:
1) as relativas aos ramais extintos ou
que vierem a ser extintos;
2) as abandonadas ou que vierem a
ser abandonadas face à construção de
variantes ou linhas novas;

3) a que abrange a Estação de Pôrto
Alegre com a respectiva faixa de acesso,
logo após a sua transferência para outro
local;
4) as situadas em Vila Siqueira
Balneário do Cassino, no município de
Rio Grande, e que se encontram situadas
fora da faixa de segurança da linha férrea,
nas cidades de Uruguaiana e São Borja;
5) as ocupadas pelo Hôrto Florestal,
na cidade de Itaqui;
6) as relativas às instalações
hidráulicas extintas.
Os artigos seguintes dispõem sôbre
a forma pela qual será feita a alienação
das áreas de terreno da Viação Férrea,
inclusive
determinando
critério
de
preferência aos servidores ferroviários,
ativos ou inativos, e estabelecendo que o
resultado da venda será aplicado
obrigatòriamente em investimentos na
própria firma através dos fundos de
Renovação
Patrimonial
e
de
Melhoramentos, a que se referem os
Decretos-Leis nºs 7.632, de 12 de junho
de 1945 e 9.766, de 6 de dezembro de
1946.
Durante a tramitação do projeto na
Câmara, a Comissão de Constituição e
Justiça solicitou a opinião do Ministério da
Viação e Obras públicas e não havendo
resposta à sua consulta após 2 meses,
opinou
favoràvelmente,
quanto
à
constitucionalidade e juridicidade.
Após
audiência
das
demais
Comissões Técnicas a Câmara aprovou o
projeto, sem emenda, remetendo-o ao
exame do Senado. Nesta Casa do
Congresso, a Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, recebeu
resposta
contrária
ao
projeto
e
fundamentada na opinião do Ministério,
emitiu parecer pela sua rejeição.
A política que orienta desde algum
tempo a exploração de nossas ferrovias tem
criado situações delicadas, envolvendo
interêsses às vêzes consideráveis. A
extensão de vários ramais permanentemente
deficitários, sem qualquer perspectiva de
recuperação econômica próxima ou remota,
tem colocado algumas estradas em
dificuldade para manter e conservar edifícios
e instalações ao longo dos ramais, agora
sem utilização, mas que representam bens,
geralmente escriturados à conta de capital
da emprêsa.
Pro-n: f (üiya: SVoçG 1vaah ETA EA
roviária Federal S.A., incorporando ao seu
patrimônio o acervo das estradas que
englobou, retirou do domínio da União
êsses bens. A Rêde é uma entidade de
direito privado, desvinculada da União
nesse setor, não podendo os seus bens
ser alienados pelo Estado, nem cabendo,
para isso, qualquer ato de Executivo nem
do Legislativo.
A iniciativa de qualquer alienação de
bens das ferrovias incorporadas à Rêde
Ferroviária Federal S.A., sòmente a ela deve
caber, provocada ou não, pela administrarão
da estrada interessada em liberar do ônus da
conserva de bens tornados inúteis às
atividades específicas da ferrovia.
No caso presente, acontece que o
acervo da Viação Férrea do Rio Grande do Sul
ainda continua em Poder da União, visto como
a sua incorporação à Rêde ainda não se
concretizou,
dependendo
apenas
de
pequenas formalidades. A Rêde, entretanto. já
tem a seu cargo a administração da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul, como
conseqüência de acôrdo firmado com o
Govêrno do Estado.
Não seria oportuna a alienação dos
bens da Viação Férrea antes de sua
incorporação à Rêde, visto como sendo
ela efetuada posteriormente o seu
produto seria lançado à conta de capital
da Rêde, possibilitando o seu uso em
beneficio da Viação Férrea de acôrdo
com programa de aplicação definitivo.
A Rêde Ferroviária Federal tanto
quanto à Viação Férrea do Rio Grande
do Sul, não interessa sem dúvida,
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a manutenção de um ônus decorrente da
existência, no seu patrimônio de imóveis
sem aplicação e sem rentabilidade,
sujeitos
a
deterioração
e
a
desvalorização.
Por outro lado, há no projeto outra
ponto passível de controvérsias e que é o
lançamento do produto das vendas à
conta dos Fundos de Renovação
Patrimonial e de Melhoramentos. Tais
Fundos, criados pelos Decretos-Leis nºs
7.603, de 12 de junho de 1945 e 9.706,
de 6 de setembro de 1946, são
constituídos explicitamente por uma taxa
adicional de 10% sôbre as tarifas em
vigor, e como tal, escrituradas em conta
própria, nada existindo na legislação,
que permita o reforço dessas contas
com o produto da venda de bens da
estrada.
A Comissão de Finanças, atendendo
ao que já foi dito acima, e reconhecendo
a inconveniência do projeto, é de parecer
que o mesmo deve ser rejeitado.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente.
– Wilson Gonçalves, Relator. – Gay da
Fonseca, com restrições quanto a
rejeição. – Manoel Villaça. – Antônio
Carlos. – Bezerra Neto. – Lobão da
Silveira. – Eugênio Barros.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
O primeiro dêles é o nobre Senador
Edmundo Levi, a quem dou a palavra.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ainda na semana
passada
tivemos
oportunidade
de
tratar de assunto relacionado com a
Amazônia.
Naquela ocasião o nobre Senador
Aurélio Viana declarou que poucas vezes
ouvira na Câmara dos Deputados,
quando a ela pertencia, pronunciamentos
em defesa dos interêsses regionais. Aqui
assistia com mais freqüência debates
em tôrno das dificuldades da grande
planície.
Creio que o nobre Senador Aurélio
Viana tem razão em estranhar que nós da
Amazônia não estejamos semanalmente
a expor, aos podêres da República,
nossas angústias, não na esperança de
uma solução imediata, mas, pelo menos,
para que o povo da grande área brasileira
saiba que os seus representantes,
embora quase que infrutiferamente, estão
a todo instante lutando por melhores
condições de vida, pela solução das
dificuldades que assoberbam a nossa
gente.
Há poucos dias tratei aqui, do
problema do preço da borracha. Transmiti
apelos que me foram feitos no sentido de
que os altos poderes da República
volvam suas vistas para a situação
dramática que persegue o novo
amazonense. Torno hoje, Sr. Presidente,
a debater o assunto. Escudo-me
numa publicação divulgada no jornal "a
Fôlha do Norte", da Capital do Estado do
Pará.
Estampa, aquêle órgão nortista, uma
reclamação e um apêlo de seringalistas
do Acre, no sentido de um reajuste no
preço da borracha virgem pois que as
cotações atualmente vigentes datam de
1964.
Sr.
Presidente,
os
ilustres
seringalistas acreanos. Rantzau Prado,
Antônio Dantas e Nabor Júnior, expõem,
com a linguagem sincera do homem
habituado à luta no interior da salva, a
situação de verdadeiro abandôno em que
jaz tôda a Região Amazônica.
Depois de algumas consideraões,
transmite a "Fôlha do Norte" o
pensamento
daqueles
ilustres
empresários do interior, em tópico sob o
título: "Abandono dos seringais".
(Lê).
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ABANDONO DOS SERINGAIS
Afirmaram de início os três
seringalistas que o atual prêço impôsto à
borracha regional, não satisfaz mais ao
seu custo de produção, constituindo
assim um desistímulo aos extratores da
goma-elástica, que a cada dia se
desinteressam por essa atividade e estão
abandonando em massa os seringais,
especialmente os localizados nos altos
rios, onde ficam completamente isolados
da civilização. Contudo, são êles que
guarnecem longos trêchos das extensas
fronteiras do Brasil.
PREÇO E PRODUÇÃO MÉDIA
A seguir os três seringalistas
adiantaram-nos haver necessidade urgente
do Govêrno Federal fixar nôvo preço para a
borracha da Amazônia, pois o atual não mais
satisfaz. O último reajustamento do preço da
borracha, ocorreu em 1964. De lá para cá, o
custo de vida subiu pelo menos de 60 a 70%
e
o
salário-mínimo
obteve
dois
reajustamentos.
A produção anual média, de um
seringueiro é de 400 quilos de borracha,
que ao preço vigente estabelecido por lei
federal, representa um rendimento de
aproximadamente, Cr$ 320.000, ou seja
Cr$ 26.666 mensais, inferior, portanto, a
menos da metade do salário-mínimo em
vigor na região.
Enquanto a borracha vegetal tipo
Acre fina é vendida ao B.C.A. por Cr$
1.200, sujeita às despesas de frete,
carretos, seguros, taxas portuárias,
impostos, etc., que atingem em média Cr$
300 por quilo, o latex que contém apenas
65,8% de borracha por quilo, esteja sendo
vendido, no comércio livre, a Cr$ 2.200 o
quilo.
Com a alta dos preços das utilidades
nesse período de novembro de 64 a esta
data, e assustadoramente nos três
primeiros meses de 66, época em que os
seringalistas dos altos rios estão
adquirindo as mercadorias essenciais ao
abastecimento dos seus seringais, o
poder aquisitivo dos mesmos restringiu-se
em pelo menos 70%, obrigando-os a
reduzir as suas compras, dado a
insuficiência de recursos, dando margem
a que se verifique um acentuado
decréscimo na produção dos seringais, na
presente alta de borracha.
Tornaram claro ainda os nossos
visitantes:
Se
o
Govêrno
não
reajustar
imediatamente os preços da borracha
natural, haverá o completo despovoamento
dos seringais amazônicos, com o
conseqüente
decréscimo
na
nossa
produção, obrigando a indústria, de artefatos
de borracha a fazer importações do produto,
o que seria um desestímulo para a nossa
balança de pagamentos.
APÊLO
E encerraram os três seringalistas:
– Fazemos um veemente apêlo ao
Govêrno da área amazônica, às
associações de classe, ligadas à
economia da região, às bancadas
estaduais e federais dos Estados e
Territórios da Amazônia, os órgãos de
divulgação que constituem uma trincheira
avançada na defesa dos interêsses da
Nação para que conjunguem esforcos,
conosco no sentido de sensibilizar o
Govêrno Federal para êsse palpitante
problema."
Senhor Presidente, Srs. Senadores,
realmente o trabalhador das selvas
Amazônicas
percebe
salários
de
miséria. A produção média anual de 400
quilos de borracha ao preço bruto de
Cr$ 1.200, por quilo – e êsse preço se
refere à borracha tino Acre fina,
de maior cotação no mercado –to-

taliza o salário anual de Cr$ 480.000. No
entanto, o salário-mínimo mensal vigente
nos Estados do Amazonas, Acre e Pará é
de Cr$ 48.000, totalizando, anualmente,
Cr$ 576.000.
Verifica-se assim que entre o valor
da produção bruta e o salário-mínimo
vigorante em tôda aquela região há uma
diferença de Cr$ 96.000. Mas essa
diferença não é real porque o preço de
Cr$ 1.200 por quilo se refere à borracha
tipo Acre – vendida em Belém com uma
despesa de, pelo menos, 25%, e de cêrca
de 30% se vendida em Manaus.
Se tomarmos por base apenas a
despesa com a borracha vendida em
Belém, verificaremos que o seu, preço
líquido, para o seringueiro, está fixado em
sòmente Cr$ 900,000, o que resulta por
ano Cr$ 360.000.
Assim, se o salário-mínimo anual é
de Cr$ 576.000 e a produção do
seringueiro atinge apenas Cr$ 360.000,
temos que há no orçamento do
trabalhador da selva um deficit de Cr$
216.000.
Essa, a situação do trabalhador
amazônico. Enquanto isso, como mostrei,
em discurso anterior, baseado em
trabalho publicado no jornal "Alto
Madeira", de Rondônia, o preço das
utilidades, naquela região, subiu não 70%
como modestamente afirmaram êsses
ilustres
seringalistas,
mas
aproximadamente 297%, de 1964 até
agora.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
fim de que a Amazônia não continue a ser
apenas a fronteira econômica mas tenha
integração na comunidade nacional, fazse
necessário
que
os
podêres
competentes volvam as suas vistas para
o problema e reajustem o preço da
borracha, em proporção tal que o
trabalhador da selva possa obter o salário
mínimo que têm comerciários
e
industriários
da
Amazônia.
Faz-se
necessário que se fixe o prêço em, pelo
menos, Cr$ 1.800 o quilo que dará com o
abatimento das despesas com fretes,
impostos e outras coisas cobradas pelo
Govêrno, o preço fixo de Cr$ 1.440 o
quilo cujo total anual responderá ao
salário
percebido
pelos
demais
trabalhadores.
Mas, Sr. Presidente, ao fazer mais
êste apêlo ao Senhor Presidente da
República e a seus ilustres Ministros,
quero demonstrar como o meu Estado
está atirado ao mais completo abandono,
dominado
por
uma
desbragada
demagogia. O Senhor Governador do
Amazonas ao invés de se preocupar com
a situação dramática da população
amazonense, surge no cenário nacional
proclamando, com ares de líder de
opinião e de questões internacionais
perigos para o Brasil decorrentes da
emancipação
da
Guiana
Inglêsa.
Anunciou o Sr. Governador que a Guiana
constitui hoje uma ameaça para a
segurança nacional brasileira, de tal sorte
que conforme se lê no "Diário de Noticias"
de 14 do corrente, o Senhor Deputado
João Calmon (aliás, é o Deputado Wilson
Calmon) declarou:
Que vai conseguir o comparecimento
do Governador Arthur Reis na Câmara
dos Deputados para elucidar denúncias
de subversão praticada na Guiana
perante a Comissão de Segurança
Nacional, pois o assunto é sério e não
pode passar em brancas nuvens, como
se não tivesse a mínima importância.
Afirmou o parlamentar que os
circulos políticos amazonenses estão
vendo na independência da antiga
possessão britânica, um foco dos maiores
perigos e de uma subversão crescente e
que, por isso mesmo, a integridade
nacional e a ordem pública poderiam ser
ameaçadas, se uma providência qualquer
não fôr tomada".

Vejam Senhores Senadores a que
ponto chegamos sob o govêrno de um
homem completamente desvinculado do
meio, sem nenhuma afinação com o povo
amazonense: alardeia que a conquista da
independência da Guiana constitui um
perigo para o Brasil, e ao invés de estar
êle cuidando dos problemas do Estado,
esta avocando a si funções próprias do
Senhor
Presidente
da
República.
Pretende mobilizar a opinião pública
brasileira contra a independência da
antiga possessão inglêsa.
De tal sorte chega a petulância
dêsse cidadão que anunciou aos quatro
ventos que teria feito um convênio com o
Govêrno do Estado do Pará para a defesa
da Amazônia.
Em boa hora entretanto, o ilustre
governador paraense vem a público
através de nota de sua assessoria
desmentindo a balela espalhada pelo
Governador do Amazonas.
Diz um telegrama publicado no
"Jornal do Brasil" de quarta-feira, 15 do
corrente:
"Alacid não defende a Amazonas –
aliás o título é capcioso.
A Assessoria da Imprensa do Palácio
Lauro Sodré desmentiu a notícia de que o
Governador Alacid Nunes teria firmado
documento com o Governador Arthur Reis
da Amazonas, formando frente única em
defesa do Amazonas".
"Acrescentaram os informantes que
houve apenas um debate de soluções
para os problemas da região se possível
com a congregação de esforços dos dois
Govêrnos".
Vejam portanto, Srs. Senadores,
a diferença, de mentalidade: a do
Govêrno do Pará e a do Govêrno do
Amazonas! Enquanto o Governador
do Pará busca solução para os
problemas da região, o Governador
do Amazonas, pretende atirar-se
contra a independência de um País
irmão, atrair as atenções e as
simpatias da opinião pública, fazendo
passar-se por intemerato defensor da
ordem pública nacional.
Srs. Senadores, creio que cabe aos
governantes da Amazônia uma frente
única, não no sentido divulgado mas com
o objetivo previsto na nota publicada pelo
Governador do Pará, em defesa dos
problemas regionais.
O Amazonas está entregue a tal
abandono que ainda é o "Jornal do Brasil"
que noticia ter um filósofo equatoriano em
visita ao nosso País, declarado o
seguinte, a respeito do Estado do
Amazonas:
"Apesar de o Amazonas possuir tôda
espécie de matéria-prima a pobreza ali
impressiona aos que o visitam, pois seus
habitantes chegam ao ponto de não terem
o que comer, sendo necessário, inclusive,
importar-se alimentos da Colômbia e do
Perú."
São afirmações de um filósofo
equatoriano, José Alfonso Palácios que
admirado com o potencial econômico da
região, lamenta o abandono em que se
vêm aquelas populações, atiradas à mais
negra miséria. Enquanto estrangeiros e
brasileiros constatam a realidade da
Amazônia – miséria e abandono – o
Govêrno amazonense volta suas vistas
para a Guiana Inglêsa pretendendo,
talvez, uma investida contra a jovem
Nação, temeroso do foco de agitação que
quixotescamente,
despistantemente,
denuncia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Sr. Arthur Reis quer apenas encobrir
os seus atos. Possivelmente, já há
no seu encalço agentes do Servi-
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ço Nacional de Informações e do
Conselho de Segurança Nacional, para
que esclareça a orientação de seu
procedimento à frente do Govêrno do
Estado.
Apontando, na Guiana, um foco de
agitação não passa de farça de um
verdadeiro agitador. Certas nomeações
feitas pelo Sr. Governador atestam o tipo
de extremismo a que está filiado.
Não citarei nome, por não ser hábito
meu acusar cidadãos que não são
culpados dos atos do Govêrno. Se
examinar atentamente o Conselho de
Segurança
Nacional
verá
pelas
nomeações feitas, para os mais altos
cargos, inclusive a magistratura a que tipo
de extremismo está servindo o Sr. Arthur
Reis na Amazonas.
Desde que os govêrnos descurma
dos problemas de sua região para se
preocuparem
com
possíveis
problemas de regiões estranhas,
demonstram
que
desconhecem
verdadeiramente a sua função. Se o
Sr. Arthur Reis preocupar-se com
problemas estranhos é porque quer
ver o povo atirado a miséria, para
que, em desespero não tende a quem
recorrer, chegue ao extremo de
revolta
da
alucinação.
É
um
procedimento premeditado do Sr.
Arthur Reis.
S. Ex.ª está evidenciando, através
de nomeações, para determinados
setores da administração, de cidadãos
comprometidos com certa espécie de
extremismo que assim o faz na
esperança de que, quando o povo se
levantar, movido pelo desespero, já se
encontrará
nos
diversos
postos
aqueles que haverão de guiá-lo nos
atos de violência ou de desatino a que
a fome o levar.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
fazendo êste epêlo ao Sr. Presidente da
República, no sentido de que mande
rever o preço da borracha natural, solicito
também dos podêres competentes que
investiguem
o
procedimento
do
Governador Arthur Rei, que, além de
estar fomentando a rebelião pelo
desespêro, no seio do povo, procede –
segundo informações que obtive em
completo
desrespeito
às
regras
constitucionais ùltimamente expedidas, no
que diz respeito ao problema das
nomeações.
Não pretendo alongar-me nestas
considerações.
Quero
apenas,
demonstrar ao povo do Amazonas que,
nesta Casa há alguém vigilante pela sua
segurança pela tranquilidade da família
amazonense, e por um verdadeiro
govêrno e pelo progresso do Estado.
(Muito bem! Muito bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o Senhor
Senador Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANNA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
recebi esta publicação de 10 a 16 de
junho de 1966, que denuncia um dos
maiores golpes financeiros da história do
nosso País. A denúncia é tão grave e tão
séria que não posso deixar de trazê-la ao
conhecimento do Senado da República e
do País.
(Lendo)
O Banco do Brasil, sob o pretexto de
cumprir o dispositivo legal que determina
que as ações das sociedades anônimas
deverão ter o valor nominal mínimo de
Cr$ 1.000, resolveu, pela sua Diretoria,
propor à próxima assembléia geral, a
realizar-se a 1º de julho de 1966, a
correção do valor nominal de suas ações
de Cr$ 200 para Cr$ 1.000.
Na realidade, o que deveria ser uma
simples
operação
matéria
de
englobamento de cinco ações em
uma só, vai transformar-se numa
manobra de elevação do atual ca-
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pital de quatro bilhões e oitocentos
milhões para vinte e quatro bilhões de
cruzeiros, com o fator de multiplicação
nunca antes observado e com o qual
entregará O Banco a seus acionistas
dezenove bilhões e duzentos milhões de
cruzeiros, de mão beijada".
Sr. Presidente, se verdadeira a
notícia veiculada, trata-se, realmente, de
um escândalo financeiro da maior
gravidade, o qual teria repercussões não
sòmente no País mas também fora dêle.
Ações de duzentos cruzeiros que seriam
reajustadas e por um passe de magia,
transformadas em ações de mil cruzeiros.
Sob que pretexto? Aquêle que a notícia
explica e que o órgão de publicidade, a
que me referi, denuncia. A quem
beneficiaria essa operação supinamente
escandalosa?
(Lendo)
Cêrca de 48 por cento das ações do
Banco pertencem a particulares. Mas 85
por cento dessas ações em mães de
particulares estão em poder de meiadúzia de pessoas, capitaneados pelos
Srs. Jabour e Carloman. São dois bilhões
de cruzeiros que serão transformados em
dez bilhões por um simples passe de
magia.
Sr.
Presidente,
pergunto:
É
verdadeira a notícia que estou lendo para
conhecimento do Senado da República?
Se verdadeira a notícia, que atitude está
tomando o Ministério da Fazenda ou o
super-ministério do Planejamento para
conter, no nascedouro, o escândalo que
seria a desmoralização do nosso principal
estabelecimento de crédito bancário?
Continuo a leitura:
"Apesar de ser uma sociedade
anônima, o Banco do Brasil goza de
favores especialíssimos no campo
econômico-financeiro e até fiscal, que lhe
proporcionam operar com elevados
índices de rentabilidade. Ao votar leis que
beneficiam a instituição, o Govêrno ganha
para si apenas pouco mais da metade. O
restante serve para beneficiar a meia
dúzia de portadores de ações que
dominam 85% dos 48% restantes, ou
mais precisamente, 40% do capital do
Banco do Brasil".
Embora se pense que, ao beneficiar
o Banco do Brasil, se está beneficiando
apenas o Govêrno há, na verdade, por
trás de tudo, um grupo de privilegiados
que ganha nas costas do que pareceria
ser apenas um favor a uma entidade que
representa o Estado. O caso do Banco do
Brasil é, assim inteiramente diferente dos
da Rêde Ferroviária, da NOVACAP, etc.,
em que a subscrição das ações é feita em
sua totalidade pela União ou por
entidades estatais".
Continua:
(Lendo)
"O Sr. Roberto Campos, que acusou
o empresário privado brasileiro de tentar
privatizar os lucros e socializar os
prejuízos, está contribuindo desta vez
para privatizar lucros que deveriam ser do
Estado. Meia dúzia de pessoas se
beneficiarão do imenso lucro do Banco do
Brasil que tem origem nos favores de
Estado e deveria ser socializado.
Evidentemente, a solução honesta
para o caso de mudança do valor nominal
das ações seria a unificação de cinco
ações em uma só, solucionando-se na
forma usual as que excedessem os
grupos de 5 milésimos por cento do
capital ou mesmo aumentando o capital
com entrada em dinheiro quebrando-se
assim o monopólio das ações hoje em
poder dos Jabour, Carlomans etc. Êstes
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teriam que realizar parte do dinheiro
necessário para integralizar o resíduo.
Para isso seria obrigado a vender partes
das
ações
em
seu
poder,
democratizando,
obrigatoriamente,
o
capital do Banco do Brasil".
E a notícia assim termina:
(Lendo)
"Sendo portadores de dois bilhões
de cruzeiros de ações, êsses grupos
recebem cêrca de 400 milhões, por ano,
de dividendos, Daqui para frente
passarão a ser portadores de 10 bilhões
de cruzeiros e possivelmente totalizarão
dividendos que chegarão aos 2 bilhões
uma vez que o Banco do Brasil em
qualquer fase de sua vida jamais deixou
de distribuir 20%.
Depois de efetuado êsse aumento,
prepara-se a Diretoria de Banco do Brasil
para requerer ao Banco Central a
democratização de seu capital. Dessa
forma os Jabours, Carlomans, etc.
passarão a pagar menos impôsto de
renda sôbre os dividendos já então
maiores.
O capital e reserva disponíveis do
Banco do Brasil se aproxima hoje dos 200
bilhões.
Contudo,
ainda
que
o
oficialmente declarado, o saldo dos
resultados pendentes, elevando-se a 280
bilhões, fará com que o capital do Banco
seja realmente de 480 bilhões. E como o
lucro do Banco, sòmente no segundo
semestre de 1965 (que aliás não foi bom)
atingiu a 40 bilhões concluímos que os
Jabours e Carlomans, depois de ganhar
150 bilhões, passarão a receber êste
dividendo de 20 bilhões por ano".
Êste será sem dúvida o maior golpe
financeiro de tôda a história do Brasil".
Sr. Presidente, se não campeasse
êsse clima de irresponsabilidade, de
todos conhecido, essa notícia seria
considerada,
pelas
autoridades
competentes, contestada ou confirmada
cola a apresentação das razões que
teriam levado a Diretoria do Banco do
Brasil a propor à sua assembléia geral,
que se vai realizar a 1º de julho, essa
operação que se realizada seria nociva
aos interêsses nacionais.
Dividendos de 20% são grandes
dividendos, são ótimos dividendos, e
aquêles particulares que possuam muitos
milhões de cruzeiros em ações do Banco
do Brasil, além dêsses dividendos – que
só para dois grupos são calculados em
Cr$ 400 milhões anualmente – iriam
receber uma espécie de reavaliação
correspondente a, – para ação de Cr$
200, – Cr$ 800, a mais.
Como os escândalos se sucedem no
País, que vem caracterizando êsses
escândalos, desde épocas imemoriais,
até que venha uma resposta com um
esclarecimento decisivo as notíciasdenuncias estão de pé.
Sr. Presidente, não poderia eu
silenciar, não poderia calar diante do que
acabei de apresentar.
Será verdade que até o Bando do
Brasil, estabelecimento de crédito ímpar,
que não vem sofrendo, nos últimos anos,
criticas da imprensa, será verdade que o
Banco
do
Brasil
estabelecimento
creditício modelar, se tenha deixado levar
por pressões a que não soube resistir, a
praticar atos desta natureza?
Não acuso. Pergunto, inquiro.
Desejamos explicações, porque temos,
particularmente como oposição, de zelar
pelos interêsses e coletivos.
Sr. Presidente, cumprida esta
primeira parte da missão que nos
trousse à tribuna, comentamos êste
artigo da responsabilidade da redação
de um dos maiores jornais do País,
sôbre a conseqüência da decisão do
MDB, que resolveu indicar à Convenção
do órgão político, o pronunciamento,
a
opinião
dos
Presidentes
dos

Diretórios do Partido, nos Estados, e da
sua Comissão Executiva, do seu
Gabinete, favorável à tese da abstenção
do MDB nas eleições que, provàvelmente,
se irão realizar ainda êste ano para
preenchimento
dos
cargos
de
governantes
nos
Estados
e
na
Presidência da República.
Sr. Presidente, resolveu o grupo de
dirigentes do MDB sugeri, depois de uma
análise serena da conjuntura política do
Pais, à direção do Partido e ao seu órgão
supremo, a Convenção Nacional, que
nenhum
Deputado
ou
Senador
compareça no dia marcado para a
realização do pleito para dar o seu voto,
mesmo para votar em branco. Será uma
ausência física, naquelas datas.
Então
o
Jornal
do
Brasil,
comentando a decisão do MDB, assim se
exprime:
(Leitura)
"Não importando que se trate
ainda de decisão a ser homologada
pelos
órgãos
superiores,
á
manifestação do Gabinete Executivo
do MDB em favor da abstenção nas
eleições indiretas não deixa dúvida
quanto á tendência dominante no
Partido. A Oposição deverá ausentarse das Assembléias e do Congresso,
de modo que serão sufragados
candidatos únicos ao Govêrno de onze
Estados
e
candidato
igualmente
solitário à Presidência da República.
Por
mais
que
o
Govêrno
revolucionário se mostre tranqüilo,
parecendo contente com o simples fato
de garantir a sua continuidade, a
ocorrência
dêsse
fenômeno,
se
confirmado, criará para êle, mais que um
problema político, um fato moral que terá
seu pêso e produzirá conseqüências. Os
fatos morais são lentos, por vêzes, mas
de evolução inexorável.
Pelo que se percebe do longo
processo de cristalização da decisão
tomada agora, a Oposição não se dispõe
a boicotar as eleições de 3 de setembro e
3 de outubro por serem indiretas, mas
porque lhe foi terminantemente vedada
qualquer via de acesso a um dos postos a
preencher. E a participar de um pleito em
que de antemão lhe é negada a mais
remota possibilidade de vitória, prefere
omitir-se dêle para assim denunciá-lo
como ilegítimo".
Por que ilegítimo? Por que ausentarse, por que não disputar?
O Ato Institucional nº 2 é de clareza
meridiana. Eleição sem liberdade de
escolha, eleição não é. Eleição quando o
eleitor está pressionado, está ameaçado,
eleição não é. E o que acontece neste
País é que o eleitor – Deputado estadual,
Deputado federal, Senador da República
– irá votar tendo sob seu pescoço a
espada de Dâmocles, sustentada pelo
Presidente da República. É a cassação
do seu mandato, dos seus direitos
políticos.
Nós estávamos à espera de uma
revisão, de uma nova posição porque,
à face do Mundo, o Govêrno não
poderia apresentar-se – e não poderá
– como penhor, sustentação de um
regime
democrático
quando
estabelece eleições declarando antes
que o eleitor está sob vara, sob
pressão, ameaçado.
A ameaça é clara, é pública, é
notória, está esculpida num documento
que é um Ato Institucional que continua
vigindo.
Em tôdas as eleições que se vêm
processando neste País, depois da
instituição do voto secreto conquista da
Revolução de 30 – a grande conquista da
Revolução de 30, – os eleitores, perto do
pleito, estavam garantidos pela lei e pelos
garantidores da lei, pela sua execução fiel
e definitiva.

Junho de 1966
Sr. Presidente, o Govêrno da
República ou Poder Executivo, quando
clamava a Oposição por liberdade, para
livremente
votar,
respondia
reiteradamente que os atos institucionais
e complementares seriam mantidos até o
fim. Até naqueles Estados onde
provàvelmente
a
Oposição
teria
possibilidades de eleger o governador, a
vitória seria impraticável, porque, com
uma penada a maioria se transformaria
em minoria. E as palavras seriam
transformadas em fatos, as ameaças
concretizadas. Todos sabem da tragédia
da Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, das ameaças que pairavam sôbre
os representantes da Oposição e também
sôbre aquêles, do outro lado, que
porventura,
por
veleidades
de
independência,
por
questões
de
consciência, pudessem aliar-se, num
dado momento, à Oposição, para elegerse um candidato que representasse o
pensamento desta.
A questão não é, portanto, tão
simples assim. Não vota a Oposição
porque sabe que vai perder. Não é por
isto; porque, em podendo ganhar, poderá
ser eliminada; pode ter maioria, hoje,
revelada através de pronunciamentos, e
essa maioria nada significar no processo
de eleição. Daí a atitude dos delegados
da organização política do MDB, daí a
decisão que tomaram naquela noite de
debates democráticos, abertos Imprensa
e a quantos ali compareceram para
assisti-los.
Não há um parlamentar, um sequer,
que, de consciência tranqüila, possa
defender tese tão esdrúxula e – como
diria um colega nosso – de tamanha
enormidade.
A impressão que se tem, às vêzes,
é a de que alguns exaltados são vítimas
de sua própria consciência. Não
podendo explicar sua posição perante o
povo, exalta-se. Não é uma maneira de
se defender uma tese tão esdrúxula, e
não houve nem mesmo habilidade do
Govêrno. Tem-se a impressão de que
essa ameaça é mais diretamente feita
aos representantes da ARENA, nos
quais o Govêrno não confia – falo em
tese. Porque, se o Govêrno tem uma
maioria sólida no Congresso nas
Assembléias Legislativas estaduais, por
que a ameaça de cassação de
mandatos quando um pleito está ai, à
espera dos concorrentes que não vão
aparecer? E' como diz o "Jornal do
Brasil": "Um concorrente em cada
Estado, e um solitário para a
Presidência da República."
Já hoje os jornais noticiam do
constrangimento do Ministro da Guerra,
da sua preocupação, perante o mundo.
Como se apresenta o Brasil de hoje? E
também
os
jornais
noticiam
a
preocupação do Govêrno em explicar, lá
fora, o que se processa aqui.
Sr. Presidente, mais êste trecho e
termino:
(Lê):
A denúncia, formulada nesses
têrmos e convertida, assim, em ato
partidário com apêlo evidente à opinião
pública, nacional e internacional, estará
transformada num fato de gravidade
indisfarçável e de repercussão difícil de
conter ou anular. Pergunta-se, nos
últimos dias, insistentemente, se ao
Govêrno interessa que isto aconteça.
Fala-se em falta de habilidade do sistema
governamental, que se fechou em si
mesmo, deixando lá fora um pequeno
grupo de quase aliados como se tratasse
de inimigos perigosos.
A um homem da categoria intelectual
do Presidente Castello Branco não podem
escapar as inconveniências gritantes
do comportamento do Govêrno em
face de uma Oposição que foi feita
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para ajudá-lo e cuja presença no
Congresso e nas Assembléias se registra
por ato de consentimento governamental.
Dificilmente lhe escaparia – a um homem
que já demonstrou ser dotado de grande
capacidade
para
racionalizar
os
acontecimentos políticos – a circunstância
de não ter causado à Revolução o mais
ligeiro incômodo a eleição (em pleito
popular) de dois oposicionistas no ano
passado, um em Minas e outro na
Guanabara, os quais lhe deram, ao
contrário, a oportunidade de vincular dois
supostos adversários ao seu carro de
triunfo.
Supostos adversários sim, porque
são, pelo menos um dêles, um dos mais
entusiastas correligionários da atual
situação; e o outro, pelo silêncio
complacente, apoiou, vem apoiando,
nunca deixou de apoiar a atual situação.
Sr Presidente, estaríamos nós da
Oposição numa situação talvez difícil de
explicar se o Ato Institucional nº 2
tivesse sido anulado. As eleições seriam
processadas pelo Congresso, o voto
secreto; nenhum deputado e senador
ameaçado de suspensão de seus
direitos políticos ou de cassação de
mandatos. E, provávelmente, se tivesse
havido inteligência política ou confiança
nos seus correligionários, provávelmente
anulado o dispositivo de cassação de
mandatos, de suspensão de direitos
políticos, a atitude da Oposição tivesse
sido outra, na primeira oportunidade, na
primeira reunião em que, amplamente, o
assunto foi debatido, porque a Oposição
não queria fugir do pleito, não queria
ausentar-se dêle. Ela, que luta pelo voto
secreto e direto, poderia ceder, poderia
aceitar o voto direto pelo Congresso,
pelas Assembléias Legislativas, na
situação a que nos referimos. Quem nos
responde,
adversários
eu
correligionários, em sentido contrário?
Quem aceitará, de boa-mente, tal
princípio que é a negação da
Democracia, do direito de escolha do
cidadão, quando vai manifestar sua
vontade? Há mêdo na Oposição?
Nenhum mêdo. Há lógica na sua
atitude. Aquêles mesmo que defendiam
o
comparecimento
da
Oposição
refizeram o seu ponto-de-vista diante da
realidade.
Sr Presidente, em comentando êste
artigo, que emite o pensamento de um
jornal independente, que muitas vêzes
vem elogiando atos do atual Govêrno,
mas que pressente que, dêste modo, a
democracia chegará ao fim, e depressa,
e no concêrto das nações democráticas
o nome do Brasil não será citado com
satisfação, com aquêle respeito de
quem se proclamar democrático mas
que fere os princípios da democracia
representativa, Sr Presidente, em lendo
e comentando artigo de tal importância,
que é um chamamento à realidade, que
é um grito na noite de ceticismo em que
estamos
mergulhados,
nós
desejaríamos
que
houvesse
um
reestudo da matéria, e que fôssemos
aos pleitos próximos sem aquelas
ameaças que maculam qualquer sistema
democrático de Govêrno.
Mas a Revolução não condena os
sistemas de partido único, não condena
aquelas chapas únicas, compostas de
nomes que, se escolhidos, representam a
vontade de quem os indicou: não
condena o processo, mesmo que a
votação seja secreta, naqueles países,
mesmo que não haja ameaça ao eleitor
que votou garantido pelo voto secreto.
Como, então diante do mundo, na
Organização das Nações Unidas, na
Organização dos Estados Americanos,
comparecermos, afirmando que estamos
praticando a Democracia?
O que desejamos, Sr. Presidente e
nobres Senadores, é Democracia, e
Democracia autêntica, no Brasil! (Muito
bem! Muito bem!)
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O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra ao Sr Senador
Gilberto
Marinho,
inscrito
na
conformidade do § 2º do Art. 163 do
Regimento Interno.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
COMPARECEM
MAIS
OS
SENHORES SENADORES:
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Sigefredo Pacheco
Domício Gondim
Eduardo Catalão
Barros Carvalho
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Eurico Rezende
Aarão Steinbruch
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Nogueira da Gama
Filinto Muller
Antônio Carlos
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – No expediente lido figuram
Mensagens pelas quais o Senhor
Presidente da República dá conhecimento
ao Congresso Nacional dos vetos opostos
aos seguintes projetos de lei:
– Nº 1642-B-64 na Câmara e número
137-65 no Senado, que dispõe sôbre
pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias asseguradas, em sentença
concessiva de mandato de segurança, a
servidor público civil;
– Nº 6-66 (C.N.) que institui o
Quadro de Pessoal do Conselho Nacional
de Telecomunicações (CONTEL) e dá
outras providências;
– Nº 7-66 (C.N.) que dispõe sôbre
intercâmbio comercial com o exterior, cria
o Conselho Nacional do Comércio
Exterior, e dá outras providências.
Para apreciação dêsses vetos esta
Presidência convoca sessões conjuntas a
realizarem-se nos dias 2 e 3 de agôsto do
corrente ano, ás 21 horas, no Plenário da
Câmara dos Deputados.
Para as Comissões Mistas que os
deverão relatar designa:
– quanto ao primeiro, os Senhores
Senadores:
Victorino Freire – ARENA
Gay da Fonseca – ARENA
Bezerra Neto – MDB
– quanto ao segundo, os Senhores
Senadores:
Attilio Fontana – ARENA
Dylton Costa – ARENA
José Ermírio – MDB
– quanto ao terceiro, os Senhores
Senadores:
Antônio Carlos – ARENA
José Leite – ARENA
Sebastião Archer – MDB
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Com a presença de 38
Senhores Senadores na Casa, passa-se
à:
ORDEM DO DIA.
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Emenda a Constituição
número 4, de 1965, originário da
Câmara dos Deputados (número 19-B64, na Casa de origem), que altera a
redação do artigo 199 da Constituição
Federal, suprimindo-lhe o parágrafo
único (referente ao prazo para aplica-

ção, no Plano de Valorização Econômica
da Amazônia, de quantia anual não
inferior a 3% da renda tributária da
União), tendo Parecer sob número 529,
de 1966, da Comissão Especial,
favorável.
De acôrdo com o Regimento êste
projeto, nas cinco primeiras sessões em
que figurar em Ordem do Dia, só poderá
ser votado com a presença de 44
Senhores Senadores Acham-se na Casa
apenas
38
Senhores
Senadores.
Portanto, a sua votação fica adiada.
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondim)
Item 2:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução número 30, de
1966, que suspende o artigo 2º da Lei
Federal número 3.528, de 3 de janeiro de
1959 (Projeto apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça com conclusão
de seu Parecer número 603, de 1966).
Em discussão o projeto (Pausa)
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
concordarem com o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa)
O projeto está aprovado e vai à
Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE
1966
Art. 1º É suspensa, por oposição ao
texto do artigo 135, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal, nos têrmos da
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida no Recurso Eleitoral
número 371, do Estado de São Paulo, a
vigência do artigo 2º da Lei Federal
número 3.528, de 3 de janeiro de 1959.
Art. 2º Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondin)
Item 3:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 162, de
1965 (número 4.077-C, de 1962, na casa
de origem), que altera o artigo 95, § 3º, da
Lei número 4.024, de 20 de dezembro de
1961 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), tendo pareceres contrários
(números 212 e 213, de 1966), das
Comissões de Educação e Cultura; e, de
Finanças.
Em discussão o Projeto (Pausa)
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Em votação o projeto
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está rejeitado. Será arquivado e feita
a devida comunicação à Câmara dos
Senhores Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 162,
DE 1965
(Nº 4.077-C-62, na Casa de origem)
Altera o § 3º, do artigo 95, da Lei
número 4.024, de 20 de dezembro de
1961 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º, do artigo 95, da Lei
número 4.024, de 20 de dezembro de
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1961 (Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 3º Não será concedida subvenção
nem financiamento ao estabelecimento de
ensino que recusar matrícula a alunos por
motivo de raça, côr, condição social,
situação jurídica de sua filiação ou
convicção política ou religiosa".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (GUIDO
MONDIN)
Item 4:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 230, de
1965 (número 2.478-B, de 1964, na Casa
de origem), que assegura recursos
cambiais a Petrobrás – Petróleo Brasileiro
S.A., tendo pareceres (números 1.417 e
1.418, de 1965, e 211, de 1966), das
Comissões: de Economia favorável; de
Finanças – 1º pronunciamento, pela
audiência dos Ministros da Fazenda e do
Planejamento; 2º pronunciamento (depois
de cumprida a diligência), contrário.
Em discussão o projeto (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Rejeitado. Será arquivado e feita a
devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 230,
DE 1965
(Nº 2.478-B-64, na Casa de origem)
Assegura recursos cambiais a
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurada, anualmente à
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS),
pelo prazo de 10 anos a contar da
vigência da presente Lei, para atender ao
seu programa de inversões, soma de
recursos
cambiais,
em
moedas
conversíveis, correspondente a 30%
(trinta por cento) do volume de economia
de divisas proporcionadas, no exercício
anterior, pelas suas atividades de
produção, refino e transporte de petróleo
e derivados, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor anual da receita global da
exportação do País, em moedas
conversíveis.
Art. 2º Será colocado a disposição
do
Petróleo
Brasileiro
S.A.
(PETROBRÁS), pela Carteira de Câmbio
do Banco do Brasil S.A., o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) de
tôdas
as
cambiais,
em
moedas
conversíveis provenientes da exportação
total do País, tanto as negociadas pelo
Banco do Brasil S.A., como a negociadas
pelos Bancos do País autorizados a
realizar operações cambias.
Art. 3º Os atos regulamentares
estabelecerão o sistema de concessão de
câmbio e o contrôle de sua movimentação
na forma do disposto na presente Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondim)
Item 5:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número
81, de 1964 (número 2.008-B, de
1956, na Casa de origem) que
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altera dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo pareceres, sob
números 133 e 134, de 1966, das
Comissões:
de
Legislação
Social,
favorável, com a emenda que oferece (nº
1-CLS); de Constituição e Justiça, pela
aprovação, como emenda substitutiva aos
projetos de lei, anexados, de números 4463, do Senado e 66-65, da Câmara.
A Comissão de Legislação Social
ofereceu emenda ao projeto. A Comissão
de Constituição e Justiça concluiu seu
parecer com a declaração de que adotava
o projeto como emenda-substitutiva aos
Projetos-de-Lei número 44, de 1963, do
Senado e número 66, de 1965, da
Câmara. Todavia não formalizou, nos
outros, a emenda. Parece que o
pensamento foi o de aconselhar a
aprovação dêste projeto e a rejeição dos
outros dois.
Estará êle, entretanto, prejudicado
se, votado em primeiro lugar o Projeto de
Lei do Senado número 44-63, e aprovado
– nos termos iniciais ou nos do
substitutivo – conforme foi requerido.
O Senhor 1º Secretario vai proceder
à leitura de requerimento, de autoria do
nobre Senador
Wilson Gonçalves,
encaminhando à Mesa.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 230, DE 1966
Nos têrmos dos artigos 212, alínea
1º e 274, alínea "b" do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do
Projeto de Lei da Câmara número 81, de
1964 a fim de ser feita na sessão de 22
do corrente.
Sala das Sessões, em 16 de junho
de 1966. – Wilson Gonçalves.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Em conseqüência a
discussão do Projeto de Lei número 81,
de 1964, é adiada, bem como os projetos
que figuram nos itens 6 e 7, da pauta, que
terão a sua apresentação em conjunto.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin)
Item 8:
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado número 77, de
1964, de autoria do Senhor Senador
Vasconcellos Torres, que regulamenta a
atividade dos arrumadores e conexos em
localidades
não
portuárias,
tendo
pareceres sob números 116, 117, 118,
119 e 120, de 1966, das Comissões: de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidades,
de
Legislação
Social, pela rejeição; de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas – 1º)
pela audiência do Ministro da Viação e
Obras Públicas; 2º) favorável; de
Finanças, pela rejeição.
Em discussão o projeto (Pausa)
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar discutí-lo irei declarar
encerrada a discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram conserva-se sentados.
(Pausa)
Está rejeitado.
Será arquivado.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 77,
DE 1964
Regulamenta
a
atividade
dos
arrumadores e conexos em localidades
não portuárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da atividade
de arrumadores e conexos sindicali-
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zados, será extensivo aos portos fluviais e
marítimos ou não em todo território
nacional, nas localidades não portuárias e
nos
trapiches,
depósitos,
pátios,
estações, vias férreas, estradas de
rodagem enfim onde haja movimentação
de mercadorias, para proceder a carga,
descarga, arrumação e empilhamentos.
Art. 2º A emprêsa que não possuir
empregador da categoria ou venha
necessitar para seus serviços ou de
terceiros,
deverá
contratar
obrigatoriamente os serviços do Sindicato
respectivo, com base territorial local e na
falta e mais próximo.
Ar. 3º As guarnições dos veículos
utilizados no transporte de mercadorias,
deverão estar devidamente registrados
nos mesmos, o que provará ao iniciar o
serviço e quando estiver presentes as
equipes de trabalho dos arrumadores
sindicalizados.
Parágrafo único Na falta da
guarnição ou comprovada, a inexistência
da mesma, serão obrigatoriamente
convocados
os
arrumadores
sindicalizados em serviço do órgão de
classe.
Art. 4º A remuneração devera ser
previamente
tabelada
pelas
autoridades competentes do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, não
podendo a diária ser inferior a três
salários mínimos locais, podendo
todavia executar o trabalho por volume,
tonelada ou metragem, e mais taxas
correspondentes de Previdência Social,
acidente do trabalho e outras frações
referentes ao salário de família, décimo
terceiro
salário,
insalubridade
e
periculosidade, êstes dos últimos nos
casos previstos em lei.
Art. 5º As emprêsas contratantes da
mão de obra obrigam-se a fornecer
maquinaria, peças acessórios ou avulsos,
e todo o equipamento necessário para o
trabalho do trabalhador contra os
possíveis acidentes do trabalho.
Art. 6º A fiscalização da atividade
dos arrumadores, compete ao Ministério
do Trabalho e Previdência Social, sendo
as emprêsas passivas de multas quando
infratoras, equivalente ao quíntuplo do
salário mínimo local, podendo ser elevado
gradativamente
nos
casos
de
reincidência.
Art. 7º Êste decreto entrará em vigor
na data da sua publicação revogando-se
as disposições em contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim)
Item 9:
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado de autoria do
Senhor Senador Bezerra Neto, que
modifica a Lei número 94, de 16 de
setembro de 1947, que permite aos
Juízes da Fazenda Pública a requisição
de Processos administrativos para a
extração de peças, tendo parecer sob
número 1.513, de 1965, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável dos
têrmos do substitutivo que apresenta.
Em discussão o projeto com o
substitutivo. (Pausa)
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar discutí-lo, irei declarar
encerrada a discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação o substitutivo.
Se fôr aprovado, o projeto ficará
prejudicado.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam
o
substitutivo
queiram
conservar-se sentados. (Pausa)
Está aprovado.
O Projeto está prejudicado.
Assim, a matéria irá à Comissão de
Redação, para redigir o vencido para o 2º
turno regimental.

É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. Dê-se a seguinte
redação ao artigo 1º da Lei número 94, de
16 de setembro de 1947:
"Artigo 1º Nas causas em que forem
interessadas a União dos Estados,
Municípios, ou suas autarquias, os Juízes
da Fazenda Pública, ex officio ou a
requerimento
das
partes,
poderão
requisitar, por telegrama ou ofício, os
processos administrativos relacionados
com o ato ou fato submetido ao
Judiciário".
É o seguinte o projeto prejudicado:
Modifica a Lei número 94, de 16 de
setembro de 1947, que permite aos
Juízes da Fazenda Pública a requisição
de processos administrativos para a
extração de peças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao
artigo 2º da Lei número 94, de 16 de
setembro de 1947:
"Artigo 2º A requisição de processo
de que trata o artigo 1º poderá ser feita
"ex officio" ou a requerimento de quem fôr
parte na causa, desde que se constate
ser necessária a prova das alegações, ou
sua relação com o fato submetido ao
Judiciário".
Art. 2º O atual artigo 2º da referida
Lei número 94, passa a artigo 3º.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (GUIDO
Mondin)
Item 10.
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado número 9, de
1966, de autoria do Senhor Senador
Bezerra Neto que dispõe sôbre
recursos nas causas em que fôr parte
vencida a Fazenda Nacional, tendo
parecer favorável, sob número 257, de
1966, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando fazer uso da palavra, dou por
encerrada a discussão.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam queiram permanecer sentados
(Pausa)
O projeto foi aprovado e voltará á
Ordem do Dia, para o segundo turno
regimental.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE
1966
Dispõe sôbre recursos nas causas
em que fôr parte vencida a Fazenda
Pública.
Art. 1º O Decreto-Lei número 960, de
17 de dezembro de 1938, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 73. .............................................
Parágrafo único. Se a parte
vencida fôr a Fazenda, haverá
recurso para o Tribunal Pleno, no
caso de a decisão ser de turma e não
unânime.
Art. 74. Nas causas para cobrança
de dívida ativa de valor inferior a vinte mil
cruzeiros, sòmente haverá recurso
ordinário se a fazenda fôr vencida no todo
ou em parte".
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondin)
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Item 11
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado número 10, de
1966, de autoria do Senhor Senador
Jefferson de Aguiar, que altera a redação
do artigo 22 do Decreto-Lei número
7.036, de 10 de novembro de 1944, tendo
pareceres favoráveis, sob número 433 e
434, de 1966, das Comissões: da
Constituição e Justiça, com emenda que
apresenta número 1-CCJ; de Legislação
Social.
Há sôbre a mesa requerimento do
Senhor Senador Bezerra Neto, que vai
ser lido pelo Senhor 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 231, DO 1966
Senhor Presidente:
De acôrdo com o nº III, letra I, do
Artigo 212, do Regimento Interno, solicito
a Vossa Excelência o adiamento da
discussão o Projeto de Lei nº 10 de 1966,
a fim de ser ouvido o Departamento
Nacional de Seguros Privados e
Capitalização do Ministério da Indústria e
Comércio, por se tratar de matéria
eminentemente técnica.
Sala das Sessões, em 16 de junho
de 1966 – Bezerra Neto.
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – E assim o projeto sairá da
Ordem do Dia para a diligência solicitada
no requerimento que acaba de ser
aprovado.
Está, esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Senhor Senador
Dylton Costa, por cessão do Senhor
Senador Atílio Fontana (Pausa)
O nobre Senador Dylton Costa não
se acha presente no recinto.
Com a palavra o nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR ANTÔNIO CARLOS (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, a dificuldade de
observação isenta que à vida pública
brasileira tem conduzido, nos últimos anos,
a paixão ideológica, o ambiente de
incertezas e o tumulto resultante das
transformações inesperadas, certamente,
impedirá o povo de penetrar no alto e
profundo sentido da ascenção, hoje, ao
Ministério do Marechal Castello Branco de
João Gonçalves de Souza.
Quero dizer ao Senado e à Nação,
saudando o nôvo titular, que a sua
nomeação, por si só, marca um Govêrno
– mórmente quando ela se faz em
substituição a um nome de mérito e
respeitabilidade como o do General
Oswaldo Cordeiro de Farias.
A vitória de João Gonçalves é a
vitória da dedicação, da inteligência, do
espírito público, da tranqüilidade do dever
cumprido.
Conheci êsse cearense de Lavras da
Mangabeira nos idos de 1952. No
Gabinete do grande Ministro da
Agricultura que foi João Cleophas de
Oliveira, trabalhamos juntos durante três
anos. Cleophas, homem irriquieto, com a
paixão pelo trabalho realizador, de
espírito executivo, teve em João
Gonçalves o assessor ideal. Da
colaboração
do
jovem
agrônomo
cearense nasceram a Comissão de
Política Agrária – da qual foi Presidente –
os projetos sôbre arrendamentos rurais,
desapropriação das áreas vizinhas aos
açudes públicos, criação de núcleos
agrícolas no Nordeste, plano de
assistência aos jangadeiros, irrigação de
vastas áreas, com águas do São
Francisco – a começar no núcleo
Petrolândia – do Serviço Social Rural e do
Instituto Nacional de Imigração e
Colonização.
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Mais tarde – quando ambos
deixamos o Gabinete, – foi êle presidir o
INIC, no Govêrno Café Filho. Até essa
época, trabalhamos na mesma sala, no
Ministério, e éramos vizinhos de
residência.
De origem modesta tendo enfrentado
os maiores sacrifícios para concluir o
curso de Agronomia, o nôvo Ministro
venceu pelo caráter e pela inteligência.
Na Diretoria de Assistência Técnica
da O.E.A., foi o atual Govêrno buscá-lo
para dirigir a SUDENE. Nesse último
pôsto, João Gonçalves revelou as
qualidades de chefia que só se adquire
com a experiência. Não foi "espetacular",
não agiu como "dono da verdade" ou o
"salvador", foi equilibrado, eficiente,
responsável.
No Ministério, grandes problemas
terá que enfrentar. Não lhe faltarão
atributos, para resolvê-los entre os quais
quero, ainda, destacar suas grandes
qualidades de alma e coração.
Um pais que cria condições capazes
de elevar um homem das origens,
capacidade e conduta de João Gonçalves
ao pôsto de Ministro de Estado revela
merecer mais parabéns e congratulações
que o próprio escolhido.
Ficam, pois, aqui consignadas a
nossa alegria e a nossa confiança pela
nomeação de João Gonçalves de Souza
para o cargo de Ministro de Estado dos
Negócios do Interior e Organismos
Regionais. (Muito bem! Muito bem.)
O
SR
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o nobre
Senador Dix-Huit Rosado, último orador
inscrito.
O SR DIX-HUIT ROSADO (Sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
antes mesmo de ingressar nas razões,
nos motivos que me trouxeram a esta
tribuna, quero, em meu nome, em nome
do meu Estado e, principalmente, em
nome da minha cidade, emprestar inteira
solidariedade às palavras do Senador
Antônio Carlos em relação ao Ministro
João Gonçalves de Souza.
A minha cidade, nos últimos meses,
vem recebendo da SUDENE tôda
assistência que seria possível prestar.
Indiscutivelmente foi o Ministro João
Gonçalves de Souza que, visitando-nos e
verificando
in
loco
as
nossas
necessidades, levou, com suas próprias
mãos, os elementos necessários ao
nosso desenvolvimento.
Ditas estas palavras em homenagem
ao Ministro João Gonçalves de Souza,
quero agradecer ao Dr. Apolônio Jorge de
Faria Salles a remessa, que me fêz, do
relatório da Campanha Hidrelétrica de
São Francisco.
Há quinze anos, se falássemos,
mesmo frente a técnicos ou a homens
experientes, sôbre as possibilidades da
utilização de energia hidrelétrica em
grande escala, teríamos uma resposta
fácil, uma afirmação negativa: que as
nossas possibilidades no mercado
energético e a nossa demanda não
aconselhariam o ônus do aproveitamento
da Cachoeira de Paulo Afonso. Mas
alguns pioneiros desenvolveram trabalho
técnico e trouxeram-no ao conhecimento
dos altos poderes da República, os quais,
por fim, decidiram o aproveitamento da
grande Cachoeira do Rio São Francisco.
Desejo citar, neste meu pequeno
speech, o menor número de nomes
possíveis. Mas o fato de não apontá-los
não diminui, em nenhum instante, o
valimento da colaboração que todos
prestaram
para
o
grande
empreendimento. E' verdade que a
Companhia teve que vencer dificuldades
quase insuperáveis para chegar à
situação atual, abrangendo uma área de
700 km2, quase todo o nordeste!
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Aqui está a, sugestão do mapa que
me enviou o digno presidente da CHESF.
Todos sabemos que Apolônio Salles, que
dirigiu
esta
Casa
com
fidalguia
pernambucana, com inteligência e alto
patriotismo,
depois
deslocado
sucessivamente para várias áreas de
atividades no país, deu a tôdas elas uma
grande contribuição. Mais para nos,
nordestinos e principalmente da região
oeste do Rio Grande do Norte, que
aguardamos, porque não dizer, com certa
ansiedade que os elementos que
transportam a energia do São Francisco
ultrapassem as nossas lindes e que
deixem na sua viagem os benefícios da
eletricidade, para que possamos nos
libertar da presença permanente do
esfôrço muscular quase humilhante e
muito mais caro, vinte vêzes mais caro do
que a energia elétrica.
Por isso não podia deixar de fazer
um
pequeno
relato
e
ressaltar,
principalmente, determinados aspectos do
relatório. Não o faço detalhadamente
porque
julgo
desnecessário,
pelo
conhecimento que tôda a Casa tem dos
grandes benefícios levados pela Cia.
Hidrelétrica de São Francisco, mas é
preciso que se enfoquem, nesta Casa,
determinados aspectos para que a nação
inteira possa dêles ter conhecimento.
Mas é preciso, também, que se diga
que essa vitória não dependeu apenas de
uma parte ou de um grupo: foram todos,
inclusive nós, nordestinos que nos
tornamos admirados porque também
adotamos por inteiro aquela cota-parte de
responsabilidade que nos atiraram na
grande arrancada. Mas também o
Govêrno da República, o Ministério das
Minas e Energia, a Eletrobrás e o
eminente Marechal Castello Branco digno
Presidente da República do Brasil. Todos
êsses esforços se someram para que,
nesse vértice de relatório de 1965,
pudéssemos, aqui, nesta asa, bater
palmas ao grande empreendimento.
Linhas de transmissão de alta
voltagem, já o relatório consigna: são seis
mil quilômetros. Seis mil quilômetros,
Senhor Presidente, representam uma
grande tarefa realizada.
Sei que o Presidente Apolônio
Salles, em nenhum instante, deixou de
vigilante, empregar a sua melhor boa
vontade, a sua experiência e a sua
inteligência para ver alcançado o
desiderato principal, que era cobrir tôda
essa circunferência com a energia
hidrelétrica do São Francisco.
Já a esta altura, 493 localidades
foram eletrificadas. As localidades são
distritos, são capitais, são grandes
cidades e representam, no conjunto, 374
municípios, da Paraíba do Rio Grande do
Norte, Ceará, da Bahia, das Alagoas, de
Sergipe e de Pernambuco.
A Companhia Hidrelétrica do São
Francisco tem também obtido todos
êsses resultados porque – demonstra o
relatório – o seu equipamento já
capacitou os seus grupos técnicos para
levarem aos rincões mais distantes a
sua experiência. São os caminhões as
frotas de transporte e os aviões que
podem, ràpidamente, atender às
solicitações mais distantes.
Deve ser ressaltada, sobretudo o
esfôrço que, de princípio parecia
silencioso e anônimo e veio, depois
desdobrar-se
abrir-se
para
conhecimento imediato de todo o
Nordeste que recebia os grandes
benefícios da energia produzida na
histórica, na lendária Cachoeira de
Paulo Afonso. O que, principalmente
deve chamar a atenção de todos, e
mais ainda daqueles que devem ser
sugestionados pelos números, é o fato
de a companhia, que até 1962 não
dera lucros, a partir de 1963 e 1964
registrar
o
lucro
de
Cr$
28.140.000.000, sendo que, excluídos
os
quebrados,
o
resultado
foi
de Cr$ 140.000.000, e em 1965

de Cr$ 3.378.445.000. Êstes são números
de maior valor porque trazem no seu bôjo
o significado do rendimento e da
produção.
Sr Presidente, nesta homenagem
que presto a todos aquêles que
trabalharam no passado, que lutam no
presente, que têm a oportunidade de
servir à grande Companhia Hidroelétrica
do São Francisco, há uma motivação
principal: é que, filho do oeste do Rio
Grande do Norte, representando o meu
Estado nesta alta Casa legislativa, tenho
trazido a êste Plenário, várias vêzes, os
problemas da minha terra. Sei que, nesta
oportunidade, êles vêm a furo, porque os
problemas da produção, com os de
industrialização, estão todos ligados à
produção de energia elétrica. Habituados,
como disse de princípio, ao trabalho
muscular, humilhante é pouco produtivo,
temos a esperança nova de utilizarmos os
nossos imensos recursos naturais na
produção. Desdobrados através da
indústria, poderemos levar a riqueza aos
rincões mais distantes, servindo também
à grandeza do País.
As fontes imensas de matériasprimas do Rio Grande do Norte esperam,
da
energia
elétrica,
da
energia
hidrelétrica,
principalmente,
aquêle
despertar para o futuro.
São os imensos depósitos de
calcáreo, que jazem no lago cretáceo da
região de Mossoró, são as águas residuais
dos salinas, o cloreto de sódio esperando,
pelo aproveitamento eletrilítico pela
eletrólise, a produção de soda e da
barrilha. São os imensos depósitos de
sulfato de cálcio aguardando a contribuição
dêste tipo de energia para a produção do
enxôfre e do ácido sulfúrico.
Vale, nesta oportunidade, relembrar
o espetáculo de inteligência, o show de
sabedoria que nos deu, há poucos dias, o
ilustre Ministro das Minas e Energia,
falando do carvão de Santa Catarina,
como que nos acordando – se realmente
já não estivéssemos acordados no
Nordeste e não soubéssemos da
existência, em tôda aquela região de
compactas jazidas de sulfato de cálcio
pronto para a produção do enxôfre e do
cálcio sulfúrico.
Quando as Companhias ou os
grupos se deslocam, na esperança de
aproveitamento referido nos artigos 18 e
34, através dos subsídios e favores da
SUDENE; quando se deslocam e
perlustram a área do Rio Grande do Norte
e sentem de perto o valor de nossas
matérias-primas, perguntam no primeiro
instante – quando chegará a energia do
São Francisco a Mossoró, oeste do Rio
Grande do Norte?
E' por isso, Sr. Presidente, que
aproveito da gentileza do Presidente da
Cia. Hidrelétrica do São Francisco para
voltar a debater, neste plenário, as
nossas esperanças, e as razões por que
não nos poderemos calar até ali chegar a
energia, e numa visão panorâmica que os
enquadre, num só golpe, numa espécie
de "close-up", todos os elementos vivos
de que dispomos para o engrandecimento
da terra, buscando nos minerais os fontes
mais legítimas da produção.
Como vaqueiro e agricultor não
posso deixar, também, de trazer ao
eminente Presidente da Cia. Hidrelétrica
do São Francisco aquela impressão
permanente que temos de solução dos
problemas das diversas zonas rurícolas
do Rio Grande do Norte.
Vi em outros países distantes,
soluções que poderemos adaptar, ajustar
perfeitamente ao Rio Grande do Norte.
Os lençóis freáticos não poderiam
assumir
as
responsabilidades
da
absorção de grandes quantidades de
energia para o desdobramento, através
do bombeamento, na produção de
forragens e também, em atividades hortograngeiras.
O Nordeste do Brasil é região
excelente para a pecuária. Quem não
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conhece as cabritilhas feitas com o couro
dos
nossos
caprinos
que
são
indiscutivelmente,
os
melhores
do
mundo? Os alemães pagam muito mais
por um couro de caprino do Mossoró do
que de qualquer outra cidade, porque
nunca poder-se-ão equivaler.
Mas se a energia chegasse barata.
Existem dois caminhos d'água
principais, hoje; o rio Açu ou Piranhas,
que já se perenizou às custas de
benefício de barragens nas partes mais
altas. Contudo, cada um tem que ter a
menina-dos-seus-olhos e, nesse caso,
seria para mim principalmente assunto de
debate o rio Mossoró, que é o rio da
minha cidade, rio que tenho sempre na
memória e que não esqueceria jamais.
Como deixar de falar do seu futuro
através da perenização, pela construção
da Barragem de Santa Cuz?
Inúmeras vêzes, neste Senado e na
Câmara dos Deputados, tenho tido
oportunidade de incluir verbas para vê-la
construída verbas que, infelizmente são
utilizadas ou as vêzes são empregadas
noutros fins.
Não estou aqui para acusar mas sim
defender. Mesmo antes da construção do
açude Santa Cruz, que perenizaria quase
todo o curso do Rio Mossoró, porque
seria construído já nas lindes do
Município de Apodi, mesmo sem essa
solução, que teria caráter permanente,
ainda seria possível utilizar um longo
trecho do Rio Mossoró que à custa dos
olheiros e dos filetes d'agua que saem da
larga Chapada do Apodi, permitem o
aproveitamento do talvegue num percurso
que vai a quase quarenta quilômetros.
Então, a energia chegaria barata, porque
a irrigação, hoje, se faz a braços são
mulheres homens e crianças que fazem a
aguação nesse longo curso em que a
natureza nos permitiu ver aproveitado o
talvegue do Rio Mossoró.
Chegando a energia elétrica, seria
possível imediatamente, através de
bombas
centrifugas
acopladas
a
motores elétricos, porque aquelas a
gasolina e óleo diesel, com a elevação
dos preços de combustíveis, não
permitem
um
aproveitamento
econômico,
principalmente
naquele
aspecto que falei, em primeiro lugar, que
era a de produção de barragens através
da espersão ou da aguação por
intermédio de levadas.
E' verdade que alguns autores
desaconselham o tipo de aguação por
que permitiria depois de algum tempo, a
salinização do terreno. Mas, hoje, a
experiência e a técnica venceram essa
possibilidade. E quem não conhece a
história da última guerra, em que a
Alemanha arrombou as barragens da
Holanda e os holandeses viram tôda a
terra que haviam conquistado à custa de
tantos trabalhos, salgada em poucas
horas, e cuja recuperação só se efetivaria
através de dezenas e dezenas de anos
de trabalho. Mas a técnica teria que
vencer essa dificuldade e ousar enfrentar
um problema que vem sendo debatido
nas duas casas do Congresso, há mais
de 50 anos. Basta ler os discursos
proferidos pelos representantes do
Nordeste. Hoje, o sulfato-de-cálcio já
resolveu, através de processo de trocas
de íons, o problema da salinização da
terra que tinha sido usada por simples
levadas a não pelo tipo de aspersão, tão
usado hoje inclusive na sede do
Congresso, e que nos causa tanta inveja,
a nós, paus de arara, que vivemos
sempre com dificuldade de água.
São problemas intimamente ligados
a atividades dêsses homens que
enfrentam a questão da energia elétrica
do Nordeste do Brasil.
Somos representantes de uma
região de grande futuro, que depende
nuclearmente, das fontes de energia
mais baratas, para, atraindo grupos
milionários do Sul ou ajuda de agências
estrangeiras,
completar
o
grande
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sonho
da
industrialização
parcial,
Entendemos que a caminhada tem que
ser paralela. Enquanto convocamos um
certo número de braços para a indústria,
não podemos deixar de equipar aquêles
que ficam nos campos, para que possam
produzir mais. Que a lição dos povos que
fazem agricultura técnicamente nos
chegue, mesmo muito esbatida, a fim de
que, ao invés de produzirmos para 32
homens, como na América, possamos
produzir pelo menos para nossas famílias.
O
Nordeste
é,
no
Brasil,
particularmente, a área que mais braços
tem no campo. Por isso é que precisamos
levar,
e
levar
ràpidamente,
os
conhecimentos da técnica para que
possamos, não recuperá-la, porque não a
perdemos, mas soerguê-la, a fim de que o
Nordeste possa, dentro da federação
brasileira, principalmente, todos os
Estados do Nordeste, dentro da
federação brasileira, verem não um
aspecto negativo, mas sim um elemento
nôvo dentro das possibilidades do futuro
do Brasil.
Quero
levar
à
direção
da
HidroElétrica do São Francisco os meus
parabens, dizendo, neste instante, que a
nossa quota parte de responsabilidade
nós a integramos e aguardamos, com
aquela ansiedade que descobri no
primeiro instante em que a energia
chegou ao Rio Grande do Norte, que ela
passe de Currais Novos e avance as suas
linhas até Mossoró, que é o centro da
grande capacidade do Nordeste para as
imensas indústrias que podem elevar
qualquer nação do mundo no conceito
internacional.
O SR. MANOEL VILAÇA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Com
muito prazer.
O SR. MANOEL VILAÇA: – V. Exa.,
como sempre focaliza problema da maior
importância para o desenvolvimento do Rio
Grande do Norte. Realmente, a energia de
Paulo Afonso chegou ao nosso Estado e já
beneficia algumas áreas, mas como V. Exa.
ressalvou muito bem, não são essas áreas
aquelas
que
dispõem
de
maior
potencialidade econômica.
Impõe-se que os Governos Estadual
e Federal, num esfôrço comum, façam
com que a energia chegue à região
salineira que, potencialmente, é aquela
que pode criar maiores riquezas no
Estado, e que também chegue às praias,
onde sabemos que a capacidade
pesqueira é enorme e que, no Rio Grande
do Norte, só pode ser devidamente
explorada com energia, de modo que
possamos beneficiar a indústria do peixe
em sua plenitude. E' mister que também
as zonas do Seridó e do Alto Oeste sejam
contempladas, porque o algodão, no Rio
Grande do Norte, como V. Exa. focalizou,
nesta Casa, várias vêzes, é de fibra mais
pura e longa que existe no mundo, para
realmente trazer para o Estado mais uma
fonte de riqueza. Esse aspecto de energia
elétrica tem, no Rio Grande do Norte, a
maior importância.
Mas o que se impõe, com a maior
brevidade, é
que todos aqueles
interessados façam com que a linha de
energia elétrica chegue às zonas que
podem, realmente, transformar o Rio
Grande do Norte numa das unidades
talvez mais ricas dêste País em
potencialidade. De maneira que o Rio
Grande
do
Norte,
juntada
a
potencialidade da indústria da pesca, e
também do algodão e do sisal, poderia
sair de sua condição de Estado
subdesenvolvido em pouco tempo.
Felicito, assim, V. Exa. e dou inteiro apoio
ao apêlo que é feito nesta Casa às
autoridades responsáveis do País, no
sentido de que o Rio Grande do Norte
tenha suas áreas de maior potencialidade
beneficiadas com eletricidade.
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O SR. DIX-HUIT ROSADO: –
Agradeço o aparte de V. Exa. que,
realmente, melhorou muito o meu
discurso, dando-me a oportunidade de
ressaltar dois outros aspectos dos quais
não me tinha lembrado, por que, num
rápido comentário, não posso enfeixar
tudo
que
se
relaciona
com
a
industrialização do Rio Grande do Norte.
Mas, V. Exa., no tempo, apontou a região
litorânea,
da
qual
tinha
falado
superficialmente, como a que tem as
maiores fontes de riqueza da potassa que
só pode ser obtida na quantidade que o
Brasil precisa, através de nergia barata.
No momento só nós podemos produzir
duzentas mil toneladas de potassa.
E no Seridó, terra seridoense, a
aerofotogrametria revela, em primeiro
plano,
a
presença
de
largos
pergmangânicos. E mais: nos últimos
trinta anos, os trabalhos dos mineradores
revelaram
grandes
depósitos
de
tunsgstênios, equivalentes aos da velha
China. Lá a nossa xelita é vendida como
raw material, em bruto, quando podíamos
aproveitá-la juntamente com o tungstênio
na metalurgia.
Os
técnicos
atualmente
responsáveis pela ELETROBRÁS, e o
Ministério das Minas, cujo Ministro se
revelou, nesta Casa, também um grande
técnico, têm atendido às nossas
solicitações, embora frente à grandeza
dos problemas que projetamos aqui, tal
pouco represente.
Por isso, Sr. Presidente, não
podemos perder a confiança, neste
instante em que a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco, que nos apresentou
um relatório tão sugestivo, vai completar
sua grande tarefa, levando a todo o Rio
Grande do Norte a energia de que tanto
necessitamos. (Muito bem! Muito bem!
Palmas).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Tem a palavra o nobre
Senador Dylton Costa, por cessão do
nobre Senador Atílio Fontana.
O SR. DYLTON COSTA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Senhores Senadores, o dia
10 de junho, em que se comemora o Dia
da Raça em Portugal, permitiu, mais uma
vez, as tradicionais a manifestações a
que nos associamos no Brasil, com o
entusiasmo
dos
que
aderem
jubilosamente às demonstrações de
amizade aos mais íntimos. Não nos tem
sobrado tempo, no entanto, para nos
determos no exame de nossas relações,
submetidas cada vez mais a um processo
de descaracterização. As relações lusobrasileiras estão se tornando meramente
formais, na medida em que, vencidos pelo
sentimentalismo, deixamos que elas
sejam conduzidas pela inércia. Êsse
processo de formalização, que não é
nôvo, tem sido evidenciado nos dois
países por algumas de suas inteligências
mais lúcidas. Creio porém que, no âmbito
oficial, pelo menos no que nos tange,
muito pouco se tem feito no sentido de
compreender que, para superarmos êsse
estágio, torna-se necessário um esfôrço
sério, objetivo e racional. Tenho a
convicção de que qualquer iniciativa de
nossa parte, nesse sentido, será apenas
o início de outras providências que o
Govêrno português há de receber como
sugestão afetuosa, e afetuosamente
estimulará.
Não preténdo com esta breve
intervenção ser o crítico impenitente
de nossa inércia. Quero apenas
manifestar o meu incorformismo com
a aceitação passiva dêsse congelamento
sentimental de nossas relações. Se
examinarmos o quadro de nossos
interêsses e dos interêsses portuguêses,
teremos
que
nos
convencer
de
que êles são convergentes, não só
pelas origens comuns – que não devem

ser o móvel nem a tônica de nossos
entendimentos
–
mas
pela
complementação útil e proveitosa que
poderemos
obter
de
uma
ação
coordenada no campo internacional. Já
se tem observado – com total propriedade
– que a Comunidade Luso-Brasileira não
se concretizará com declarações oficiais,
mas com um incremento crescente de
nosso interevidente. As realizações
oficiais ou Brasil, no entanto, estão se
deteriorando na medida em que, por falta
de entendimento mútuo, ampliamos
nossas restrições nesse setor. Quem
examinar o fluxo de imigração que por
tantos anos estimulou nossas relações há
de concluir que nada foi feito com o
desêjo de superar as condições adversas
responsáveis pela perda de nossa
primazia
no
acolhimento
dêsse
extraordinário potencial humano. No
campo das relações culturais essa
formalização é ainda mais evidente. As
realizações oficiais ou oficiosas nesse
setor restringem-se, via de regra, a
providências que não despertam o
interêsse e a atenção dos movimentos
intelectuais dos dois países. O processo
de desenvolvimento intelectuais dos dois
países. O processo de desenvolvimento
brasileiro, por exemplo, sofre de onerosa
deficiência para a formação de seus
quadros técnicos, notadamente no que
diz respeito às ciências exatas e à
Engenharia. Portugal é, sabidamente, um
país onde a formação técnica nessas
especialidades alcançou um expressivo
aperfeiçoamento. No entanto, nem aí se
conseguiu qualquer progresso, que seria
de inestimável valor para o Brasil. Nossa
inércia tem toldado tão restritivamente
nossas iniciativas, que até mesmo no
campo
editorial,
onde
nossas
posibilidades
conjuntas
são
inconmensuráveis, não se tomou nem se
estimulou qualquer medida que permitisse
o estabelecimento de trocas a um nível
pelo menos razoável.
Êsses, Senhor Presidente, são
apenas alguns dos aspectos mais
marcantes do estado atual de nossas
relações. Há os que pretendem justificá-lo,
pela
existência
de
antagonismos
comerciais. Se não antagonismos, pelo
menos interêsses divergentes. Alega-se,
por exemplo, as restrições por nós
impostas à importação de produtos
portuguêses, notadamente as relativas às
medidas de proteção tarifária da indústria
viti-vinicola brasileira. Aponta-se ainda a
questão suscitada pelos produtos tropicais
do território extra-continental português,
como fundamento para justificar a timidez
de
nossas
iniciativas.
Mas,
indiscutivelmente, o que temos feito é fugir
de enfrentar a realidade, quando essas
são, exatamente, as questões que nos
devem unir. Nossos interêsses são comuns
e convergentes. Se nossas condições
econômicas nos impõem a necessidade de
competir com produtos portuguêses no
mercado internacional, devemos buscar
soluções que nos projetam mùtuamente
das
imposições
dos
mercados
consumidores de nossos produtos. Creio
no entanto, Senhores Saneadores, que a
ação se faz mais necessária do que as
palavras. O Senado pode e deve ter uma
ação decisiva na revisão de nossa política
exterior. A própria participação desta Casa
na formulação de nossa política exterior,
dentro da limitação constitucional que
nos é apontada, nos impõe a obrigação
de aumentarmos nossa dose de
interêsse nessa questão, que é vital
até mesmo para o prestígio internacional
de nosso país. O comportamento brasileiro
deve ser contingenciado, sobretudo,
pelo acatamento aos postulados clássicos
que
se
referem
aos
interêsses
da soberania das duas Nações, e às
questões da política interna. Devemos nos
convencer que o Brasil não pode e não
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deve – como pretendem alguns – ser o
censor da política externa de quem
quer que seja, e menos ainda da de
Portugal. Os que pensam e os que
eventualmente agem movidos por êsse
preconceito, são exatamente os mais
responsáveis pela formalização de
nossas relações. Observada essa
premissa, respeitada essa preliminar,
nossa grande tarefa deve consistir na
retomada das iniciativas para a
reconquista de Portugal.
Esta é, em síntese, o espírito que
deve
presidir,
no
Brasil,
às
comemorações do Dia de Camões. Não
bastam as declarações sentimentais ou
medidas protocolares que estas existem
por fôrça de nossa descendência e de
nossa formação. Não se pode falar no
Brasil soberano sem lembrar que a nossa
Independência foi conquistada por um
Príncipe português, "o mais brasileiro de
nossos governantes". Não se pode dar
um passo na senda de nossa História,
sem lembrar que ela é a própria História
de Portugal como Nação. Somos a
mesma gente, o mesmo povo, a mesma
raça. A sonoridade musical do português
de lá nos enleva com o mesmo
encantamento com que os encanta o
timbre metálico do português de cá. A
nossa admiração embevecida pelo cantar
português, a nossa intimidade com "o
nosso Eça", enfim a nossa profunda e
humana inentidane nas qualidades e nos
defeitos, êsses são os elementos
característicos de nossa afetividade. Mas
o que nós exigimos, o que nós
almejamos, é um pouco mais do que isso,
porque é uma comunhão de interêsses,
de objetivos e de sentimentos.
Para essa grande tarefa, Senhor
Presidente, espero contar com a
solidariedade
da
Comissão
de
Relações Exteriores desta Casa. Aos
eminentes colegas que têm assento
nesse órgão técnico, deixo a sugestão
de constituir-se uma sub-comissão
específica
para
examinar
em
profundidade, o que pode e o que
deve ser feito para revigorar para
reativar
os
nossos
meios
de
comunicação com Portugal. O fruto
dêsse trabalho será, certamente
tomado pelo Poder Executivo como
uma diretriz de nosso desejo para a
reformulação de nossas relações
diplomáticas, culturais e econômicas
com Portugal. Mas será, sobretudo,
uma demonstração de nossa vocação
irresistível, no que diz respeito a
Portugal, que foi sempre a vocação
para o exercício do amor que nos une
e nos identifica. (Muito bem! Muito
bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Não há mais oradores
inscritos (Pausa). Nada mais havendo a
tratar, antes de encerrar esta sessão
convoco outra, extraordinária, para às
17,30 horas com a seguinte:
ORDEM DO DIA
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem nº 150,
de 1966 (nº de origem 293-66), pela
qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha da
Diplomata
Margarida
Guedes
Nogueira
para
a
função
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Austrália.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17,15
horas).
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ATA DA 91ª SESSÃO, EM 16 DE JUNHO
DE 1966

tado por qualquer Senador, opinando às
Comissões de Constituição e, Justiça e
Diretora (§§ 2º e 3º).
O projeto altera o art. 46 do Regimento
Interno, incluindo uma 2ª Vice-Presidência na
relação dos cargos da Mesa, e, por via de
conseqüência, o artigo 50 do mesmo
diploma.
O Regimento Interno da Câmara dos
Deputados prescreve que a Mesa constituirse-á do Presidente, dois Vice-Presidentes e
de quatro Secretários, com igual número de
suplentes (art. 15 e § 1º).
E' justo, pois, que a Mesa do
Senado tenha a mesma composição que
a fixada pela outra Casa do Congresso
Nacional, além do fomento de razão que
se contém na justificação do nobre autor
do projeto.
Pelo
exposto,
a
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
opina
pela
constitucionalidade
e
juridicidade
da
proposição.
Sala das Comissões, em 23 de marco
de 1966. – Milton Campos, Presidente. –
Jefferson de Aguiar, Relator. – Wilson
Gonçalves. – Gay da Fonseca. – Heribaldo
Vieira. – Afonso Arinos.

(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 17 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
José Cândido
Sigefredo Pacheco
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Domício Gondim
Barros Carvalho
Rui Palmeira
Arnon de Melo
Dylton Costa
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Moura Andrade
Péricles Pedro
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 41 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da ata
da sessão anterior, que é aprovada sem debates.
O Senhor 1º Secretário lê o seguinte:

PARECER Nº 625, DE 1966
Da Comissão Diretora sôbre o Projeto
de Resolução nº 13, de 1966, que cria o
cargo de 2º Vice-Presidente do Senado.
Relator: Sr. Gilberto Marinho.
A Comissão Diretora, em face de ter
sido a proposição formulada pela
Liderança da Maioria, com o objetivo de
sanar falta que aponta e considerando o
pronunciamento da douta Comissão de
Constituição e Justiça, nada tem a opor
à aprovação do Projeto de Resolução em
tela.
Em 16 de junho de 1966. – Auro Moura
Andrade, Relator. – Gilberto Marinho,
Relator. – Barros Carvalho. – Guido Mondin.
– Raul Giuberti.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passa-se à:
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origem), que altera a redação do art. 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe o parágrafo
único (referente ao prazo para aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia,
de quantia anual não inferior a 3+ da renda tributária da União), tendo Parecer, sob nº 529, de
1966, da Comissão Especial, favorável.
2
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 108, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 611, de 1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 108, de 1966 (nº 3.597-B/66, na
Casa de origem), que reajusta o valor da pensão paga pelo Tesouro Nacional a herdeiros de
contribuinte do Montepio Civil, e dá outras providências.
3
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 1966
Discussão, em turno único da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 606, de 1966, das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 110
de 1966 (nº 3.606-B/66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
regula o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 7º da Emenda Constitucional nº 18, relativos à
cobrança do impôsto de exportação e sua aplicação.
4
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 605, de 1966, das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 113,
de 1966 (nº 3.601-B/66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
isenta do impôsto de importação equipamento importado pela Madequímica S.A. Indústria de
Madeiras Termo Estabilizadas, com sede em Pôrto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
5
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 13, de 1966, de autoria do Sr.
Senador Filinto Müller, que cria o cargo de 2º-Vice-Presidente do Senado, tendo pareceres
favoráveis, sob nºs 624 e 625, de 1966, das Comissões: – de Constituição e Justiça, e;
Diretora.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 131, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 1966 (nº 3.612-B/66,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera dispositivos da
Lei nº 4.902, de 16 de dezembro de 1959, e dá outras providências, tendo parecer favorável
sob nº 610, de 1966, da Comissão de Projetos do Executivo.

ORDEM DO DIA
APRECIAÇÃO
DE
MENSAGEM
PRESIDENCIAL SÔBRE ESCOLHA DE
EMBAIXADOR

EXPEDIENTE
PARECERES

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tratando-se de matéria a ser
apreciada em sessão secreta, solicito dos
PARECER Nº 624, DE 1966
Srs. Funcionários da Mesa as providências
Da Comissão de Constituição e Justiça, de direito.
(A sessão transforma-se em secreta às
sôbre o Projeto de Resolução nº 13, de 1966, que
17 horas e 55 minutos e volta a ser pública
cria o cargo de 2º Vice-Presidente do Senado.
às 18 horas e 10 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Sr. Senador Filinto Müller apresentou Gama): – Está reaberta a sessão pública.
Não há orador inscrito. (Pausa.)
Projeto de Resolução à deliberação do
Antes de encerrar a sessão, lembro aos
Senado, com objetivo de criar o cargo de 2º
Senhores Senadores que logo mais, às 21
Vice-Presidente na sua Comissão Diretoria.
haverá
sessão
conjunta
do
Justificando o projeto, seu ilustre autor afirma horas,
que "a Mesa do Senado se ressente da falta de Congresso, para votação do projeto, cuja
uma segunda Vice-Presidência existente os discussão foi encerrada na sessão de ontem
encargos decorrentes da substituição do à noite.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Presidente em seus impedimentos."
O art. 407 do Regimento Interno Gama): – Nada mais havendo que tratar, vou
autoriza
a
modificação
regimental levantar a sessão, designando para a
mediante projeto de Resolução apresen- próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
PARECERES NS. 624 E 625, DE 1966

SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1966
(SEXTA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de 1965,
originário
da
Câmara
dos
Deputados
(nº
19-B-64,
na
Casa
de

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
A Comissão Diretora, com base
nas
conclusões
do
inquérito
administrativo, aberto pela Portaria
nº 6, do ano em curso, e nos têrmos do
art. 3º, § 1º da Resolução nº 129, de
1965, dispensa João Ferreira da Silva da

função de pintor, FT-7, do Quadro
Especial da Secretaria do Senado
Federal.
Comissão Diretora, em 16 de junho de
1966. – Moura Andrade. – Nogueira da
Gama. – Gilberto Marinho – Barros
Carvalho. – Guido Mondin. – Sebastião
Archer. – Raul Giuberti.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE
1966
Às 16 horas do dia 10 de junho
de 1966, na Sala das Comissões, sob
a presidência do Senhor Senador
Wilson Gonçalves, Vice-Presidente,
no exercício da presidência, presentes
os Senhores Senadores Josaphat
Marinho,
Bezerra
Neto,
Gay da
Fonseca, Menezes Pimentel, Adalberto
Senna
e
Jefferson
de
Aguiar,
reúne-se a Comissão de Constituição e
Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Afonso Arinos, Heribaldo Vieira,
Eurico Rezende, Milton Campos, e Arthur
Virgílio

E' dispensada a leitura da ata da
reunião

anterior

e,

em

seguida,

aprovada.
Dos Projetos constantes da pauta são
relatados os seguintes:
Pelo Senador Menezes Pimentel:
– Constitucionalidade das cinco
emendas de Plenário apresentadas ao
Projeto de Lei da Câmara nº 121-65 –
Dispõe sôbre a fixação dos limites da
área

do

Polígono

das

Sêcas

nos

Estados da Bahia, Pernambuco e Minas
Gerais.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições é aprovado.
Pelo Senador Adalberto Senna:
– Juridicidade e constitucionalidade
da emenda de Plenário apresentada ao
Projeto de Lei do Senado nº 9-64
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– Dispõe sôbre o ingresso na carreira
de Agente Fiscal do Impôsto de
Consumo.
Submetido o parecer à discussão
e votação, sem restrições é aprovado.
Pelo Senador Jefferson de Aguiar:
– Pela constitucionalidade e
juridicidade, com sugestão à Comissão
de Redação, do Projeto de Lei do
Senado nº 17-66 – Adita o art. 10 da
Lei nº 1.079, de 10-4-50 e da emenda
substitutiva da Comissão Diretora ao
Projeto de Decreto Legislativo número
42-65 – Dispõe sôbre hasteamento
das Bandeiras dos Estados pelo
Congresso Nacional.
– Solicitando a audiência do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 22-66 – Dá nova redação
aos arts. 31 da Lei 3.807, de 26-81960 e 65 do Decreto nº 48.959-A, de
19 de setembro de 1960.
– Pelo arquivamento do Ofício
número 8-P-MC do Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal.
Submetidos os pareceres à
discussão e votação são aprovados,
com exceção do Ofício nº 8-P-MC que
é dada vista ao Senhor Senador
Josaphat Marinho.
Pelo Senador Bezerra Neto:
– Constitucionalidade do Projeto
de Lei do Senado nº 20-66 –
Estabelece diretrizes para concessão
de licença para serviço de transporte
coletivo de transporte digo de
passageiro em rodovias da União.
O parecer depois de discutido e
debatido é aprovado por unanimidade.
Pelo Senador Josaphat Marinho:
– Pela aprovação, apresentando
Projeto de Resolução, do Ofício
número 7-66-P-MC do Sr. Presidente
do Supremo Tribunal Federal.
Submetido
o
parecer
à
discussão e votação, sem restrições, é
aprovado.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Maria
Helena
Bueno
Brandão,
Secretária, a presente ata que depois
de lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
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E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida,
aprovada.
Iniciando
os
trabalhos
da
Comissão, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
Wilson Gonçalves que emite parecer
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 131, de 1966, que altera
dispositivos da Lei nº 4.902, de 16 de
dezembro de 1965 revoga as Leis ns.
2.370, de 9 de dezembro de 1954,
3.067, de 22 de dezembro de 1956 e
3.725, de 28 de dezembro de 1959 e
dá outras providências.
Prosseguindo, uso da palavra o
Senhor Senador Gay da Fonseca que
relata pela aprovação o Projeto de Lei
da Câmara nº 136, de 1966, que
incorpora a Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora à Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Submetidos os pareceres à
discussão e votação, sem restrições
são aprovados pela Comissão.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se
a
presente
reunião,
lavrando eu, José Soares de Oliveira
Filho,
Oficial
Legislativo
PL-3,
Secretário da Comissão, a presente
ata que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
316ª REUNIÃO REALIZADA EM 14
DE JUNHO DE 1966.

Às 16 horas do dia 14 de junho de
1966, na sala da Comissões sob a
presidência do Sr. Irineu Bornhausen,
presentes os Srs. Wilson Gonçalves,
Bezerra Neto, Lobão da Silveira,
Manuel Villaça, Gay da Fonseca,
Antonio Carlos, e Eugênio de Barros,
reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer os Srs.
Vistorino Freire, Sigefredo Pacheco,
Adolfo Franco, José Leite, Domício
Gondim, Lopes da Costa, Argemiro de
Figueiredo, João Abrahão, Oscar
Passos e Pessoa de Queiroz.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida,
aprovada.
COMISSÃO DE PROJETOS DO
Inicialmente, o Sr. Presidente
EXECUTIVO
concede a palavra ao Sr. Wilson
Gonçalves que emite os seguintes
12ª REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE pareceres:
JUNHO DE 1966
– Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 117, de 1966, que autoriza
Às quinze horas do dia o Poder Executivo a abrir, pelo
quatorze
de
junho
de
mil Ministério da Viação e Obras Públicas,
novecentos e sessenta e seis, sob o crédito especial de Cr$ 818.785.358
a
presidência
do
Senhor (oitocentos
e
dezoito
milhões,
Senador Antônio Carlos, Vice- setecentos e oitenta e cinco mil,
Presidente, presentes os Senhores trezentos e cinquenta e oito cruzeiros),
Senadores Bezerra Neto, Wilson para atender às despesas com o
Gonçalves, Gay da Fonseca, Irineu pagamento do pessoal da Companhia
Bornhausen e Eurico Rezende, Nacional de Navegação Costeira; e
reúne-se a Comissão de Projetos do
– contrário ao Projeto de Lei da
Executivo.
Câmara nº 314, de 1965, que autoriza
Deixam de comparecer com a venda de imóveis da Viação Férrea
causa
justificada
os
Senhores do Rio Grande do Sul, desnecessários
Senadores Jefferson de Aguiar, ao seus serviços.
Presidenta, José Guiomard, José
A Comissão aprova os pareceres,
Ermírio e Lino de Mattos.
com restrições do Sr. Gay da Fon-

seca quanto ao Projeto de Lei da
Câmara nº 314, de 1965.
A seguir, o Sr. Eugênio de Barros
oferece parecer favorável ao Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 1966,
que incorpora a Faculdade de Filosofia
e Letras de Juiz de Fora à
Universidade Federal de Juiz de Fora.
O parecer é aprovado, por
unanimidade, pela Comissão.
Finalmente, com a palavra o
Senhor Gay da Fonseca lê parecer
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 122, de 1966, que altera a
subvenção concedida à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras "Sedes
Sapientia" da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
A Comissão aprova o parecer.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Hugo Rodrigues Figueiredo, Secretário
da Comissão, a presente ata que, uma
vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
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co, Melo Braga, Nelson Maculan e
Arthur Virgílio.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida,
aprovada.
Inicialmente, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
Pedro Ludovico que emite parecer
peIa aprovação ao projeto, com a
aceitação das emendas nºs CCJ 1,
CCJ 2, CCJ 3; com a aceitação das
subemendas
da
Comissão
de
Constituição e Justiça às emendas nº
4 e nº 5 e pela rejeição das emendas
nº 6, nº 7 e número 8, ao Projeto de
Lei da Câmara nº 142, de 1964, que
institui o seguro obrigatório contra
acidentes com passageiros de veículos
rodoviários de transporte coletivo.
O parecer é aprovado pela
Comissão.
Finalmente com a palavra o
Senhor Senador Domício Gondim que
lê parecer favorável ao Projeto de Lei
da Câmara nº 89, de 1966, que
concede ampla isenção tributária à
COMISSÃO DE RELAÇÕES
COCEA – Companhia Central de
EXTERIORES
Abastecimento.
Em discussão, é o projeto
ATA DA 10ª REUNIÃO REALIZADA aprovado, tendo o voto contrário do
NO DIA 15 DE JUNHO DE 1966
Senhor Senador Dix-Huit Rosado que
expôs os motivos do mesmo.
Sob a presidência do Senhor
Nada mais havendo a tratar,
Senador
Benedicto
Valladares, encerra-se a reunião, lavrando eu,
presentes os Senhores Antônio Carlos, Cláudio Carlos Rodrigues Costa,
Aurélio Viana, Filinto Muller, Wilson Secretário, a presente ata que, uma
Gonçalves, Menezes Pimentel e vez aprovada, será assinada pelo
Vivaldo Lima, ausentes com causa Senhor Presidente.
justificada os Senhores Senadores
José Cândido Ferraz, Ruy Palmeira,
COMISSÃO DE INDÚSTRIA E
Pessoa de Queiroz e Oscar Passos.
COMÉRCIO
E' lida e aprovada a Ata da
reunião anterior, reúne-se a Comissão
2ª
REUNIÃO,
ORDINÁRIA,
de Relações Exteriores do Senado. O REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 1966.
Senhor Antônio Carlos emitiu parecer
favorável ao Projeto de Decreto
Às 15 horas do dia 16 de junho de
Legislativo nº 59 de 1965 que aprova o 1966, de acôrdo com o § 3º do art. 81,
Acôrdo para evitar a bitributação da do Regimento Interno, na Sala das
Renda e do Capital, assinado entre o Comissões, assume a presidência o
Brasil e a Suécia, no Rio de Janeiro, Senhor Senador Lobão da Silveira,
em 17 de setembro de 1965.
presentes os Senhores Senadores
Nada mais havendo a tratar Eugênio Barros, Attílio Fontna e
encerra-se a reunião, lavrando, eu Vivaldo Lima, reúne-se a Comissão de
João
Batista
Castejon
Branco, Indústria e Comércio.
Secretário, a presente Ata que uma
Deixam
de
comparecer
os
vez aprovada será assinada pelo Senhores Senadores José Feliciano,
Senhor
Presidente
–
Senador Adolpho Franco, Domicio Gondim,
Irineu Bornhausen, José Ermírio e
Benedicto Valladares.
Nelson Maculan.
COMISSÃO DE ECONOMIA
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida,
6ª REUNIÃO, REALIZADA EM 15 aprovada.
DE JUNHO DE 1966.
O Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Attílio
Às quinze e trinta horas do dia Fontana que passa a ler o seu parecer ao
quinze de junho de mil novecentos e Projeto de Lei da Câmara nº 118-66 –
sessenta e seis, na Sala das Proíbe fabricação, comércio e uso de
Comissões, sob a presidência do Sr. lança-perfume em todo o território
Senador Attílio Fontana, Presidente, nacional, concluindo pela sua aprovação.
presentes os Srs. Senadores Domício
Submetido o parecer à discussão e
Gondim, Pedro Ludovico, Jefferson de aprovação é, sem restrições, aprovado.
Aguiar, Dix-Huit Rosado e Gay da
Nada mais havendo a tratar,
Fonseca.
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Deixam
de
comparecer, Maria
Helena
Bueno
Brandão,
por
motivo
justificado,
os Secretária, a presente ata que depois
Srs.
Senadores
Júlio
Leite, de lida e aprovada será assinada pelo
José Feliciano, Adolpho Fran- Senhor Presidente.
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CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 70º, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as
duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a
realizar-se no dia 21 de junho do ano em curso às 21 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados conhecerem do veto presidencial
ao Projeto de Lei (nº 3.189-B, de 1962, na Câmara e nº 18, de 1963,
no Senado) que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª
Região da Justiça do Trabalho, com sede nas Comarcas que
especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.
Auro MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal
SESSÃO CONJUNTA

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidenciais
O Presidente do Senado Federal nos termos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Dia 2 do agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137,
de 1965, no Senado que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
de segurança, a servidor público civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.

Em 21 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.819-B-62 na Câmara o
nº 18-63 no Senado, que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na
2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede nas comarcas que especifica.
ATA DA 82ª SESSÃO, EM 17 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
Às 14 horas e 30 minutos,
acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Edmundo Levi
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Menezes Pimentel
Manoel Vilaça
Domício Gondim
Rui Palmeira
Aurélio Vianna
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Guido Mondin
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A lista de presença
acusa o comparecimento de 15
Senhores Senadores: Havendo
número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Senhor 2º Secretário procede
à leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.

Senado Federal, em 16 de junho de 1966

SENADO FEDERAL
O Senhor 1º Secretário lê o
1 – Engenheiro Agrônomo
seguinte:
(orador da turma) pela Escola
Agrícola da Bahia, 1936.
EXPEDIENTE
2 – Assistente – Técnico da
Secretaria da Agricultura da Bahia,
MENSAGEM
no período 1937-41.
3 – Curso de especialização
Do Senhor Presidente da em Cooperativismo nos Estados
República nos seguintes têrmos:
Unidos da América, sob a
supervisão
da
Farm
Credit
Mensagem nº 195, de 1966
Administration, sendo, ainda,
designado pelo Govêrno do
(Nº 362, DE 1966, NA ORIGEM)
Estado da Bahia, Chefe da
Comissão
de
Agrônomos
Excelentíssimos
Senhores em estudo naquele país, 1940Membros do Senado Federal
1941.
Tenho a honra de submeter à
4 – Membro do VIII Congresso
elevada apreciação de Vossas Cientifico Americano, Washington –
Excelencias, nos têrmos do artigo 1940.
38 da Lei numero 4.504, de 30 de
5 – Assistente-Técnico da
novembro de 1964, a indicação do Subcomissão de Cooperativismo e
nome do Doutor Valdiki Cardoso de da Subcomissão de Imprensa e
Moura, para exercer as funções de Propaganda da Comissão de
Membro da Diretoria do Instituto Fomento da Produção de Guerra;
Brasileiro de Reforma Agrária, em membro da Comissão de Contrôle
preenchimento da vaga existente de Combustíveis Líquidos e Óleos
naquele Colegiado.
Bahia, 1941-42.
Devo esclarecer a Vossas
6 – Diretor do Departamento de
Excelências que o indicado e técnico Assistência ao Cooperativismo do
de notável saber e comprovada Estado da Bahia. Executor do
idoneidade e possui um acervo de Acôrdo de Cooperativismo com o
relevantes serviços prestados ao País, Ministério da Agricultura, 1941-45.
comprova o "curriculum vitae" anexo,
7 – Membro da Comissão
satisfazendo, assim, aos requisitos Revisora
da
Legislação
previstos na Lei.
Cooperativista Federal, convocada
Brasília, em 16 de junho de pelo Ministério da Agricultura, Rio.
1966. – Humberto Castello Branco.
1942.
Nome – Valdiki Cardoso
8
–
Comissário
do
de
Moura
Engenheiro Abastecimento da Prefeitura de
Agrônomo
e
Economista Salvador, Bahia, 1943.

AURO MOURA ANDRADE
Presidente
9 – Presidente ao I Congresso
Estadual de Cooperativismo, Bahia
1944.
10 – Presidente da Seção de
Instalação, 1º Vice-Presidente do I
Congresso
Brasileiro
de
Cooperativismo,
também
eleito
Presidente da Comissão de Doutrina do
mesmo Congresso, São Paulo, 1944.
11 – Técnico-Cooperativista da
Caixa de Crédito Cooperativo
(desde 1946) depois transformado
em
Assessor-Cooperativista
e
Economista
do
atual
Banco
Nacional de Crédito Cooperativo.
12 – Relator da Comissão de
Crédito Rural da Conferência dos
Secretários
de
Agricultura
convocada pelo Ministério da
Agricultura, Rio, 1946.
13 – Assessor Técnico da
Comissão de Crédito do II
Congresso
Estadual
de
Cooperativismo, São Paulo, 1946.
14 – Autor do Projeto F-382 que
transformou a Caixa de Crédito
Cooperativo em Banco Nacional de
crédito Cooperativo; e do Projeto
159 referente a Reforma da
Legislação Cooperativista, ambos
apresentados
à
Câmara
dos
Deputados, Rio 1947.
15 – Assessor Técnico da Mesa
Diretora,
da
Comissão
de
Financiamento às Cooperativas de
Consumo e da Comissão de
coordenação dos Trabalhos do I
Congresso das Cooperativas de
Consumo do Distrito Federal, Rio. 1947.
16 – Membro designado pelo
Ministro da Fazenda para integrar
como representante do Estado da Ba-
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hia, a junta consultiva do Departamento
Nacional do Café, em liquidação, Rio, 1948.
17 – Participante da Mesa Redonda das
Cooperativas de Consumo, Rio, 1949.
18 – Fundador e Secretário-Geral
do
Centro
Nacional
de
Estudos
Cooperativos Rio desde 1949 aos dias
atuais.
19 – Designado pelo Ministro da
Agricultura para participar da Comissão
nomeada para elaborar o ante-projeto de
regimento da antiga caixa de crédito
coperativo, Rio, 1950.
20 – Distinguido com o "Título de
Rochdaleano" da Associón Cultural de
Cooperativistas da Argentina, Buenos Aires,
1950.
21 – Participante da Mesa Redonda de
Reforma Agrária promovida pelo Jornal
"Tribuna da Imprensa", Rio, 1951.
22 – Fundador e Diretor-Secretário
(1951-54) e Diretor Presidente, desde 1955,
da Cooperativa Cultural e Distribuidora de
Material Escolar, atualmente designada
Cooperativa Cultural da Guanabara.
23 – Membro do III Seminário Regional
de Assuntos Sociais promovido pela
Organização dos Estados Americanos, Pôrto
Alegre, 1951.
24 – Viagem de estudos à Europa,
visitando a movimento Coperativo da Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda,
Inglaterra, Itália, Portugal Suécia e Suiça
1951.
25 – Designado pelo Ministro da
Educação e Cultura para superintender uma
campanha
nacional
de
cooperativas
distribuidoras de material escolar, Rio 1952.
26 – Designado pelo Coordenador da
Campanha Nacional de Educação Rural do
Ministério da Educação e Cultura, para
Diretor do Projeto de Desenvolvimento de
Cooperativas, Rio, 1952.
27 – Membro do Conselho Técnico de
Terras e Colonização do Ministério da
Agricultura, Rio, 1952.
28 – Coordenador da I Reunião dos
Chefes de Agrências do SER e dos Diretores
dos Órgãos Executadores de Acôrdos
Relativos
ao
Cooperativismo
e
à
Classificação
dos
Produtores
Agropecuários, e também Presidente da
Subcomissão de Planejamento, Rio, 1952.
29 – Chefe da Seção de Colonização
da Divisão de Terras e Colonização do
Ministério
da
Agricultura;
Diretor
Substituto da mesma Divisão; Chefe do
Departamento de Colonização do Instituto
Nacional de Imigração e Colonização;
Diretor Técnico Substituto do mesmo
Instituto, atividades referentes ao período
1953 1955.
30 – Membro do Seminário de
Habitações Sem-Fins-Lucro, promovido pela
Organização
das
Nações
Unidas,
Copenhague, 1954.
31 – Viagem de estudos à Europa,
visitando o Movimento Cooperativo da
Alemanha, Austria, Dinamarca, Finlândia,
França, Noruega e Suécia, 1954.
32 – Membro da III Conferência RuralBrasileira, São Paulo, 1954.
33 – Economista habilitado por titulo
emitido
pelo
Conselho
Regional de
Economistas Profissionais da 1ª Região, Rio,
1957.
34 – Assessor Técnico do Conselho
Coordenador do Abastecimento, órgão da
Presidência da República, Rio, 1957-1961.
35 – Membro do Seminário de
Eletrificação
Rural
promovido
pela
Organização dos Estados Americanos,
Recife, 1957.
36 – Distinguido com o "Diploma
de
Mérito
Cooperativo",
conferido
pela Confederação Nacional Cooperativa
da
República
Mexicana
"pelos
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre................................. Cr$
Ano.......................................... Cr$

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior

50,00 Semestre.....................................
96,00 Ano..............................................

Exterior

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior

Ano.......................................... Cr$ 136,00 Ano.............................................. Cr$ 108,00
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à
sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal,
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido,
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
altos serviços prestados à obra de difusão do
Ideal Cooperativo, assim como pelos
trabalhos realizados a favor da aproximação
e
solidariedade
dos
Movimentos
Cooperativos na América", 1957.
37 – Distinguido com diploma do II
Congresso Nacional de Educação de Adultos
"em reconhecimento de sua contribuição para
o aperfeiçoamento da educação de adultos
no Brasil", Rio 1958.
38 – Presidente da Comissão de
Salário-Mínimo no antigo Distrito Federal,
Rio, 1958-60.
39 – Membro do Seminário Interregional
sôbre
Cooperativas
Rurais,
promovido pela FAO e pela OIT em
Copenhague, 1959.
40 – Viagem de estudos à Europa
visitando o Movimento Cooperativo da
Dinamarca Espanha, França, Iugoslávia,
Polônia, Portugal, Suécia, Suíça, TchecoEslováquia e União Soviética, 1959.
41 – Membro do Conselho Nacional de
Cooperativismo, Rio, 1960.
42 – Relator do Grupo Fontes de
Financiamento da I Reunião Nacional de
Especialistas em Crédito dos Serviços de
Extensão Rural e Representantes de
Entidades Financiadoras promovida pela
ABCAR, Rio, 1960.
43 – Diretor do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, 1961.
44 – Membros do Seminário de
Coperativismo convocado pela Controssoyus
da União Soviética, Stalinabad. Visita à
França, 1961.
45 – Distinguido com o diploma de
Sócio-Honorário, da Escola Livre de
Cooperativismo de São Paulo "em razão dos
altos serviços prestados ao Movimento
Cooperativista", São Paulo, 1961.
46 – Designado pelo Conselho de
Administração da Organização Internacional do
Trabalho para as funções de Conselheiro para
Assuntos de Cooperativismo, Genebra, 1961.

47 – Membro do Seminário de Crédito e
Cooperativismo Rural e de seu Comitê de
Resoluções,
convocado
pela
AID
Internacional Development em Bueno Aires.
Visita de estudos ao Movimento Cooperativo
da Argentina e Uruguai, 1962.
48 – Membro do Seminário de
Cooperativas
Rurais
convocado
pela
Deutsche Stiffung fur Entwicklungslander,
Berlim 1962.
49 – Delegado à I Conferência de
Conculta de Peritos em Cooperativismo da
OIT, Genebra, Visita à França e Itália, 1962.
50 – Membro da Comissão Brasileiro da
"Aliança para o Progresso" escolhido por seu
Comitê organizador, Rio, 1952.
51 – Membro do Grupo de Trabalho da
SUPRA para implantação do Cooperativismo
na Reforma Agrária e do Grupo de Trabalho
de Cooperativismo nomeado pelo Ministro
Extraordinário
para
as
Reformas
Administrativas, Rio, 1963.
52 – Representante do Banco Nacional
de Crédito Cooperativo junto ao Conselho
Deliberativo da Superintendência Nacional do
Abastecimento
(SUNAB),
junto
à
Superintendência do Desenvolvimento Pesca
(SEDEPE) e na Comissão de Coordenação
do Crédito Agropecuário (Ministério da
Agricultura), Rio, 1963.
53 – Viagem de estudos a Moçambique,
Angola, Africa do Sul, Congo Belga e
Senegal,
realizando
nas
Províncias
Ultramarinas Portuguêsas um cíclo de aulas
e conferências sôbre cooperativismo agrário,
1964.
54 – Consultor de Cooperativismo do
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, desde
1965.
55 – Representante da Confederação
Nacional de Agricultura na Comissão
Consultiva de Crédito Rural do Conselho
Monetário Nacional, 1966.
56 – Por solicitação dos governos
estaduais de Alagoas, Bahia, Goiás e

Rio de Janeiro, em diversos períodos, deu
assistência técnica e elaborou programas
regionais de ação cooperativista.
57 – Professor de cursos especializados
promovidos pelo Ministério da Agricultura,
pelo Ministério da Educação, pelo Serviço
Social Rural, pelo Serviço Social da Indústria,
pela
Missão
Intermunicipal
Rural
Arquidiocesana do Maranhão, pelo Serviço
Social da Diocese do Rio Grande do Norte e
outras entidades. Examinador de teses e
concursos na Escola de Medicina Veterinária
de Niterói, e em Escolas de Serviço Social do
Estado da Guanabara.
58 – Colaborador de várias publicações
técnicas nacionais e estrangeiras, com
trabalho traduzidos para o espanhol, francês,
inglês, alemão e finlandês.
59 – Membro da Sociedade Brasileira
de Agronomia, da Associação Bahiana de
Agronomia, da Sociedade Brasileira de
Conservação do Solo, da Sociedade
Nacional de Agricultura, da American Farm
Economies Association (Wisconson, USA),
do Sindicato dos Economistas do Rio de
Janeiro, do Clube de Engenharia, da
Associação Bahiana de Imprensa, da
Associação Brasileira de Imprensa, da Casa
da Bahia, do Instituto Histórico e Geográfico
da Bahia, da Associação dos Antigos
Estudantes nos Estados Unidos e da Casa
da Rochdale (Bueno Aires).
Bibliografia
1 – Oração de Formatura, Ed. Oficina
Gráfica da Escola de Aprendizes Artífices,
Bahia, 1937.
2 – Organização Cooperativa da
Citricultura Bahiana, Ed. Departamento de
Assistência ao Cooperativismo da Bahia, 1941.
3 – Organização Cooperativa da
Ovinocultura Bahiana, Ed. Departamento de
Assistência ao Cooperativismo da Bahia, 1941.
4 – Democracia Econômica (Introdução
à Economia Cooperativa) Cia. Editora
Nacional, São Paulo, 1942.
5 – Cooperativismo Escola (Palavras ao
Professorado e Pais de Alunos) Ed.
Departamento
de
Assistencia
aos
Coperativismo da Bahia, 1944.
6 – Diretrizes Cooperativistas (Notas e
Comentários) Editora Brasiliense, São Paulo, 1946.
7 – Notícia do Cooperativismo
Brasileiro, 1ª ed. União Panamericana,
Washington, 1947; 2ª ed. Instituto Progresso
Editorial S.A., São Paulo, 1948.
8 – Porque as Cooperativas fracassam,
ed. Departamento de Assistência ao
Cooperativismo do Paraná, 1948.
9 – Problema da Educação Cooperativa,
Ed. Divisão de Economia Agrícola do Estado
do Rio de Janeiro, 1950.
10 – Concepções Cooperativas do Estado, in
"Temas Cooperativos", ed. Centro Nacional de
Estudos Cooperativos, Rio de Janeiro, 1950.
11 – Fundamentos Democráticos da
Cooperação, ed. Centro Nacional de Estudos
Cooperativos, Seção do Estado do Rio de
Janeiro, 1950.
12 – Inquérito Cooperativo Nacional, ed.
Centro Nacional de Estudos Cooperativos
Rio de Janeiro, 1950.
13
–
Bibliografia
Brasileira
do
Cooperativismo
(Pequeno
Ensaio
de
Sistematização), ed. Casa do Estudante do
Brasil, Rio de Janeiro, 1951.
14 – Brazilian Co-operation, in "Year
Book of Agricultural Co-operation", ed.
Horace Plunkett Foundation, Londres, 1953.
15 – Dez Faces do Mundo (uma Visão da
Terra e da Gente, – Aspectos do Movimento
Cooperativo na Suécia, Dinamarca, Holanda,
Bélgica, Suiça, Itália, França, Espanha, Inglaterra e
Portugal, Ed. Casa do Estudante do Brasil, Rio de
Janeiro, 1954.
16 – Co-operation for Education, e, in
"Year
Book
of
Agricultural
Coo-
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peration", Ed. Horace Plunkett Foundation,
Londres, 1955.
17 – Edificação do Mundo Socialista –
Impressões de Viagens do Movimento Cooperativo
e do Problema Habitacional na Dinamarca, Suécia,
Finlândia, Noruega, Alemanha, Austria, França e
Suíça, Editôra Casa do Estudante do Brasil, Rio de
Janeiro, 1956.
18 – Some Tendencies of the Cooperativa
Movement in Latin America in "Year Book of
Agricultural Co-operation", Ed. Horace Plunkett
Foundataino, Londres, 1956.
19 – Impressiones sobre el Movimento
Cooperativo Contemporaneo. Posibles soluciones
aplicables en America Latina, in "Hacia un Mundo
Mejor por la Accion Cooperativa". Colaboração
com vários utores internacionais. Ed. Libreria y
Editorial de la Federacion Argentina de
Cooparativas de Consumo, Buenos Aires, 1957.
20 – O Problema da Eletrificação Rural no
Brasil, Ed. Serviço de Informação Agrícola do
Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro, 1957.
21 – Manual de Organização Cooperativa
(culturais e Escolares), Ed. Campanha Nacional de
Material de Ensino, Ministério da Educação e
Cultura, Rio de Janeiro, 1958.
22 – Le Brésil et son Mouvemment
Cooperatif – Brazil and her Cooperative Movement
–
Brasilien
Genossenchaftbewegung
–
simultâneamente nas edições francesa, inglesa e
alemã da Revista da Aliança Cooperativa
Internacional, Londres, dezembro, 1959.
23 – Brasilian Osuustoimintaoista, in
"Suomen Osuuustoimintalehti" número 3, Helsinki,
Finlândia, 1960.
24 – Divagaciones sôbre el tema
cooperativo. El Movimento Cooperativo Brasileno,
in "Estudios Cooperativos" (Catedra Livre de
Cooperacion de la Faculdad de Ciencias Politicas y
Economicas da Madrid) – Madrid, 1963.
25 – ABC da Cooperação, Ed. Serviço de
Informações Agrícolas do Ministério da Agricultura,
Rio de Janeiro – 1ª ed. 1960 – 2ª 1961.
26 – Estudos e Pesquisas de
Cooperativismo Prático, Ed. Serviço de Informação
Agrícola do Ministério da Agricultura, Rio de
Janeiro, 1960.
27
–
Rumos
da
Cooperação
Contemporânea – Imagens e Contrastes da
Dinamarca, União Soviética, Polônia, TchecoEslováquia, Iugoslávia, Suíça, França, Espanha e
Portugal. Ed. Cooperativa Cultural dos
Esperantista, Rio de Janeiro, 1961.
28 – Anotações de um Cooperativista (União
Soviética) Ed. Cooperativa Cultural dos
Esperantistas, Rio de Janeiro, 1962.
29
–
Mudança
e
Rotina
(Alemanha
Ocidental,
Suíça,
A r g e n t i n a e U r u g u a i ), Ed. Cooperativa
Cultural dos Esperantistas, R. J. 1963.
30 – Temática Rochdaleana, Ed.
Cooperativa Cultural dos Esperantistas, Rio
de Janeiro, 1964.
31 – Cooperativismo (Ciclo de Lições e
Conferências), Ed. Sociedade de Estudos de
Moçambique, Lourenço Marques, 1965.
32 – Legislação Federal sôbre
cooperativismo (Específica e Aplicada) Ed.
Serviço de Informação Agrícola do Ministério
da Agricultura, Rio de Janeiro, 1965.
33 – Africa Jovem (Moçambique,
Angola, Africa do Sul, Congo Belga e
Senegal) Ed. Coop. Cultural Esperantista, Rio
de Janeiro, 1965.
34 – Curso Médio de Cooperativismo
(no prelo), Ed. do Serviço de Informação
Agrícola do Ministério da Agricultura, Rio de
Janeiro.
À Comissão de Agricultura.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Restituição
de
autógrafos
de
proposições sancionadas ou promulgadas).
Nº 196-66 (nº de origem 356-66),
de 14 do mês em curso – com referên-
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cia à promulgação das partes mantidas pelo
Congresso, após veto presidencial, ao
Projeto de Lei nº 11 de 1965 (CN), que se
transformou na Lei nº 4.870, de 1 de
dezembro de 1965, que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita do Instituto do
Açúcar e do Álcool e sua aplicação e dá
outras providências;
Nº 197-66 (nº de origem 357-66), de 14
do mês em curso – com referência ao Projeto
de Lei nº 82-66, no Senado e nº 3.492-B", na
Câmara, que estabelece normas gerais para
a instituição e execução de Campanha de
Saúde Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde, e dá outras providências
(Projeto que, sancionado, se transformou na
Lei número 5.026, de 14 de junho de 1966);
Nº 198-66 (nº de origem 360-66), de 15
do mês em curso – com referência ao Projeto
de Lei nº 96-66, no Senado e nº 3.556-B-66,
na Câmara, que altera o Quadro de Pessoal
do
Tribunal
Marítimo
(Projeto
que,
sancionado, se transformou na Lei número
5.028, de 15 de junho de 1966);
Nº 199-66 (nº de origem 361-66) – de
15 do mês em curso – com referência ao
Projeto de Lei nº 323-65, no Senado e nº
3.792-B-62, na Câmara, que inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino de Uberaba, na
categoria
dos
estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal
(Projeto que, sancionado, se transformou na
Lei número 5.029, de 15 de junho de 1966).
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
Nº 1.028, de 14 do mês em curso –
Encaminha autógrafos do Projeto de Lei nº
57-66, no Senado e 3.455-C, de 1966, na
Câmara, que autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação Ensino Especializado de
Saúde Pública e dá outras providências,
sancionado em 6 do mês em curso.
EXPEDIENTE RECEBIDO
Em 16 de junho de 1966
Comunicação de Eleição e Posse:
– do Diretório Central dos Estudantes
da Universidade Federal do Espírito Santo,
Vitória, ES;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Aracatu, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Piritiba, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Santo Antônio de Jesus, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Peixe, GO;
– do Diretório Acadêmico Guimarães
Rosa, em Barbacena, MG;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Dracena, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Irineópolis, SC;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Lacerdópolis, SC;
– da Mesa da Câmara Municipal de
Santa Cecília, SC;
Manifestações favoráveis à aprovação
que dispõe sôbre o pagamento dos débitos
das Prefeituras e de outros devedores da
Previdência Social e dá outras providências.
– do Prefeito Municipal de Morada
Nova, CE;
– do Prefeito Municipal de Soledade,
PB;
– do Prefeito Municipal de Apiacá, ES;
– do Prefeito Municipal de Caçapava,
SP;
– do Prefeito Municipal de Cajuru, SP;
– do Prefeito Municipal de Cotia, SP;
– do Prefeito Municipal de Luiziânia, SP;
– do Presidente da Câmara Municipal
de Marília, SP;
– do Prefeito Municipal de Miguelópolis,
SP;
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– do Presidente da Câmara Municipal
de Rancharia, SP;
– do Presidente da Câmara Municipal
de Rincão, SP;
– do Prefeito Municipal de São Bento do
Sul, SP;
– do Presidente da Câmara Municipal
de São João da Boa Vista, SP;
– do Prefeito Municipal de Sarutaiá, SP;
– do Prefeito Municipal de Oliveira, MG;
– do Prefeito Municipal de Dona
Eusébio, MG;
– do Prefeito Municipal de Aimorés, MG;
– do Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, MG;
– do Prefeito Municipal de Santo
Hipólito, MG;
– do Prefeito Municipal de Campina
Grande, MG;
– do Prefeito Municipal de Cambé, PR;
– do Prefeito Municipal de Brusque, SC;
– do Prefeito Municipal de Icará, SC;
– do Prefeito Municipal de Mafra, SC;
– do Presidente da Câmara Municipal
de Rio Negrinho SC;
– do Prefeito Municipal de São João
Batista, SC;
– do Prefeito Municipal de Tanguara,
SC;
– do Prefeito Municipal de São Joaquim,
SC;
– do Prefeito Municipal de Arroio
Grande, RS;
– do Prefeito Municipal de Lavras, RS;
– do Prefeito Municipal de Livramento,
RS;
– do Prefeito Municipal de Nova
Esperança, RS;
PARECERES
PARECERES NS. 626 E 627, DE 1966
PARECER Nº 626, DE 1966
Da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto
de Lei da Câmara nº 118, de 1966, (nº 4.123B-62, na Câmara dos Deputados) que proíbe
a fabricação, o comércio e o uso do lançaperfume em todo o território nacional.
Relator: Sr. Pedro Ludovico.
O presente projeto, oriundo da Câmara
dos Deputados, é de autoria do Sr. Deputado
Plínio Lemos, e proíbe a fabricação, comércio
e uso do lança-perfume em todo o território
nacional.
A iniciativa reveste-se de aspectos os
mais louváveis e oportunos, levando-se em
conta os tremendos malefícios que advêm do
mau uso do lança-perfume, não sòmente no
denominado período carnavalesco como,
também, durante o ano todo. Não é sòmente
durante o carnaval que o uso do lançaperfume como agente de excitação e de
embriaguês se faz sentir.
As revistas sociais das nossas capitais
estampam fotografias verdadeiramente
deprimentes, patenteando o uso e o
abuso do lança-perfume nas clássicas
"prises" tomadas públicamente, às vistas
das autoridades, impotentes na coibição
de tão prejudicial hábito.
Tempo houve em que o lançaperfume constituía uma interessante
característica
do
carnaval,
usado
pròpriamente,
sem
que
fôssem
explorados os seus aspectos negativos,
não sòmente sociais como, também, e
principalmente,
como
agentes
agressores da saúde.
O estado atual do problema, porém,
não comporta medidas suasórias nem
protelatórias.
E'
necessário
que
o Poder Público interfira de maneira
drástica para erradicação do mal
e nada mais indicado do que o presente

1701

projeto, que atinge a sua origem,
proibindo, não sòmente o uso e o
comércio como, também, a fabricação do
lança-perfume.
A Comissão de Saúde, aplaudindo
incondicionalmente o Projeto de lei nº
118, de 1966, é de parecer que deve ser
aprovado.
Sala das Comissões, 7 de junho de
1966. – Manoel Villaça, Presidente.
Pedro Ludovico, Relator. – Adalberto
Senna.
PARECER Nº 627, DE 1966
Da Comissão de Indústria e
Comércio, ao Projeto de Lei da Câmara
nº 118, de 1966 (nº 4.123-B-62, na
Câmara dos Deputados), que proíbe
fabricação, comércio e uso do lançaperfume em todo o território nacional.
Relator: Sr. Attilio Fontana
O projeto em aprêço, de autoria do
ilustre Deputado Plínio Lemos, objetiva a
dar fôrça de lei a ato emanado do Poder
Executivo que proíbe a fabricação,
comércio e uso do lança-perfume em
todo o território nacional.
O ex-Presidente Jâquio Quadro
promulgou o Decreto nº 5.211, de 18 de
agôsto de 1961, adotando a medida, ora
consubstanciada no projeto. Seus efeitos
só se fariam sentir, realmente, em
fevereiro, do ano seguinte, por ocasião
do carnaval. Antes disso, o então
Conselho de Ministros baixou o Decreto
nº 155, de 17 de novembro de 1961,
prorrogando o início da vigência daquele
diploma legal.
Em 24 de novembro de 1963, nôvo
Decreto o de nº 52.730 adiou para 1º de
junho de 1964 a vigência do Decreto
51.211.
Como vemos, a proibição existe,
apenas sem fôrça de lei.
Na Câmara dos Deputados, o
projeto mereceu aprovação unânime das
Comissões técnicas. A Comissão de
Saúde
do
Senado
manifestou-se
igualmente favorável, através de parecer
do Senador Pedro Ludovico, que, como
médico, situou bem o problema.
Substância de efeito embriagante,
altamente nociva à Saúde, sem outro
emprêgo
que
não
o
de
folguedo
carnavalesco, o lança-perfume deve ser
abolido inteiramente, o que só é possível se
fôr vedada sua fabricação e comercialização.
Nenhum motivo existe capaz de
invalidar o projeto, que deve receber os
nossos
aplausos
e
nossa
decidida
aprovação.
E' o nosso parecer.
Sala das Comissões, 16 de junho de
1966. – Lobão da Silveira, Presidente
eventual. Atilio Fontana, Relator. – Eugênio
Barros. – Vivaldo Lima.
PARECER Nº 628, DE 1966
Redação do vencido para segundo
turno do Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 7, de 1961.
Relator: Sr. Filinto Müller.
A Comissão apresenta a redação do
vencido para segundo turno do Substitutivo
do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1961,
que dispõe sôbre o direito de recondução dos
atuais professôres adjuntos de catedrático,
em caráter provisório, do Magistério do
Exército,
aos
estabelecimentos
onde
lecionem, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1966.
– Bezerra Neto, Presidente eventual. – Filinto
Müller. Relator. – Edmundo Levi.
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ANEXO AO PARECER Nº 628, DE 1966
Redação do vencido para segundo
turno do Substitutivo ao Projeto de lei do
Senado nº 7, de 1961, que dispõe sôbre o
direito de recondução dos atuais
professôres adjuntos de catedrático, em
caráter provisório, do Magistério do
Exército aos estabelecimentos onde
lecionem, e dá outras previdências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' assegurado aos atuais
professôres adjuntos de catedrático, em
caráter provisório, do Magistério Exército,
com mais de 2 (dois) anos de exercício
em sua função, direito à recondução aos
estabelecimentos onde lecionem, prevista
no Decreto número 37.999, de 4 de
outubro de 1955, e sua posterior
nomeação, como adjuntos de catedrático,
em caráter efetivo, nos mesmos
estabelecimentos desde que satisfaçam
as seguintes condições:
a) tenham sido aprovados em
concursos de provas e de títulos;
b) tenham conceito favorável do
Conselho de Ensino no estabelecimento
onde lecionem.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 629, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63, na
Casa de origem)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
2, de 1966 (nº 93-A-63, na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, de têrmo, de 5 de
julho de 1961, de rescisão amigável de
parte do contrato celebrado, em 23 de
novembro de 1960 entre a Divisão de
Obras do Departamento de Administração
do Ministério da Agricultura e a firma
CISA S.A. Engenharia do Comércio.
Sala das Sessões, 17 de junho de
1966. – Bezerra Neto. Presidente
eventual. – Filinto Müller, Relator. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 629, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63, na
Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77 §
1º, da Constituição Federal, e eu
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ––– DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, do têrmo, de 5 de julho de
1961, de rescisão amigável de parte do
contrato celebrado, em 23 de novembro
de 1960, entre a Divisão de Obras do
Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e a firma CISA
S.A. Engenharia e Comércio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas
registrará o têrmo, de 5 de julho de 1961
de rescisão amigável de parte do contrato
celebrado, em 23 de novembro de 1960,
entre
a
Divisão
de
Obras
do
Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e a firma CISA
S.A. Engenharia e Comércio, para
execução das obras de construção de 6
(seis) casas residenciais para professôres
catedráticos, na Escola de Agronomia
"Eliseu Maciel", em Pelotas, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua publi-
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cação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER Nº 630, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1966 (nº 159-A, de
1964, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
18, de 1966 (nº 159-A-64, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a têrmo de
Acôrdo Especial celebrado, em 31 de
maio de 1954, entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola Industrial
Dom Bosco, da Congregação dos Padres
Salesianos.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto – Presidente
eventual. – Filinto Müller – Relator. –
Edmundo Levi.
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Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
acôrdo celebrado entre a Superintendência
do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia e o Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 24 de
fevereiro de 1956, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao têrmo, de 30 de
dezembro de 1955, aditivo ao acôrdo
celebrado, em 30 de dezembro de 1954,
entre a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Estado do Para, para erradicação do mal de
New Castele.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ANEXO AO PARECER Nº 630, DE 1966

PARECER Nº 632, DE 1966

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1966 (nº 159-A de
1961, na Casa de origem.)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1966 nº 79-A de 1961,
na Casa de origem.)

Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu,
..................................................................
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:

Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 11 de
1966 (nº 79-A-61, na Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
contrato celebrado, em 7 de outubro de
1953, entre o Govêrno Federal e Ezio Biondi.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto – Presidente
eventual. – Filinto Müller – Relator. –
Edmundo Levi.

DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denagatório de registro a têrmo de Acôrdo
Especial celebrado, em 31 de maio de
1954, entre o Ministério da Educação e
Cultura e a Escola Industrial Dom Bosco,
da Congregação dos Padres Salesianos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 2 de
julho de 1954, do Tribunal de Contas,
denegatório do registro ao têrmo de
Acôrdo Especial celebrado, em 31 de
maio de 1954, entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola
Industrial
Dom
Bosco,
da
Congregação dos Padres Salesianos,
para
aquisição
de
material
mecanizado.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PARECER Nº 631, DE 1966
Redação final do projeto de
Decreto Legislativo nº 9, de 1966 (nº
148-A de 1957, na Casa de origem)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 9, de 1966 (nº 148-A-57, na Casa
de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de
registro a têrmo aditivo a Acôrdo
celebrado entre a Superintendência
do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia e o Estado do Pará.
Sala das Sessões, em 12 de
junho de 1966. – Bezerra Neto –
Presidente eventual. – Filinto Müller –
Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 631, DE
1966
Redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 9, de 1966 (nº
148-A de 1957, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do
artigo 77, § 1º da Constituição
Federal,
e
eu
...................................................................

ANEXO AO PARECER Nº 632, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1966 (nº 79-A de
1961, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou nos têrmos do artigo
77, § 1º da Constituição Federal, e eu,
...................................................................
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
contrato celebrado, em 7 de outubro de
1953, entre o Govêrno Federal e Ezio
Biondi.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 30 de
julho de 1954, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao têrmo de 9 de
julho de 1954, aditivo ao contrato
celebrado em 7 de outubro de 1953, entre
o Govêrno Federal e Ezio Biondi, para o
desempenho, na Diretoria de Eletrônica
da Marinha da função de Técnico de
Radar.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER Nº 633, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1966 (nº 247-A de
1966, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo
nº 14, de 1966 (nº 247-A-66, na Casa
de origem), que torna definitivo o
registro, feito, sob reserva pelo
Tribunal de Contas, em sessão de 10
de setembro de 1965, relativo à
despesa de Cr$ 130.000 (cento e trinta
mil cruzeiros), em favor da firma Es-

tabelecimentos
Gráficos
Iguassu
Limitada.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto – Presidente. –
Filinto Müller – Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 633, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1966 (nº 247-A de
1966, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 3º da Constituição Federal, e eu,
..................................................................
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Torna definitivo o registro feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 10 de setembro de 1965,
relativo a despesa de Cr$ 130.000, em
favor da firma Estabelecimentos Gráficos
Iguassu Ltda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 10 de setembro de 1965,
relativo a despesa de Cr$ 130.000 (cento
e trinta mil cruzeiro), em favor da firma
Estabelecimentos Gráficos Iguassu Ltda.,
proveniente de serviços de impressão
prestados ao Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER Nº 634, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 1966 (nº 249-A de
1966, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
15, de 1966 (nº 249-A-66, na Casa de
origem), que torna definitivo o registro,
feito sôbre reserva pelo Tribunal de
Contas, em sessão de 8 de junho de
1965, relativo a pensão concedida a
Jurema Azevedo Marques e outras.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto – Presidente
eventual. – Filinto Müller – Relator. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 634, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 1966 (nº 249-A de
1966, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do artigo
77, § 3º da Constituição Federal, e eu
...................................................................
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Torna definitivo o registro feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 8 de junho de 1965, relativo a
pensão concedida a Jurema Azevedo
Marques e outras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 8 de junho de 1965,
relativo a pensão militar concedida a
Jurema Azevedo Marques e outras, netas
do 1º Tenente da Armada reformado,
falecido, Amélio Azevedo Marques.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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PARECER Nº 635, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1966 (nº 244-A de 1966, na
Casa de origem.)
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 1966 (nº
244-A-66, na Casa de origem), que determina o
registro, pelo Tribunal de Contas, de contrato
celebrado, em 4 de novembro de 1964, entre o
Govêrno e o Banco Mercantil de Minas Gerais
Sociedade Anônima.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1966.
– Bezerra Neto – Presidente eventual. – Edmundo
Levi – Relator. – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 635, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1966 (nº 244-A de 1966, na
Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do artigo 77, § 1º da
Constituição
Federal,
e
eu,
......................................................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Determina o registro, pelo Tribunal de
Contas, do contrato celebrado, em 4 de novembro
de 1964, entre o Govêrno Federal e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o
contrato celebrado, em 4 de novembro de 1964,
entre o Govêrno Federal e o Banco Mercantil de
Minas Gerais S. A., para locação do segundo
pavimento do imóvel situado à Avenida Afonso
Pena nº 581, em Uberlândia, Estado de Minas
Gerais onde funciona a Inspetoria do Impôsto de
Renda.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 636, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1966 (nº 248-A de 1966, na
Casa de origem.)
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1966 (nº
248-A-66, na Casa de origem), que torna definitivo
o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de
Contas, relativo à pensão concedida a Regina
Augusta Cunha.
Sala das Sessões, em 17 de junho de 1966.
– Bezerra Neto – Presidente eventual. – Edmundo
Levi – Relator. – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 636, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1966 (nº 248-A de 1966, na
Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do artigo 77, § 3º da
Constituição
Federal,
e
eu,
........................................................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Torna definitivo o registro, feito sob reserva
pelo Tribunal de Contas, relativo à pensão
concedida a Regina Augusta Cunha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o registro, feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão de 15
de outubro de 1965 relativo à pensão concedida a
relativo à pensão concedida a Regina Augusta
Cunha, mãe dos soldados do Corpo de Fuzileiros

Navais, falecidos, Lauricy Cunha e José
Maria da Cunha.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PARECER Nº 637, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 20, de 1966 (nº 253-A de
1966, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
20, de 1966 (nº 253-A-66, na Casa de
origem), que torna definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de
Contas, em sessão de 3 de dezembro de
1965, da despesa de Cr$ 3.792 (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
para pagamento a Rio Light S. A. –
Serviços de Eletricidade e Carris.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto – Presidente. –
Edmundo Levi – Relator. – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 637, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 20, de 1966 (nº 253-A de
1966, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do artigo
77, § 1º da Constituição Federal, e eu,
........................................................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Torna definitivo o registro, feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 3 de dezembro de 1965 da
despesa de Cr$ 3.792 (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
para pagamento a Rio Light S. A. –
Serviços de Eletricidade e Carris.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o
registro, feito sob reserva pelo Tribunal
de Contas, em sessão de 3 de dezembro
de 1965, da despesa de Cr$ 3.792 (três
mil setecentos e noventa e dois
cruzeiros), para pagamento à Rio Light
S. A. – Serviços de Eletricidade e Carris,
pelo fornecimento de energia elétrica,
em 1948, ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
PARECER Nº 638, DE 1966
Redação, para turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 174, de 1964 (nº 859B-63, na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação,
para turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 174, de 1964 (nº 859-B-63, na Casa
de origem), que dispõe sôbre concursos
de prognósticos desportivos, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto – Presidente
eventual. – Filinto Müller – Relator. –
Edmundo Levi.

ANEXO AO PARECER Nº 638, DE 1966.
Redação, para turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 174, de 1964 (nº 859B-63, na Casa de origem), que dispõe
sôbre
concursos
de
prognósticos
esportivos, e dá outras providências.
Substitua-se
o
Projeto
pelo
seguinte:
Dispõe
sôbre
concursos
de
prognósticos desportivos, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criada a Superintendência
de Apostas Desportivas (SADE), órgão
autárquico, com personalidade jurídica,
patrimônio, orçamento e contabilidade
próprios tendo por finalidade nos têrmos
desta lei e de seu regulamento promover
e dirigir em todo o território nacional, a
realização
de
concursos
sôbre
competições desportivas, nacionais e
internacionais.
§ 1º A Superintendência, gozará de
tôdas as vantagens e regalias peculiares
às autarquias, inclusive quanto a
imunidade tributária, fôro e tratamento
em ações judiciais.
§
2º
A
receita
liquida
da
Superintendência será destinada, em
sua maior parte, ao amparo das
entidades
desportivas,
ao
desenvolvimento do descaso nacional e
a construção de instalações desportivas.
Art. 2º A Superintendência de Aulas
Desportivas será dirigida e administrada
por
um
Conselho
Central
de
Administração integrado pelos seguintes
membros:
a) o Presidente do Conselho
Nacional de Desportos;
b) o Presidente ao Comitê Olímpico
Brasileiro;
c)
um
representante
da
Confederação Brasileira de Desportos;
d) um representante da Comissão
Desportiva das Fôrças Armadas;
e)
um
representante
das
Confederações Amadoristas;
f) um representante do Ministério da
Fazenda;
g) um representante dos cronistas
desportivos.
Parágrafo único. A presidência do
Conselho Central de Administração
caberá ao Presidente do Conselho
Nacional de Desportos e o VicePresidente será eleito, anualmente, entre
os demais membros.
Art. 3º Anualmente o Conselho
elaborará os programas de assistência
ao desporto e de distribuição de
recursos publicando-os, juntamente com
o balanço do exercício anterior, no
"Diário Oficial" da União.
Art. 4º O Plano de Assistência ao
Desporto é o instrumento disciplinador da
aplicação dos recursos líquidos produzidos
pelos concursos.
Art. 5º Considera-se concurso, para os
fins desta lei, o prognóstico do resultado de
uma série de competições desportivas, cuja
realização terá, efeito em datas prefixadas.
§ 1º O participante do concurso
prognosticará o resultado das competições,
mediante o procedimento dos respectivos
bilhetes adquiridos contra pagamento de
determinada importância em dinheiro, fixada
pela forma que o regulamento estabelecer.
§ 2º A Superintendência de Apostas
Desportivas estipulará, periódicamente, os
concursos a serem realizados, para o que a
Confederação Brasileira de Desportos e as
Federações Desportivas dos Estados lhe
fornecerão as respectivas tabelas de
competições desportivas.
§ 3º O Plano dos concursos deverá ser
aprovado pelo Ministério da Fazenda.
Art. 6º Compete ao Ministério da
Fazenda pela Diretoria de Rendas
Internas, fiscalizar a execução dos con-
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cursos, velando pela observância do
Plano e pela garantia dos direitos dos
participantes.
Parágrafo único. A gratificação a
que
fizerem
jus
os
funcionários
designados para fiscalizar a execução
dos concursos será paga mensalmente
pela
Superintendência
de
Apostas
Desportivas, sendo arbitrada pelo Diretor
das Rendas internas, que estipulará
também, a forma de pagamento.
Art. 7º Para a execução local do
Plano de Assistência dos Desportos e do
Plano de Concursos são instituídos os
Conselhos Regionais da Administração
integrados pelos seguintes membros:
a) um representante do Conselho
Central de Administração;
b) o Presidente do Conselho
Regional de Desportos;
c) um representante do Governador
do Estado, Território ou do Prefeito do
Distrito Federal;
d) um representante da Federação
de Futebol Profissional;
e)
um
representante
das
Federações Amadoristas;
f) um representante da Associação
Estadual de Cronistas Desportivos.
Parágrafo único. O representante do
Conselho Central de Administração será
o Presidente do Conselho Regional,
sendo substituído, em suas faltas e
impedimentos,
pelo
Presidente
do
Conselho Regional de Desportos.
Art. 8º Os Membros do Conselho
Central
de
Administração
e
dos
Conselhos Regionais de Administração
terão direito a um médico abono de
presença
por
sessão
a
que
comparecerem, até o máximo de 8 (oito)
por mês, cabendo ao Presidente em
exercício uma gratificação mensal.
Parágrafo único. Tanto os abonos
como as gratificações a que se refere
êste artigo dependerão de aprovação do
Ministro da Fazenda.
Art. 9º As entidades desportivas
que, a partir da data desta lei, deixarem
de recolher as contribuições devidas ao
instituto de Aposentadoria e Pensões
dos
Comerciários,
não
receberão
qualquer dos benefícios previstos no
Plano de Assistência no Desporto.
Parágrafo único. Para efeito dêste
artigo o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários fornecerá,
trimestralmente, à Superintendência de
Apostas Desportivas, a relação das
entidades devedoras, as quais poderão,
entretanto, autorizá-la a saldar seus
débitos, descontando-os da importância
dos benefícios a que façam jus.
Art. 10. Todo movimento financeiro
dos concursos será feito através das
Caixas Econômicas Federais, sendo
estas, também, credenciadas, pela
Superintendência
de
Apostas
Desportivas,
como
suas
agentes
distribuidoras.
§ 1º Nos locais onde não houver
agência de Caixa Econômica Federal o
movimento financeiro dos concursos será
feito através do Banco do Brasil e na falta de
agência dêste, através de Bancos oficiais dos
Estados ou de estabelecimento bancário de
sólida reputação.
§ 2º Nos locais onde não houver
agência de Caixa Econômica Federal ou
quando esta não queira assumir o encargo, a
Superintendência poderá credenciar, como
agentes
distribuidores,
os
Conselhos
Regionais de Administração, a que se refere
o art. 7º desta lei.
Art. 11. A renda bruta proveniente dos
concursos terá a seguinte destinação:
a) 60% (sessenta por cento) a prêmios
aos vencedores.
b) até 10 % (dez por cento) às despesas
de administração e publicidade.
Parágrafo único. A importância
que sobrar da renda bruta, deduzidas
as discriminadas nas alíneas "a" e
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"b" dêste artigo, constituirá renda líquida
que terá a seguinte destinação:
a) 75 % (setenta e cinco por cento)
serão aplicados no Plano de Assistência
aos Desportos a que se referem o § 2º do
art. 1º e o § 2º do artigo 2º desta lei.
b) 15 % (quinze por cento) à
manutenção das Santas Casas de
Misericórdia e hospitais congêneres, em
todo o território nacional, por intermédio
do Ministério da Saúde;
c) 10 % (dez por cento) à Fundação
do Bem-Estar do Menor.
Art. 12. As importâncias destinadas
às Santas Casas de Misericórdia e
hospitais congêneres e à Fundação do
Bem-Estar do Menor serão recolhidas ao
Tesouro Nacional nos meses de janeiro e
julho de cada ano.
Art. 13. Sôbre o concurso e sua
renda bruta, bem como sôbre o valor do
prêmio distribuído aos vencedores, não
incidirão quaisquer tributos.
Art.
14.
As
contas
da
Superintendência de Apostas Desportivas
serão sujeitas a exame e aprovação do
Tribunal de Contas devendo ser
apresentadas até 31 de março do ano
seguinte ao vencido.
Art. 15. O Conselho Central de
Administração submeterá ao Ministro da
Fazenda, dentro de 60 (sessenta) dias a
contar da publicação desta lei, o projeto
de
regulamento-geral
da
Superintendência de Apostas Desportivas
sendo êste, depois de aprovado, baixado
por decreto do Poder Executivo, no prazo
de noventa (90) dias também da
publicação desta lei.
Parágrafo único. O Regulamento
estabelecerá as normas que se tornarem
necessárias para a execução desta lei,
compreendendo o funcionamento da
Superintendência
de
Apostas
Desportivas, a competência de seus
órgãos e autoridades, a organização e
realização dos concursos, bilhetes, preço
dêstes, forma de operação, prêmios e seu
pagamento, datas, comissões, apuração
dos resultados, Plano de Assistência,
relatórios e balanços, que deverão ser
semestrais e sujeitos à homologação do
Ministério da Fazenda.
Art. 16. Todos os servidores da
Superintendência de Apostas Desportivas
serão contratados e estarão sujeitos aos
têrmos da legislação trabalhista.
Art. 17. Aplica-se, em caso de furto,
roubo ou extravio, aos bilhetes dos
concursos, no que couber, o disposto da
legislação acêrca da ação de recuperação
de títulos ao portador.
Art. 18. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 639, DE 1966
PARECER Nº 639, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 1, de 1966
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado nº 1, de
1966, que dispõe sôbre o financiamento a
criadores e lavradores não cadastrados
pelo Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (IBRA) e dá outras providências.
Sala das Sessões, 17 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Edmundo Levi, Relator. –
Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 639, DE
1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 1, de 1966, que dispõe sôbre o
financiamento a criadores e Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
Os
financiamentos
a criadores lavradores proporcionados
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pelos estabelecimentos de crédito oficial e
a assistência das entidades de fomento
agropecuário poderão ser negados após
6 (seis) meses do cadastramento da área,
pelo Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (IBRA), o interessado não
apresentar o competente certificado.
Art. 2º Gratuitamente, o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA)
fornecerá, ao cadastrando, fazendo-lhe a
comunicação necessária, os formulários
de cadastramento e lhe prestará tôda
assistência para preenchê-los.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 640, DE 1966
Redação final do Projeto de
Resolução nº 25, de 1966
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 25, de
1966, que suspende a execução do
parágrafo 4º do art. 89, da Lei nº 175, de
5 de julho de 1949 – Lei de Organização
Judiciária – do Estado da Bahia.
Sala das Sessões, 17 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Edmundo Levi, Relator. –
Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 640 DE
1966
Redação final do Projeto de
Resolução nº 25, de 1966
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

DE 1966

Suspende a execução do § 4º do
artigo 89 da Lei nº 175, de 5 de julho de
1949 – Lei de Organização Judiciária – do
Estado da Bahia.
Art.
1º
E'
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em 4 de novembro de
1965, no recurso ordinário em Mandado
de Segurança nº 14.369, a execução do §
4º do art. 89 da Lei número 175, de 5 de
julho de 1949 – Lei de Organização
Judiciária – do Estado da Bahia.
Art. 2º Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos. Em primeiro
lugar,
está
o
Senador
Aarão
Steinbruch, que permutou com o nobre
Senador Gay da Fonseca, a quem dou
a palavra.
O SR. GAY DA FONSECA (não
foi revisto pelo orador): – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, quando,
em 1963, fui convidado a concorrer,
como suplente do Senador Mem de Sá,
aceitei tal condição na expectativa de
eventualmente ser chamado a servir ao
Brasil e ao meu Estado. Tive a honra e
a grata satisfação de receber, com o
Senador Mem de Sá, mais de meio
milhão de sufrágios do povo do Rio
Grande do Sul.
Nunca esperei ser chamado ao
Senado da República, mas sempre tive
comigo a convicção de que, quando o
fôsse, deveria cumprir êste mandato,
porque eu representaria, como já disse,
mais de meio milhão de rio-grandenses.
Quiseram os fatos que eu viesse para o
Senado, e, em aqui vindo e assumindo o
pôsto prestei um juramento e fui guindado
ao exercício do mandato de Senador com
os mesmos direitos, vantagens e
garantias de tratamento e atenção que
recebem os demais membros desta Casa.

Resolvi,
então,
exercer
êsse
mandato plenamente e agradeço ao meio
milhão de eleitores da minha terra que,
sufragando o meu nome, com o do
Senador Mem de Sá, deram-me
autoridade para fazê-lo, não sòmente
como uma voz, mas como a voz de todos
êles.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite
V. Ex. um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois
não.
O SR. FILINTO MÜLIER: – V. Ex.ª
vem exercendo o mandato de Senador
em substituição ao nobre Senador Mem
de Sá. Devo dizer que quando o nobre
Senador Mem de Sá foi convidado para
exercer o pôsto de Ministro da Justiça,
senti que haveria um vazio no Senado.
Mas V. Ex.ª vem exercendo êsse
mandato,
desempenhando
com
dignidade, com competência, com
elevação,
as
suas
funções
de
representante do Rio Grande do Sul, e
não há vazio porque V. Ex.ª estêve
sempre no mesmo grau de eficiência, de
capacidade e de dignidade do nosso
eminente colega, o Sr. Senador Mem de
Sá.
O SR. GAY DA FONSECA: – Muito
obrigado.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Para
nós, do Senado – estou certo de poder
dizer "para nós" – é imensa satisfação têlo em nosso meio como legítimo Senador
do Rio Grande do Sul.
O SR. GAY DA FONSECA: – Muito
obrigado a V. Exa. Agradeço suas
palavras, recolho-as e guardo-as, não
para hoje, nem para amanhã, mas para o
todo e sempre. São palavras de um
homem público que respeito e a quem
presto homenagem, e mais do que isso,
Sr. Presidente, do qual tenho, hoje, a
honra de ser amigo.
Sr. Presidente, é, pois, na
qualidade de representante do Rio
Grande no Senado da República, no
pleno uso de todos os direitos e
garantias constitucionais outorgados
aos mais Senadores, e ainda com o
pêso dessa representação de mais de
meio milhão de eleitores, que eu quero
congratular-me com a Liderança do
Govêrno, na Câmara dos Deputados,
pelas medidas que vêm sendo tomadas
para a retirada do Projeto do Código
Civil.
Quero, pois, Sr. Presidente, com o
pêso da votação maciça recebida e
com a responsabilidade real e efetiva
de Senador da República, no exercício
de um mandato legítimo, saudar o
Govêrno da República, em nome de
todos êsses eleitores. Êsses homens
que votaram em mim sabiam da nossa
posição,
de
defesa
da
família
brasileira, dos postulados consagrados
na Constituição da República e
delegaram-nos, certamente, também
podêres para, no Senado Federal, nos
rebelarmos contra tôdas aquelas
medidas que ferissem a Constituição
atingissem a indissolubilidade do
vínculo matrimonial.
O Projeto do Código Civil que se
encontrava no Congresso Nacional era
nada mais nada menos que uma fórmula
para o estabelecimento do divórcio no
País. Sabe-se, Sr. Presidente, que um
grupo, representando a Sociedade de
Defesa da Família, colhe assinaturas,
pelo Brasil inteiro, contra tal projeto.
Alguns
acham
inexpressivo
tal
movimento. Eu não entendo assim,
porque se nada valem as assinaturas
colhidas, vale o movimento no sentido de
despertar a consciência nacional para
aquilo que se quer fazer no País, subrepticiamente, através de dispositivo de
um Código de uma reforma do Código
Civil, do Direito Substantivo Brasileiro
alterar a Constituição.
Sou daqueles apaixonados da Lei e
do Direito. Defendo a Constituição e, em
defendendo-a,
defendo
também
princípios. E defendendo o direito po-
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sitivo, comprometo-me com o direito
natural.
Por isso, Sr. Presidente, se essa
campanha não tem valia em número,
tem valia pela mobilização da opinião
pública que se conscientiza do que faz
do que se passa no cenário da
República, seja no Executivo, seja no
Poder Legislativo.
Assim, com essa responsabilidade,
já não falando em meu nome,
isoladamente, mas no daqueles que
represento, na forma da Constituição,
nesta Casa, é que me congratulo com a
medida que venha a ser tomada, ilegível
re-exame e re-análise do Projeto do
Código Civil para que, retirado agora, êle
atenda, quando vier de nôvo ao
Congresso, às nossas tradições, ao
sentimento do nosso povo, ao sentimento
da nossa gente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Vossa Exa. me permite um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois
não. (Pausa) – Parece-me que o
microfone não está concordando com V.
Exa. ...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Ou,
então, o próprio microfone sentiu quanto é
injusta a pretensão de V. Excelência,
apoiando a retirada do Projeto de Código
Civil. (Riso) Quero, em primeiro lugar,
manifestar ao Senado a nossa satisfação,
como já foi salientado, pela presença de
V. Excelência nesta Casa. V. Exa. não é
apenas um Senador combativo, mas um
homem de convicções e de extrema
cordialidade de trato, o que uma das boas
formas da convivência parlamentar.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Obrigado a V. Exa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Contudo, e porque nesta Casa, em
última análise, a cordialidade se
mantém
pelo
diálogo
e
pela
divergência lamento não concordar
com V. Excelência, quando proclama a
justiça da providência que se anuncia,
de retirada do Projeto de Código Civil.
Creio mesmo, nobre colega, que será
ao extremamente grande para a
autoridade do Presidente da República,
a se submeter às imposições que lhe
estão sendo feitas. Um Código Civil
não pode ser a expressão de uma
doutrina, de uma tendência, de um
dogma. Um código civil há de ser a
média da expressão do pensamento
nacional e das tendências doutrinárias
vigentes, no momento em que
elaborado. O Projeto de Código Civil
que foi remetido à Câmara, é um
documento de alta cultura e que não
encerra dogmatismo. Nêle há norma
que hão de provocar – e já estão
provocando – divergências. Isto certo,
isto é natural, porque é próprio da
elaboração
de
qualquer
código,
sobretudo do Código Civil que, em
regra, investe contra tradições, contra
preconceitos, contra falsas crenças,
inclusive. Mas, confiada a elaboração
do código a um homem do real mérito,
submetido em seguida trabalho a
elaboração de juristas ilustres de
tendências
diversas
e,
afinal
encaminhado, através de Mensagem
ao Congresso Nacional, o que cumpro
é examiná-lo, alterá-lo, e finalmente
votá-lo. Atente V. Exa., professor
ilustre que é para a descortesia que
significará, de parte do Govêrno retirar
o Projeto de Código Civil, depois de o
haver aceito pela apresentação de seu
autor, depois de o haver admitido como
trabalho final de uma comissão e, por
fim, depois de o haver encaminhado ao
Congresso com o prestígio de um
homem
da
competência,
da
compostura e da serenidade do exMinistro Milton Campos. Não, meu
nobre colega, não há de ser uma
campanha de publicidade, não há de
ser um movimento dirigido por
convicções religiosas que deva ter
fôrça bastante para influir no mínimo
do Govêrno e conduzi-lo a re-

Sábado 18
velar que não tinha certeza do que fazia,
quando remeteu ao Congresso Nacional o
Projeto do Código Civil. Releve-me V.
Exa., mas agora tudo o mais deve ser da
competência do Congresso inclusive,
atendendo
às
alterações
justas
manifestadas pela opinião pública. Retirar
o Projeto de Código Civil será uma prova
de incultura.
O SR. GAY DA FONSECA: – Acolho
o aparte do nobre Senador Josaphat
Marinho com o respeito de sempre. No
entanto, devo alertá-lo para um pormenor
que nos chamou a atenção. É que, ao
submeter o Projeto do Código Civil ao Sr.
Presidente da República, S. Exa. o
Ministro da Justiça de então, o nobre
Senador Milton Campos, salientou a sua
discordância e a sua inconformidade em
relação a vários dispositivos do Projeto.
Dêste modo, ao mesmo tempo, fêz sentir
que não era êste o seu pensamento, mas
que deferia a questão ao Chefe do Poder
Executivo.
Ora, pelo simples fato de não
representar o Projeto de Código Civil o
pensamento do responsável pela Pasta
da Justiça, que reflete o próprio
pensamento do Govêrno, já temos dados
suficientes para que seja retirado o
projeto e revisto.
Disse
V.
Exa.,
com
muita
propriedade, que não se pode mutilar a
obra realizada. Justamente, para não
mutilá-la, para que haja uma sistemática
no Projeto de Código Civil e para que do
Poder Executivo venha com sistemática
definida, marcada, acentuada, é que
entendo válido que o próprio Poder
Executivo revise o projeto que então
encaminhou ao Congresso Nacional no
sentido de acolher as sugestões
oferecidas à matéria, nesta Casa. Assim,
reforme-se, melhore-se ou aprimore-se o
projeto porém, mantendo-se sistemática
única, uma unidade: que não seja uma
colcha-de-retalhos, o que pode ocorrer,
através de emendas do Congresso
Nacional.
Quero concluir, Sr. Presidente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Já
que V. Exa. anuncia a conclusão, poderia
conceder-me o segundo aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois
não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Meu nobre colega, uma de duas: ou o
Código, no conjunto de suas disposições
foi considerado um documento capaz de
ser submetido ao Congresso, ou não foi.
A verdade, porém é que a primeira ponta
da alternativa é certa. Foi considerado.
Tanto que o Govêrno o encaminhou ao
Congresso, ainda que admitindo a
necessidade de alterações. Se foi
apresentado, as modificações a que V.
Exa. se refere, podem e devem ser feitas
no Congresso, afinal, o órgão que deve
transformar o projeto em documento apto
à sanção presidencial. Não será a
nomeação de outra Comissão que dará a
unidade a que V. Exa. alude. Fora do
Congresso, o projeto seria submetido a
juristas e a juristas, no Congresso, êle
está sendo submetido. As normas sôbre
as quais a divergência se está
acentuando,
não
são
aquelas
pròpriamente de técnica jurídica, mas de
política
legislativa,
de
concepção
sociológica da família. Para se chegar a
uma conclusão sôbre essas normas, não
é indispensável que sejam ouvidos os
juristas mais tècnicamente ilustres do
País mas que, a respeito, se manifestem
os homens sensatos, que os há, no
Congresso Nacional.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Discordo de V. Exa ilegível. Entendo que
uma concepção sociológica ao se
consubstanciar, ao se cristalizar em
norma jurídica precisa certa unidade.
Também, na técnica legislativa é preciso
unidade.
Mas, Sr. Presidente, não quero
ocupar o tempo da Casa. Novamen-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
te trago o meu apoio àqueles que lutam
no Congresso Nacional e fora dêle, para
que não sejam aprovados certos
dispositivos do Código Civil que
envolvem,
realmente,
alteração
constitucional, e infringem dispositivo
constitucional
que
mantém
a
indissolubilidade do vínculo matrimonial.
Sou dos que crêem e entendem
que se se quiser, realmente, revisar a
Constituição,
inclusive
adotar
o
divórcio neste País, que se seja claro,
franco, e se abra o debate. Mas não se
o faça subreptìciamente, através do
Código
Civil,
norma
de
direito
substantivo,
na
supressão
da
indissolubilidade do vínculo matrimonial,
permitindo a rutura.
Defendo isto intransigentemente.
Enquanto, nesta Casa, estiver, no
exercício do mandato de Senador, com
tôdas as garantias e direitos que a
Constituição me confere, na plenitude do
mandato de Senador da República, minha
voz, em tôdas as oportunidades, não
silenciará, para ser coerente comigo
mesmo, com meu passado, com minha
ideologia e com a minha consciência.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Bezerra Neto, por cessão do nobre
Senador Edmundo Levi.
O SR. BEZERRA NETO: – Sr.
Presidente, Senhores Senadores, hoje,
no Rio de Janeiro, encerram os seus
trabalhos os Srs. Secretários de
Fazenda dos Estados, os quais se
reuniram com o Ministro, autoridades e
técnicos da Fazenda, e representantes
das classes emprezariais, para o
exame e arremate de providências em
tôrno da execução da emenda
constitucional número 18. Trata-se do
nôvo sistema tributário do país, que se
anuncia com inovações de rara
profundidade, bastando dizer que
aliena da competência tradicional dos
Estados, passando ao poder federal os
impostos de exportação e o de vendas
e consignações, êste com um nôvo
nome – o de impôsto sôbre a produção
e a circulação.
Em face da radical transformação
ordenada na emenda nº 18, e cujo
sistema passa a vigorar gradualmente
nos exercícios de 67 a 69, são previstas
ali leis complementares e resoluções do
Senado para que se efetivem as novas
normas.
Já ocupámos mais de uma vez
esta tribuna, do mesmo modo o
eminente senador Antônio Carlos,
chamando a atenção dos responsáveis
para a urgência do envio dos projetos
de leis previstos na emenda, e
indispensáveis
à
efetivação
da
reforma, cuja vigência dependerá,
outrossim, de resoluções desta Casa
do Poder Legislativo. Esta premência
de tempo foi reconhecida quanto ao
caso de sucedâneo do impôsto de
vendas
e
consignações.
Um
esclarecido participante da reunião, o
delegado do Rio Grande do Sul,
reconheceu, que se até 15 de julho
próximo não fôr votada a lei, da qual
resultará o padrão unitário das
alíquotas para o tributo que substituirá
o de vendas e consignações, não há
como se conseguir tempo para elaborar
as tabelas dos orçamentos estaduais.
Êste grito de alarme, mais de uma
oportunidade demos na tribuna do
Senado, quanto ao impôsto territorial
rural, cujos lançamentos e cobrança
foram transferidos dos municípios para o
Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, a
partir da sanção do Estatuto da Terra, em
novembro de 1964, confirmada pela
Emenda nº 18, na prática não efetivadas.
Face à balbúrdia e evasão iminentes,
pedíamos que se entregasse, neste
exercício, pelo menos, o assunto ao
zêlo das Prefeituras, pois para elas se

destina, segundo a reforma, o produto da
arrecadação.
Reconhecemos a seriedade e o
alto alcance da reforma tributária. A
propósito, com a satisfação de
brasileiro sinceramente preocupado no
que concerne ao desenvolvimento
dêste país, verificamos que as
delegações
estaduais,
na
sua
generalidade,
embora
atentas
e
temerosas
de
conseqüências
negativas, até mesmo de colapso neste
exercício inicial, louvam a reforma,
reconhecem seu alcance para acudir
repetidos
e
velhos
reclamos.
Revelaram
os
representantes
fazendários das unidades da federação
uma serenidade que não encontramos
nos
ilustres
parlamentares
que
participaram dos debates em tôrno da
Emenda nº 18. Houve divergências, na
reunião, mas num rumo construtivo. O
próprio Senhor Ministro da Fazenda
opôs reparos ao anteprojeto do Código
Tributário Nacional apresentado no
conclave, elaborado por Comissão
nomeada por Sua Excelência. Sôbre
êste projeto assim se pronunciou a
certo trecho o Professor Otávio
Bulhões:
"A leitura do projeto do Código
Tributário permite concluir que sua
elaboração foi entregue a pessoas
conhecedoras da matéria. É um
documento que honra a cultura
nacional e evidencia, o progresso que
temos feito no campo fiscal. Trata-se,
porém de projeto ambicioso, porque
ousa conceituar e definir e, sobretudo,
conceituar e definir do presente para o
futuro. Por isso mesmo, o documento é
passível de críticas. Espero, porém,
que haja mais reparos do que
impugnações. Dentre os vários artigos
criticáveis, ressalta o mais difícil de
todos, o art. 43, que define a renda
para efeito de tributação. – prosseguiu
o Ministro da Fazenda. De acôrdo com
o
projeto,
é
tributável
todo
adicionamento patrimonial, a título
oneroso
ou
gratuíto.
Trata-se
evidentemente, de definição que se
projeta para o futuro, pois abrange os
ganhos, que, por enquanto, não estão
incluídos na tributação do impôsto de
renda.
Além
dos
recebimentos
contemplados pela legislação vigente, tais
como salários, lucros, juros e aluguéis,
são, pela definição, incluídos donativos,
heranças, lucros fortúitos e qualquer
ganho especial ou inesperado. Todos os
acréscimos
são
considerados
independentemente de ocorrerem em
intervalos regulares ou irregulares.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Permite V. Exª. um aparte?
O SR. BEZERRA NETO: – Com
muito prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Realmente, o Código Tributário, projeto
que foi distribuído, como é do
conhecimento
de
todos
os
interessados,
deveria
ter
sido
encaminhado ao Congresso há mais
tempo, deveria ter chegado aqui no
início desta Sessão Legislativa, porque
é trabalho que exige uma certa atenção
e estudos, para que não venha criar
dificuldades, quer seja aos podêres
públicos quer seja ao contribuinte. A
verdade, entretanto, nobre Senador
Bezerra Neto, é que, do modo como
está a situação tributária no País, ela
gera uma infinidade de conseqüências
e de dificuldades, e até mesmo –
porque não dizer – constitui uma das
razões do encarecimento do custo de
vida, principalmente no que tange a
gêneros alimentícios, que têm impostos
em cadeia, com reincidências até 30%
ou mais sôbre o valor inicial do
produto.
Seria
necessário
maior
esfôrço no sentido de que o projeto
viesse logo ao Congresso, para estudo,
debate e emendas no que fôsse conve-
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niente, e pudesse a lei entrar em vigor no
próximo exercício, conforme determina a
Emenda Constitucional. É uma grande
necessidade, pois, do contrário, o
problema será agravado cada vez mais.
Não me parece que o Tesouro do Estado
e o dos Municípios venha a sofrer
qualquer impacto negativo. Entendo
mesmo que os Municípios serão
altamente beneficiados com a Reforma
Tributária. Também os Estados, desde
que o Senado fixe uma alíquota razoável,
como sem dúvida ocorrerá, passarão a ter
renda própria, deixando de depender
tanto da renda da União, dos auxílios do
Govêrno Federal, como temos verificado.
De sorte que, nobres Senadores, apesar
do retardamento com que êsse projeto
vem ao Congresso, seria de desejar um
esfôrço para que a lei possa entrar em
vigência no comêço de 1967.
O SR. BEZERRA NETO: – Veja, V.
Ex.ª: trabalho elaborado há mais de ano,
concluído, apresentado na reunião dos
Secretários de Fazenda, e o próprio
Ministro
da
Fazenda
apresenta
divergências em tôrno do assunto!
Remetido outro projeto ao Congresso
Nacional, se nós obedecermos aos
rigorosos prazos que nos reservaram, não
sei – dado o interêsse despertado pelo
projeto
de
reforma
tributária
no
Congresso
–
como
poderemos
desempenhar nossa tarefa a tempo de
atender aos orçamentos da União e dos
Estados. Aliás, êsse receio está
manifestado no desdobramento de
medidas constantes dêste modesto
trabalho, e também da conferência, por
várias delegações, inclusive a gaúcha.
Entende-se que se até 15 de julho
próximo o Congresso não tiver ultimado a
lei complementar, não poderão os
Estados incluir nos seus orçamentos a
receita relativa a êsse tributo, o de vendas
e consignações.
Mas, prosseguindo nas suas
declarações, dizia o Sr. Ministro da
Fazenda:
Do mesmo modo, tôdas as
diminuições
de
patrimônio
são
admitidas, que tomem a forma de
depreciação pelo uso ou obsolência,
que advenham de perdas devidas às
mutações de mercado ou qualquer
outro
prejuízo,
previsível
ou
imprevisível. Será conveniente incluir
no Código tal grau de amplitude
tributária,
quando
na
legislação
corrente, e ainda por muitos anos, o
campo de incidência há de manter-se
bem mais restrito? Por outro lado,
havemos de convir que um código é
elaborado para vigorar por muito
tempo. Cuida do presente, mas,
também, não deixa de prever o futuro.
Nesse caso, não seria possível
adicionar-se à definição genérica uma
subedifinição menos ampla? Deixo à
consideração
dos
Senhores
Secretários de Fazenda debate dêsse
problema, pedindo, particularmente, a
atenção do Professor Delfim Neto."
A conferência enfrentou missão
difícil: elaborar normas para o nôvo
processo do impôsto de vendas e
consignações, que agora, com outro
nome, faz incidir o tributo sôbre os valôres
adicionados, eliminando a chamada
incidência em cascata; dar sugestões
quanto à fixação dos critérios da
distribuição da receita dos impostos de
renda e de consumo dos Estados;
estabelecer os processos para a entrega
de sessenta por cento aos Estados e
Municípios e Distrito Federal, do impôsto
federal sôbre combustíveis, lubrificante e
energia elétrica.
Concluídos, hoje, êstes trabalhos,
que infelizmente foram realizados com
atraso, tudo agora vai depender das
providências que o Executivo submeterá
ao Congresso Nacional.
Receamos que o fator tempo
não permita mais a reforma tributária
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entrar em vigor a partir de 1967. A
respeito ouvindo observação aflitiva na
reunião, disse o Ministro da Fazenda que
não podia contemplar a idéia do
adiamento. Mas infelizmente, é uma
hipótese
respeitável.
Temos
no
Congresso o recesso regimental de todo
o mês de julho. Pràticamente já
estamos nesse mês. Se a lei, ou
leis complementares, e mais as
indispensáveis resoluções do Senado,
mesmo com urgência adotada, ultimaremse de agôsto para setembro, estarão
prejudicados, a nosso ver, os orçamentos
estaduais, cujas leis correspondentes
também serão indispensáveis, como se
vê do art. 12 da emenda constitucional a
ser regulada.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Ex.ª um novo aparte?
O SR. BEZERRA NETO: – Com
todo prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, na feitura do orçamento dos
Estados e Municípios deveriam ser
tomadas por base as linhas mestras
estabelecidas
pela
Emenda
Constitucional. O Código Tributário nada
mais faz do que regulamentar a Emenda
Constitucional. Conseqüentemente, a
parte pròpriamente tributável já está
instituída pela emenda.
O SR. BEZERRA NETO: – Não, não
está.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Como
não?
Esta
prevista.
Tenho
acompanhado atentamente a tramitação
da matéria. Pode ser que me tenha
equivocado, mas me parece que não. V.
Ex.ª deve recordar-se de que, votamos
no mês de dezembro, nesta Casa e no
Congresso Nacional, novos tributos para
entrarem em vigência no mês de janeiro.
Desde que baseado na Emenda
Constitucional e no Código Tributário,
não haverá dificuldade para o Executivo
fazê-los entrar em vigor ainda em
janeiro próximo. Existem, realmente,
dificuldades, mas outras surgirão, se
mantida for a situação atual dos tributos
cobrados
pelos
órgãos
públicos
federais, estaduais e municipais. Faz-se
necessário cuidarmos do assunto com a
maior urgência, a fim de que haja tempo
de serem votadas as leis, estaduais e
municipais, de acôrdo com a Reforma
Tributária.
O SR. BEZERRA NETO: – Raleia
V. Ex.ª a Emenda Constitucional
número 18 e verá que são previstas
leis complementares para a fixação das
alíquotas, bem como Resoluções
do Senado e Leis estaduais e
municipais.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Mas
baseadas no que fôr regulamentado nesta
Casa.
O SR. BEZERRA NETO: – O art.
12, § 2º, da Emenda Constitucional nº
18, prevê ainda leis estaduais, após lei
federal, para coordenar o problema do
ex-impôsto de vendas e consignações,
na parte de produtos agrícolas. Tanto
assim que o Delegado do Rio Grande do
Norte, na Reunião de Secretários de
Fazenda dos Estados, realizada no Rio
de Janeiro, confessou que o Govêrno do
Rio Grande do Norte nomeou um grupo
de trabalho para, prevendo a lei federal,
elaborar as leis estaduais para a sua
aplicação. Prevê ainda que, se o
Congresso não votar a lei até o dia 15
de julho, não terá como consignar o
nôvo tributo no orçamento atual. Somos
dos que se enfileiram em reconhecer a
seriedade dos esforços do Govêrno no
campo
financeiro
e
econômico.
Chegamos a lamentar que esta
austeridade de ação se desacompanhe
da falta de confiança no julgamento do
povo. A legislação referente ao sistema
financeiro, realçada nas leis nos 4.38064, 4.595, 4.728, de 1965, racional e
científica deveria, e pode ser seguida de
legislação política para o povo. Subesti-
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mam o juízo popular os que pensam que
a grande maioria do eleitorado negaria o
seu julgamento a favor de um govêrno
forte e aberto ao diálogo. Ninguém
esclarece, quer crise ou falta de
autoridade.
Os magníficos resultados da reunião
dos secretários estaduais de fazenda, no
seu livre debate e objetividade, foram um
exemplo a ser bem acolhido, por nós, do
parlamento, e pelos demais responsáveis
com os destinos do Brasil. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Atílio Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA (sem
revisão
do
orador):
–
Senhor
Presidente, Senhores Senadores, sendo
eu um dos representantes que, nesta
Casa, dedicam tôda a atenção aos
problemas agropecuários, não poderia
deixar, nesta oportunidade, de tecer
documentários em tôrno do importante e
objetivo discurso pronunciado por S.
Ex.ª o Sr. Presidente da República em
Cuiabá, Estado de Mato Groso, em
tôrno do assunto. Acreditamos que o
Presidente
da
República
esta,
realmente, com a atenção voltada para o
grande, imenso problema da vida rural,
da
produção
agropecuária.
S.
Ex.ª na oportunidade, mencionou o
passado,
os
Governos
anteriores
dizendo que não tiveram êles esta
preocupação, conseqüentemente não
proporcionaram, condições para um
melhor desenvolvimento. Sofre o País
até hoje os efeitos daquela política,
encontrada pelo Govêrno da Revolução,
em que os preços não correspondiam ao
verdadeiro custo da produção. Fixados
sem ter em conta a desvalorização da
moeda, os preços satisfaziam, apenas,
ao consumidor dos grandes centros
urbanos, onde lhe pareciam acessíveis a
seus recursos financeiros. Na verdade
provocaram a crise, a escassês ou falta
do produto resultando maior procura que
a oferta. E o produtor sofria as
conseqüências. Advinha-lhe dar o
desestimulo ao verificar que o Govêrno
continuava a fixar preços inferiores ao
custo da produção. Com esta política
surgia então, a crise, com falta e
escassês dos produtos nos centros
urbanos.
Atualmente, Sr. Presidente, a
situação se apresenta de modo diverso.
Podemos, mesmo, pelas informações que
temos,
salvo
condições
climáticas
adversas, esperar safra bastante grande.
Já podemos verificar, no setor da
pecuária,
uma
situação
bastante
promissora, porque com o preço que
alcançou e esta alcançando o boi,
principalmente, há um grande entusiasmo
da parte dos pecuaristas em lotar as suas
pastagens, as suas fazendas e a
entressafra será mais curta êste ano
segundo notícias que nos chegam.
No fim do corrente exercício já
teremos abundância de oferta de bois
gordos. Enquanto isso, também, a
avicultura está tomando um incremento
enorme.
Há abundância de aves no mercado
e no futuro, não temos receio em afirmar,
haverá ainda um melhor surgimento e os
preços não tem possibilidade de elevarse. Ai então teremos maior oferta e um
preço ajustado dentro dessa maior
oferta
e
procura.
Teremos
até
mesmo excedentes para a exportação,
contribuindo, assim, para equilibrar e para
melhorar nossa balança de pagamento.
E, o que é mais importante, será uma
forma de regular a produção de café, pois
isto só o conseguiremos se o agricultor
tiver idênticas recompensas produzindo
em outros setores da lavoura e da
pecuária. Com a orientação que o
Govêrno
dá
atualmente,
temos
absoluta certeza que o equilíbrio
entre os resultados dos cafeicultores
e de outros produtores de gê-

neros alimentícios será encontrado. Era
ponto que sempre discutiamos: para
equilibrar a produção de café em relação
às possibilidades de consumo de
exportação, seria necessário proporcionar
idênticas vantagens aos que se dedicam
a outras atividades agropecuárias. A
orientação que o Govêrno dá, atualmente,
poderá contribuir – tenho confiança
realmente – para desenvolver outros
setores da atividade rural e restringir um
pouco as lavouras cafeeiras que,
produzindo como têm produzido, muito
mais do que conseguimos vender e
exportar, formam grandes estoques, para
os quais o Govêrno precisa em geral
emitir papel-moeda a fim de armazenar o
café excedente.
Assim, pois, entendemos que essa
orientação é uma fórmula para equilibrar
a produção do café com a exportação e o
consumo interno.
Outro setor que S. Ex.ª, o Presidente
da República, abordou em Mato Grosso
(Cuiabá) é a assistência, principalmente
no que tange ao desenvolvimento
sanitário de nossos rebanhos, o que é um
ponto alto. Falou S. Ex.ª sôbre os
prejuízos causados pela febre aftosa e
outras epizootias. Constatamos agora, Sr.
Presidente, que recentemente o Govêrno
brasileiro firmou um convênio com o
Govêrno do Uruguai para, em conjunto,
tomarem as necessárias providências
para combater a aftosa e outras
epizootias.
Precisamos ainda andar muito. Mas
temos confiança em que o Govêrno
venha a enfrentar todos os problemas que
ainda existem para ser resolvidos, no
setor da produção agropecuária.
Entre eles, não há dúvida, a questão
dos fertilizantes deve merecer especial
cuidado.
Providências
adequadas
precisam ser tomadas, pois é inútil pensar
que o nosso solo possa produzir
permanentemente,
sem
receber
a
restituição dos elementos que são
consumidos pela vegetação da lavoura e
da pastagem.
Como é do conhecimento público, foi
encontrada, no Estado de Sergipe, uma
grande jazida de sais de potássio. Tornase necessário que ela seja explorada e
industrializada no menor espaço de
tempo possível.
Sabemos dessa descoberta: temos
as pesquisas feitas pela PETROBRÁS,
mas parece que a própria lei não permite
à PETROBRÁS – segundo se comenta –
explorar essas jazidas de sais de potássio
e de sal-gema que existem em grande
quantidade naquele Estado da federação.
Nessas condições, necessário se faz, Sr.
Presidente, que a exploração seja
permitida à iniciativa de emprêsas
privadas – as quais deveriam ser
estimuladas e amparadas – para que
possamos, assim, dentro de pouco
tempo, ter êsse elemento indispensável à
agricultura e à pecuária nacionais,
considerando-se, sobretudo, que até hoje
não temos a produção sequer de um quilo
de tão precioso elemento. Dependemos
sempre da importação. É preciso,
portanto, que êsse setor seja realmente
tratado com todo carinho, com tôda
atenção, para podermos explorar as
jazidas em nosso país.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: –
Permite V. Ex.ª um aparte (Assentimento
do orador) – As palavras de V. Ex.ª tem
muita propriedade e são oportunas. A Lei
nº 2.004, que instituiu o monopólio do
petróleo, não concede à PETROBRÁS
êsse privilégio de sòzinha, explorar outros
minérios. Ela só tem o monopólio,
exclusivamente, do petróleo. Entretanto,
está criando toda sorte de dificuldades a
exploração dos sais de potássio, como V.
Ex.ª disse, no meu Estado e com
essa sua atitude cria um obstáculo
muito
grande
ao
progresso
de
Sergipe. Estamos diante de uma
situação vexatória para a economia do
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pequenino Estado nordestino. Porque a
PETROBRÁS nem explora o potássio,
nem permite que se explore o potássio.
Diz a PETROBRÁS que, na área do
petróleo, ela não pode permitir a
exploração do potássio porque pode
ocasionar dificuldades muito grandes para
a exploração do óleo mas há vários
países do Mundo onde a exploração se
faz concomitantemente do petróleo e do
potássio, sem que nenhuma dificuldade
de
ordem
técnica
resulte
desta
exploração. No entanto, no Brasil, a
PETROBRÁS, por motivos sub-reptícios,
por
motivos
que
não
explica
satisfatòriamente,
está
criando
dificuldades imensas para o meu Estado.
Em vão os sergipanos, todos êles,
inclusive o seu Governador, vêm
protestando contra o estado de coisas. Só
resta confiar no Presidente da República,
para que resolva êsse problema de
Sergipe.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Honrado
Senador,
seu
aparte
representa um grande depoimento que
vem, sem nenhuma dúvida, melhorar
estas minhas modestas considerações
com referência à exploração do sal de
potássio. V. Ex.ª afirma que a
PETROBRÁS não tem, pela legislação
vigente, autoridade para explorá-lo,
mas que também não está propensa a
facilitar a exploração.
Acreditamos que cabe ao Govêrno
da União tomar as providências com certa
rapidez, principalmente se considerarmos
que o sal de potássio se encontra numa
menor profundidade.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: –
Profundidade de 500 a 600 metros.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Enquanto que o petróleo está a mais de
mil metros.
De sorte que hoje, com processos
modernos, procede-se à exploração
daquele tipo de minérios com economia e
sem criar dificuldades a exploração do
petróleo, principalmente estando êste em
maiores profundidades.
Assim, pois, costumamos insistir
nesse nosso argumento: o Govêrno
precisa amparar a agricultura e a
pecuária, e não apenas explorar apenas o
solo sem restituir-lhe aquela fertilizante,
aquêles elementos de que êle necessita
para continuar produzindo.
Países há, Sr. Presidente, que há
milhares de anos estão produzindo nas
mesmas terras, e isso porque restituem
ao solo aquêles elementos de que
necessita para fazer crescer a vegetação
e tudo mais que nele é plantado. Assim
também deveria ser no Brasil, pois,
lamentàvelmente, grandes áreas de terras
outrora produtivas hoje pràticamente
não produzem mais nada, e até
mesmo nossas pastagens reduziram
sua capacidade de alimentar os
rebanhos.
Já existem iniciativas, como no
Estado do Rio Grande do Sul e, em
menor escala, no Estado de São Paulo,
em que se procura fertilizar as pastagens,
adubá-las.
Como, entretanto, será isso possível.
Sr. Presidente, se ainda dependemos da
importação de quase todos os elementos
que compõem o adubo para essas terras?
E isso quando sabemos que existe no
Brasil jazidas de fosfato, e agora também
de sal de potássio, que são dois dos
principais elementos necessários para
reconstruir a terra, além do azoto que é
retirado de produtos petrolíferos, e
também contribue para a formação dos
fertilizantes.
Assim,
Sr.
Presidente,
não
poderíamos deixar de reconhecer o
esfôrço do atual Govêrno no sentido de
amparar e fomentar a produção
agropecuária.
Por
certo,
também
deverão ser tomadas as providências
necessárias com relação ao outro setor a
que nos referimos – o de fertilizantes
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Sòmente com tal amparo podemos
melhorar as condições dos que vivem
amanhando a terra, oferecendo-lhes
melhor mercado de trabalho na zona
rural. Essa melhoria se refletirá no
desenvolvimento de nosso parque
industrial, uma vez que sòmente se
conseguirá isso elevando o padrão de
vida do homem do campo, em especial,
que passará a consumir os produtos da
indústria, e esta passará a suprir em
maior escala o trabalhador dessas
indústrias.
Sr.
Presidente,
não
haverá
possibilidade de desenvolver um país
sem melhorar a agricultura e a pecuária.
Confiamos, pois, no Govêrno da
Revolução para que a orientação que
esboçou, em discurso memorável, em
Mato Grosso, seja posta em prática e
possamos
contar
com
êsse
desenvolvimento, com êsse progresso da
nação brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho, nos têrmos do art. 163,
§ 2º, do Regimento. (Pausa.)
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima, nos têrmos do art. 163, §
2º, do Regimento.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente
e Srs. Senadores, mal iniciava a
madrugada de ontem, conhecia-se em
todos os confins de uma obra excelsa o
rude golpe que sôbre ela desfechara o
destino. Com efeito, “só o inesperado e
terrível”. Tudo, na véspera amena e
radiante nêste outono, traduzia quietude
salutar e esperanças novas, até o instante
fatal – 22 horas acabavam de soar – em
que uma vida preciosa imprevistamente
se extinguia no recesso de um lar
tranqüilo e feliz.
Transcorrera o dia de anteontem na
existência frutuosa da Cruz Vermelha
Brasileira, com todos os seus momentos
votados ao bem público, mais palpáveis e
vividos nos cantos em que os corações
femininos se dedicavam ao sublime
trabalho de enviar aos irmãos afligidos,
por intempéries calamitosas em plagas
distantes, os socorros que dela não se
fazem rogados.
A mentora, constante e laboriosa,
presente e admirável, exemplificava no
setor benéfico ante todos do grupo
expoentes o dinamismo e o ideal de um
missionarismo solicito e fecundo.
Ocupara-se bem, como era de seu
feitio, das horas úteis do dia 15, que,
infortunadamente, se tornava a sua última
jornada.
Até o derradeiro minuto, nenhum
indicio de fraqueza, sempre pronta, ao
revés,
para
as
árduas
tarefas
humanitárias
seguintes,
que
se
constituíram os seus próprios e alinhados
hábitos cotidianos, com aquela verdadeira
humildade que, para um Leoni Kaseff,
não é aparência, mas sentimento.
No longo convívio com a obra da
Cruz Vermelha, a saudosa extinta – que
se chamou Irene de Miranda Cotegipe
Milanez – firmou uma trajetória de mística
fidelidade ao símbolo sacrossanto,
levando-o honroso e obstinadamente a
todos os lugares assolados em que
êle deveria ser constante flâmula
benfeitora.
Era o seu nobre porta-estandarte,
vanguardeira ilibada de uma cruzada
altruistica, impar e exaltada, conciência
límpida e fronte erguida, assim figurante
modelar, deixou, então, vazio tão fundo
difícil à geração contemporânea de
preencher com algo de tal estilo na
missão a que se impôs.
Em multiformes atividades dedicolhe dessarte, a maior parte de
sua vida, indormidamente, pouco se
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lhe dando o desgaste físico advindo que
suas
resistências,
não
obstante,
ostensivamente pareciam superar.
Pioneira e animadora dos Cursos de
“Primeiros Socorros” e “Prevenção de
Acidentes”, Irene Milanez formou o maior
contingente do voluntariado da Cruz
Vermelha Brasileira, somando mais de
dez mil, enriquecendo numèricamente os
seus quadros de benévolos participantes
do Samaritanismo indigena.
A sua condição de enfermeira
regular, formada na Escola da Cruz
Vermelha, deu-lhe autoridade inconteste
que transvazou mesmo para uma
padronagem superior.
Daí o prestigio que desfrutava como
Diretora da própria Escola de Enfermagem,
na qual se graduou no passado, em cujo
corpo docente ingressou, posteriormente,
como monitora e professôra.
A sua abnegação e espírito de
renúncia inusitados nos mistéres da
enfermagem ultrapassaram as fronteiras
pátrias,
dando-lhes
fóros
de
benemerência internacional, uma vez que
sua presença se notara com ardor e
entusiasmo místicos, onde quer que a
flâmula
fôsse
fincada
em
sua
predestinada missão.
A sua figura, dêsse modo, se impôs
ao respeito, à admiração e aprêço da
comunidade internacional da Cruz
Vermelha, que pelos seus órgãos
dirigentes, com sede em Genebra, na
seleção dos nomes oferecido à láurea
“Florence Nightingale” foi o preferido na
América do Sul.
Tornava-se assim a enfermeira Irene
de Miranda Cotegipe Milanez a segunda
brasileira a conquistar aquela medalha,
sòmente
concedida
às
maiores
benfeitoras da obra no mundo.
Dentro da ordem honorífica da
própria Cruz Vermelha Brasileira, ela foi
merecedora das suas mais expressivas
condecorações. Possuía mesma um
punhado de tantas outras, em têrmos de
benemerência, entre as quais se
distinguia a do Govêrno Brasileiro por
serviços prestados durante a última
conflagração geral.
A insubstituível e saudosa servidora
da Cruz Vermelha do Brasil, com tantos
exemplos dignificantes de uma vocação
excelsa deu, na verdade, mostra bastante
de que havia nascido para a enfermagem
altíloqua.
Adquiriu personalidade no seio da
Instituição, a que serviu por tão longos
lustros, a ponto de deferir-lhe postos do
maior relevo nos seus quadros dirigentes
– Diretoria e Conselho Diretor.
A Secretaria dos Serviços Sociais
coube-lhe merecidamente e através da
sua Comissão de Socorros e de sua
Cantina da Criança, promoveu tal
dinamismo e operosidade que seu nome
a ela se ligará por tempos a fora.
Dificilmente, Sr. Presidente, nos
quadros da Cruz Vermelha, nos anos
próximos, se emparelhará a figura da extinta
outra com os dotes tão singulares que soube
exteriorizar com simplicidade d’alma, mercê
dos quais “por sua grandeza, foi servido
fazer-se”
presente
nos
fastos
da
enfermagem internacional e, com letras de
ouro, nas páginas da própria História da Cruz
Vermelha Brasileira.
Era o que tinha a dizer sôbre um
lutuoso acontecimento, que envolve a
Instituição que tenho a honra de presidir.
(Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Heribaldo Vieira
José Leite
Josaphat Marinho
Afonso Arinos
Filinto Müller – 10.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sobre a mesa, comunicação
que vai ser lida.
É lida a seguinte:
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal:
Venho
comunicar
a
Vossa
Excelência que estou viajando para o
Exterior nesta data, a convite do Govêrno
de Formosa e conforme indicação desta
Casa do Congresso.
Rio de Janeiro, em 15 de junho de
1956. – Dinarte Mariz, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a hora do
Expediente. Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Emenda a Constituição nº 4,
de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 19-B de 1964, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 199
da Constituição Federal, suprimindo-lhe o
parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, de quantia
anual não inferior a 3% da renda tributária
da União), tendo Parecer, sob nº 529,
de 1966, da Comissão Especial,
favorável.
De acôrdo com o Regimento Interno,
este projeto, nas cinco primeiras sessões
em que figurar na Ordem de Dia, só
poderá ser votado, com a presença de 44
Senhores Senadores.
Acham-se presentes apenas 23
Senhores Senadores.
Não há número. A votação fica
adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 611, de
1966, do Projeto de Lei da Câmara nº
108, de 1966 (nº 3.597-B-66, na Casa de
origem), que reajusta o valor da pensão
paga pelo Tesouro Nacional a herdeiros
de contribuinte do Montepio Civil, e dá
outra providências.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não tendo havido emendas, nem
requerimentos no sentido de que a
redação final seja submetida a votos e a
mesma dada como definitivamente
aprovada,
independentemente
de
votação, nos têrmos do art. 316-A do
Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
É a seguinte a Redação Final
aprovada:
PARECER Nº 611, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 108, de 1966 (número 3.597B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara número
108, de 1966 (nº 3.597-B-66 na Casa de
origem), que reajusta o valor da pensão
paga pelo Tesouro Nacional a herdeiros
de contribuinte do Montepio Civil, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 14 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Antônio Carlos, Relator. –
Edmundo Levi. – Filinto Müller.
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ANEXO AO PARECER Nº 611,
DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 103, de 1966 (nº 3.597-B, de
1966, na Casa de origem), que reajusta o
valor da pensão paga pelo Tesouro
Nacional a herdeiros de contribuinte do
Montepio Civil e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A pensão paga pelo Tesouro
Nacional a herdeiros de contribuinte do
Montepio Civil, calculada de conformidade
com o disposto no artigo 4º da Lei nº
3.373, de 12 de março de 1958, será
reajustada, a partir de 1º de janeiro de
1966, de acôrdo com os níveis dos atuais
vencimentos dos funcionários civis da
União.
§ 1º A pensão reajustada na forma
dêste artigo será sempre atualizada de
acôrdo com os valôres dos vencimentos
que forem fixados para aquêles
funcionários.
§ 2º O reajustamento previsto neste
artigo é extensivo aos pensionistas dos
extintos Montepio dos Operários e
Serventes dos Arsenais de Marinha,
Caixa e Pensões dos Operários da Casa
da Moeda e Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários e Empregados
em Serviços Públicos... (IAPFESP),
desde que seus instituidores tenham
possuído a necessária qualificação de
funcionários civis da União.
Art. 2º Cabe aos órgãos de pessoal
dos respectivos Ministérios, a vista dos
processos de habilitação a êles
remetidos, indicar os atuais níveis de
vencimentos
correspondentes
aos
cargos então exercidos pelos excontribuintes.
§ 1º Quando por motivo de extinção
do cargo, não fôr possível fixar o atual
nível de seu vencimento, o Ministério o
estabelecerá, tendo em vista a correlação
de atribuições entre êle e outro cargo
existente.
§ 2º Não sofrerá redução o valor
primitivo da pensão que ultrapassar a
importância
resultante
do
reajuste
previsto nesta Lei, sendo a eventual
diferença absorvida em reajustes futuros.
§ 3º As vantagens financeiras desta
Lei são isentas do desconto de qualquer
contribuição.
Art. 3º A despesa com o
reajustamento de pensão paga pelo
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos (IAPFESP) correrá por conta do
Tesouro Nacional, cabendo aquela
entidade, após feita sua revisão, remeter
o processo de habilitação à Diretoria da
Despesa Pública.
Parágrafo único. Reajustada a
pensão e reconhecida a dívida pelo
Tesouro Nacional, iniciará o Instituto de
Aposentadoria
e
Pensões
dos
Ferroviários e Empregados em Serviços
Públicos (IAPFESP), o pagamento do
benefício.
Art 4º O Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Ferroviários e Empregados
em
Serviços
Públicos
(IAPFESP)
remeterá, semestralmente, à Diretoria da
Despesa Pública, para indenização por
parte da União, discriminando os números
dos processos, a relação das diferenças
pagas na forma desta lei.
Art 5º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 606, de
1966, das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de
1966 (nº 3.605-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que regula o inciso II
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e os §§ 1º e 2º do art. 7º da Emenda
Constitucional nº 18, reIativos à cobrança do
impôsto de exportação e sua aplicação.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Não tendo havido emendas, nem
requerimento, no sentido de que a redação
final seja submetida a votos, e a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independentemente de votação, nos têrmos
do art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.
Para acompanhar na Câmara o estudo
das emendas do Senado é designado o
nobre Senador Antonio Carlos, Relator da
matéria na Comissão de Finanças.
É a seguinte Redação Final aprovada:
PARECER Nº 606, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1966
(nº 3.606-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República.
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 1966 (nº 3.606-B-66, na
Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que regula o inciso
II e os §§ 1º e 2º do art. 7º da Emenda
Constitucional nº 18, relativos a cobrança do
impôsto de exportação e sua aplicação.
Sala das Sessões, em 14 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente eventual. –
Filinto Müller, Relator. – Antônio Carlos. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 606,
DE 1966
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 1966
(nº 3.606-B-66, na Casa de origem), que
regula o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 7º da
Emenda Constitucional nº 18, relativos à
cobrança do impôsto de exportação e sua
aplicação.
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portação cujo processo produtivo dependa de
reestruturação ficarão subordinados, no que
lhes
fôr
aplicável,
ao
sistema
consubstanciado na Lei número 4.924, de 23
de dezembro de 1965”.

pela Madequímica S.A. Indústria de Madeiras
Termo Estabilizadas, com sede em Pôrto
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul”.

EMENDA Nº 4

(Corresponde à Emenda nº 1, de Plenário)

(Corresponde à Emenda nº 4-CF)
Inclua-se entre os artigos 8º e 9º,
remunerando-se os demais:
“Art. Para fazer face à cobrança do
crédito especial referido no art. 8º, o Poder
Executivo fica autorizado a promover a
contenção de um montante igual às
despesas orçamentárias previstas para o
exercício de 1966.”
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 4
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 605, de 1966, das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 113,
de 1966 (número 3.601-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que isenta do impôsto de
importação equipamento importado pela
Madequimica S. A. Indústria de Madeiras
Termo Estabilizadas, com sede em Pôrto
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra para discussão, dou-a
como encerrada.
Não tendo havido emendas nem
requerimento no sentido de que a Redação
Final seja submetida a votos, é ela
dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art.
316-A do Regimento Interno.
O Projeto volta à Câmara dos
Deputados.
Para acompanhar na Câmara dos
Deputados o estudo das emendas do Senado
é designado o nobre Senador Oscar Passos,
Relator da matéria na Comissão de Finanças.
É a seguinte a Redação Final aprovada:

A votação fica adiada para a
próxima sessão por falta de quorum na de
hoje.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):

EMENDA Nº 2

Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 131, de 1966 nº 3.612B-66, na Casa de origem, de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que altera
dispositivos da Lei número 4.902, de 16 de
dezembro de 1959, e dá outras providências,
tendo parecer favorável sob número 610,
de 1966, da Comissão de Projetos do
Executivo.

Ao art. 1º
Onde se lê:
“E’ concedida isenção do impôsto de
importação...”;
Leia-se:
“E’ concedida isenção aos impostos de
importação e de consumo...”
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira pedir a
palavra para a discussão, dou-a como
encerrada.
A votação fica adiada para a próxima
sessão, por falta de quorum na de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Há orador inscrito.
Com a palavra o nobre Senador Antônio
Carlos. (Pausa)
S. Exa. não está presente. (Pausa)
Nada mais havendo que tratar, encerro
a sessão, designando para a próxima a
seguinte:

Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 13, de 1966, de autoria do
Sr. Senador Filinto Müller, que cria o cargo
de 2º Vice-Presidente do Senado, tendo
pareceres favoráveis, sob ns. 624 e 625, de
1966, das Comissões: – de Constituição e
Justiça, e; Diretora.
Em discussão o Projeto. (Pausa)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra para discussão, dou-a
como encerrada.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1966
(SEGUNDA-FEIRA)
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 13, de 1966, de autoria do Sr.
Senador Filinto Müller, que cria o cargo de 2º Vice-Presidente do Senado, tendo pareceres
favoráveis, sob nºs 624 e 625, de 1966, das Comissões: – de Constituição e Justiça, e;
Diretora.
2

PARECER Nº 605, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 131, DE 1966

EMENDA Nº 1

Da Comissão de Redação

(Corresponde à Emenda nº 1-CF)

Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 1966
(nº 3.601-B-66, na Casa de origem).

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 1966 (nº 3.612 B-66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
altera dispositivos da Lei nº 4.902, de 16 de dezembro de 1959 e dá outras
providências, tendo parecer favorável sob nº 610, de 1966, da Comissão de Projetos do
Executivo.

Ao art. 1º
Dê-se a seguinte redação:
“Art. 1º O impôsto de exportação a que
se refere o artigo 7º, inciso II, da Emenda
Constitucional nº 18, é de caráter
exclusivamente monetário e cambial e tem
por
finalidade
disciplinar
os
efeitos
monetários decorrentes da variação de
preços no exterior e preservar as receitas de
exportação.”
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2-CF)
Ao art. 3º
Dê-se a seguinte redação:
“Art. 3º Cabe ao Conselho Monetário
Nacional, tendo em vista o preceituado no
art. 1º desta Lei, determinar a oportunidade
da cobrança do Impôsto ou de sua
eliminação, aprovar a lista de produtos
sujeitos ao tributo e, observadas as
limitações do parágrafo único do art. 2º, fixar
a respectiva tabela de alíquotas.”

Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresentada a redação
final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 113, de 1966 e (nº 3.601-B66, na Casa de origem) que isenta do
impôsto
de
importação
equipamento
importado pela Madequimica S.A. Indústria
de Madeiras Termo Estabilizadas, com sede
em Pôrto Alegre – RS.
Sala das Sessões, em 14 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente eventual –
Edmundo Levi, Relator – Antônio Carlos –
Filinto Muller.
ANEXO AO PARECER Nº 605-66
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 113, de
1966 (nº 3.601-B-66, e na Casa de origem),
que isenta do impôsto de importação
equipamento importado pela Madequimica S.A.
Indústria de Madeiras Termo Estabilizadas,
com sede em Pôrto Alegre – RS.

EMENDA Nº 3

EMENDA Nº 1

(Corresponde à Emenda nº 3-CF)

(De redação, em decorrência da
Emenda nº 1, de Plenário)

Ao art. 6º
Dê-se a seguinte redação:
“Art. 6º A critério do Conselho Monetário
Nacional e pelo prazo que êste julgar
necessário,
os
produtos
de
ex-

de

À ementa
Dê-se a seguinte redação:
“Isenta dos impostos de importação e
consumo
equipamento
importado

3
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº 19-B-64, na Casa de origem) que altera a redação do
art. 199 da Constituição Federal, suprimindo-me o parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia, de quantia anual não inferior 3%
da renda tributária da União), tendo Parecer, sob nº 529, de 1966, da Comissão Especial,
favorável.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 1965
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1965, de autoria
do Sr. Senador Cattete Pinheiro, que declara de utilidade pública a fundação Pestalozzi do
Pará, sediada em Belém, Estado do Pará, tendo Pareceres favoráveis, sob nºs 336, 337 e
338, de 1966, das Comissões – de Constituição e Justiça: – de Educação e Cultura e – de
Finanças.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67, DE 1965
Discussão, em segundo turno do Projeto de Lei do Senado nº 67, de 1965, de autoria do
Sr. Senador Cattete Pinheiro, que autoriza a emissão de selo postal, em comemoração do
cinqüentenário da morte de José Veríssimo, tendo Pareceres favoráveis, sob nºs 502, 503 e
504, de 1966, das Comissões – de Constituição e Justiça; – de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas; – de Finanças.
Esta encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 15 minutos.)
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SECRETARIA DO SENADO FEDERAL

ATOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 15, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art.
51, letra “j”, nº 2, do Regimento Interno e de
acôrdo com o disposto na Resolução nº 8, de
1963, resolve designar para o Gabinete
do Líder da Maioria os seguintes
funcionários:
Antônio Corrêa Pacheco – Secretário;
Ferix Antônio Orro – Of. de Gabinete;
Osmar Arruda – Auxiliar;
Uracy de Oliveira – Contínuo;
Nilton da Silva Marques – Motorista.
Secretaria do Senado Federal, em 10
de junho de 1966. – Dinarte Mariz, 1º
Secretário.
ATOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
O Senhor Primeiro Secretário concedeu,
nos têrmos do artigo 270, item II da
Resolução nº 6, de 1960, e de acôrdo com os
respectivos Laudos Médicos, licença para
tratamento de saúde aos seguintes
funcionários:

Francisco Temóteo da Silva, “prolabore”, no período de 9.5 a 30.6.66 num total
de 53 dias (DP-665-66);
Roberto Saraiva Barbosa, Auxiliar de
Limpeza, nos períodos de 11.4 a 11.5.66 e
de 12 a 27.5.66 – total de 47 dias (DP-547 e
749-66);
Deefriu – DP-560-66 – de Ataliba Luiz
Mota Teixeira, em que solicita certidão de
tempo de serviço prestado ao Senado
Federal, como Auxiliar Legislativo.
Secretária do Senado Federal, em 17
de junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 44 DE 17 DE JUNHO
DE 1966
O Diretor-Gral, tendo em vista a
representação do Sr. Secretário Geral da
Presidência, resolve nos têrmos do artigo
207, letra b da Resolução nº 6, de 1960,
repreender severamente Durville de Barros
Silva,
Operador-eletricista
da
Usina
Geradora, PL-7, por falta de urbanidade para
com um seu colega da Gráfica do Senado.
Secretaria do Senado Federal, em 17
de junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA
16ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 10 DE
JUNHO DE 1966
Às 16 horas do dia 10 de junho de 1966,
na Sala das Comissões, sob a presidência do
Senhor Senador Wilson Gonçalves, VicePresidente, no exercício da presidência,
presentes os senhores Senadores Josaphat
Marinho, Bezerra Neto, Gay da Fonseca,
Menezes Pimentel, Adalberto Senna e
Jefferson de Aguiar, reúne-se a Comissão de
Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Afonso Arinos, Heribaldo Vieira,
Eurico Rezende, Milton Campos, e Arthur
Virgilio.
É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior e, em seguida, aprovada.
Dos Projetos constantes da pauta são
relatados os seguintes:
Pelo Senador Menezes Pimentel;
–
Constitucionalidade
das
cinco
emendas de Plenário apresentadas ao
Projeto de Lei da Câmara nº 121-65.
– Dispõe sôbre a fixação dos limites da
área do Polígono das Sêcas nos Estados da
Bahia, Pernambuco e Minas Gerais.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições é aprovado.
Pelo Senador Adalberto Senna:
– Juridicidade e constitucionalidade da
emenda de Plenário apresentada ao Projeto
de Lei do Senado número 9-64 – Dispõe
sôbre o ingresso na carreira de Agente Fiscal
do Impôsto de Consumo.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições é aprovado.
Pelo Senador Jefferson de Aguiar:
–
Pela
constitucionalidade
e
juridicidade, com sugestão à Comissão de
Redação, do Projeto de Lei do Senado nº 1766 – Adita o art. 10 da Lei nº 1.079, de
10.4.50 e da emenda substitutiva da
Comissão Diretora ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 42-65.
– Dispõe sôbre hasteamento das
Bandeiras dos Estados pelo Congresso
Nacional.
– Solicitando a audiência do Ministério
do Trabalho e Previdência Social sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 22-66 – Dá
prova redação aos arts. 31 da Lei 3.807, de
28 de julho de 1960 e 65 do Decreto número
48.959-A, de 19.9.1960.
– Pelo arquivamento do Ofício número
8-P/MC do Sr. Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

Submetidos os pareceres à discussão e
votação são aprovados, com exceção do
Ofício nº 8-P/MC que é dada vista ao Senhor
Senador Josaphat Marinho.
Pelo Senador Bezerra Neto:
– Constitucionalidade do Projeto de Lei
do Senado nº 20-66 – Estabelece diretrizes
para concessão de licença para serviço de
transporte coletivo de transporte digo de
passageiros em rodovias da União.
O parecer depois de discutido e
debatido é aprovado por unanimidade.
Pelo Senador Josaphat Marinho:
– Pela aprovação, apresentando Projeto
de Resolução, do Ofício número 7-66-P/MC
do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições, é aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno
Brandão, Secretária, a presente ataque
depois de lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
18ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 17 DE
JUNHO DE 1966
Às 15,30 horas do dia 17 de junho de
1966, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Wilson
Gonçalves, Vice-Presidente no exercício da
presidência, reúne-se a Comissão de
Constituição e Justiça estando presentes os
Senhores Senadores Gay da Fonseca,
Josaphat Marinho, Bezerra Neto, Afonso
Arinos e Menezes Pimentel.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Jefferson de Aguiar, Haribaldo
Vieira, Eurico Rezende, Milton Campos e
Arthur Virgilio.
E’ dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
Dos projetos constantes da pauta são
relatados os seguintes:
Pelo Senador Gay da Fonseca:
– Pela constitucionalidade e juridicidade
do Projeto de Lei do Senado nº 21-66 – Inclui
o Conselho Administrativo da Defesa
Econômica (CADE) na Comissão Consultiva
de Mercados de Capitais junto ao Conselho
Monetário Nacional e do Requerimento nº
211-66 – do Sr. Senador Ermírio de Moraes
solicitando ao Estado Maior das Fôrças
Armadas, informações sôbre Acôrdo que
permitiu
fôsse
o
território
nacional
aerogrofografado e aertefotometrado por
técnicos estrangeiros.

Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados.
Pelo Senador Bezerra Neto:
– Pela constitucionalidade e juridicidade
do Projeto de Lei da Câmara nº 2-66 – Dá a
denominação de Via Prestes Maia a BR-101
do Plano Rodoviário Nacional, bem como da
emenda apresentada pela Comissão de
Transportes,
Comunicações
e
Obras
Públicas.
– Favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 28-65 – Mantém decisão do
Tribunal de Contas da União denegatória de
registro a contrato celebrado entre o
Ministério da Agricultura e Sr. Koloman
Schüller.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados.
Passando a presidência ao Senhor
Senador Menezes Pimentel, o Senhor
Senador Wilson . Gonçalves lê o seu
parecer ao Projeto de Lei do Senado nº
75-64 – Estabelece normas para a
remessa
e
apreciação
dos
atos
denegatórios de registro e registro sobreserva do Tribunal de Contas, concluindo
pela inconstitucionalidade da emenda
número 2 de Plenário. Continuando com a
palavra, o Senhor Senador Wilson
Gonçalves apresenta seu parecer ao
Projeto de Lei da Câmara nº 28-66 –
Institui o Dia Nacional do Livro, dando
pela
sua
constitucionalidade
e
juridicidade, bem como da emenda
substitutiva da Comissão de Educação e
Cultura.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno
Brandão, Secretária, a presente ata que
depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.
Resenha dos Trabalhos Legislativos do
Senado Federal durante o mês de maio de
1966
ORGANIZADA PELA SINOPSE DA SEÇÃO
DO PROTOCOLO GERAL DO SENADO
FEDERAL À SANÇÃO
Projeto de Lei da Câmara nº 18 de 1963
– (número no Senado) – Projeto de Lei nº
3.819-B-62 – (número na Câmara). – Cria
três Juntas de Conciliação e Julgamento na
2ª Região da Justiça do Trabalho, com sede
nas Comarcas que especifica.
Projeto de Lei da Câmara nº 137, de
1965 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 1.642-B-64 – (número na Câmara). –
Dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias a servidores públicos
civis,
assegurados
por
sentenças
concessivas de mandados de segurança e dá
outras providências.
(Apresentado pela Mensagem número
424-63 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 307, de
1965 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 2.766-B-65 – (número na Câmara). –
Dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro.
(Apresentado pelo deputado Norberto
Schmidt.)
Projeto de Lei de Câmara nº 313, de
1965 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 4.689-B-62 – (número na Câmara). –
Concede à emprêsa TV Rádio Nacional de
Brasília o auxílio no valor de Cr$ 10.000.000
(dez milhões de cruzeiros).
(Apresentado pela Mensagem número
111-62 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 491-B-63 – número na Câmara). –
Concede isenção de impostos, taxas e
emolumentos para um automóvel doado a
Mauro Ramos de Oliveira por cidadãos
alemães.
Projeto
de
Lei
da
Câmara
nº 25, de 1966 – (número no Senado) –
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Projeto de Lei nº 1.843-B-64 – (número na
Câmara). Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 5.500.000 (cinco
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para
atender
às
despesas
relativas
à
comemoração do primeiro centenário do
nascimento de Lauro Müller.
(Apresentado pela Mensagem número
42-64 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 2.951-B-65 – (número na Câmara).
– Concede isenção de direitos, impôsto de
consumo, taxas aduaneiras, exclusive a
de previdência social, para importação de
um altar de madeira e dois sinos de
bronze, doados pelo Japão ao Templo
Hogwanji da América do Sul, com sede
em São Paulo.
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 3.307-A-65 – (numero na Câmara). –
Retifica a denominação de cargo do Quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4 de novembro
de 1963.
(Apresentado pelo Ofício nº 32-65 –
S.T.F.)
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 2.158-B-60 – (número na Câmara). –
Autoriza a abertura, pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas – Comissão de Marinha
Mercante – do crédito espesessenta e seis
cruzeiro), para pagar novecentos e cinqüenta
e cinco mil e sessenta e seis cruzeiros), para
pagamento de diferença salarial a marítimos,
e dá outras providências.
(Apresentado pela Mensagem número
220-60 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 1.635-A-60 – (número na Câmara). –
Concede
isenção
dos
impostos
de
importação e de consumo para equipamento
de microondas, destinado à Sociedade
Radio-comunicações Limitada, com sede na
Cidade de São Paulo.
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.045-B-61 – (número na . Câmara).
– Isenta de tributos e emolumentos
consulares bens destinados ao Mosteiro
de São Bento, situado na cidade de
Salvador-BA.
Projeto de Lei da Câmara nº 36, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.464-A-66 – (número na Câmara).
– Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região – o crédito especial
de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros), para atender às despesas de
instalação da Junta de Conciliação e
Julgamento de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro.
Projeto de Lei da Câmara nº 37, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 3.809-A-62 – (número na Câmara). –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 1.166.900.000 (um
bilhão cento e sessenta e seis milhões e
novecentos mil cruzeiros), para atender ao
pagamento de despesas da Administração do
Pôrto do Rio de Janeiro.
(Apresentado pelas Mensagens número
52-61 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de Lei
nº 3.902-B-62 – (número na Câmara). –
Concede
isenção
dos
impostos
de
importação e de consumo e da taxa de
despacho aduaneiro à Igreja Memorial
Batista de Brasília, para importar um órgão
elétrico e acessórios.
(Apresentado pelo Deputado Raimundo
Brito.)
Projeto de Lei da Câmara nº
39, de 1966 – (numero no Senado) –
Projeto de Lei nº 3.970-B-62 – (núme-
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ro na Câmara). – Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 49.752.967 (quarenta e
nove milhões setecentos e cinqüenta e
dois mil e novecentos e sessenta e sete
cruzeiros), para atender as despesas
com o pagamento de beneficios ao
pessoal da Companhia de Navegação
Baiana.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 12 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 4.016-B-62 – (número na Câmara).
– Altera a Lei nº ilegível, de 3 de agosto
de 1961, que concede isenção do impôsto
de importação e outras tributos para
donativos consignados à Confederação
Evangélica do BrasiI.
(Apresentado pelo Deputado Paulo
Freire.)
Projeto de Lei da Câmara nº 41,
de 1966 – (numero no Senado) –
Projeto de Lei nº 4.042-B-62 – (número
na Câmara). – Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministerio das
Relações Exteriores, o credito especial
de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros) para atender ás despesas
decorrentes da viagem presidencial
aos Estados Unidas da América do
Norte e ao México.
(Apresentado pela Menagem número
43-62 – Poder Executivo – Cons. de
Ministros.)
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.448-B-66 – (número na Câmara).
– Dá nova redação ao art. 95 da Lei nº
4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos dos Militares).
(Apresentado
pela
Mensagem
número 3-66 – Poder Executivo.
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.505-B-66 – (numero na Câmara).
– Dá nova redação aos arts. 263 e 266 do
Código da Justiça Militar (Decreto-lei nº
925, de 2 de dezembro ae 1938, e dá
outras providências.)
(Apresentado
pela
Mensagem
número 43-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 61,
de 1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei nº 3.495-B-66 – (número
na Câmara). – Autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais,
num montante de Cr$ 1.027.157.513
(hum bilhão vinte e sete milhões
cento e cinqüenta e sete mil
quinhentos
e
treze
cruzeiros),
destinados à Presidência da República
para
pagamento
de
despesas
referentes a exercicios anteriores.
(Apresentada
pela
Mensagem
número 39-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.504-B-66 – (número na Câmara).
– Cria, na Universidade Federal de Minas
Gerais, a Escola de Biblioteconomia e dá
outras providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 44-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.539-B-66 – (número na Câmara).
– Revoga dispositivo da Lei nº 4.213, de
14 de fevereiro de 1963, que dispõe
sôbre o Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, e dá outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 93-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 64, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.511-B-66 – (número na Câmara).
– Dispõe sôbre o reengajamento de
Sargentos do Exército até adquirirem a
estabilidade.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 49-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 69, de
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1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.228-B-61 – (número na Câmara).
– Autoriza o Poder Executivo a abrir,
através do Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
62.000.000 (sessenta e dois milhões de
cruzeiros), destinado à suplementação do
auxílio federal concedido à Campanhia de
Navegação Baiana.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 326-61 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara nº 70, de
1986 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 2.734-E-61 – (número na Câmara).
– Autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 54.141.606 (cinqüenta e
quatro milhões cento e quarenta e um mil
seiscentos e seis cruzeiros), destinado ao
pagamento de pessoal dos Serviços de
Navegação
da
Amazônia
e
de
Administração do Porto do Pará (SNAPP).
Projeto de Lei da Câmara número
71, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 2.756-B-61 – (número
na Câmara) Autoriza o Conselho Nacional
de Pesquisas a ceder parte de área do
terreno integrante do seu patrimônio.
(Apresentado pela Mensagem nº 11-61 –
Poder Executivo.).
Projeto de Lei da Câmara número
72, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 2.759-B-61 – (número
na Câmara) Exclui da jurisdição da Junta
de Conciliação e Julgamento de Ribeirão
Preto, no Estado de São Paulo, a
Comarca de Santa Rosa de Viterbo.
(Apresentado pela Mensagem nº 105-61
– Poder Executivo.).
Projeto de Lei da Câmara número
73, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.260-A-65 – (número
na Câmara) – Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional da 2ª
Região – o crédito especial de Cr$
288.440 (duzentos e oitenta e oito mil
quatrocentos e quarenta cruzeiros) para o
fim que especifica. (Apresentado pela
Mensagem nº 4-65 – T.R.T. da 2ª
Região.).
Projeto de Lei da Câmara número
75, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 1.971-B-64 – (número
na Câmara) Concede isenção de tributos
à Mitra da Arquidiocese de Pôrto AIegre –
Rio Grande do Sul.
Projeto de Lei da Câmara número
83, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.506-B-66 – (número
na Câmara) Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 6.472.592.500
(seis bilhões quatrocentos e setenta e
dois milhões quinhentos e noventa e dois
mil e quinhentos cruzeiros), para
regularizar despesas com o programa de
emergência no setor agropecuário,
conforme o plano de aplicação do
Ministério da Agricultura, (Apresentado
pela Mensagem nº 37-66 – Poder
Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número 84
de 1966 – (número no Senado) Projeto de
Lei nº 3.507-B-66 – (número na Câmara).
Inclui, em Parte Especial do Quadro da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal, servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP), abrangidos pelo
art. 40 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1963, e dá outras providências.
(Apresentado pela Mensagem, nº 45-... –
Poder Exceutivo.).
Projeto de Lei da Câmara número
85, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.497-B-66 – (número
na
Câmara).
Isenta
de
tributos
alfandegários
material
hospitalar
destinado ao Hospital Miguel Couto, e, da
taxa de despacho aduaneiro, matériais
para obras de interêsse público.
(Apresentado pela Mensagem nº 61-66 –
Poder Executivo.).
Projeto de Lei da Câmera número
90, de 1966 – (número do Senado)

Projeto de Lei nº 3.561-B-66 – (número
na Câmara). Altera a Lei número 3.739,
de 4 de abril de 1960, que autorizou a
doação de imóvel à Prefeitura Municipal
de Corumbá, no Estado de Mato Grosso.
(Apresentado pela Mensagem nº 100-66
– Poder Executivo.).
Projeto de Lei da Câmara número
91, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.508-B-66 – (número
na Câmara). Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério Extraordinário para a
Coordenação dos Organismos Regionais,
o crédito especial de Cr$ 570.000.000
(quinhentos e setenta milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a Seção Brasileira da Comissão Mista da
Lagoa
Mirim.
(Apresentado
pela
Mensagem nº 46-66 – Poder Executivo.).
Projeto de Lei da Câmara número
93, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.514-B-66 – (número
na Câmara), Altera a carreira de motorista
do Quadro da Secretária do Superior
Tribunal Militar, e dá outras providências.
(Apresentado pela Mensagem nº 84-66 –
Poder Executivo.).
Projetos de Lei da Câmara número
97, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.559-B-66 – (número
na Câmara). Autoriza a abertura pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas do
crédito especial de Cr$ 2.000.000.000
(dois bilhões de cruzeiros) para atender
às despesas com obras de emergência
na Nova Adutora do Guandu, no Estado
da
Guanabara.
(Apresentado
pela
Mensagem nº 97-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número
101, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.587-B-66 – (número
na Câmara). Modifica os artigos 1º e 3º da
Lei nº 4.874, de 2 de dezembro de 1965,
que “autoriza a doação ao Hospital
Evangélico da Bahia, de um lote de
terreno”. Apresentado pela Mensagem nº
140-66 – 102, de 1966 – (número no
Senado).
Projeto de Lei nº 3.608-B-66 –
(número na Câmara) – Dispõe sôbre as
promoções dos oficiais da ativa da
Aeronáutica e dá outras providências
(Apresentado pela Mensagem nº 156-66
– Poder Executivo.).
Projeto de Lei da Câmara número
104, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.603-B-66 – (número
na Câmara). Autorizo o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cr$ 1.956.750.000
(um bilhão novecentos e cinqüenta e seis
milhões setecentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para atender as despesas com
a aquisicão de helicópteros. (Apresentado
pela Mensagem nº 148-66 – Poder
Executivo.).
A PROMULGAÇÃO
Projeto de Resolução nº 21, de 1966.
Suspende a execução do art. 3º da Lei
Constitucional nº 13, de 23 de março de
1965, do Estado de Minas Gerais.
(Apresentado p/ Parecer número 288-66 –
Com. Const. e Justiça.).
Projeto de Resolução nº 22, de 1966
– E’ suspensa, por inconstitucionalidade,
nos têrmos da decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, de 25 de junho
de
1954,
proferida
no
recurso
extraordinário nº 19.466, a vigência dos
arts. 188 e 189 do Decreto-lei nº 311, de
31 de dezembro de 1942, do Estado do
Rio Grande do Sul.
Projeto de Resolução nº 24, de 6
1966. Concede aposentadoria a Thomaz
Pompeu Accioly Borges, no cargo de
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal. (Apresentado pela
Comissão Diretora.).
Projeto de Decreto Legislativo
número 106, de 1964 – (número no
Senado). Proj. de Dec. Legislativo
número
48-A-63
–
(número
na
Câmara). Mantém o ato do Tribunal de
Contas da União denegatória de re-
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gistro do contrato de compra e venda,
celebrado entre a Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional, como outorgante vendedora, e
João Antonio Ferreira Souto, como
outorgado comprador.
Projeto de Decreto Legislativo
número 13, de 1965 – (número no
Senado) Proj. de Dec. Legislativo número
170-A-64 – (número na Câmara). Mantém
o ato do Tribunal de Contas da União,
denegatório de registro ao contrato de
compra e venda firmado entre a Brazil
Land Catle & Packing Co. e Antônio
Sahib. (Apresentado pelo Ofício nº 122-52
– Tribunal de Contas da União.).
Projeto de Decreto Legislativo
número 37, de 1965 – (número no
Senado) Proj. de Dec. Legislativo número
158-A-64 – (número na Câmara). Mantém
decisão denegatória do Tribunal de
Contas da União ao registro dos contratos
celebrados entre a Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional e 429 adquirentes de glebas de
terra situadas em área da Southern Brasil
Lumber and Colonization Company.
Projeto de Decreto Legislativo
número 43, de 1965 – (número no
Senado) Proj. de Dec. Legislativo número
107-A-61 – (número na Câmara). Mantém
a decisão do Tribunal de Contas,
denegatória de registros de têrmo do
Tribunal de Contas, denegatória de
registro de têrmo de contrato celebrado
entre a União Federal e o Banco de
Crédito da Amazônia S. A., para
constituição de aforamento de terreno de
marinha e acrescido de marinha situado
em Belém, Estado do Pará.
Projeto de Decreto Legislativo
número 4, de 1966 – (número no Senado)
Proj. de Dec. Legislativo número 170-A64 – (número na Câmara). Aprova o
contrato
celebrado
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia
(SPVEA), e a Fundação Serviço Especial
de Saúde Pública, para aplicação da
verba de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros) – dotação de 1960 – destinada
ao prosseguimento dos serviços de
abastecimento de água nas sedes de
municípios do Estado do Amazonas.
AO ARQUIVO
(Rejeitados)
Projeto de Decreto Legislativo
número 40, de 1965 – (número no
Senado) Proj. de Dec. Legislativo número
... – (......). Autoriza o registro, no Tribunal
de Contas, dos contratos de alienação de
terras assinados pela Superintendências
das Emprêsas Incorporadas ao Domínio
da União, e dá outras providências.
(Apresentado pelo Sr. Senador Bezerra
Neto.).
Projeto de Lei da Câmara número
105, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.557-B-66 – (número na
Câmara). Altera a redação do art. 86 da
Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963
(Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil.). (Apresentado pela Mensagem nº
95-66 – Poder Executivo).
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto de Decreto Legislativo
número 8, de 1965 – (número no Senado)
Proj. de Dec. Legislativo número 186-A64 – (número na Câmara). Mantém
decisão do Tribunal de Contas da União,
denegatória ao registro de concessão de
reforma a Expedito Flor, calculada no
pôsto de Tenente-Coronel, superior ao
devido. (Apresentado pelo Ofício TC1.830-63 – Tribunal de Contas da União.).
Projeto de Lei do Senado número 82,
de 1964. Dispõe sôbre a instalação, na
cidade do Recife, no Estado de
Pernambuco, de refinaria de petróleo e
usina de fertilizantes nitrogenados e dá
outras providências. (Apresentado pelo
Sr. Senador Ermírio de Moraes.)

Sábado
Projeto de Lei do Senado nº 63, de
1965. – Dispõe sõbre a aplicação do
Estatuto do Trabalhador Rural na
comarca onde não funcione o Conselho
Arbitral. (Apresentado pelo Senhor
Serrador Bezerra Neto.)
Projeto de Lei da Câmara número
92, de 1964 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.000-B-61 – (número
na Câmara). Reconhece a profissão de
Sociólogo, e dá outras providências.
(Apresentado pelo Senhor Deputado Aniz
Badra.)
Projeto de Lei da Câmara número
132, de 1964 – (número no Senado) o
Projeto de Lei nº 4.769-B-62 – (número
na Câmara). Promove ao pôsto imediato
o militar que, em pleno e serviço ativo,
vier a falecer em conseqüência de
ferimentos recebidos em campanha ou na
manutenção da ordem pública, ou em
virtude
de
acidente
em
serviço.
(Apresentado pela Mensagem nº 152-62
– Conselho de Ministros.)1
Projeto de Lei da Câmara número
157, de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 1.315-B-63 – (número
na Câmara). Dá nova redação aos
parágrafos 1º e 2º do art. 9º da Lei nº
4.070, de 15 de julho de 1962.
Apresentado pelo Sr. Deputado Geraldo
Mesquita.
Projeto de Lei da Câmara número
231, de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 1.473-B-63 – (número
na Câmara). Aplica às Telefonistas o
disposto no art. 227 e seus parágrafos, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
(Apresentado pelo Senhor Deputado
Hélcio Maghenzani.)
Projeto de Lei da Câmara número
238, de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 2.259-C-60 – (número
na Câmara). "Institui o Código Nacional
de
Trânsito".
(Apresentado
pela
Mensagem nº 329-60 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número
269, de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 1.560-B-63 – (número
na Câmara). Cria o "'Prêmio Nacional
Adriano da Costa Ramalho" e dá outras
providências (Apresentado pelo Sr.
Deputado Nèwton Carneiro.
Projeto de Lei da Câmara número
320. de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 2.519-O-65 – (número
na Câmara). Estende aos trabalhadores
avulsos o direito a férias. (Apresentado
pelo Deputado Adylio Viana.)
Projeto de Lei da Câmara número
321, de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 1.022-B-63 – número na
Câmara). Dispõe sôbre o salário-mínimo
de menores, e dá outras providências.
(Apresentado pelo Deputado Norberto
Schmidt. )
Projeto de Lei da Câmera número
33, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 2.649-C-61 – (número
na Câmara). Cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento em Santo
André, Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem nº 1-60 – Poder -Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número
57, de 1936 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.455-B-66 – (número
na Câmara). Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação Ensino Especializado
de Saúde Pública e dá outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem nº 14-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmera nº 81, de
1666 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.525-A-66 –
(número na Câmara)
Dispõe sôbre a Código Sanitário do
Distrito Federal.
Apresentado pela Mensagem nº 1866 – Poder Executivo)
Projeto de Lei da Câmara número
86, de 1956 – (número no Senado) Projeto
de Lei nº 3.496-B-66 – (número na Câmara).
Retifica, sem ônus, a Lei nº 4.900, de
10 de dezembro de 1965, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
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(Apresentado pela Mensagem nº 42-66 –
Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número de
87, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.500-C-66 – (número
na Câmara). Introduz modificações na
legislação pertinente ao Plano Nacional
de
Habitação.
(Apresentado
pela
Mensagem nº 30-66 – Poder Executivo.)
'Projeto de Lei da Câmara número
92, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.512-B-66 (número
na Câmara). Modifica dispositivos da Lei
nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
alterada pela de número 3.543, de 11 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal
Marítimo
e
dá
outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem nº 62-66 - Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número
103, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.580-B-66 –
(número na Câmara). Cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e dá
outras providências. (Apresentado pela
Mensagem nº 121-66 – Poder Executivo.)
À COMISSÃO DE REDAÇÃO
Projeto de Resolução nº 20, de 1966.
o E' suspensa, por inconstitucionalidade,
nos têrmos da decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, de 21 de
outubro de 1964, na Representação nº
508, e tendo em vista a superveniência da
Emenda Constitucional– nº 18, de 1965, a
vigência da Lei nº 4, de 11.2.60, do
Estado do Paraná.
Projeto de Resolução nº 27, de 1966.
Suspende, por inconstitucionalidade, nos
têrmos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal
Federal,
proferida
na,
Representação nº 599, a execução do art.
46 da Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão, por
oposição ao art. 124, I, da Constituição.
Projeto de Decreto Legislativo
número 7, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Decreto Legislativo nº 169-A59 – (número na Câmara).
Aprova o ato do Tribunal de Contas
ro que recusou registro ao contrato
celebrado entre a União e a "Sociedade
Emissoras Reunidas Rádio CuItura
Limitada". para a instalação de uma
estação de ondas-médias, na cidade de
Erexim, Rio Grande do Sul.
Projeto de Lei do Senado número; 7,
de 1961. Assegura aos atuais adjuntos de
catedrático em caráter provisório do
Magistério do Exército,com mais de dois
(2) anos de exercício das funções, a
recondução para os estabelecimentos de
ensino onde leciona, prevista no Decreto
nº 37.999, de 4 de outubro de 1955, e dá
outras providências. (Apresentado pelo
Senhor Senador Gilberto Marinho.)
Projeto de Lei do Senado número 47,
de 1964. Assegura aos empregados o
direito de preferência para subscrever
20% dos aumentos de capital realizados
por sociedades anônimas. (Apresentado
pelo Sr. Senador Gouvea Vieira.)
Projeto de Lei da Câmara número
23, de 1963 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.171-8-57 (número
na Câmara). Regula o exercício da
profissão de Engenheiro Agrônomo e dá
outras providências. (Apresentado pelo
Sr. Deputado Napoleão Fontenelle.)
Projeto de Lei da Câmara numero
323. de 1965 – (número no Senado)
Projeto de rei nº 3.792-B-62 –
(número na Câmera). Inclui a Faculdade
de Filosofia. Ciências e Letras do Santo
Tomás de Aquino, na categoria dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno Federal. (Apresentado nela
Mensagem nº 13-62 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número
82, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.492-B-66 –
(número na Câmara) , Estabelece normas
para a instituição e a execução de
Campanhas de Saúde Pública exer.

cidas ou promovidas pelo Ministério; da
Saúde, e dá outras providências.
(Apresentado pela Mensagem nº 34, de
1966 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmara número
88, de 1966 – (número no Senado Projeto
de Lei nº 3.462-B-66 – (número na
Câmara). Autoriza o poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho
da 1º Região – crédito suplementar de
Cr$ 16.456.000, destinado a atender a
despesas com o pagamento de salário
família a que fazem jus os juizes e
funcionários do referido Tribunal, durante
o corrente exercício
Projeto de Lei da Câmara número
94, de 1966 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.558-E-66 –
(número na Câmara). Altera o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal a
Federal, constante da Lei nº 4.279, de 4
de novembro de 1963. (Apresentado pela
Mensagem nº 96-66 – Poder Executivo.)
Projeto de Lei da Câmera nº 95, de
1966 – (número no Senado).
Projeto de Lei nº 3.538-B-66 –
(número na Câmara) – Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a manutenção dos
serviços afetos a segurança do tráfego
aéreo.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 91-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara. nº 96 de
1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei nº 3.556-B -66 –
(numero na Câmara) – Altera o Quadro
do Pessoal do Tribunal Marítimo
(Apresentado pela Mensagem 94-66
– Poder Executivo)
Projeto de Lei da Câmara nº 93.de
1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei nº 3.560-B-66 –
(número na Câmara) .
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Superior Tribunal Militar –
o crédito especial de Cr$ 90.000.000
(noventa milhões de cruzeiros) para
aquisição de nove viaturas destinadas ao
serviço daquela Egrégia Côrte
(Apresentado
pela
Mensagem
número 99-66 – Puder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de
1966 – (número no Senado).
Projeto de Lei nº 3.563-B-66 –
(número na Câmara).
Altera, sem aumento de despesa
distribuição de dotações consignadas na
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
Apresentado
pela
Mensagem
número 98-66 – Poder Executivo).
COM APROVAÇÃO EM 1º TURNO
Projeto de Lei do Senado nº 1, de
1966 – Dispõe sôbre o financiamento a
agricultores e criadores não cadastrado
pelo IBRA e dá outras,providências.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Bezerra neto.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES
Requerimento nº 166, de 1966 – Do Sr.
Senador José Ermírio de Moraes. solicitando
à Eletrobrás – através do Ministério das
Minas e Energia informações sôbre as
empresas que pagaram no exercício de
1965 juros, comissões e taxas de
fiscalização à Eletrobrás bem como sôbre as
emprêsas, por ela controladas, que
distribuíram dividendos.
Requerimento nº 167, de 1966 – Do
Sr. Senado Bezerra Neto, solicitando ao
Conselho
Monetário
Nacional
informações sôbre instituições financeiras
mencionados nos Arts 17 e 18 da Lei nº
4.595, de 31.12.64.
Requerimento nº 168, de 1966, –
Do Sr. Senador Bezerra Neto,
solicitando ao Banco Central da
República Informações sôbre institui-
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ções financeiras reguladas pelos Arts. 17
e 18 da Lei nº 4.595, de 31.12.64.
Requerimento nº 173, de 1966. –
Do Sr. Senador Aarão Steinbruch,
solicitando ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social informações sôbre
fiscalização
nos
estabelecimentos
industriais e comerciais do Estado do Rio
de Janeiro.
Requerimento nº 174. de 1966 –
Do Sr. Senador Gilberto Marinho ,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações
sôbre pagamento de
juros da apolices da Dívida Pública
Federal.
Requerimento nº 175, de 1966 – Do
Sr.
Senador
Sigefredo
Pacheco
solicitando ao Ministério da Guerra sejam
reinetidas
ao
Senado
Cópias
Autenticadas de todas as peças
constantes dos autos da sindicância
instaurada na guarnição federal de
Teresina, Estudo do Piauí.
Requerimento nº 177, de 1966. –
Do Sr. Sanador Aarão Steinbruch
solicitando ao Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário informações
sôbre índice de distribuição de terras e os
beneficiados.
Requerimento nº 178. de 1966. -- Do
Sr. Senador Bezerra Neto solicitando ao
conselho
Monetário
Nacional.
informações
concernentes
ao
cumprimento da Lei 4.728-65 (Mercado
de Capitais).
Requerimento nº 132, de 1966 – Do
Sr. Senador Gay da Fonseca solicitando
Grupo
de
Trabalho
de
Brasília
informações sôbre remessa à Caixa
Econômica de processos da venda do
apartamentos, pelo IAPFESP.
Requerimento nº 184, de 1966. –
Do Sr. Senador Gilberto Marinho
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações sôbre atividades relativas à
carreira de Agente Fiscal de Rendas
Internas.
Requerimento nº 191, de 1966. –
Do Sr. Senador Bezerra Neto solicitando
ao Banco Central da República;
informações sôbre investimentos diretos
provenientes do exterior, em relação 1964
e 1965.
Requerimento nº 192, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch solicitando
ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social informações relativas a dividas de
entidades oficiais com os órgãos da
Previdência Social.
Requerimento nº 201, de 1966.– Do
Sr.Senador Dylton Costa solicitando ao
Ministério
da
Viação
e
Públicas
informações sôbre o regime de contrato
adotada pela Viação Férrea. Leste
Brasileira.
Requerimento nº 202, de 1966. –
Do Sr. Senador Dylton Costa solicitando
ao Ministério da Fazenda informações
sôbre os estudos realizados pela
Fundação Getúlio Vargas sôbre à
reorganização administrativa dos órgãos
fazendários.
Requerimento nº 203, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Ermírio
de
Moraes
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas informações sôbre
estradas de rodagem, vias–férreas e
volumes transportados nos anos de 1964
e 1955.
Requerimento nº 211, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Estado Maior das Forças
Armadas informações sôbre acôrdo que
permitiu fôsse o território nacional
aerofotografado e aerofotoniétrado por
técnicos estrangeiros.
Requerimento nº 213. de 1966. –
Do Sr. Senador Gilberto Marinho,
solicitando ao Ministério da Educação e
Cultura informações sôbre bolsas de
estudo concedidas no Estado da
Guanabara
Brasília DF. em 16.6.66. – Célia
Tereza Assumpção, Chefe da Seção do
Protocolo Geral – Vicente de P.de ,Souza
Lopes, Aux. Legisl. PL.-10.
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MESA

COMISSÃO DE ECONOMIA

Presidente – Moura Andrade
vice-Presidente–Nogueira da Gama
1º secretario – Dinarte Mariz
2º secretário – (Gilberto marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

4º Secretário – Cattete Pinheiro.
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Presidente :Attilio Fontana
V ice-Presidente:Arthur virgilio

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Jose Ermírio
Vice-Presidente Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

Attilio Fontana
Julio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Atíllio Fontana
Dlx-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
Jose Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marlnho
Jose Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 16:30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: quartas-feiras ás 16:00 horas.

Presidente: Senador Menezes Pimentel

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
(7 MEMBROS)

Vice. Presidente:Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente:Senador Milton Campos
Vice-Presidente Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Muller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valadares
Melo Braga
Vasconcelos Tôrres

TITULARES

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria, Helena Bueno Brandão,Oficial Legislativo, Pl-9
Reuniões: Quintas -Feiras às 16:30 horas.

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente . Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES
Jose Feliciano
Filinto Muller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB
Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Terças-feiras; Às 16 horas.

Arthur Virgilio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues
Reuniões: Quintas-Feiras às 16:30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente:Senador Irineu Bornhausen
ARENA
TITULARES

(7 MEMBROS)

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

TITULARES

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

MDB
Antonio Balbino
Arthut virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attilio Fontana
Jose Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antonio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Muller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário Hugo Rodrigues Figueiredo
Reuniões: Quartas-Feiras ás 10.horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Jose Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles

1712

Sábado 18

Diário Do Congresso Nacional (Seção II)

Junho de 1966

COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

7( MEMBROS)

(7MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente Senador Ruy Carneiro

-Presidente: Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

Vice-Presidente: Senador José Feliciano
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attilio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim
MDB

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Marta Helena Brandão Of.Leg.Pl-6
Reuniões: Quartas-feires. ás 16 horas

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio L. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-Feiras dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima

Presidete: Senador Jefferson de Aguiar

Vice-Presidente: Senador Jose Cândido

Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de assunção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de guiar
Wilson Gonçalves
António Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Daniel Krieger .
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira

MDB

MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Claudio L.C.Leal Neto.
Reuniões:Terças-feiras às quinze noras

bezerra Neto
Jose Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: Jose Soares de Oliveira ilegível
Reuniões: Quartas-Feiras, as 15 horas

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

( MEMBROS

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho

Presidente: Senador Lino de Matos

Vice-Presidentes:. Domicio Gondim

Vice-Presidente Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
FiIinto Muller
MDB

Josaphat Marinho
José Ermírio
Secretário:Claudio L C.Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras,às quinze noras,

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Muller
Jose Feliciono
Dix-Huit Rosado
MDB

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões:Quintas-feiras,ás 16 noras.

Edmundo Levi
:Silvestre Péricles
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COMtSSÂO DE RELAÇÃO EXTERIORES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Vitorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedcto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antonio Carlos
Jose Carneiro
Padre Calazans

José Guimard
Victorino Freire
Menezes Pimente
Wilson Gonçalves
Irineu Bornuausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

Argemiro de Figueiredo
João Abranão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 horas

SUPLENTES

Vasconcelos Torres
Vrcturino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
António Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

Sigetredo Pacnccc,

MDB
Aarão Steibruch
Aurelio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

TITULARES

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vlanna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reunioes: Térças-feiras, ás 15 horas
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(
(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente:Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Arahão

Presidente: Sugefro Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARtEA
TULARES

SIUPLENTEB

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lópes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES
José Leite
Arnon de Mato
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jetterson de Aguiar
Jose Gulomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

SUPLENTES

Oscar Passos
Silvestre Pericle$-

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgillo
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas

Secretário: Alexandre Mello.
Reunioes: Terças-feiras ás 16 horas.
COMISSÃO DE

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇAO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Sebadir Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

AREBA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpçâo
Irineu Bornliausen
Sigetredo Pacheco

Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretaria: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-leiras ás 161loras

Filinto Müler
Zacarias de Assi.nção
Looáo da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Pt'iciee

SUPLENTES

Josaohat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos
Secretaria: Neuza Joanne Orlando Veríssimo
Reuniões: Terças-leiras, ás 10 hors.
PREEÇO DÊSTE NÚMERO , CR$ 11

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI ,

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA,21 DE JUNHO DE 1966

Nº 83

CONGRESSO NACIONAL
Presidência

SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70º, § 3º, da
Constituição a de art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no
dia 21 de junho do ano em curso às 21 noras, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem do veto presidencial ao Projeto de Lei .,nº 3.189B, de 1983. na Câmara e nº 18, de 1963, no Senado) que cria três Junta
de Conciliação e julgamento na 2º Região da Justiça do Trabalho, com
sede nas Comarcas que especifica.
Senado Federal, em 6 de junho de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal
SESSÃO CONJUNTA
Em 21 de junho de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (total) ao Projeto de Lei nº 3.819-13-62 na Câmara e
nº 18-63 no Senado, que cria três Juntas de Conciliação e Julgamento na
2º Região da Justiça do Trabalho, com sede nas comarcas que especifica.
ATA DA 83ª SESSÃO,EM 20
DE JUNHO DE 1966
4ª Sessão Legislativa, da 5ª
Legislatura
PRESIDÊNCIA
DO
NOGUEIRA DA GAMA

SR.

Ás 14 horas e 30 minutos
acham-se
presentes
os
Srs.
Senadores.
Adalberto Sena
VIvaldo Lima
Edmundo Levi
Pedro Carneiro
Waldemar Alcântara
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Nogueira da Gama
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Attiiio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca – 18
O
SR
.
PRESIDENTE
(Nogueira da Gama): – A lista de
presença acusa o comparecimento
de Srs. Senadores. Havendo
número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
Sr. 3º Secretário procede à
leitura da ata da sessão c anterior,
que é aprovada sem debates,

Convocação de sessões conjuntas para apreciação de vetos presidencial
O Presidente do Senado Federal nos termos do art. 70, §
3º, da Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca
as duas Casa do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas
a rabearem-se nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, conheceram dos seguintes vetos
presidenciais:
Dia 2 do agôsto:
– veto (parcial:) ao Projeto de Lei nº 1.642-13,64, na Câmara, e nº 137,
de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
de segurança, a servidor público civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e da outras providências.
Dia 3 de agôsto;
- veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso nacional nº
7, de 1966, que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com 6 exterior,
cria o Conselho Nacional do Comércio Exterior, e dá outras
providências.
Sentado Federal, em 16 de junho de 1965
AURO MOURA ANDRADE
Presidente

SENADO FEDERAL
OFICIO DO MINISTRO
Secretario lê o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO
EXPEDIENTE
(Comunicação de que aquela
RESPOSTAS A PEDIDOS DE Côrte mandou anotar o ato
correspondente a Decreto Legislativo)
INFORMAÇÕES
Aviso nº 498, de 14 do mês em
curso – com referencia ao Decreto
Do Ministro da Fazenda:
Legislativo nº 14-66.
(de 15 do mês em curso)
Aviso nº GB-233 – com
EXPEDIENTE RECEBIDO
referência ao Requerimento nº 1366, do Sr. Senador José Ermírio;
Em 17 de junho de 1968
Aviso nº GB-234 – com
Comunicação de Eleição e Posse:
referência ao Requerimento nº 30–
da
Comissão
Diretora
88, do Sr. Senador José Ermírio;
Municipal da Aliança Renovadora
(de 16 do mês em curso):
Nacional, em Campos, RJ:
Aviso nº GB-238 – com
Diversos Assuntos
referência aos Requerimentos nºs
740-65 e 5-66. do Sr. Senador José
– da Câmara Municipal de
Ermírio;
Aviso nº GB-239 com referência Vitória, ES, manifestando seu
ao Requerimento nº 269-63, do Sr. profundo pesar pelo falecimento do
ex-Presidente da República Dr.
Senador Cattette Pinheiro.
WencesLau Bras;
– do Diretório Acadêmico
OFICIO
DO
MINISTRO
Castro
Alves.
de
Presidente
PRESIDENTE
DO
SUPREMO
Prudente, SP, fazendo a pelo no
TRIBUNAL FEDERAL
sentido do reconhecimento pelo
Govêrno Federal da Faculdade de
Nº 10-66-P-MC, de 14 do mês Direito daquela localidade;
em curso – Encaminha cópia
– da Câmara Municipal de São
autêntica do acórdão proferido no José do Rio Preto, SP, congratulandojulgamento da Representação nº se com o Sr. Presidente da República,
644, do Estado de Sergipe, quando pelo envio ao Congresso, de projeto
foi declarada a inconstitucionalidade que cria o "FUNFFRTIL"
– da Câmara Municipal de São
do art. 192 da Constituição
José do Rio Preto SR. fazendo apêlo
Estadual.
O Sr.
seguinte:

1º

no sentido da redução do impôsto
único e empréstimo compulsório
sôbre energia elétrica;
– da Federação do Comércio do
Estado de São Paulo, enviando
relatório de suas atividades no
exercido de 1965;
– do Terceiro Congresso
Fluminense de Vereadores em
;Barra Mansa, RJ, fazendo apêlo no
sentido
de
ser
cedida
à
Municipalidade de Petrópolis a
antiga Estação de Passageiros da
Estrada de Ferro Leopoldina para
nela ser adaptada a Estação
Rodoviária de Petrópolis;
– do Sindicato dos Fmpregados
no Comércio de Marlngá„ PR
enviando relatório da Comissão
Organizadora dos Festejos pelo 19º
aniversário daquela progressista
cidade;
– da Câmara Municipal de
Maringá, PR. congratulando-se com
o
Congresso
pelas
medidas
tomadas
a
respeito
da
regulamentações dos caminhões
com execesso de carga. que
concorrem para o estrago das
estradas do Brasil;
– do Sr. Francisco Vani Benfica
de Varginha MG, fazendo apêlo no
sentido
de
atualização
das
gratificações dos juizes eleitoral?;
– da Câmara Municipal de Rio
Grande.
RS.
apresentando
cumprimento ao Congresso, pelo
transcurso da data de 8 de maio que
assinala a vitória dos aliada. sôbre a
Alemanha.
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PARECERES

EXPEDIENTE

PARECER Nº 641, DE 1966

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre a Emenda nº 2 ao Projeto
de Lei do Senado nº 75, da 1964, que
estabelece normas para a remessa e
apreciação dos atos denegatórios de
registro sob-reserva Tribunal de Contas,
no Congresso Nacional, e dá outras
providências.

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

Relator:
Sr.
Senador
Wilson
Gonçalves.
O ilustre Senador Bezerra Neto
apresentou projeto de lei estabelecendo
regras e prazos rígidos para apreciação,
pelo Congresso Nacional, das decisões
denegatórias de registro ou de registro do
Tribunal de Contas, nos casos previstos
no art. 77, § 1º, da Constituição Federal,
com o objetivo primordial de acelerar o
andamento e despacho dos respectivos
processos.
Nesta Comissão, a questão foi
examinada,
com
proficiência
e
objetividade pelo seu Relator, o nobre
Senador Antônio Balbino, que após
considerações de todo procedentes,
concluiu pelo oferecimento de substitutivo
para ilegível no projeto a parte relativa
aos arts. 5º 6º e 7º.
No ensejo regimental, o honrado e
brilhante Senador Cattette Pinheiro
sugere modificações do texto no
mencionado substitutivo através da
emenda da sua autoria, que tomou o nº
2. Manda acrescentar, como artigo
primeiro, o seguinte preceito:
"Nos casos previstos no § 1º do art.
77 da Constituição, considerar-se-á
desistência do contrato, pela entidade
oficial contratante, com o conseqüente
arquivamento dêle, a não-interposição, no
prazo de 30 (trinta) dias, de pedido de
reconsideração do despacho do Tribunal
de Contas que negar registro".
Em conseqüência da inovação, dá
ao art. 1º do substitutivo, que passaria a
ser o art. 2º, outra redação, a saber:
"Havendo pedido de consideração, o
Tribunal de Contas, se não o acolher,
enviará o processo à Câmara dos
Deputados, no prazo de 30 (trinta) dias,
para pronunciamento do Congresso
Nacional."
Está evidente o alcance da
providência proposta, que seria o de
aliviar o Congresso Nacional de grande
número de processos contento contratos
que não foram registrados pelo Tribunal
de Contas sôbre os quais não houve
pedido de reconsideração das repartições
ou órgãos nêles interessados. Sem
dúvida, a adoção dessa medida evitaria
maior sobrecarga de trabalho para o
Congresso Nacional, deixando a êste
mais longa margem para a sua tarefa
estritamente legiferante.
A nosso ver, o problema deve ser
resolvido em função do mandamento
constitucional contido na parte final do
parágrafo primeiro do citado artigo 77,
que assim reza: "A recusa do registro
suspenderá a execução do contrato até
que se pronuncie o Congresso Nacional".
Embora, na sua justificação, diga a
emenda que visa apenas a "fixar a justa
interpretação do dispositivo constitucional
(Art. 77, §1º)", parece-nos, data venia,
que ela, pelo contrário, altera o texto e o
sentido da norma constitucional invocada.
Com efeito, o Tribunal de Contas, na
sistemática adotada pela nossa Carta
Magna, a despeito das garantias
asseguradas aos seus membros, não é,
em rigor técnico, uma instituição
autônoma da República, mas, na
verdade, um órgão auxiliar do Poder
Legislativo ao qual presta inestimável
colaboração no desempenho de sua
função fiscalizadora. Daí a razão de ser
dos recursos de atos do Tribunal
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de Contas para o Congresso Nacional
que, como um dos Podêres da União,
funciona, no caso, como instância
superior.
Informado
dessa
orientação
doutrinária, o preceito constitucional em
causa pretende, imperativamente, no
nosso modesto entender, que tôda vez
que se verificar recusa de registro por
parte do Tribunal de Contas o assunto
será submetido ao Congresso Nacional,
que dará a última palavra, como poder
estatal e no cumprimento de missão que
lhe é inerente.
Ora,
aceita
a
sugestão
da
emenda, haveria caso em que se daria
essa recusa de registro sem que a
matéria fôsse ao conhecimento do
Legislativo: na hipótese em que a
entidade
oficial
contratante
não
interpusesse, em tempo hábil, pedido de
reconsideração da decisão denegatória.
Nesse caso, a norma constitucional
estaria descumprida.
Além do mais, há a considerar um
outro aspecto da questão, também
relevante. Sendo os contratos atos
bilaterais, formados, assim, pela junção
de vontades manifestadas pelas partes, a
adoção da medida constante da emenda
criaria, inexplicàvelmente, uma nova
figura de rescisão contratual ao simples
arbítrio de um dos contratantes, que
decretaria, dêste modo, a invalidade das
obrigações contraídas peIa não-utilização
do pedido de reconsideração. Acresce a
agravante de que a outra parte
contratante ficaria sem a possibilidade de
submeter à apreciação do Congresso
Nacional o reexame daquilo que
considerasse direita seu.
Apesar de reconhecermos os altos
propósitos
da
emenda,
por
nós
salientados desde o início, entendemos
que êles só poderão ser legitimamente
alcançados por meio de uma emenda
constitucional, que ofereça nova redação
do § 1º do citado art, 77.
Em face do exposto, somos, data
venia, pela rejeição da emenda nº 2,

por entendermos que ela fere dispositivo
constitucional vigente.
Sala das Comissões, em 17 de junho
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente, eventual. – Wilson Gonçalves,
Relator. – Gay da Fonseca. – Afonso
Arinos. – Josaphat Marinho. – Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Sôbre a mesa, telegrama que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
Senado – BSB
De Senado Federal – Rio – GB – NR
49-255 – 20-6-66 – 14.00
Para Dr. Isaac Brown
Secretaria Geral da Presidência
Senado Federal
Brasília – D.F.
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal PT
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que vg atendendo o
convite do Exmo. Sr. Ministro Juracy
Magalhães ao Presidente da Comissão
de Relações Exteriores vg deverei no
próximo dia vinte acompanhá-lo a
Cidade de Foz do Iguaçu vg onde
sua excelência deverá encontrar-se
com o Chanceler da República do
Paraguai pt naquele mesmo dia vg
deverei vg por algumas horas vg
permanecer em Território da Vizinha
República
vg
acompanhando
o
Chancheler Brasileiro pt para os fins
regimentais faço a presente comunicação
Pt.
Rio de Janeiro vg 20 de junho de
1966. – Antônio Carlos Konder Reis.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Comunicação lida vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Atílio
Fontana.

O SR. ATÍLIO FONTANA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tivemos,
recentemente, a visita do ilustre Ministro
da Economia da República Federal Alemã
que percorreu algumas das nossas
principais capitais dos Estados e também
teve ensejo de visitar esta Capital.
Nessa ocasião, o Embaixador
daquela República amiga convidou várias
autoridades para um jantar, do qual
participamos, em homenagem àquele
Ministro. Notamos tratar-se de pessoa
que, além de inspirar simpatia, também é
um estudioso de assuntos econômicos,
dos problemas não apenas de sua pátria,
mas de países como o Brasil.
S. Exa. teve ensejo de prestar
diversas declarações, entre as quais uma
nos chamou a atenção: a de que não
houve milagre na recuperação da
Alemanha, depois da II Guerra Mundial. O
que houve foi um trabalho intenso,
perseverante, da grande maioria da
população alemã, de todos aquêles que
tinham condições de trabalhar, além da
economia que aquêle povo soube fazer
para poder levar avante a reconstrução
daquela nação européia.
Observou ainda o Ministro que êste é o
caminho que devem seguir quantos,
realmente, desejam elevar uma nação,
chegando mesmo a dar a entender que lhe
parecera que no Brasil não havia,
pròpriamente, essa orientação, principalmente
no que diz respeito à poupança.
De fato, Sr. Presidente, se queremos
ver nossa Pátria desenvolver-se, é
preciso que façamos grande esfôrço no
sentido de que um maior número de
patrícios nossos trabalhem e produzam
fazendo então jus a melhor remuneração.
Enquanto
pensarmos
apenas
em
equilibrar nossa balança de pagamentos,
em dar expansão a nosso País
conseguindo empréstimos no exterior,
será êsse o legado que deixaremos às
gerações futuras. Ainda que em
condições vantajosas êsses empréstimos
têm prazos que se vencem, como
também juros que, embora bastante
módicos, acumulados, representam um
grave ônus para as futuras gerações.
Temos
que
marchar
para
o
desenvolvimento através da produção, a
fim de alcançar o equilíbrio da nossa
balança de pagamentos.
Temos, da parte do govêrno
revolucionário, exemplos frisantes de que
êle está realmente procurando melhorar
nossa situação. Ainda agora lemos nos
jornais que deverá vir ao Congresso
projeto de lei unificando a previdência
social.
Será
a
oportunidade
de
eliminarmos um foco de empreguismo,
que inclusive dificulta a assistência ao
trabalhador. E também evitaremos o que
está ocorrendo principalmente nas
grandes cidades, onde existem serviços
paralelos de vários institutos, enquanto
que, em muitas pequenas cidades
brasileiras, não existe uma agência de
nenhum Instituto para atender aos seus
beneficiados. Verificamos, assim, que
essa vultosa contribuição, que onera a
produção nacional, nem sempre é
empregada em favor dos contribuintes.
Entendemos medida necessária e
urgente a unificação da Previdência
Social a fim de que ela, espandindo-se
por todos os rincões dêste imenso país
beneficie quantos contribuem, com o seu
labor, para o engrandecimento da pátria.
Aguardamos
também,
com
ansiedade, a reformulação da legislação
trabalhista, prometida pelo Govêrno tendo
em vista melhor amparar o trabalhador
brasileiro, refletindo, conseqüentemente,
no aumento da produtividade bem como
na diminuição do valor do preço unitário
da matéria produzida.
Naturalmente, o escopo que uma
nação precisa ter em mente é melhorar a
produção para oferecer um maior volume
de mercadorias aos consumidores.
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Tivemos,
ainda
agora,
Sr.
Presidente, conhecimento de que a
Comissão Diretora da Câmara dos
Deputados propôs a extinção de vários
cargos
naquela
Casa
do
Poder
Legislativo, restringindo, assim, suas
despesas, economizando verbas que
poderão ser aplicadas em outros setores.
É um bonito exemplo a ser seguido
também por esta Casa, o Senado da
República, que, segundo sabemos,
triplicou o número de funcionários após a
transferência da Capital para Brasília. Por
outro lado, os funcionários desta Casa,
em número elevado, parece-nos que não
estão sendo tão bem distribuídos.
Há colegas nossos que não têm
sequer um secretário, um funcionário que
com êles colaborem, para que melhor
assessorados,
possam
desenvolver
trabalho mais eficiente.
Neste sentido, Sr. Presidente, devia
o Senado fazer uma revisão, o mais breve
quanto possível, adotando a orientação
do Poder Executivo de diminuir as
despesas com empregados. O Executivo,
como sabemos, está procurando até
mesmo moralizar, poderíamos dizer,
essas atitudes de final de govêrno, que se
constata em governos estaduais, quando,
de um momento para outro, a admissão
de grande número de novos funcionários
vem onerar, de maneira extraordinária, o
erário público. Se o Executivo, se a
Presidência da República tem essa fôrça
de vontade para conter o empreguismo e
despesas inúteis, devia o Congresso dar,
também, sua parcela de contribuição.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quando alguém ganha sem prestar a
contrapartida de serviço, de trabalho, é
evidente que outros terão de trabalhar
mais para compensar o assalariado que
não produz e não trabalha. Esta é uma
lógica que precisamos ter em alta
consideração. Somos, como é do
conhecimento de todos, homens que,
desde longa data, dirigimos emprêsa de
administração
privada
e,
portanto,
sentimos êsses efeitos.
Se desejamos um País forte,
progressista, desenvolvido, não será
pedindo recursos apenas no estrangeiro
que havemos de consegui-lo, mas
principalmente fazendo um esfôrço
interno para que cada um cumpra o
seu dever, desenvolva sua capacidade
de
trabalho
e
preste
a
sua
colaboração para o desenvolvimento e
progresso de nossa Pátria. (Muito bem!
Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Acha-se, presente o Sr. José
Waldemar de Alcântara e Silva suplente
convocado para substituir o Sr. Senador
Menezes Pimentel durante a licença
concedida a êsse nobre representante do
Estado do Ceará.
Nos têrmos do art. 6º, § 2º, do
Regimento Interno, S. Ex.ª passará a
participar dos trabalhos da Casa,
dispensado do compromisso regimental,
visto já o haver prestado ao ensejo da sua
primeira Convocação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, comunicação
que vai ser lida.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Em 20 de junho de 1966.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência, à vista do disposto nos
arts. 9º e 72, parágrafo único, do
Regimento Interno, que, voltando ao
exercício da representação do Estado
do Ceará, em substituição ao Sr.
Senador Menezes Pimentel, conservarei
o nome parlamentar adotado ao ensejo
da minha primeira investidura, abaixo
consignado e integrarei a bancada da
ARENA.
Atenciosas saudações. – José
Waldemar Alcântara e Silva.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Guido Mondin. (Pausa.)
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, realizou-se,
recentemente, em meu Estado, o Primeiro
Congresso do Comércio Varejista de
Alimentos da Região Central do Estado
do Rio Grande do Sul. Dentre os muitos
assuntos tratados destacou-se o que se
ateve aos perigos do desaparecimento da
navegação fluvial e, no trato da matéria,
uma tese tomou vulto, qual seja a que diz
respeito à navegabilidade do rio Jacuí e à
praticabilidade do pôrto de Cachoeira do
Sul, que serve a uma praça comercial de
grande importância. Os promotores do
Congresso dirigiram-se a esta Casa,
como o fizeram com a Secretaria das
Obras Públicas, a Assembléia Legislativa,
o Govêrno do Estado, o Ministro da
Viação e Obras Públicas e o Presidente
da República. Direi, ao final, em que
baseiam o seu apêlo, mas, antes, para
uma inteligência maior do problema
cumpre lembrar, em linhas gerais, quão
notável é a rêde de águas interiores na
fisiografia riograndense, eis que ela cobre
15.024
quilômetros
quadrados
da
superfície
do
Estado.
Seus
rios
distribuem-se de maneira muito favorável
para a população e, de modo especial,
para a circulação das riquezas.
Começa com a Lagoa dos Patos, a
maior do Brasil, desempenhando papel
tão importante na vida do Rio Grande do
Sul, que o nosso Estado pode considerarse possuidor de dois litorais, um marítimo
e um lacustre. A própria história do Rio
Grande faz-se ao longo de seus rios. Foi
às margens do Guaíba que se localizaram
os casais açorianos que iniciaram a nossa
colonização. Os vales do Uruguai, Ibicuí e
Jacuí desempenharam importante papel
na integração do Rio Grande do Sul. Os
primeiros orientaram a penetração dos
jesuítas para a fascinante epopéia das
Missões. Depois, o Taquari, o Sinos, o
Caí, e seus afluentes, atraíram os colonos
alemães e italianos que se radicaram no
Estado desenvolvendo largas regiões
com o seu formidável trabalho.
A rêde fluvial navegável riograndense
tem
cêrca
de
1.600
quilômetros. É bem distribuída e talvez a
mais favorável do país para adequado
aproveitamento à circulação. Entretanto
apesar das condições excelentes que
apresenta, não é convenientemente
explorada, em que pese tratar-se do meio
mais econômico de transporte para
grandes cargas de baixo custo. Há mais:
as despesas para que um rio ofereça
condições contínuas e seguras de
navegação são muitíssimo inferiores às
exigidas para a construção de ferrovias
ou de rodovia. Infelizmente, no Rio
Grande do Sul, nunca foi dada a devida
atenção ao equipamento e preparação da
rêde fluvial, a fim de que possa produzir
maior rendimento. Contudo e mesmo não
sendo a mais extensa do país, pois se
coloca em sétimo lugar, depois do
Amazonas, Mato Grosso, Bahia, Minas
Gerais, Piauí e Maranhão, é nos seus rios
que se processa maior tráfego. A
explicação está no fato de ser muito
favorável o seu regime.
Os rios do Rio Grande do Sul
distribuem-se por duas bacias: a do
Uruguai e a do Sudeste. É grande a
importância de ambas para as atividades
que se desenvolvem no Estado. A bacia
do Sudeste é a que nos interessa no caso
pois é nela que se situa o rio Jacuí, cujas
condições foram objeto da tese discutida
e aprovada no I Congresso do Comércio
Varejista de Alimentos da Região Central
do Estado do Rio Grande do Sul. É
a bacia do Sudeste a mais importante
para o Estado sob diversos as-

pectos, citando-se as ricas regiões
banhadas pelos seus rios e, em particular,
porque êstes oferecem as melhores
condições naturais para a navegação.
Segundo o Conselho Nacional de
Geografia, a área total da bacia do
Sudeste é de 145.451 quilômetros
quadrados.
Com
seus
numerosos
afluentes, o rio Jacuí é o mais importante
tributário da bacia e constitui-se na viga
mestra do sistema hidroviário interior do
Rio Grande do Sul.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com
prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – Como
gaúcho, ouço o discurso de V. Ex.ª tendo
presente, realmente, as necessidades de
nosso Estado. A navegação fluvial no
Rio Grande do Sul foi totalmente
abandonada; os pioneiros desta atividade
foram obrigados a abandoná-la por falta
de amparo dos poderes públicos.
Abandonado a sua sorte, há muito tempo,
pleiteia o Rio Grande do Sul melhoria de
navegabilidade, inclusive a navegação
dos rios Jacuí e Ibicuí, que ligariam uma
vasta extensão do Estado com grande
vantagem para a economia do Estado.
Mas não é só isto, nobre Senador.
Temos, dada por Deus, uma bacia
hidrográfica muito aproveitável, muito rica
e,
no
entanto
completamente
abandonada, pois o Rio Taquari, até
há bem pouco tempo, era navegável,
ligando
Taquari
ao
Guaporé.
A
navegação fluvial no Rio Grande do Sul
fracassou porque os poderes públicos,
através dos tempos, não se preocuparam
em manter a navegabilidade dos seus
rios.
V. Ex.ª tem tôda razão em reclamar
e, ao mesmo tempo, em chamar a
atenção dos podêres públicos para a
necessidade de aproveitamento das
riquezas naturais do Rio Grande.
O SR. GUIDO MONDIN: – E'
exatamente com o nobre Senador Gay da
Fonseca diz. Venho, falar, especialmente,
do Rio Jacuí, porque êle foi objeto de tese
discutida no Congresso realizado em
Cachoeira do Sul. Mas o faço, assim, sem
maiores entusiasmos. Fui Conselheiro
Hidroviário e o mesmo assunto que hoje
trago, – não direito ao debate, que seria
excessiva presunção, – ao conhecimento
da Casa, foi tantas vezes discutido, tantas
vêzes aventado, que cabe-me, apenas,
divulgar o que se fêz em Cachoeiro do
Sul, mas sabendo, de antemão, que o
clamor sôbre êste assunto não evitará o
desconhecimento
total
de
suas
conseqüências.
Sou grato ao aparte de V. Ex.ª.
Prosseguirei, falando, ainda, sôbre o
Rio Jacuí, sôbre o qual se deslocam,
apesar de tudo, milhares de toneladas de
produtos da região que êle banha.
Realmente, muito se poderia dizer sôbre
o Rio Jacuí, porque é o mais importante
do Estado, não apenas por suas
condições naturais de navegabilidade,
pela extensão do seu curso, pelo que
representa diretamente ou indiretamente
através de seus afluentes, à próspera
região colonial do Nordeste da Estado,
mas basta que se dê ênfase ao fato de
ser a viga mestra do sistema hidroviário
gaúcho. Notável é o papel que tem
desempenhado na história rio-grandense.
Os poetas tanto o têm cantado e Aurélio
Pôrto nos lembra que é pelo Jacuí que
"subiram os pioneiros audazes que
alargaram as nossas fronteiras indo
plantar em suas margens o reduto
invencível das armas brasileiras, ponto
de partida de tôdas as ações memórais
que encheram um século da nossa
história".
Situemos, porém, o Jacuí na
fisiografia riograndense, conforme nô-lo
descreve Amir Borges Fortes na sua
"Geografia Física do Rio Grande do Sul".
O Jacuí nascia a 730 metros de altitude,
10
quilômetros
a
leste
da
ci-
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dade de Passo Fundo, na região de
Povinho. E' encahceirado e corre
rapidamente na direção do Sudoeste, por
entre margens revestidas de forte
vegetação em galeria. Suas águas são
sempre engrossadas pelas de numerosas
afluentes que lhe chegam por ambas as
margens. O traçado do Jacuí serve de
limite entre muitos municípios do Estado,
e é por êsse curso que se avalia a imensa
importância sócio-econômica dêsse rio.
Inicialmente separa as terras de
Passo Fundo e de Marau, ficando aquêle
à direita e êste à esquerda. Essas terras
são separadas até que chegam ao rio as
águas do arroio Povinho. O Jacuí inflete,
então, para Oeste e passa a limitar os
municípios de Passo Fundo e Soledade,
ate à confluência do Arroio Marupiara: a
partir dessa confluência, separa Não-cetoque de Soledade, até à foz do arroio
Butiazinha. Daí até à desembocadura do
Rio da Glória, separa os municípios de
Não-me-toque e Espumoso e até receber
as àguas do Ibirubá, separa êsse último
município do de Tapera. Da confluência
do arroio Ibirubá até à do Jacuí-mirim, é o
limite entre Espumoso e Ibirubá e depois,
até receber as águas do Ivaí, e separa
Espumoso de Cruz Alta primeiro e de
Júlio de Castilhos depois, até uma linha
geodésica logo abaixo da foz do Ivaí. A
partir dessa linha geodésica e até a foz do
arrolo Caâ memborá, é limite entre
Sobradinho e Júlio de Castilhos e, até
receber as águas do arroio Curupá,
separa terras de Sobradinho e Cachoeira
do Sul.
Faz, então, grande arco dentro
dêsse município, com a concavidade
voltada para o Norte, até receber o arroio
Bexiga. Nêsse arco chegam-lhe as águas
do rio Vacacaí. Do Arrio Bexiga até à
desembocadura do arrio Iruí, separa
Cachoeira do Sul de Rio Pardo. Continua
em sua função de separar terras e
atravessa êste município, banhando a
própria cidade de Rio Pardo, até receber
a contribuição do arrio Rodrigues ponto
de onde passa a separar General
Câmara, à esquerda, de São Jerônimo, à
direita. Da foz do Taquari até receber o
arroio dos Ratos, limita os municípios de
São Jerônimo e Triunfo e, dêsse arroio à
desembocadura do rio Caí, separa Triunfo
de Cuiaba. E' então que lança suas águas
no Guaíba que não é senão o
prosseguimento, alargado, do próprio
Jacuí.
Para quem conhece o Rio Grande
não é preciso salientar o que significa
essa, região e a importância que o Jacuí
assume tendo por ela o sou curso.
Acontece que a navegabilidade pelo rio
Jacuí não é permanente, sendo essa
situação
motivo
de
intermináveis
movimentos, apelos, reuniões em que o
problema é debatido, clamando-se pela
atenção das autoridades responsáveis,
como agora aconteceu com o Congresso
realizado em Cachoeira do Sul, que se
situa ao meio do curso do Jacuí. Se o
Congresso foi uma reunião de homens
preocupados com o comércio de
alimentos da região central do Estado, era
evidente que os problemas do rio Jacuí
teriam de assumir lugar de destaque nos
debates travados.
Quero, então, juntar minha voz e
com isso responder ao apêlo dos
promotores do Congresso ao se dirigirem
ao Congresso Nacional, eis que, como
êles, entendo que o Rio Grande do Sul no
setor
da
produção
de
gêneros
alimentícios, apesar das dificuldades que
enfrenta, que se abatem sôbre a sua
economia, continua sendo o grande e
maltratado celeiro.
E' preciso continuar dizendo que a
rêde hidroviária representa imenso papel
no enriquecimento do país porque é fôrça
econômica das mais expressivas.
É necessário repetir sempre ao
Govêrno que a produção precisa ser
animada, que os nossos transportes e a
circulação da riqueza se são defi-
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cientes, no Rio Grande do Sul são
asfixiantes. Temos de falar muito e
sempre sôbre a navegação fluvial que, no
Rio
Grande
do
Sul
diminui
espantosamente de ano para ano.
Aqui dizemos, como o autor da tese
sôbre as dificuldades da navegação fluvial
no Rio Grande, Sr. Cyrino Reis da Silva
Nunes, que, apesar de tudo, a parte
navegável do rio Jacuí detem o recorde
de toneladas de carga entre os grandes e
pequenos rios do Brasil.
O SR. ADALBERTO SENA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Pois não.
O SR. ADALBERTO SENA: –
Desejaria que V. Exa. me informasse
sôbre as condições de navegabilidade
dos rios a que V. Exa. está se referindo.
Por que a iniciativa particular não se está
interessando pelo problema?
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Exa.
há de ver que as despesas, por pequenas
que sejam, para desobstrução do rio, para
mantê-lo em permanente navegabilidade,
não são daquelas que pudessem ser
suportadas por particulares. Para tanto,
seria
necessário
que
particulares
constituíssem uma emprêsa, com os
mesmos recursos que o Govêrno tem,
para darem assistência permanente à
navegação do rio Jacuí.
O SR. ADALBERTO SENA: – Quer
dizer então que as condições, naquela
região, não são propícias. Faço esta
pergunta porque, na Região Amazônica,
se dá exatamente o contrário. Lá, embora
as condições, atualmente, também não
sejam propícias, – pois os rios oferecem
condições da navegabilidade apenas
durante certo período do ano, sendo
que, na maior parte do tempo ficam
obstruídos, sem condições de serem
navegados – mesmo assim, lá, a iniciativa
particular
está
realizando
muito.
Chega até a competir com vantagem
com os podêres públicos, na questão
de transporte por via fluvial. Daí
minha curiosidade, em relação ao
assunto.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com
muito prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Desejava lembrar ao nobre colega que,
além dos fatôres que V. Ex.ª enumerou
referentes à navegabilidade dos rios,
reparo e cuidados com seus leitos,
a navegação fluvial, no Rio Grande do
Sul, sucumbiu devido à legislação
de estiva que atingiu, também, a
navegação fluvial, onerando; por demais,
o transporte fluvial e não deixando
margem a que a iniciativa privada
pudesse agir.
O SR. GUIDO MONDIN: – Neste
particular, as exigências são de tal ordem
que impedem o desenvolvimento da
navegação fluvial. E a razão a que V.
Exa. se referiu é sempre apontada
quando o problema é debatido. São
exigências que não vamos encontrar, por
exemplo, no campo dos transportes
rodoviários ou ferroviários. Se existem
para o marítimo, existem também, com a
mesma intensidade, para o fluvial. O
nobre colega Gay da Fonseca sabe
quantas das nossas emprêsas de
navegação fluvial sucumbiram por fôrça
desta situação. Mas me agrada saber,
com relação ao aparte do nobre Senador
Adalberto Sena, que no Amazonas os
particulares têm capacidade, capitais para
manter um serviço de desobstrução dos
rios.
O SR. ADALBERTO SENA: –
Perdão para manter serviços, apesar...
O SR. GUIDO MONDIN: – Mas que
serviços?
O SR. ADALBERTO SENA: – De
navegabilidade.
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O SR. GUIDO MONDIN: – As
emprêsas de navegação no Rio Grande
do Sul são particulares, e não podem
êstes manter o tráfego no rio.
O SR. ADALBERTO SENA: – A
dificuldade no nosso entendimento –
tenho a impressão – residiu em que V.
Ex.ª, por ter dado um tom poético ao seu
discurso, tivesse tornado o problema um
tanto mais róseo. As dificuldades são as
mesmas. Mas eu tive a impressão de que
V. Ex.ª dizia que lá as condições de
navegação
eram
propicias,
eram
favoráveis. Era apenas o esclarecimento
que queria dar a V. Exa.
O SR. GUIDO MONDIN: – As
condições
naturais,
estas
são
grandemente propicias, repito. Mas quero
lembrar, atendendo particularmente ao
caso de Cachoeira do Sul, que o seu
pôsto é simplesmente impraticável – mais
um dos problemas! – mas que as
esperanças do povo cachoeirense estão
depositadas na construção das cinco
barragens, que são as dos km 87, 178,
293, 303 e 345, e, mais, na
praticabilidade e aparelhagem do pôrto de
Cachoeira
do
Sul.
Menciono
especialmente o pôrto de Cachoeira do
Sul já pela sua posição, exatamente em
meio ao curso do rio, já pela importância
da praça comercial que Cachoeira do Sul
representa, recebendo a produção da
região para escoá-la através dêsse pôrto.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Queria
perguntar a V. Exa. quais as sugestões
que V. Exa. apresentaria para solução
dêsse problema que ventila com a
autoridade que lhe é reconhecida. As
emprêsas privadas não se podem mais
manter na situação atual. Então, o que
advoga V. Exa.? Um aumento das tarifas?
Um auxílio mais forte do Estado para
sustentá-las? A sua transformação em
entidades estatais ou, então, em
sociedades anônimas ou de capital misto
– privado e público? Porque o assunto é
interessante, não há dúvida nenhuma.
Pelo que estamos deduzindo. V. Exa.
denuncia não a falência dessas
emprêsas, mas uma espécie de préfalência. Quer dizer: uma situação de tal
natureza grave que elas na posição atual,
não se poderiam manter. Como todo
discurso de V. Exa. traduz um grande
interêsse em equacionar e resolver
problemas, particularmente do seu
Estado, o Rio Grande do Sul, como são
problemas que, por sua extensão,
tornam-se do interêsse de tôda a Nação
brasileira, daí a nossa inquirição.
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª
não assistiu, para sua felicidade, ao início
do meu discurso.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Para
mim é tristeza.
O SR. GUIDO MONDIN: – Realizouse, em Cachoeira do Sul, no meu Estado,
um Congresso, que tratou da produção de
gêneros alimentícios da região central do
Rio Grande do Sul. Não se poderia tratar
dessa matéria sem falar nos meios de
escoamento da produção, e quem fala no
Rio Grande do Sul tem de falar em
Cachoeiro do Sul e, particularmente, no
Rio Jacuí.
O por que se clama, neste sentido é
é antigo – e, aqui, vou repetir – clama-se
por providências do Govêrno Central, por
isso que as obras a de infra-estrutura do
meu Estado nem o Poder estadual tem
fôrça para enfrentar. É só isso que o Rio
Grande do Sul, como terceiro contribuinte
para os cofres da União, reclama. É o
direito de dedir ao govêrno da União o
atendimento das nossas obras de infraestrutura, de que a navegação do rio
Jacuí é um dos pontos mais citados.
Precisamos para êle de barragens, de
canalizações de portos, que não são
portos de luxo, mas pequenos portos ao
longo do seu curso, justo das cidades.

O SR. AURÉLIO VIANNA: – Então
o raciocínio conclusivo de V. Ex.ª é
êste: que as emprêsas são deficitárias
à
falta
dêsses
portos,
à
falta
dessas
comportas,
canalizações,
barragens, etc. Então, o problema
é
resolvido
sem
alteração
de
tarifas.
O SR. GUIDO MONDIN: – O
Congresso que tratou dessa matéria não
teve a preocupação dêsse detalhe quanto
a tarifas. Não é isto que reclama.
Reclamaria, sim, a diminuição das
despesas portuárias. Vemos que o
mesmo caso ocorre com a nossa marinha
mercante, a mesma coisa está ocorrendo
com a navegação fluvial. Mas, ainda
assim, não é isto. O que os produtores
rurais, particularmente os do Rio Grande
do Sul, reclamam é que os cursos dos
nossos rios que são muitos, estejam
sempre livres, para que não haja solução
de continuidade no seu trabalho. O que
reclamam é trabalho, possibilidade de
trabalho, possibilidade de trabalho,
possibilidade de navegar. Com isto,
êles teriam, em grande parte, resolvido o
seu problema. Não reclamam mais
do que isso: que o Govêrno da União
socorra o Rio Grande do Sul, no
sentido de manter a navegabilidade dos
seus rios.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – V. Ex.ª
me concede um parte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com
prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, infelizmente, nesse últimos
anos o transporte por via líquida, seja
fluvial, lacustre ou marítima tem perdido
terreno para outros sistemas de
transporte. Ainda ontem li no jornal Diário
de São Paulo uma entrevista que o
cooperativista Guido Giaccemassi deu
a respeito do problema de transporte,
principalmente da suicultura e seus
produtos, declarando que a banha do Rio
Grande do Sul era transportada até o
Nordeste brasileiro por caminhões.
Não utilizam o transporte marítimo,
cujas deficiências todos nós conhecemos,
e naturalmente, com o encarecimento
do frete nos últimos tempos são
utilizados outros meios de transporte. Isso
tem as mesmas conseqüências para o
transporte fluvial em regiões onde
existem, como no nosso Estado, o Rio
Grande do Sul – também sou riograndense – melhores estradas de
rodagem. Além disso, temos a estrada de
ferro ligando Cachoeira do Sul a Pôrto
Alegre.
Assim,
o
transporte
por
caminhões de fabricação nacional que
apanham a carga na casa do expedidor
e a transportam até ao armazém,
em Pôrto Alegre, é uma concorrência
dura para ser combatida, através do
Rio Jacuí. Há épocas em que a estiagem
de verão do Rio Jacuí ocorre antecipada,
por vêzes, ou tardiamente, fazendas com
que se forme reduzido o seu volume
dágua, que serve à irrigação. Em
conseqüência há períodos durante
o ano em que não há possibilidade,
a não ser com grande despesas,
de tornar-se aquêle rio navegável e
em condições econômicas. Daí por que
é uma tarefa difícil. Há pouco V.
Ex.ª recebeu um aparte em que
foi suscitado o caso das despesas
portuárias.
Em
Pôrto
Alegre
continuam elevadas, se compararmos
com outros os sistemas de transportes,
ferroviários ou rodoviários. À curta
distância, rios como os do Rio Grande
do Sul, sujeitos a estiagem e escassês
de volume dágua sofrem dificuldades
na sua navegabilidade. Viajei muitas
vêzes pelo Rio Jucuí, Rio Taquari
até
Pôrto
Mariante,
Bom
Retiro.
Conheço tôda aquela região. Mas as
estradas de rodagem e estradas de
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ferro a par do encarecimento do
transporte
fluvial,
tornam
quase
impossível a sua manutenção, no
entanto acredito que o Govêrno poderá
melhorar alguns trechos daquela via de
transporte.
O SR. GUIDO MONDIN: – O
transporte fluvial há de ser sempre o mais
barato. A navegação fluvial no Rio
Grande do Sul, muito embora todos os
nossos problemas se interpenetrem não
tem outra preocupação senão libertar-se
para o transporte dentro do Estado, nos
pontos terminais que são Pôrto Alegre ou
o pôrto do Rio Grande.
O transporte fluvial é o adequado
para as grandes cargas de baixo preço,
aquelas que não seriam, de forma
conveniente, entregues ao transporte
ferroviário e muito menos ao rodoviário.
Teremos, pois, de pugnar sempre, para
que aquêles que reclamam esta solução a
alcancem.
Confesso que o assunto é tão antigo,
tão debatido, que sinto até um certo
constrangimento ao trazê-lo a debate
nesta Casa. Mas, o faço para anunciar o
Congresso que se realizou em Cachoeira
do Sul e o propósito permanente dos
produtores do Estado em ver solucionada
esta velha questão.
Insisto em que o rio Jacuí encerra,
realmente, incomensurável potencial de
progresso e de barateamento dos
transportes. Não obstante, são a enormes
as dificuldades existentes para a sua
navegação. A falta de dragagens e
barragens vai fazendo desaparecer a
navegação fluvial do meu Estado, num
atentado insuportável ao mais barato
meio de transporte, a que se soma uma
burocracia imposta a tudo e todos, o que
não acontece com os demais sistemas,
onde impera natural liberdade.
E' urgente, pois, a necessidade de o
Poder Público amparar a navegação
fluvial por todos os meios possíveis, para
que ela sobreviva até como manifestação
de inteligência administrativa. A questão
admite grandes teses, mas porque tanto
já se estudou, tantos levantamentos já
foram feitos, tanto se conhece em
estatísticas, tanto se sabe da importância
da navegação fluvial, que nada mais seria
preciso dizer senão clamar pelo seu
reaparelhamento e pelo cumprimento de
velhas
promessas,
como
as
da
construção de barragens, canalização e
portos.
Quero, Sr. Presidente, aplaudir a
realização do I Congresso do Comércio
Varejista de Alimentos da Região Central
do Estado do Rio Grande do Sul. Apesar
de sua importância, de sua expressão, de
sua oportunidade, mas tendo presente o
quanto já se clamou pelas soluções agora
outra vez reclamadas, não sei que
resultados práticos venha a colhêr. A nós
cabe, representantes do Estado que
somos, clamar também para que os
planos de desenvolvimento cheguem
ao Rio Grande e alcancem as suas
hidrovias. O Rio Grande trabalha,
mas pelo muito que contribui para os
cofres da União, situando-se em terceiro
lugar nessa contribuição, tem êle o direito
de insistir junto ao Governo Federal
para
que
o
socorra
nos
seus
problemas de infra-estrutura, que daí êle
responderá com o vigor da sua
participação no desenvolvimento e na
prosperidade nacional. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, ajusta-se como uma luva
ao Brasil o que adiante se conheceu
em dia dêste mês, através do
noticiário vário permanentemente manti-
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do pelo "O Globo" no espaço de suas
fôlhas destinado ao que se passa "Por
êsse mundo a fora", que é dêste teor:
"Mercadorias Perecíveis
Não há mercadoria mais perecível do
que um assento vazio de avião. Uma vez
trancada a porta do avião, cada assento
vazio representa uma mercadoria atirada
fora, um prejuízo". Assim raciocina o Sr.
W. J. Rauscher, vice-presidente da
American Airlines, ao defender o sistema
de descontos especiais com que a
maioria das companhias aéreas norteamericanas procuram vender os assentos
vazios, da mesma maneira como uma
lojista faz descontos para livrar-se da
mercadoria encalhada. Assim, muitas
dessas emprêsas oferecem descontos
para
padres
católicos,
pastores
protestantes ou rabinos judeus, membros
das fôrças armadas ou jovens menores
de 22 anos. Há tarifas reduzidas para
embarques no horário de meia-noite e
nas excursões em grupo as emprêsas
oferecem uma passagem gratuita para 1
em 11 passageiros."
Confrontem-se as situações e verse-á, Sr. Presidente, que, na verdade, em
nossas linhas aéreas comerciais ou
aviões quase que só conduzem
mercadorias perecíveis, isto é, assentos
vazios sem conta.
Enquanto tal ocorre, muita gente,
que dêles tanto necessita para resolver os
seus problemas com a devida rapidez, ou
deixa de fazê-lo, visto não dispor de
recursos suficientes para um pronto
pagamento ou por não se acharem
capacitados financeiramente a suportar
um crediário enervante, ou, então, tem
que sujeitar-se a viagens morosas de
baixo preço, que os transportes fluviais,
marítimos, ferroviários ou rodoviários lhe
ensejam como opção única.
Qualquer que seja, na realidade, a
categoria do equipamento aéreo – jato
puro, turbo-hélice ou convencional, êste
de qualquer tipo, – o custo atual da
passagem está acima das possibilidades
das camadas sociais que dêle se utilizem,
com a exceção, bem entendido, das
classes abastadas que, não obstante,
ainda se defendem com os recursos à
cortesia.
A ama simples inspeção, levantando
vôo uma aeronave comercial, verifica-se
que os assentos ocupados não rendem
para custear as despesas mínimas da
própria viagem, quase sempre mesmo
concorrem para elevar cada vez mais o
deficit das emprêsas concessionárias.
Por que, afinal, se esvaziam os
aviões? Apenas porque se aumenta o
preço da passagem ao módico reajuste
salarial dos trabalhadores em geral a
alguma alteração nas tabelas dos
combustíveis, a uma oscilação das
moedas fortes ao custo maior das
refeições, etc., etc.
Pergunta-se agora: elevando-se o
custo do bilhete de ida ou volta, ou de ida
e volta, como o que ora se observa, talvez
até fora da medida, os assentos
ocupados ressarcirão as eventuais perdas
anotadas
na
contabilidade
das
organizações responsáveis?
Se a resposta fôr afirmativa, então,
que êles continuem a sustentar a vida
empresarial especifica, assegurando-lhe
manutenção desejável, renovação de
frota
periódica,
dividendos
compensadores e boa remuneração à
atividade das cúpulas reitoras.
As
subvenções
oficiais,
corolàriamente, não mais precisam ser
cobiçadas, nem sequer se tomará conta
de que existem.
Os assentos restantes, mesmo
em número maior, podem continuar
desertos, tornando, dessarte, menos
trabalhosa a tarefa dos comissários
assim aliviados do incômodo atendimento
de uma aeronave lotada, nas horas
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das refeições ou dos sobressaltos nos
itinerários turbulentos.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Com
prazer ouço V. Ex.ª.
O Sr. Atílio Fontana – V. Ex.ª está
abordando o problema do transporte
aéreo que, de longa data, reclama uma
reestruturação, uma revisão geral.
Referiu-se, realmente, V. Ex.ª ao alto
preço das passagens e ao grande número
de assentos oferecidos e que não estão
sendo utilizados. Tem tôda razão V. Ex.ª
ao fazer essas considerações. Melhor
seria que os preços se mantivessem um
pouco mais ao alcance de bôlsa do povo
e que os aviões andassem lotados.
Mas não é isto o que temos verificado
na política do transporte aéreo. As
principais companhias têm defendido,
intransigentemente, o preço cada vez
mais elevado das passagens e disso
resultam, Sr. Senador, viagens com os
assentos inaproveitados, à falta de
utilização, enfim, as companhias se
encontram em dificuldades para cumprir
com
os
seus
compromissos
de
pagamento. O que verificamos então?
Elas, não podendo satisfazer aos
pagamentos principais de material e
aviões importados, deixam de cumprir
com suas obrigações e o Tesouro
Nacional, que é o responsável porque dá
o aval para essas importações, e quem
arca com as despesas. Sabemos nós que
mais de quarenta bilhões de cruzeiros
foram
refinanciados
porque
as
companhias não puderam cumprir com os
seus compromissos no exterior. E' uma
política errônea e isto temos levado ao
conhecimento do próprio Presidente da
República, pedindo a S. Ex.ª que examine
êsse problema. Observamos que há,
mesmo, um certo desinterêsse de parte
das administrações das emprêsas,
porque é o Govêrno, afinal de contas,
quem arca com a responsabilidade.
O SR. VIVALDO LIMA: – O aparte
do nobre representante do Estado de
Santa Catarina constituirá um trecho
extraordinário agora do meu próprio
discurso. E' um testemunho da maior
idoneidade, pois é um empresário que
procura ajudar êste País com aviões da
melhor qualidade. E' muito conhecida a
emprêsa que V. Ex.ª dirige, cuja sigla é
muito boa – SADIA... (Parece até que
estou fazendo propaganda comercial). V.
Ex.ª organizou uma frota que procura
oferecer condições de segurança, pois é
constituída de aparelhos modernos.
Vossa Excelência traz o seu depoimento
em apoio às minhas palavras, ratificando
a minha estranheza no particular do alto
custo das passagens aéreas. E mais
ainda:
diz
que
vem
batendo-se
ardorosamente no sentido de torná-lo
compatível com a realidade brasileira e
com a própria bôlsa da classe média,
justamente a mais sacrificada quanto ao
transporte aéreo, vendo-se dêle privado
justamente porque não está em
condições de pagar no guichê a
importância pedida pelo bilhete.
Agradeço
a
V.
Ex.ª
êsse
testemunho que, como disse, se trata
pràticamente de uma página dêste meu
discurso.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Pediria
a V. Ex.ª permissão para mais um rápido
aparte. (Assentimento do orador) V. Ex.ª
fêz referência à SADIA Transportes
Aéreos, que é dirigida por um filho meu.
Realmente, meu filho tem-se batido
contra a elevação das tarifas de transportes
aéreos porque, entende êle, como
também nós outros, que não é êsse o bom
caminho, principalmente numa fase como
a atual, em que o povo brasileiro
está com o poder aquisitivo muito
reduzido, peIas circunstâncias que todos
conhecemos. Dêsse modo, melhor seria
manter tarifas mais baixas. No entanto, a
atitude das grandes emprêsas, é de

passar a responsabilidade ao Tesouro
Nacional, e assim parece-me, não
concordam com a orientação da SADIA
Transportes Aéreos.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Ouvirei,
com prazer, o aparte do nobre
companheiro de bancada, que também
dirá o que constitui êsse aspecto,
sobretudo
para
a
nossa
região,
empobrecida pelas suas condições
crônicas de subdesenvolvimento.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Pelo que
entendi do aparte do nobre colega,
Senador Atílio Fontana, a elevação do
custo das passagens aéreas, constitui
quase que uma imposição da política
econômica governamental na questão
dos transportes. Enquanto a emprêsa de
S. Ex.ª se bate pela redução, as grandes
organizações a que se refere mantêm-se
apegadas à política da elevação, certas
de que o Governo, no fim, lhes cobrirá
tôdas as despesas. De maneira que a
essas emprêsas não preocupa servir o
público, mas servir-se. Sabem que têm
renda certa, através da subvenção do
Tesouro
Nacional.
Não
procuram
melhorar as condições de transporte,
atrair maior número de passageiros, e
assim arrecadar dinheiro para suas
operações. Mas V. Ex.ª fala a respeito da
Amazônia. Nós, que moramos naquela
longíqua região, observamos com que
dificuldades um homem, principalmente
carente de urgentes recursos médicos e
outros, consegue locomover-se para o
Rio ou São Paulo. Os preços das
passagens são exorbitantes, muito além
da possibilidade de ganho do homem
comum. Daí a razão por que aquêles
aviões voam completamente vazios. Se a
orientação do nobre Senador Atílio
Fontana fosse atendida pela política
governamental, no que se refere aos
transportes aéreos, possivelmente não só
o Amazonas, mas tôdas as regiões
brasileiras, estariam bem servidas de
aviões, que não trafegariam sem
passageiros, apenas consumindo o
dinheiro que o Govêrno lhes dá. Assim,
não lhes faltariam recursos para o
exibicionismo dos seus presidentes, dos
donos, e para o pagamento de salário de
seus empregados. No entanto, a elas não
interessou recursos para melhorar as
condições de transporte da frota pois que
o preço alto compensa apenas o trabalho
menor e, com isso, então, essas
emprêsas ficam livres de maiores
encargos para atender a um maior
público. V. Ex.ª está realmente tratando
de um assunto muito importante, tendo
tido, aliás, o oportuno aparte do Sr.
Senador Atílio Fontana, no sentido de o
Governo atender aos reclamos do povo e
não, apenas, aos interêsses das grandes
organizações que querem servir-se, e não
servir ao povo.
O SR. VIVALDO LIMA: – Muito grato
a V. Ex.ª com mais êsse refôrço às
palavras que venho proferindo.
(Lendo.)
Todavia, Sr. Presidente, parece, o
inverso é o que se está ocorrendo,
pregando-se os olhos do íntimo da
escrituração das companhias. Basta
atentar, de um lado, para o estado dos
aviões em serviço. Bem sofrivel. A cada
passo, um defeito técnico, daí atrasos
conseqüentes tumultuando os horários
regulares, por falta de aparelhos
disponíveis. Aliás, como as cousas
andam na espécie, os prejudicados
não são tantos assim, razão pela qual
os
ecos
de
sua
inconformação
mal
transcendem
o
bojo,
na
realidade, desértico dos aviões em
uso.
Como
conseguem,
então,
as
emprêsas sustentar-se com tal prática?
(Interrompendo a leitura) – Aliás,
a resposta já foi dada pelo eminente
representante por Santa Catarina.
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(Retornando
a
leitura)
–
Representam verdadeiramente interêsse
pleno, em têrmos financeiros, os poucos
assuntos ocupados? Têm sido dentre das
tarifas em voga, sem evasão de uma
cifra, ou, ao revés, sofrem elas
constantemente as sangrias impostas
pelas requisições legais ou inaplicação
nos casos de passes livres e costumeiras
cortesias?
(Interrompendo a leitura) – A
resposta foi dada. E vou dar um exemplo,
meu caro Senador. Quando da elevação
última
do
salário-mínimo,
certa
organização hospitalar, no Estado da
Guanabara, procurou logo fazer a
correção na tabela de preço de serviços,
quer de ambulatório, que de internação.
Pois bem, fê-la. Sabe o que aconteceu? –
Esvaziamento do hospital. Os quartos
particulares foram sendo abandonados,
as enfermeiras foram-se esvaziando, e,
portanto,
leitos
ociosos.
Doentes
precisando dêle e êles afugentando os
doentes. Que fêz, então, a Administração
dessa organização hospitalar? – Voltou
às
antigas
tarifas,
e
novamente
começou a procura. Os quartos tornaramse logo requestados até, promovendo
filas, e as enfermeiras tiveram seus leitos
ocupados.
Por que isso ocorreu? Porque a
instituição, a que me refiro, não tinha
verbas governamentais para suprir o
deficit. Contava apenas com a sua própria
renda, a receita daqueles leitos de
quartos individuais ou dos coletivos, as
chamadas enfermarias. Então, a sua
tesouraria deveria ter o necessário para
as suas despesas diárias. Voltando ao
preço antigo, o dinheiro entrou e pôde,
assim, atender aos seus pagamentos
imediatos ou mediatos, mas, contanto
tivesse
com
que
atender
seus
compromissos
em
matéria
de
fornecimento de utilidades específicas ou
comum às suas atividades.
Está aí, portanto, meu caro Senador,
um exemplo – e muitos outros exemplos
poderiam,
naturalmente,
aqui
ser
desfilados.
(Lê)
Aparentemente – salvo prova em
contrário – o raciocínio induz-nos a
acreditar que, em virtude do alto custo
das passagens, inacessível à bôlsa
média, bom número dos lugares
preenchidos se deve aos favores de
descontos
preordenados
ou
às
generosidades incontornáveis.
O recurso, então, é apelar-se
cada vez mais para uma dotação
oficial maior capaz de suprir os
prejuízos sem a qual, evidentemente, se
tornaria impossível manter-se o tráfego –
bem ou mal – da vasta rêde aérea
nacional.
Contudo, é inconcebível a teimosa
prática nesse setor, prejudicando-se o
público à custa do Erário Federal. Sem
dúvida,
o
auxílio
da
União
é
imprescindível por fôrça da natureza
desses próprios serviços altamente
onerosos.
Dever-se-á, no entanto, encontrar
um meio têrmo, que possibilite – isso
sim – conciliar os interêsses em jôgo: o
do público, o das emprêsas e o do
Tesouro.
Há, com efeito, setor do Ministério
da
Aeronáutica,
específico,
capaz
de fazê-lo: a Diretoria de Aeronáutica
Civil.
Esta, melhor que qualquer outro
organismo da Administração Pública,
conhece muito bem o que está ocorrendo
no tráfego aéreo comercial, sobretudo do
centro ao extremo-norte do País, onde se
situam as regiões subdesenvolvidas,
portanto, de baixos índices econômicos.
Conseqüentemente, são-lhes impeditivas
as tarifas em vigor, acessíveis apenas à
ínfima parcela de suas classes sociais, as
abastadas, com conservadoras, de maior
rendimento.

1720

Têrça-feira 21

A rêde aérea comercial constitui, na
verdade, um meio de transporte normal,
regular, em tôda parte do mundo, sem
prejuízo dos demais, de passadas
épocas,
que
os
aperfeiçoamentos
técnicos atualizaram e consolidaram,
senda mesmo objeto de preferência mais
palpável entre tanta gente, por óbvias
razões,
de
ordem
financeira
ou
temperamental, pouco importando a
distância e o tempo, na consciência de
que "cada um se contenta com o que
Deus lhe dá".
Em todo o caso, é visível o interêsse
e a procura sempre crescente pelo
transporte aéreo, que já apresenta
extraordinário índice de movimento em
certas partes do mundo, dada a
modicidade do preço das passagens.
Nem, para argumentar, é admissível que
se invoque acontecer a mesma coisa
entre nós, desde que se converta em
cruzeiros as tarifas adotadas lá fora.
Nada teria a objetar se, os proventos
de qualquer espécie – do funcionalismo
estadual ou federal e das classes
assalariadas
–
fôssem
correspondentemente do mesmo valor
que os atribuídos nos países em causa,
convertidos em dólares, por exemplo.
E' o caso de um salário, nos Estados
Unidos, na Inglaterra e Alemanha. Se
fizermos a conversão do que ganha,
nesses países um estafeta, um serviçal
de hotel, etc., etc., como não seriam
felizes os assalariados brasileiros?
(Lendo)
Em tôrno dessa fonte mal inspirada é
que, com certeza, circulam os errôneos
os trôpegos passos dos que justificam à
elevação dos preços, esquecidos de que
não existe a contra-partida em relação
aos ganhos em geral.
Basta para tal confrontar-se a
retribuição, em dólar, deferida a tôda
sorte de trabalho – público ou particular –
nas nações que – bem entendido –
possam constituir exemplo digno de
nota.
Enquanto, porém, não ocorrer à
paridade – não entre os podêres desta
União, mas entre as nações – em têrmos
de proventos, então nada qual que cuide
dos interêsses de suas populações dentro
de
suas
próprias
possibilidades
econômicas e financeiras.
Assim sendo, não lhes será facultado
atender, sem grandes sacrifícios, os
elevados custos a que, na hora presente,
chegou tudo quanto lhes exigir qualquer
retribuição
pecuniária,
desde
o
nascimento à morte de seus elementos,
no fim da vida, então solta-se uma alma
amargurada com as dívidas pesadas ou
insolúveis que o entêrro da matéria
deixou como triste herança.
Entretanto, há uma existência física
a movimentar-se para cumprir seus
deveres e fazer respeitar seus direitos no
seio da comunidade humana.
Para tornar-se útil, tem que agir
operosamente,
deslocando-se
como
puder
ou
fôr
necessário
aos
adequados cantos, a que suas tarefas
devem levar.
Por terra, mar ou ar, meios de
transporte seguros há, apenas que, entre
nós, não está ao alcance da bolsa de tôda
gente.
Em conseqüência, as atividades de
uma nação desta vastidão territorial
sofrem paresias danosas, embaraçandolhe os passos no sentido de seu
aproveitamento integral em tolerável
espaço de tempo, com vista, sobretudo, à
sua própria segurança.
Particularmente em relação ao
transporte
aéreo,
urge,
destarte,
reexaminar friamente o problema, dandolhe objetiva equação dentro da realidade
nacional.
A rêde aérea comercial não está
atendendo ao interêsse público em face
de suas probitivas tabelas. Avião vazio,
vencendo
escalas
sòmente
para
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cumprir freqüências, não concorre ou
colabora para o necessário intercâmbio
entre as coletividades, que o desejam de
todos os modos – comercial, cultural,
social, educacional ou sanitário – com a
presteza devida.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Concede-me V. Ex.ª mais um aparte?
(Assentimento do orador) – Os
subsídios que a Nação dá à rêde de
transporte
aéreo
não
têm
sido
aumentados, permanecerem os mesmos
nos últimos anos. Muito embora a
desvalorização de nossa moeda, os
subsídios
não
foram
acrescidos
pràticamente em nada. Aí o mal maior.
Manter subsídios, aliás, é critério adotado
em muitos países, inclusive Europa. Dáse uma certa parcela de Europa. Dá-se
uma cera parcela de subsídios às
companhias de transporte aéreo às de
transporte ferroviário, sempre com deficit,
para manutenção de vias permanentes,
às de transporte rodoviário, e também às
de transporte marítimo. O Govêrno
emprega grande soma no transporte
aéreo apenas nos aeroportos. Por esta
razão se justifica, em parte, o subsídio.
Mas o que se verifica no Brasil é um
critério, é uma situação verdadeiramente
lamentável, porque os subsídios são
insuficientes para cobrir os deficits
imensos das companhias. Daí elas
receberem o refinanciamento, com prazo
longo de carência para iniciar o
pagamento, o que representa um subsídio
extra para aquelas companhias que não
cumprem com as suas obrigações. Criase
uma
situação
de
flagrante
desigualdade entre as companhias que
prezam o seu nome e fazem questão de
negar
no
vencimento
os
seus
compromissos e aquelas que pensam que
o Govêrno é que arcará com êles. De
sorte que realmente V. Ex.ª em muito boa
hora veio à tribuna para fazer essas
observações e considerações que espero
sejam
levadas
em
conta
pelas
autoridades responsáveis, a fim de que se
moralize essa situação. E quero
acrescentar
mais,
nobre
Senador:
constatamos lamentàvelmente, que de
tempos passados, não muito remotos,
são
desviados
dinheiros
dessas
companhias de transporte aéreo, pelas
suas administrações, para negócios
particulares. Os negócios particulares
progridem, enquanto as companhias não
pagam seus compromissos e recorrem
aos refinanciamentos de Nação.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Ex.ª tem
tôda razão nobre Senador. Conceder
subsídio não é sustentar. O Govêrno tem
que subidiar certas atividades que
interessam à própria Nação. Mas não
sustentá-las, mantê-las integralmente.
Veja V. Ex.ª: depois do aumento salarial,
o que tem ocorrido? Vamos sair do ar
para a terra. Em têrmos de diversão
pública, por exemplo. Em geral, ocorreu a
elevação do salário que não ultrapassou a
casa dos 30%. E o que tornou também
proibitiva até uma diversão pública? Por
que
os
cinemas
estão
vazios?
Simplesmente, porque os empresários
promoveram um aumento da ordem de
60%, no preço dos ingressos. Não se
limitaram ao aumento de 30% igual ao
que o Govêrno resolveu conceder aos
trabalhadores. As emprêsas resolveram,
por conta própria, arrecadar mais 30%,
julgando que com isso teriam um
movimento financeiro mais compensador.
Aconteceu justamente o contrário: os
cinemas ficaram vazios e as falências
estão nas ruas. Eis os circuitos Bruni e
Severiano Ribeiro como exemplos
edificantes!
Concluindo, Sr. Presidente:
Em tôrno de uma mesa redonda
ou não destarte, os responsáveis por
êsse importante setor – D.A.C. e
Emprêsas – com diálogos de alta
compreensão e espírito público poderão
encontrar, afinal uma solução com-

patível diante da atual conjuntura,
econômico-financeira do País.
Era o que tinha a dizer, neste
momento sôbre o assunto. (Muito bem!
Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Waldemar Alcântara
Wilson Gonçalves
Afonso Arinos
Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa)
Sôbre a mesa projeto de lei de
autoria do nobre Senador José Feliciano,
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 27, DE 1966
Revoga o art. 11 da Lei nº 1.002, de
24 de dezembro de 1949.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É revogado o art. 11 da Lei
nº 1.002, de 24 de dezembro de
1949, que dispõe sôbre o pagamento
dos
débitos
dos
criadores
e
recriadores de gado bovino, e dá outras
providências.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
O artigo da Lei cuja revogação
está prevista neste projeto, cria o
sêlo do "Fundo de Recuperação Pecuária
e de Fomento Rural", do valor de Cr$
1.00.
Acontece que de 1949 – quando à
Lei foi promulgada – para cá o valor
previsto para o Sêlo em referência perdeu
tôda a significação, em face do violento
processo inflacionário em curso no País,
nos últimos anos.
O pagamento dêsse sêlo perdeu,
assim o sentido e, havendo mesmo
cessado sua emissão, a continuidade da
exigência
gera
agora
constantes
transtornos para os interessados em
processos onde ela deve ser cumprida.
O Sêlo está, portanto, constituindo
entrave que, em atendimento ao interêsse
público e sem prejuízos de qualquer
espécie para a Fazenda Nacional, precisa
ser, com urgência, removido.
É êsse o objetivo do presente
projeto.
Sala das Sessões, em 20 de junho
de 1966. – Senador José Feliciano.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 1.002, DE 24 DE DEZEMBRO DE
1949
Dispõe sôbre o pagamento dos
débitos dos criadores e recriadores de
gado bovino e dá outras providências.
Art. 11. Para ocorrer ao serviço de
juros e amortizações das apólices, a que
se refere o art. 8º será criado um sêlo do
valor de Cr$ 1.00 (um cruzeiro), para ser
aplicado sôbre cada mil cruzeiros ou
fração, incidindo proporcionalmente sôbre
os títulos cambiais, contratos e escrituras
de empréstimos e locações de imóveis
rurais todos referentes à exploração
pecuária.
§ 1º O produto da arrecadação
proveniente da emissão do sêlo criado
por êste artigo, será recolhido, em conta
especial, ao Banco do Brasil S.A.
§ 2º O excedente que porventura
fôr apurado para a aplicação prevista
neste artigo, será destinado ao fo-
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mento da economia rural, por intermédio
do Banco Rural.
§ 3º Enquanto o Banco Rural não fôr
criado e instalado, a iniciar as suas
operações, a parcela que lhe couber por
fôrça do disposto no parágrafo anterior,
ficará em poder do Banco do Brasil S.A.,
para ser aplicada pela sua Carteira de
Crédito
Agrícola
e
Industrial
e,
exclusivamente, para os fins a que é
destinada.
§ 4º O Banco do Brasil S.A. é,
posteriormente,
o
Banco
Rural
contabilizarão êsses recursos sob a
rubrica "Fundo de Recuperação Pecuária
e de Fomento Rural", assim dependo
figurar nos seus balancetes e balanços.
§
5º
As
repartições
fiscais
arrecadadoras
deverão
recolher,
mensalmente, ao Banco o produto da
venda dos selos.
§ 6º O sêlo do "Fundo de
Recuperação Pecuária e de Fomento
Rural", criado por esta Lei, será devido,
até findar o prazo do restante das
apólices a que se refere o art. 8º desta
Lei.
As Comissões de Constituição e
Justiça, Agrícola, Economia e Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto de lei que acaba de
ser lido vai à publicação e às Comissões
competentes.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Presentes 19 Srs. Senadores. Não
há "quorum" para as votações.
As matérias constantes dos números
1 2 e 3 da Ordem do Dia, estão em fase
de votação.
Em conseqüência, ficam adiadas
para a próxima sessão.
São as seguintes as matérias
adiadas:
Projeto de Resolução nº 13, de 1966,
de autoria do Sr. Senador Filinto Müller,
que cria o cargo de 2º Vice-Presidente do
Senado, tendo pareceres favoráveis, sob
números 624 e 625, de 1966, das
Comissões: – de Constituição e Justiça; e
Diretora.
Projeto de Lei da Câmara nº 131, de
1966 (número 3.612-B-66, na Câmara de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que altera dispositivos da Lei
nº 4.902, de 16 de dezembro de 1959, e
dá outras providências tendo parecer
favorável sob nº 610 de 1966 da
Comissão de Projetos do Executivo.
Projeto de Emenda à Constituição nº
4 de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 19-B-64 na Casa de
origem) que altera a redação do art. 100
da Constituição Federal, suprimindo-lhe o
parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia de quantia anual
não inferior à 3% da renda tributária da
União) tendo Parecer sob nº 529 de 1966,
da Comissão Especial, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 4
Discussão em segundo turno do
Projeto de Lei do Senado nº 66 de 1965,
de autoria do Sr. Senador Cattete
Pinheiro, que declara de utilidade pública
a Fundação Pestalozzi do Pará, sediada
em Belém, Estado do Pará, tendo
Pareceres favoráveis, sob números 336,
337 e 338 de 1966 das Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação e
Cultura e de Finanças.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra encerro a discussão.
Não tendo havido emenda nem
requerimento para que o projeto seja
submetido a votos é êle dado como
definitivamente
aprovado,
indepen-
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dente de votação, nos têrmos do Art. 272A, do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de
Redação.
É o seguinte o projeto, aprovado:

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Não tendo havido emenda nem
requerimento no sentido de que o projeto seja
submetido a votos, é êle dado como
definitivamente aprovado independente de
votação, nos têrmos do Art. 272-A, do
Regimento Interno.
A matéria vai á Comissão de
Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66,
DE 1965
Declara de utilidade pública a
Fundação Pestalozzi do Pará, sediada em
Belém, Estado do Pará.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 67,
DE 1965

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É declarada de utilidade
pública a Fundação Pestalozzi do Pará,
sediada em Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)

Autoriza a emissão do sêlo postal,
em comemoração do cinquentenário da
morte de José Veríssimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado
a emitir uma série de selos postais
comemorativos
do
transcurso
do
cinquentenário da morte de José Veríssimo.
Art. 2º Os selos postais a que se
refere o artigo anterior representarão a
efígie do homenageado.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Não há mais oradores inscritos
(pausa).
Nada mais havendo que tratar vou
encerrar a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte:

Item 5:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 1965,
de autoria do Sr. Senador Cattete
Pinheiro que autoriza a emissão de sêlo
postal.
em
comemoração
do
cinquentenário da morte de José
Veríssimo, tendo pareceres favoráveis,
sob números 502, 503 e 504, de 1966 das
Comissões: de Constituição e Justiça: de
Transportes. Comunicações e Obras
Públicas; de Finanças.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1966
(TÊRÇA-FEIRA)
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13 DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 13, de 1966, de autoria do
Senhor Senador Filinto Müller que cria o cargo de 2º Vice-Presidente do Senado,
tendo pareceres favoráveis sob nºs 624 e 625, de 1966, das Comissões: – de
Constituição e Justiça, e Diretora.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 131, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 1966 (nº 3.612B-66, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidencia República, que altero
dispositivos da Lei nº 4.902, de 16 de dezembro de 1959; e dê outras providências
tendo parecer favorável sob nº 610, de 1966, da Comissão de Projetos do Executivo.
3
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº 19-B-64, na Casa de origem) que altera a
redação do art. 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe o parágrafo único
(referente ao prazo para aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia,
de quantia anual não inferior a – 1 – da renda tributária da União), tendo Parecer sob
nº 529, de 1966, da Comissão Especial, favorável.
4
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1966
Discussão em turno único, do Projeto de Resolução nº 6, de 1966, que suspende a
execução do art. 1º da Lei nº 154, de 25 de novembro de 1947 bem como a do art. 24, § 2º, do
Regulamento aprovado pelo decreto 24.239, de 22-11-1947 declarados inconstitucionais por
maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 28-11-1952 tendo pareceres,
sob ns. 93 e 518, de 1966, da Comissão de Constituição e Justiça – 1º pronunciamento –
apresentando o projeto; 2º pronunciamento – pelo arquivamento.
5
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6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1966 (nº
3.802-B-62 na Casa de origem) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
la Viação e Obras Públicas, o créditdo especial de Cr$ 818.785.358 (oitocentos e
dezoito milhões setecentos e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito cinzeiros)
para atender às despesas com o pagamento ao pessoal da Companhia Nacional de
Navegação Costeira, tendo parecer favorável, sob nº 612, de 1966, da Comissão de
Finanças.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122 DE 1966
Discussão em turno único, do projeto de Lei da Câmara nº 122, de 1966,
1.768-B-64, na Casa de origem, que altera a subvenção concedida a Faculdade
Filosofia, Ciências e Letras "Sedes Sapientias" da Pontifícia Universidade Católica
São Paulo, tendo pareceres favoráveis sob números 613 e 614, de 1966 –
Comissão de Educação e – da Comissão de Finanças.

nº
de
de
da

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 1966, nº
3.660-B-66 na Casa de origem, de iniciativa do Sr. Presidente via República que
incorpora a Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora, tendo pareceres
favoráveis sob ns 608 e 609, de 1966 – da Comissão de Projetos do Executivo e – da
Comissão de Finanças.
9
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 1965
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 23, de 1965, que
suspende a execução do art. 1º da Lei nº 154 de 25-1-47, julgado inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, prolatada no Recurso Extraordinário
nº 19.499-52, do Distrito Federal, tendo pareceres, sob ns. 82 e 519, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça –1º pronunciamento – apresentando o projeto; –
2º pronunciamento – pelo arquivamento.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, DE 1965
Discussão, em primeiro turno do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1965, de
autoria do Sr. Senador José Elias, que dispõe sôbre o ensino de Puericultura, como
disciplina dos Cursos das Escolas Normais, tendo pareceres sob nºs 186, 187 e 188,
de 1966; das Comissões – de Constituição e Justiça favoráveis, – de Educação e
Cultura, contrário e – de Saúde favorável.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 1966
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 68, de 1965, de
autoria do Sr. Senador José Leite, que altera normas de elaboração estatística do
Sistema Nacional de Transportes e dá outras providências, tendo pareceres favoráveis
sob nºs 339 e 340, de 1966 das Comissões de – Constituição e Justiça e –
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 25 minutos)
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL

COMISSÃO DE INQUÉRITO

PORTARIA Nº 45 DE 20 DE JUNHO DE

PORTARIA Nº 18/66

1966
O

Presidente

da

Comissão

de

O Diretor-Geral, no uso de suas

Inquérito, designado pela Portaria nº 9-66,

atribuições, resolve designar Edson Sarques

de 14 de abril do corrente ano, do Exmo.

Prudente, Auxiliar Legislativo, PL-10, para ter

Sr.

exercício na Diretoria do Pessoal.

Federal, tendo em vista o disposto no art.

Primeiro

Secretário

do

Senado

Secretaria do Senado Federal, em

227, da Resolução nº 6-60, resolve

20 de junho de 1966. – Evandro Mendes

designar Heliantho Sigueira Lima, Oficial

Vianna, Diretor-Geral.

Legislativo. PL-6, para acompanhar o
Processo Administrativo a que responde o

PORTARIA Nº 46 DE 20 DE JUNHO DE
1966

Sr. Hélio Chaves, Auxiliar de Secretaria
Substituto,

FT-5,

a

apresentar

a

respectiva defesa escrita, no prazo de dez
O Diretor-Geral, no uso de suas

dias,

visto

achar-se

o

acusado

em

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1966

atribuições, resolve designar Hermes Franco

lugar incerto e não sabido, não tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 31, de 1966, que autoriza
o Governador de Santa Catarina a assumir, como contratante, compromissos com a
firma MEDICOR, com sede em Budapeste, no valor total de US$ 331.452.50 referente
ao fornecimento de materiais e equipamentos médicos-hospitalares – (projeto
apresentado pela Comissão de Finanças, em seu Parecer nº 618, de 1966) tendo
parecer favorável sob número 619, da Comissão de Constituição e Justiças.

dos Santos, Auxiliar Legislativo, PL-10, paro ter

atendido, no prazo legal, a citação por

exercício na Diretoria do Arquivo.

Edital.

Secretaria do Senado Federal, em

Brasília, 17 de junho de 1966. –

20 de junho de 1968. – Evandro Mendes

Aloisio Barbosa de Souza, Presidente da

Vianna, Diretor-Geral.

Comissão de Inquérito.
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INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DOS CONGRESSITAS
32 – Rendas Patrimoniais
Ata da qüinqüagésima quinta reunido ordinária, realizada em 26 de
maio de 1966.
323 – Rend. Cap. Aplic. Empréstimos
Aos vinte e seis dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e
seis, às onze horas, na sala de reunião, presentes os Srs. Ary Pitombo, 20 – Emprést. simp. Consig. ...........
Passos Pôrto, Campos Vergal, Catete Pinheiro, Guído Mondin e Aniz Badra, 40 – Rep. pgt. maior emprést. .........
sob a Presidência do Monsenhor Arruda Câmara, reuniu-se o Conselho
Deliberativo dêste Instituto, a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e
34 – Receitas Especiais
aprovada a ata da reunião anterior passa-se a discussão do Projeto de
Regulamento apresentado pelo Sr. Ary Pitombo e relatado pelo Sr. Passos 341 – Juros de Mora .........................
Pôrto. Em seguida o Sr. Presidente declara o Projeto em votação, sendo o 349 – Rec. Especiais diversas ..........
mesmo aprovado por unanimidade. Finalmente é aprovado requerimento de
20 – Subvenções ............................
inscrição da Srª Alíria Rodrigues Corrêa. Nada mais havendo a tratar o
40 – Rep. Pagamento Pensões ......
Senhor Presidente encerra a sessão às treze horas e, para constar, eu,
60 – Rec. maior das pensões .........
.............................., lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. – Mons. Arruda da Câmara.
47 – Serviço Social:
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 1966

Cr$

Cr$

51.920.000
7.688.193

11 – Contrib. Segurados Facultativos
43.198.333
31.053.000
3.500.272

511 – Benefícios
Cr$
10 – Pensões
a
Contribuintes
(Aposentadorias Ordinárias) ....
20 – Pensões
a
Beneficiários
(Pensões Ordinárias) .............
21 – Pensões
Beneficiários
Especiais (Pensões Especiais)

20 – Contribuições da União
09.522.281
41.900.393

12.672.000
99.000

312 – Contribuições Especiais

85.094.669
8.811.143
151.575

10 –

Seguro de vida ........................

519 – Diversos
Previdência

despesas

2.840.000

de

10 – Restituições de contribuições..
20 – Pgto. maior nas pensões ........

430.860
1.118

97.329.368

62 – Empréstimos:

10 – Contrib. de Carência
2.904.760
8.502.510

11– Cont. Mandato Estadual
01 – De Seg. Obrigatórios ...............
02 – De Seg. Facultativos ................

Cr$

513 – Auxílios Pecuniários

29 – Desconto de Diárias

01 – De Seg. Obrigatórios ...............
02 – De Seg. Facultativos ................

8.021.309
820.000.945

51 – Despesa de Previdência e
Assistência:

10 – Contrib. Segurados Obrigatórios

01 – Da Câmara ...............................
02 – Do Senado ...............................

27.035.697

DESPESA

311– Contribuições

01 – Da Câmara ..............................
02 – Do Senado ...............................

1.405.503
37.500
25.000.000
592.579
116

10 – Rec. p/ seu crédito ...................
Total da Receita ..................................

31– Receita de Previdência:

01 – Da Câmara ..............................
02 – Do Senado ...............................
03 – Pensionistas ............................

369.320.097

471 – Fund. Assist. Social

RECEITA

01 – Da Câmara ..............................
02 – Do Senado ...............................

359.271.057
49.640

4.342.500
4.320.000 421.333.242

622 – Despesas
do
Serv.
Empréstimos Simples .............
20 – Dev. juros de empréstimo
amortizado antecipadamente ..
30 – Restituições de empréstimos

261.386.400
7.404.120
223.500

269.014.020

Total da Despesas ......................................................
Saldo do Mês ..............................................................
Total do Mês ...............................................................

386.343.385
459.657.560
826.000.945

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 84

CAPITAL FEDERAL

QUARTA - FEIRA, 23 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDÊNCIAIS
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, das
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
Constituição e do art. 19, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Dia 3 de agôsto:
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137,
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
AURO MOURA ANDRADE
de segurança a servidor público civil;
Presidente
ATA DA 84ª SESSÃO, EM 21 DE
Nº 206-66 (nº de origem 275SENADO FEDERAL
66), de 17 do mês em curso com
JUNHO DE 1966
O Sr. 2º-Secretário procede à importação, de consumo e de sêlo e referência ao Projeto de Lei nº 134leitura da ata da sessão anterior, – da quota de previdência social 66, e no Senado e nº 3.617-B-66 na
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
que e aprovada sem debates.
unifica as contribuições baseadas Câmara, que autoriza o Poder
LEGISLATURA
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte.
em fôlhas de salários e dá outras Executivo a a abrir, pelo Ministério
providencias – veto mantido pelo da Fazenda, crédito especial de Cr$
PRESIDÊNCIA
DOS
SRS:
15.000.000 (quinze milhões de
EXPEDIENTE
Congresso
cruzeiros), destinado ao pagamento
NOGUEIRA DA GAMA E GUIDO
Nº 203-56 (Nº de origem 366- de aluguéis atrasados de prédios
MONDIN.
MENSAGENS DO PRESIDENTE
66), de 16 do mês em curso com ocupados por Exatorias Federais
DA REPÚBLICA
referência ao veto ao Projeto de Lei instaladas no Estado de Minas
Às 14 horas e 30 minutos
da Câmara nº 59–64, no Senado e Gerais (Projeto que se transformou
acham-se presentes os Senhores;
I – De agradecimento de número 2.564-A-65, na Câmara, na Lei nº 5.031, de 17 de junho de
Senadores.
comunici
ao
referente
ao que reduz o prazo para aquisição da 1966);
Adalberto Sena.
Nº 207-66 (nº de origem 376-66)
pronunciamento do Senado sôbre nacionalidade brasileira ao natural
de 17 do mès em curso – com
Edmundo Levi.
Projeto de Lei de iniciativa do de país fronteriço e dá outras
referência ao Projeto de Lei nº 77-66,
Zacharias de Assumpção.
Presidente da República:
providências – veto mantido pelo no Senado nº 2.160-B-64, na Câmara
Pedro Carneiro.
Nº 200-66 (Nº de origem 3,63), Congresso;
que institui o "Dia do Motorista" –
Sebastião Archer.
de 16 do mês em curso – com
III – De Remessa de autógrafo Projeto que se transformou na Lei nº
Joaquim Parente.
5.132, de 17 de junho de 1966)
referência à rejeição do Projeto de de Decreto Legislativo promulgado:
Manoel Villaça.
Nº 208-66 (nº de origem 377-66) –
Lei número 105-66 no Senado e nº
Nº 204-66 (Nº de origem 367Domício Gondim.
3.557-B de 1966, na Câmara, que 66) de 16 do mês em curso – com de 17 do mês em curso – com
José Erímirio.
altera a redação do artigo. 86 da Lei referência ao Decreto Legislativo nº referência ao Projeto de Lei nº 128-66,
no Senado e nº 3.599-B-66, na Câmara
José Leite.
nº 4.215, de 27 de abril de 1966:
21, de 1966.
que isenta por 5 (cinco) anos, das taxas
Josaphat Marinho.
II – De agradecimento de
IV – De Restituição de de despacho aduaneiro, melhoramento
Lurico Rezende.
comunicação
referente
ao autógrafos de Projetos de Lei dos portos, armazenagem e de
Afonso Arinos.
pronunciamento
de
Congresso sancionados:
renovação da Marinha Mercante
Benedicto Valladares.
sobre vetos presidenciais:
Nº 205-66 (nº de origem 374- equipamentos hospitalares, cirúrgicos,
e
farmacêuticos
Nogueira da Gama.
Nº 201-66 (Nº de origem 364) 66), de 17 do mês em curso – com odontológicos
Lino de Mattos.
de 16 do mês em curso – com referência ao Projeto de Lei nº 132- importados pela SUSEME (Projeto que
Péricles Pedao.
referência ao veto Projeto de Lei nº 66, no Senado e nº 3.614-B, de se transformou na Lei número 5.033, de
17 de junho de 1986):
José Feliciano.
2-65 (CN), que altere a redação do 1966, na Câmara, que modifica o §
Nº 209-66 (nº de orgem 278-66)
Adolpho Franco.
art. 3º seu parágrafo único, da Lei 3º do art. 35 da Lei nº 4.863, de 29 – de 17 do mês em curso – com
Attílio Fontana.
número 4.737, de 15 de julho de de novembro de 1965, que reajusta referência ao Projeto de Lei nº 1301965 (Código Eleitoral) – Veto os vencimentos dos servidores civis 66, no Senado e nº 3.607–B-66, na
Guido Mondin.
mantido pelo Congresso
e militares altera as alíquotas dos Câmara a que autoriza o Poder
Daniel Krieger.
Nº 202-66 Nº de origem 365) de impostos de renda, importação, Executivo a abrir, pelo Ministério da
Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira e 16 do mês em curso – com consumo e sêlo e da quota Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 30.684.172 trinta milhões
da Gama): – A lista de presença referência ao veto ao Projeto nº 13- de previdência social, unifica
seiscentos e oitenta e quatro mil
(CN),
que
reajusta
os contribuições baseadas nas fôlhas cento e setenta e dois cruzeiros),
acusa e comparecimento de 23 Srs. 65
vencimentos
dos
servidores
civis
e
de
salários,
e
dá
outras
providências
Senadores. Havendo número, legal,
destinado ao pagamento das
militares,
altera
as
aliquotas (Projeto que se transformou na Lei quotas federais dos impostos de
declaro aberta a sessão.
dos impostos de renda, de nº 5.030, de 17 de julho de 1966);
consumo e renda relativas ao exerVai ser lida a ata.
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cício de 1963, devidas aos Municipios de
Ouro Branco, Branquinha, Jaramataia e
Carneiros, no Estado de Alagoas (Projeto
que se transformou na Lei nº 5.034, de 17
de junho de 1966;
Nº 210.66 (nº de origem 379-66) – de
17 do mês em curso – com referência ao
Projeto de Lei número 99-66 no Senado e
nº 3.562-B-66, na Câmara que estende a
parças licenciada nas condições que
especifica, o disposto no parágrafo único
do art. 20 da Lei nº 3.765, de 4 de
maio de 1960. Projeto que se
transformou na Lei nº 5.035, de 17 de
junho de 1966;
Nº 211-66 (nº de origem 380-66) –
de 17 do mês em curso – com referência
ao Projeto de Lei nº 112-66, no Senado e
nº 3.598-B–66, na Câmara, que altera o
Quadro de Pessoal – Parte Permanente –
da Universidade do Paraná, e dá
outras Providências (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.036, de 17 de
julho de 1966);
Nº 212-66 (nº de origem 381-66) –
de 17 do mês em curso – com referência
ao Projeto de Lei nº 114-66, no Senado e
nº 3.602-B-66, que extingue, no Ministério
da Saúde o Serviço Federal de
Bioestatística do Departamento Nacional
da Saúde e o Serviço de Estatística do
Departamento Nacional da Criança, e dá
outras providências (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.037, de 17 de
junho de 1966);
Nº 312-66 (nº de origem 382-66) –
de 17 do mês em curso – com referência
ao Projeto de Lei nº 133-66, no Senado e
nº 3.615-B-66, na Câmara, que autoriza a
abertura de credito especiais, no
montante de Cr$ 597.000.000 (quinhentos
e noventa e sete milhões de cruzeiros),
destinados ao Estado-Maior das Fôrças
Armadas; ao Superior Tribunal Militar e ao
Supremo Tribunal Federal (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.038, de 17 de
junho de 1966).
Mensagem nº 214, de 1966
(Nº 392, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal
De
acôrdo
com
o
preceito
constitucional e nos têrmos dos arts. 22 e
23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de
1961, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a
designação que desejo fazer do
Diplomata José Jobim, ocupante do cargo
de Ministro de Primeira Classe, do
Quadro de Pessoal, Parte Permanente,
do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno da República Argelina
Democrática Popular.
A fôlha de serviços do Embaixador
José Jobim que me induziu a escolhe-lo
para o desempenho dessa elevada
função, consta da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 21 de junho de 1966. a)
– Humberto de Alencar Castello Branco.
CURRICULUM VITAE
EMBAIXADOR JOSÉ JOBIM
O Embaixador José Jobim nasceu
em Ibitinga, Estado de São Paulo, em 2
de agôsto de 1909.
2. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores, como Cônsul de 3ª
Classe, em 6 de outubro de 1938;
promovido a Cônsul de 2ª Classe, por
merecimento, em 23 de dezembro de
1942; promovido a Primeiro Secretário,
por antiguidade, em 19 de setembro
de 1951; Conselheiro em 19 de no-
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vembro de 1953; promovido a Ministro de
Segunda Classe por merecimento, em 24
de setembro de 1954; promovido a
Ministro de Primeira Classe, por
merecimento, em 3 de agôsto de 1959.
3.
Durante
sua
carreira
desempenhou as funções seguintes:
Vice-Cônsul do Brasil em Iocoama,
de 6-10-38 a 10-11-38;
Vice-Cônsul do Brasil em Nova
York, de 11-8-41 a 24-12-42;
Cônsul-Adjunto do Brasil em Nova
York, de 24-12-42 a 1-1-1943;
Cônsul-Adjunto do Brasil em Argel,
de 15-6-43 a 10-11-43;
Cônsul-Adjunto do Brasil em Nova,
York, de 19-4 a 15-5-49;
Segundo Secretário do Brasil junto
às Nações Unidas, de 23-5-49;
Primeiro Secretário da Embaixada do
Brasil em Buenos Aires, de 29-2-52 a 3010-52;
Primeiro Secretário da Embaixada do
Brasil em Montevidéu, de 31.10.52 a 117-53;
Ministro
Plenipotenciário
do
Brasil em Helsinki, de 3-7-55 a 22-1256;
Ministro Conselheiro da Embaixada
do Brasil em Assunção, de 21-2-58 a 11
de novembro de 1959;
Encarregado de Negócios do Brasil
no Paraguai; de 18-3-58 a 16-4-58; de
2.5.58 a 20.5.58; de 1.7.58 a 11 de 1058;
de 17-8-58 a 2-9-58; de 18-9-58 a 2-1058; de 23-10-58 a 10-11-58 e de 17-11-58
a 19-11-58;
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno do Equador, de 11-11-59 a 16-1
de 1962.
4. Além dessas funções, exerceu o
Embaixador José Jobim as seguintes
missões e comissões:
Membro da Comissão Técnica
Brasil-Estados Unidos, de 12.10.42 e
3.3.43;

Assistente técnico do Gabinete do
Coordenador da Mobilização Econômica
de 2-10-42 a 20-5-43;
Chefe do Setor de Comércio Exterior
da
Coordenação
da
Mobilização
Econômica, de 8-10-42 a 15-3-43;
Na Exposição Roncador-Xingu, em
Aragarças, de 29.11.43 e 2.1.44 e de 101-44 e 26-2-44;
Na Fundação Brasil-Central, de 2911-43 a 4-5-44;
Membro do Conselho Federal de
Comércio Exterior de 5-1-44 a 31-12-44;
Assistente do Serviço de Imprensa
na Conferência Interamericana para a
Manutenção da Paz e da Segurança no
Continente; agôsto de 1947;
Membro da Delegação do Brasil à
Segunda
Sessão
da
Comissão
Econômica da América Latina, em
Havana, de 29-6-49 a 14-7-49;
Assessor da Delegação do Brasil à Nona
Sessão do Conselho Econômico e Social, em
Genebra, de 5-7-49 a 15-8 de 1949;
Assessor da Delegação do Brasil à
IV Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas, de 18-9-49 a 21-12-49;
Representante
do
Brasil
na
Conversão
dos
Territórios
Não
Autônomos, da ONU, agôsto de 1950;
Assessor da Delegação das Nações
Unidas em Nova York, em setembro de 1950;
Membro da Comissão Nacional de
Assistência Técnica, em 23-4-51;
Auxiliar de Gabinete do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, em julho
de 1953;
Representante
do
M.R.E.
na
comissão criada pela Lei que subordina
ao regime de licença prévia e intercâmbio
de exportação e importação com o
exterior;
Designado
para
orientar
as
atividades do Serviço de Informações do
M.R.E., de 21-12-53;
Consultor da Comissão Mista BrasilArgentina, janeiro de 1954;

Auxiliar do Gabinete do Ministro de
Estado para orientar as atividades do
Serviço de Informações, em 21 de janeiro
de 1954;
Assessor da Delegação do Brasil á X
Conferência Interamericana, realizada em
Caracas, em 1º de março de 1954;
Chefe do Serviço de Informações e
de Imprensa da Delegação do Brasil à X
Conferência Interamericana, realizada em
Caracas, em 1º de março de 1954;
Membro do Serviço de Informações,
quando da visita oficial do Presidente do
Líbano ao Brasil, em 18 de maio de 1954;
Chefe do Cerimonial da Presidência
da República, em 27-8-54;
Presidente da Seção Brasileira da
Comissão Permanente Brasil-Paraguai,
em 14-4-58;
Membro da Missão para representar
o Brasil nas solenidades de Posse do
Presidente da República do Equador, em
agôsto de 1960;
Membro
da
Comissão
de
Promoções, em outubro de 1962.
Verifica-se
dos
assentamentos
pessoais do Embaixador José Jobim que:
a) não consta dos mesmos qualquer
nota que o desabone;
b) foi êle diversas vêzes elogiado
pelo desempenho dado às missões que
foram cometidas;
c) é casado com a Senhora Lygia
Collor Jobim, de nacionalidade brasileira.
6. O Diplomata José Jobim, que, no
momento, exerce a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto
ao Govêrno da Colômbia, é indicado para
exercer idêntica função junto ao Govêrno da
República Argelina Democrática Popular.
Secretaria de Estado, em de
de
1966. – Pedro H. F. Belloc, Chefe,
interino, da Divisão do Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores.
Mensagem nº 215, de 1966
(Nº 391, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal.
De acôrdo com o preceito constitucional
e nos têrmos dos arts. 22 e 23 da Lei nº 3.917,
de 14 de julho de 1961, tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências
a designação que desejo fazer do Senhor
Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi,
Ministro de Segunda à Classe da carreira de
Diplomata do Quadro de Pessoal, Parte
Permanente, do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer, em comissão, a à
função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno do
Senegal.
A fôlha de serviços do Ministro Raul
à Henrique Castro e Silva de Vincenzi que
me induziu a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função,
consta da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília. em 21 de junho de 1956. –
Humberto de Alencar Castello Branco.
CURRICULUM VITAE
MINISTRO
RAUL
HENRIQUE
CASTRO E SILVA DE VINCENZI
O Ministro Raul Henrique Castro e Silva
de Vincenzi nasceu no Rio de Janeiro, antigo
Distrito Federal, em 14 de julho de 1918.
2. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores como Cônsul de
Terceira Classe, por concurso em 15 de
dezembro, de 1945: promovido a do
Secundo Secretário, por merecimento, em
7 de junho de 1950; promovido a Primeiro
Secretário, por merecimento, em 21 de
fevereiro de 1957;
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promovido a Ministro de Segunda Classe,
por merecimento, em 24 de outubro de
1961.
3. Durante sua carreira o Ministro
Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi
exerceu as seguintes funções: Segundo
Secretário na Embaixada do Brasil em
Washington, de 20 de setembro de 1950
a 15 de julho de 1953; Segundo
Secretário na Embaixada do Brasil em
Taipeh, de 6 de agôsto de 1953 a 1º de
novembro de 1954; Segundo Secretário
na Embaixada do Brasil em Londres, de
14 de janeiro de 1955 a 23 de julho de
1957; Chefe da Divisão do Cerimonial do
Departamento Político e Cultural, de 8 de
julho de 1958 a 26 de abril de 1961;
Chefe do Cerimonial, de 24 de outubro de
1961 a 8 de janeiro de 1963; Ministro
Conselheiro na Embaixada do Brasil em
Paris, por Decreto de 25 de junho de
1962; no pôste, de 12 de janeiro de 1963
a 3 de setembro de 1964; Cônsul-Geral
do Brasil em São Francisco, por Decreto
de 3 de setembro de 1964; na função, de
novembro de 1964 até esta data.
4. AIém dessas funções, exerceu o
Ministro Raul Henrique Castro e Silva de
Vincenzi as seguintes missões e
comissões: Designado para tomar parte
nos
trabalhos
preparatórios
da
Organização
da
Conferência
Interamericana para a Manutenção da
Paz da Segurança no Continente, em
julho de 1947; Assistente do Serviço do
Cerimonial na Conferência Interamericana
para a Manutenção da Paz da Segurança
no Continente. em agôsto de 1947;
Secretário
de
IX
Conferência
Internacional Americana realizada em
Bogotá, em 1948: Secretário da
Comissão Nacional do Trigo, em 1948;
Secretário da Delegação que representou
o Brasil na III Reunião das Partes
Contratantes do Acôrdo Geral sôbre
Tarifas Aduaneiras e Comércio, realizada
em Annecy, em 1949; Encarregado de
Negócios em Taipeh, de 30 de agôsto de
1953 a 26 de agôsto de 1954; à
disposição do senhor Ministro da
Aeronáutica, em 1957; à disposição do
Senhor Nobosuke Kishi, Primeiro Ministro
do Japão, durante sua permanência no
Brasil, e membro dos trabalhos de
organização do programa da visita oficial
de Sua Excelência, em 1959; membro do
Grupo de Trabalho de Transferência para
Brasília, em 1959; membro da Comissão
de Planejamento e execução das
solenidades da instalação da Nova
Capital da República, Brasília, em 1960;
membro do Grupo de Trabalho da
organização da programa da visita, ao
Brasil, do Presidente do México, em 1960;
membro da Comissão dos Trabalhos de
organização do programa da visita, ao
Brasil, do Presidente da República de
Cuba, Senhor Osvaldo Dorticós Torrado.
em 1960; membro da Comissão dos
Trabalhos da Organização do programa
de encontro dos Presidentes do Brasil e
da Itália, em abril de 1961; membro da
Missão Oficial aos Estados Unidos da
América e México. a fim de preparar a
visita do Presidente da República àqueles
países em março de 1962: Encarregado
de Negócios da Embaixada do Brasil em
Paris em abril e maio de 1963 e de agôsto
desse ano a abril de 1964; membro da
Delegação à 43ª Sessão do Conselho da
FAO, realizada em Roma, em 1964.
5. O Ministro Raul Henrique Castro e
Silva de Vincenzi é detentor dos
seguintes títulos:
Cavaleiro da Ordem Real da Vasa,
da Suécia;
Comendador
da
Ordem
do
Libertador, da Venezuela;
Comendador da Ordem do Mérito Militar;
Comendador da Ordem do Mérito
Aeronáutico.
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6.
Verifica-se
dos
seus
assentamentos pessoais que:
a) nada consta nos mesmos que o
desabone;
b) foi êle diversas vêzes elogiado
pelo desempenho dado às missões e
comissões que lhe foram confiadas.
7. O Ministro Raul Henrique Castro e
Silva de Vincenzi, que exercer, no
momento, a função de Cônsul-Geral do
Brasil em São Francisco, é indicado para
exercer, em comissão, a função de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno do Senegal:
Secretaria de Estado, em ... de .... de
1966. – Pedro H. F. Belloc, Chefe,
interino, da Divisão do Pessoal,
À Comissão de Relações Exteriores.
Mensagem nº 216, de 1966
(Nº 390, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal:
De
acôrdo
com
o
preceito
constitucional e nos ferinos dos artigos 22
e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho 11 de
1961, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a
designação que desejo fazer do
Embaixador Jayme Sloan Chermont,
ocupante do cargo de Ministro de
Primeira Classe, do Quadro de Pessoal,
Parte Permanente, do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer a
função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto a Sua
Majestade a Rainha da Grã-Bretanha.
A fôlha de serviços do Embaixador
Jayme Sloan Chermont, que me induziu a
escolhê-lo para desempenho dessa
elevada função, consta da anexa
informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 21 de junho de 1966. –
Humberto de Alencar Castello Branco.
CURRICULUM VITAE
EMBAIXADOR JAYME SLOAN
CHERMONT
O
Embaixador
Jayme
Sloan
Cheremont
nasceu
em
Londres,
Inglaterra, em 15 de abril de 1903.
2. É Bacharel em Ciências Juridicas e
Sociais pela Faculdade do Rio de Janeiro.
3. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores, como Terceiro
Oficial, por concurso, em 17 de julho de
1928; Cônsul de Terceira Classe, em 17
de janeiro de 1931; promovido a Segundo
Secretário; por merecimento, em 16 de
agôsto de 1932; promovido a Primeiro
Secretário, por merecimento, em 21 de
agôsto de 1941; Conselheiro, em 21 de
outubro de 1947; promovido a Ministro de
Segunda Classe, por merecimento, em 23
de maio de 1950; e promovido a Ministro
de Primeira Classe, or merecimento, em
1º de setembro de 1958.
4. Durante sua carreira desempenhou
as funções seguintes: Segundo Secretário
da Embaixada do Brasil na Grã-Bretanha, de
3 de maio de 1937 a 30 de abril de 1933,
Cônsul-Adjunto do Brasil em Buenos Aires,
de 6 de abril de 1943 a 27 de janeiro de
1945; Encarregado do Consulado-Geral do
Brasil em Buenos Aires, de 2 de setembro de
1943 a 6 de outubro de 1943 e de 27 de
dezembro de 1944 a 27 de janeiro de 1945;
Cônsul-Adjunto do Brasil em Rosário, de 29
de janeiro de 1945 a 14 de setembro de
1945; Conselheiro da Embaixada do Brasil
na Bélgica, de 25 de maio de 1950 a 2 de
junho de 1950; Ministro Conselheiro da
Embaixada do Brasil na Grã-Bretanha, de 6
de novembro de 1950 a 16 de janeiro de
1953: Encarregado de Negócios do Brasil na

Grã-Bretanha, de 13 de novembro de
1951 a 12 de dezembro de 1951 e de 17
de junho de 1952 a 6 de setembro de
1952; Cônsul Geral do Brasil em Nova
York, de 22 de abril de 1957 a 10 de
dezembro
de
1958;
Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno do Haiti, de 6 de
abril de 1960 a 3 de dezembro de
1961; Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno dos Países Baixos, por Decreto
de 5 de fevereiro de 1933. Na função, de
18 de abril de 1953 até a presente data.
5. O Embaixador Jayme Sloan
Chermont exerceu, além dessas funções,
as seguintes missões e comissões:
Intérprete da Comissão Internacional de
Jurisconsultos Americanos, abril a maio de
1927; Examinador de Inglês nos concursos
para Terceiro Oficial e Dactilógrafo, em
1930; Adido ao Gabinete do Ministro
Afrânio de Mello Franco, junho de 1931;
Examinador de Inglês no concurso para
Cônsul de Terceira Classe, abril de 1934;
Designado para a Comissão de Recepção
ao Cardeal Paccelli, novembro de 1934;
Designado para a Comissão de Recepção
à Missão Econômica Japonêsa, maio de
1935; Secretário da Delegação do Brasil à
8ª
Conferência
Interamericana
de
Consolidação da Paz, novembro de 1938;
Secretário da Delegação do Brasil à 8ª
Conferência Interamericana Lima, outubro
de 1938; Oficial de Gabinete do Ministro de
Estado, interino, Cyro de Freitas-Valle,
janeiro de 1939: Segundo Introdutor
Diplomático, março de 1939; SecretárioGeral junto à Comissão Interamericana de
Neutralidade, abril de 1941; SecretárioGeral da III Conferência Interamericana de
Radiocomunicação, setembro de 1945;
Delegado do Brasil ao V Congresso Postal
da União das Américas e Espanha,
setembro de 1946; Membro da Comissão
de Recepção ao Senhor Gabriel Gonzalez
Videlz, Presidente da República do Chile,
em junho de 1947 Secretário da Comissão
de Credenciais e Chefe do Serviço do
Cerimonial na Conferência Interamericana
para a Manutenção da Paz e da Segurança
no Continente, agôsto de 1947; Chefe da
Divisão Cultural, janeiro a dezembro de
1953; Membro da Comissão Preparatória
do I Festival Internacional do Cinema do
Brasil, fevereiro de 1953; Chefe da Divisão
Política, maio de 1954; Presidente da
Comissão de Inquérito para apurar os fatos
constantes do Processo nº 1-54;
Representante do Ministério das Relações
Exteriores à Comissão de Reparações de
Guerra, em 19 de junho de 1954; Substituto
do Chefe do Departamento Político e
Cultural em outubro de 1954; Substituto do
Chefe do Departamento Político e Cultural
em abril de 1955; Membro da Seção de
Segurança Nacional do Ministério das
Relações Exteriores, em junho de 1955;
Chefe substituto do Departamento Politico
e Cultural em março de 1956;
Representante do Ministério das Relações
Exteriores na Comissão Interministerial
encarregada de estudar as questões
relativas a "Northern Utilities", Chefe do
Departamento Político e Cultural de
fevereiro a maio de 1961; Secretário-Geral
em junho de 1961 em Missão Especial
para orienta a elaboração dos estudos
preparatórios referentes aos itens da
agenda da XVI Seção da Assembléia Geral
das Nações Unidas, setembro de 1961;
Chefe da Delegação do Brasil à III Sessão
Especial da XVI Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, setembro de
1961; Presidente da Comissão de
transferência da Secretaria de Estado das
Relações
Exteriores
e
do
Corpo
Diplomático para Brasília de outubro de
1961 a 31 de maio de 1983; Membro da
Comissão de Promoções da carreira de
Diplomata dezembro de 1961; Secretário-
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e Geral de Política Exterior, de julho e de
1962 a fevereiro de 1963; Delegado do
Brasil à XVII Sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas, setembro de 1962;
Chefe da mesma Delegação em outubro
e dezembro de 1962.
6. Verifica-se dos seus assentamene
tos pessoais que:
a) nada consta nos mesmos que o
desabone;
b) foi êle diversas vêzes elogiado a
pelo desempenho dado às missões e
comissões que lhe foram cometidas.
7. O Embaixador Jayme Sloan
Chemont, que exerce, no momento, a
função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno dos Países Baixos, é indicado
para exercer idênticas funções junto à
Sua Majestade a Rainha da GrãBretanha.
Secretaria de Estado, ... de ... de a
1966. – Pedro H. F. Belloc, Chefe,
interino, da Divisão do Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores.
OFÍCIO DO MINISTRO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Nº 11-66-P-MC, de 20 do mês em
curso – solicita providências a fim de ser
devolvido ao Supremo Tribunal Federal o
Ofício nº 8-65-P-MC, de 6 de maio
do ano em curso, referente à
inconstitucionalidade do itema II do art.
194 do Regimento Interno daquela Côrte,
remetido ao Senado por equívoco.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÓES
Do Ministro da Viação e Obras Públicas
(Avisos de 16 do mês em curso)
Nº B-192 – com referência ao
Requerimento nº 45-66, do Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres;
Nº B-193 – com referência ao
Requerimento nº 15-66, do Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres;
Nº B-194 – com referência ao
Requerimento nº 17-66, do Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres.
PARECERES
Parecer nº 642, de 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sõbre o Requerimento número 211 de 1966,
do Senador Ermírio deMorais, solicitando ao
Estado Maior das Fôrças Armadas
informações e sôbre acôrdo que permitiu
fôsse o território nacional aerofotografia e
aerofetometrado por técnicos estrangeiros.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
Requer o Senador Família de Morais
sejam solicitadas ao Estado Maior das
Fôrças
Armadas
as
seguintes
informações:
"1) Quando vai ser denunciado o
acôrdo que permitiu fôsse o território
nacional aerofotografado e aerofotometrado
por técnicos estrangeiros?
2) Quantas aerofotografias foram
tiradas até dezembro de 1965 e onde
estão os seus originais?
3) Essas fotografias estão à disposição
das emprêsas brasileiras? Onde?
4) Qual o órgão do E.M.F.A. que
dispõe de técnicos especializados em
geologia e geofísicos para fazer a
interpretação dêsses mapas?
5) Quanto foi despendido na
obtencão dessas aerofotografias?
6) Qual o aparelhamento usado e
qual o tipo de aeronave utilizada para
essa missão e qual a composição de suas
tripulações? Quantos brasileiro.
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integraram sua composição e em que
proporção?
7) Êsses brasileiros foram treinados,
tiveram preparação técnica adequada
para
trabalhos
de
cintilometria,
magnetometria
e
interpretação
de
aerofotografias?
8) Quais os resultados obtidos com
êsses serviços, de 2 (dois) de julho de
1964, quando tiveram início, até 31 de
dezembro de 1965"?
2. Justificando o Requerimento,
alega seu eminente autor que:
"a) em junho de 1965 apresentou um
Requerimento de Informação, número
368-65, sôbre a matéria, endereçado ao
Ministério das Minas e Energia;
b) entretanto, em resposta, o
Ministério das Minas e Energia esclareceu
que a matéria estava sob jurisdição do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística; e
c) contudo, feito o encaminhamento
do necessário expediente ao IBGE,
informou o Ministro Extraordinário para a
Coordenação dos Organismos Regionais
que o assunto está afeto ao Estado Maior
das Fôrças Armadas".
3. Recorda, ainda, o ilustre Senador,
que o Requerimento primitivo teve a sua
justificação concebida nos seguintes
têrmos:
"Como sabemos, foi efetivado, no
ano de 1964, acôrdo para o levantamento
aerofotométrico do território nacional, o
que tem sido feito a partir de 2 de julho
daquele ano. Segundo informações já do
conhecimento
público,
os
aviões
encarregados dessa missão, da mais alta
relevância para a segurança nacional,
têm levado tripulações que não são, em
sua maioria, compostas de brasileiros.
Ora, essa tarefa deveria e deverá ser
cometida a nacionais, como nos parece
óbvio. O requerimento visa esclarecer
essas dúvidas, bem como avaliar o
quanto já se despendeu com êsses
trabalhos e os seus resultados efetivos.
Finalmente,
pretendemos
obter
informações da disposição de nosso
Govêrno no sentido da denúncia desse
Acôrdo."
4. O Requerimento obedeceu ao
dispositivo do Regimento que regula a
matéria (art. 212) e não contraria nenhum
preceito da Constituição, pelo que não
temos nada a objetar-lhe.
Sala das Comissões, 17 de junho de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Gay da Fonseca, Relator. – Bezerra Neto.
– Menezes Pimentel. – Afonso Arinos. –
Josaphat Marinho.
PARECERES NS. 643 E 644, DE 1966
PARECER Nº 643, DE 1966
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 28, de 1966 (nº 3.088-B-65, na
Câmara) que institui o Dia Nacional do
Livro.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O presente projeto, de autoria do
nobre Deputado Italo Fittipaldi, institui o
Dia Nacional do Livro a ser comemorado,
anualmente, no dia 19 de outubro.
Justificando a iniciativa, declara seu
ilustre autor que "A criação da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, a 29 de
outubro de 1810, pelo Príncipe Regente.
D. João VI, constitui um dos legítimos
orgulhos da cultura nacional. Nada mais
significativo, pois, que a escolha desta
data, para que nela se comemore e se
institua o "Dia Nacional do Livro".
Já na primeira metade da década
de 1930-1940, comemorava-se em
todo território nacional a "Semana
do Livro", durante a qual eram realizadas
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conferências e palestras por insignes
mestres e sociológos, obtendo essas
solenidades expressivos êxitos culturais.
Ignoramos o destino de tais
comemorações. Se desapareceram é de
se lamentar.
Desde a grande descoberta de
Gutemberg a cultura de quase todos os
povos
entrou,
algumas
vêzes
exageradamente, na fase das tipografias.
A
partir
desta
data,
ininterruptamente,
em
tôdas
as
transformações sociais, políticas e
econômicas, a imprensa passou a exercer
poderosa inifluência, promovendo a
produção de livros em escala cada vez
maior.
Em decorrência dêste fato, a ciência
a cultura e a arte, até então represadas e
confinadas, começaram a ser exploradas
por um número crescente de pessoas,
nas suas fontes naturais: os livros.
A industrialização da imprensa e a
expansão quantitativa do movimento
editorialista,
aliadas
às
primeiras
pesquisas científicas em campos até
então inexplorados do saber, levaram os
homens a ver nos livros instrumentos
vivos de trabalho e poderosa fonte de
entretenimento espiritual.
Como bem observou o eminente
sociólogo Fernando de Azevedo até bem
pouco tempo se podia observar duas
atitudes
diante
das
livros:
uma,
aristocrática e até mesmo romântica, vale
dizer, de complacência em face do
exótico e do antigo: outra que veio a
prevalecer, democrática e pragmática
procurando ver no livro, não um fim mas
um meio destinado a impulsionar os
espíritos com as fôrças do otimismo e de
civilização.
Cedo com o aparecimento de novas
bibliotecas e o enriquecimento de suas
preciosas coleções, ficou evidenciado o
alto
significado
dos
livros
como
instrumentos insubstituíveis postos ao
serviço das artes das ciências e da
técnica.
Ùltimamente, a difusão cada vez
maior dos livros vem-se processando à
medida que progridem as indústrias
gráficas, os recursos econômicos de cada
nação, o interêsse dos governos bem
como a maior ou menor permeabilidade
das culturas nacionais às correntes
renovadoras da educação.
Hoje em dia estão cada vez mais
abertas as possibilidades aos estudantes
de tôdas as condições para a consulta e a
pesquisa de livros de todos os tipos fato
que vem contribuindo para reduzir
progressivamente as distâncias entre
mestres e alunos, alterando o sistema de
suas relações obrigando os professôres a
rever e repisar suas idéias para se manter
sempre a par das últimas conquistas do
saber humano.
É de se lamentar, apenas que nas
bibliotecas colegiais nem todos os livros
didáticos se apresentem com aquela
intensidade, plasticidade atração e
fertilidade pedagógicas, requeridas nas
obras dêste gênero, capazes de mostrar
aos alunos o segrêdo da cultura como
num alto relêvo de tudo quanto se precisa
saber para a vida.
Se o "Dia Nacional do Livro"
instituído pelo projeto em exame lograr
fazer que o brasileiro veja na obra que lê
as harmonias e belezas intrínsecas que
porventura contenha, certamente colimará
em parte seus objetivos. Afirmamos isto
porque, infelizmente, no Brasil, se lê
ainda pouco e mal não conseguindo
mesmo muitos livros didáticos explorar
nos jovens estudantes a sensibilidade e a
imaginação.
Na Inglaterra Shakespeare é autor
popular,
graças
às
adaptações
inteligentes de sua obra para uso nas
escolas. No Brasil, porém, ou pela
inacessibilidade de muitas obras ou
porque ainda muitos desconhecem a
arte de ler bem, como exercício intelectual
ou como uma criação quase da
mesma responsabilidade da produção

do escritor, os livros não têm exercido
todos os benefícios de que dêles se pode
esperar.
Comumente, para um povo como o
nosso com pequena tradição cultural, com
uma vida intelectual feita à base de um
automatismo desordenado, a leitura de
bons livros, quando não representa um
simples desejo de saber, constitui um
mero passa-tempo, e poucas vêzes como
deve, uma "recriação" do espírito,
destinada
a
encontrar
novas
e
significativas vivências.
"O Dia Nacional do Livro" poderá,
pois, oferecer esta vantagem: contribuir
para que os leitores brasileiros saibam
descobrir na leitura as verdadeiras
reações mentais, como que encontrandose mesmo através do que lê consoante
aquela afirmativa paradoxal de Carlyle: "o
homem só aprende o que êle já sabe".
Tudo indica, porém, que, entre nós,
em meio a tantas crises uma das
menores tem sido ainda a da produção de
bons livros. Apenas poucos dêles passam
de uma estação a outra gerando frutos
fecundos. Possuímos, hoje, a nosso
alcance, obras de real mérito de grandes
e profundas mensagens em que o leitor
pode com elas encontrar-se e sentir o que
há de aproveitável em suas palavras,
através do "terceiro ouvido", que nunca
deve faltar a um bom leitor, como
afirmativa o filósofo Nietzche.
Há quem assevere que estão
desaparecendo hoje os amantes da boa
leitura talvez mesmo entre os próprios
ingleses, tidos, neste particular, como
grandes mestres. A verdade, malgrado,
as grandes produções de nosso tempo é
que, de fato, estão rareando aquêle tipo
de leitor a que se referia Eca de Queiroz
"o leitor douto, agudo, amável, íntimo das
coisas que lê e que o escritor respeita
como de igual para igual.
A vida trepidante de nossos dias
tem-nos infelizmente, levado a ler menos,
no sentido da cultura e mais no sentido da
informação. Até pouco tempo um escritor
ficava satisfeito com cem leitores como foi
o caso de Stendhal: hoje, êle pode ganhar
um público tão numeroso como o de um
vespertino.
Há quem deplore não sem justa
razão que, atualmente, são poucos os
verdadeiros amigos dos livros, poucos os
que tratam como seus íntimos com
ternura e carinho. E no entanto um
grande livro é um pouco como a natureza
dadivoso e amigo.
Já o Padre Antônio Vieira dizia dos
livros que são mudos que falam surdos
que respondem, cegos que guiam, mortos
que vivem mestres silenciosos que
ensinam sem fastio falam a verdade sem
constrangimento
repreendem
sem
ilegível porque amigos verdadeiros e
conselheiros sinceros.
Cícero dizia que "uma casa sem
livros é como um corpo sem alma".
Pero Grullo afirmava que "o livro vem
unido à humanidade, como a pedra ao
muro como o sumo à pólpa dos frutos"
Faraday
fêz-se
encardenador
porque não via outra maio mais eficaz de
satisfazer sua sêde de livros. Suas
primeiras
tentativa
experimentais
consistiam em reproduzir até onde seus
recursos o permitiam os experimentos
descritos nos livros que lia.
Helmbortz
foi
empregado
de
biblioteca e dizia que seus conhecimentos
matemáticos os adquirira únicamente
através dos livros.
O ilustre educador Manuel Liurot
costuma dizer: "Na escola, faz falta o
mestre e o livro. No Instituto menos o
mestre e mais o livro Na Universidade
ainda menos o mestre que no Instituto e
muito mais o livro. Quer isto dizer que à
medida que cresce o ensino deve
decrescer o mestre e crescer o livro".
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De fato, sendo a cultura um aspecto
civilização
e
exprimindo-se
esta
preferencialmente através dos livros, não
se pode conceber uma cultura sem êles.
É ensinando os homens a se
servirem bem do livro que se assegura a
independência de julgamento e a
faculdade de se bastarem a si mesmos. O
livro torna-se, assim, na expressão de
Boutroux, "uma verdadeira libertação".
O projeto em exame, porém tem
outro aspecto digno de realce: pode êle,
também. contribuir para incutir o interêsse
que se deve ter pela preservação dos
livros. Como tôdas as produções da
cultura material, estão êles sujeitos à
destruição. Instrumento de trabalho, meio
poderoso de propagação da cultura, fonte
inesgotável de prazer espiritual guardião
das idéias dos pensadores das teorias
dos sábios, das criações dos artistas, é
uma pena vê-los tantas vêzes maltratados
por mãos impiedosas, corroídos pelas
traças, carcomidos pelos carunchos,
manchados pelo môfo ou empenados
pelo calor.
Mas, como se não bastasse tudo
isto, para aumentar a conspiração
silenciosa dêsses agentes destruidores, o
próprio homem a êles se acumplicia com
o seu descaso e falta de zêlo.
Cabe aqui ressaltar mais uma outra
vantagem que poderá advir do projeto o
combate a êsse instinto de predatório de
tantas pessoas e ao desinterêsse que
tantos têm pela conservação dos livros
combate que consistirá num esfôrco
pertinaz e consciente de educação,
suscitando não só o gôsto e o hábito pela
leitura mas o cuidado pela preservação
das obras impressas.
Em alguns países, como na
Alemanha e na Itália, atribui-se o mais
alto valor aos livros expresso através de
cursos para formarão de técnicos e
especialistas em laboratórios apropriados
ao exame da gênese estrutura e
alterações das matérias aplicadas na
indústria livreira.
Vão mais longe êsses países na
defesa dos livros: mantém Institutos
excelentemente aparelhados de patologia
do livro.
Se não estivéssemos impedidos por
lei, proporíamos a criação, também, no
Brasil, de um serviço ou de um Instituto
de patologia, análogo aos que funcionam
nos mencionados países. Aproveitando
porém a oportunidade sugerimos que o
Poder Executivo tome a si a iniciativa de
propor a criação dêste importante órgão.
Tal medida se faz tanto mais
necessária quando sabemos que de
acôrdo com os novos rumos da educação
decorrentes do deslocamento do centro
de gravidade do problema educacional do
professor para o educando o livro ganhou
novas
dimensões,
pelas
novas
oportunidades que se abriram ao seu
manuseio. Hoje o livro mudou apenas de
função: representa menos um roteiro um
ponto de referência, do que um
instrumento de pesquisa escolar em tôdas
as fases da escolaridade, passando a ser
o indispensável veículo de informações.
Hoje o que se nota com esta mudança de
missão do livro é que as bibliotecas, antes
vazias de alunos começam por tôda a
parte a ser frequentadas por leitores de
tôdas as categorias.
Eis
porque
devemos
louvar
iniciativas como a do projeto contribuindo
para que a escola êsse pequeno grande
mundo, deixe de ser um simulacro de
vida para constituir-se no centro nervoso
do organismo cultural de um novo
fazendo de suas bibliotecas verdadeiros
templos do saber colocando o livro em
condições de melhor servir à causa da
cultura e do bem-estar social.
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A Comissão de Educação e Cultura
opina, pois, pela aprovação do presente
projeto, nos têrmos da seguinte:

PARECERES NS. 645 E 646, DE 1966

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1-CEC

Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 1966
(nº 2.808-B, de 1965, na Câmara), que dá
a denominação de Via Prestes Maia à
BR-101, do Plano Rodoviário Nacional.

Institui o Dia Nacional do Livro e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o "Dia Nacional
do Livro", que será comemorado
anualmente, no dia 29 do mês de outubro.
Art. 2º O Ministério da Educação
e Cultura, através do Serviço Nacional
de Bibliotecas, e do Instituto Nacional
do Livro, organizará e fará executar
planos para cumprimento do estatuído
nesta Lei.
Parágrafo único. Sem interrupção
das
atividades
escolares,
nos
estabelecimentos federais de ensino e
nos particulares de qualquer grau, será
obrigatória a comemoração da data
referida no art. 1º, devendo o Ministério
da Educação e Cultura promover
entendimentos com as autoridades
estaduais e municipais, a fim de que igual
orientação seja dispensada nas escolas a
elas subordinadas.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator –
José Leite – Edmundo Levi – Mello Braga.
PARECER Nº 644, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 28, de 1966 (nº 3.088-B, de 1965, na
Câmara), que institui o Dia Nacional do
Livro.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Por fôrça do art. 88 do Regimento
Interno, veio à consideração da douta
Comissão de Constituição e Justiça o
presente projeto de lei, originário da outra
Casa do Congresso Nacional. Como está
explícita em sua fundamentação e
evidente de sua própria ementa, tem por
objetivo instituir o Dia Nacional do Livro,
tornando obrigatória a sua comemoração
nas escolas públicas e particulares de
ensino primário e médio.
No Senado, a matéria foi distribuída
à ilustrada Comissão de Educação e
Cultura, onde o seu Relator o nobre
Senador Gay da Fonseca ofereceu
brilhante e erudito parecer, demorando-se
em apreciações sôbre a alta importância
do livro para o desenvolvimento da cultura
e da vida de um povo.
Ao concluir o seu pronunciamento,
apresenta emenda substitutiva, que,
respeitando a essência do projeto inicial
procura dar-lhe maior e mais segura
exiquibilidade na prática, atribuindo ao
Ministério da Educação e Cultura, como é
lógico, o comando e a responsabilidade
das medidas administrativas tendentes a
colimar os fins, elevados e patrióticos da
proposição em causa. Dentro dessa
orientação de aumentar-lhe o conteúdo e
infundir-lhe
maior
influência,
principalmente nos meios educacionais, o
substitutivo
amplia
o
raio
de
obrigatoriedade
da
comemoração
instituída para alcançar, também os
estabelecimentos de nível superior.
Como se vê, o projeto em exame e o
seu substitutivo não envolvem aspecto
colidente com a Constituição e a
legislação em vigor.
Por isto, manifestamo-nos pela sua
constitucionalidade e juridicidade.
Sala das Comissões, em 17 de junho
de 1966. – Menezes Pimentel, Presidente
eventual – Wilson Gonçalves, Relator –
Gay da Fonseca – Afonso Arinos –
Bezerra Neto – Josaphat Marinho.

PARECER Nº 645, DE 1966

Relator: Sr. Eugênio de Barros.
O presente projeto, de autoria do
nobre Deputado Cunha Bueno, visa a dar
a designação de Prefeito Prestes Maia a
BR-101.
No primeiro exame desta proposição,
à Comissão de Transportes opinou fôsse
ouvido o DNER – Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem – sôbre as
consequências
técnicas
de
sua
aprovação.
Respondendo a tal indagação, o
Ministério da Viação (Aviso nº B-115),
sugere que "a denominação em aprêço
fique restrita ao trecho paulista, SantosDivisa com o Estado do Paraná, levando
em consideração que o Instituto Histórico
do Estado de São Paulo já aprovou a
denominação de "Padre Nóbrega" para o
percurso Santos-Rio de Janeiro, e que
nos demais Estados da Federação
atravessados
por
aquela
estrada,
determinadas extensões da mesma terão
nomes de personalidades locais".
Assim
sendo
opinamos
pela
aprovação do presente projeto e da
seguinte emenda:
EMENDA Nº 1 – CTCOP
Substitua-se o artigo 1º pelo
seguinte:
Art. 1º O trecho Santos-Divisa S.
Paulo-Paraná da rodovia BR-101, do
Plano Rodoviário Nacional passa a
denominar-se Via Prestes Maia.
Sala das Comissões, em 7 de junho
de 1966. – Ruy Carneiro, Presidente –
Eugênio Barros, Relator – José Leite.
PARECER Nº 646, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 2, de 1966 (nº 2.808-B-65 – Câmara),
que dá a denominação de Via Prestes
Maia à BR-101, do Plano Rodoviário
Nacional.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Ofereceu o Deputado Cunha
Bueno o presente projeto de Lei, segundo
o qual a rodovia BR-101, do Plano
Rodoviário Nacional, passa a denominarse Via Prestes Maia.
2. Já se pronunciou sôbre o mérito
da proposição, que encontrara plena
aprovação na Câmara dos Deputados, a
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, do Senado, sendo
relator o eminente Senador Eugênio de
Barros.
Do
ponto
de
vista
da
constitucionalidade
somos
pela
aprovação do projeto bem como da
Emenda da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.
Sala das Comissões, em 17 de junho
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente
– Bezerra Neto, Relator – Gay da
Fonseca – Josaphat Marinho – Menezes
Pimentel – Afonso Arinos.
PARECER Nº 647, DE 1966
Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado
número 60, de 1965.
Relator: Sr. Senador Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
do vencido para segundo turno do
Projeto de Lei do Senado nº 60, de 1965,

Junho de 1966

que dá nova redação ao "caput' do art. 1º
da Lei nº 94, de 16 de setembro de 1947,
que permite aos Juizes da Fazenda
Pública a requisição de processos
administrativos para a extração de peças.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1966. – Lino de Matos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano
ANEXO AO PARECER Nº 647,
DE 1966
Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº 60,
de 1965, que dá nova redação ao "caput"
do art. 1º da Lei número 94, de 16 de
setembro de 1947 que permite aos Juizes
da Fazenda Pública a requisição de
processos administrativos para a extração
de peças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O "caput" do art. 1º da Lei nº
94, de 16 de setembro de 1947, que
permite aos Juízes da Fazenda Pública a
requisição de processos administrativos
para a extração de peças, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1º Nas causas em que forem
interessados a União, os Estados, os
Municípios, ou suas autarquias, os Juízes
da Fazenda Pública, "ex officio" ou a
requerimento
das
partes,
poderão
requisitar, por telégrafo ou ofício, os
processos administrativos relacionados
com o ato ou fato submetido ao
Judiciário."
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 648, DE 1966
Redação final do
Resolução nº 30, de 1966.

Projeto

de

Relator: Sr. Senador Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 30, de
1966, que suspende a execução do art. 2º
da Lei federal nº 3.528, de 3 de Janeiro
de 1959.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1966. – Lino de Matos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano.
ANEXO AO PARECER Nº 648,
DE 1966
Redação final do
Resolução nº 30, de 1966.

Projeto
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PARECER Nº 649, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 1966 (nº 116-A de
1959, na Casa de origem).
Relator: Sr. Senador Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
12, de 1966 (nº 166-A-59, na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, de contrato
celebrado, em 6 de dezembro de 1952,
entre o Govêrno Federal e Antônio Adil
Mendonça e outros.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano.
ANEXO AO PARECER Nº 649
DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 1966 (número 166-A59, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
1º da Constituição Federal, e eu,
.............................., Presidente do Senado
Federal, promulgo, o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº ......
DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, de contrato celebrado, em 6
de dezembro de 1952, entre o Govêrno
Federal e Antônio Adil Mendonça e
outros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas
registrará o contrato de cooperação
celebrado, em 6 de dezembro de 1952,
entre o Govêrno Federal e Antônio Adil
Mendonça e sua mulher, João Coêlho
Lima Verde e sua mulher, José Bezerra
Pinheiro e sua mulher, Jairo Jucá e sua
mulher, Maria Eunice Lima Verde Rocha
e Maria Luíza Lima Verde Rocha, para
fins de irrigação agrícola da propriedade,
denominada "Gameleira", situada no
Município de Iguatu, Estado do Ceara.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER Nº 650, DE 1966

de

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal, e eu, ..., Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº ... DE 1966
Suspende a execução do art. 2º da
Lei Federal nº 3.528, de 3 de janeiro de
1959.
Art. 1º E' suspensa, por oposição ao
texto do artigo 135, §§ 1º e 2º, da
Constituição Federal, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em sessão de 17 de
maio de 1965, no Recurso Eleitoral nº
371, do Estado de São Paulo, a execução
do art. 2º da Lei federal nº 3.528, de 3 de
janeiro de 1959.
Art. 2º Esta resolução entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Redação, para turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 23, de 1963 (nº 3.171-B-57,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação,
para turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 23, de 1963 (número 3.171-B-57, na
Casa de origem), que regula o exercício
da profissão de agrônomo, e dá outras
providências, suprimindo de seu texto a
palavra "equiparadas" referente a escolas
uma vez que estas, de acôrdo com a
legislação em vigor, não mais existem,
havendo, inclusive, o Plenário desta
Casa, na oportunidade da votação do
Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 1965
(dispõe
sôbre
a
profissão
de
Nutricionistas), suprimido, por sugestão
da Comissão de Educação e Cultura,
aquela palavra do projeto.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1966. Lino de Matos, Presidente –
Edmundo Levi, Relator – José Feliciano.
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ANEXO AO PARECER Nº 650,
DE 1966

Redação do vencido para turno
suplementar do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1963 (nº
3.171-B-57, na Casa de origem), que regula
a profissão de agrônomo, e dá outras
providências.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Regula o exercício das profissões de
engenheiro,
arquiteto
e
engenheiroagrônomo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA
ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA
AGRONOMIA
CAPITULO I
DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Seção I
Caracterização e exercício das
profissões
Art. 1º As profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agrônomo são
caracterizadas pelas realizações de interêsse
social e humano que importem na realização
dos seguintes empreendimentos:
a) aproveitamento e utilização de
recursos naturais;
b)
meios
de
locomoção
e
comunicações;
c) edificações, serviços e equipamentos
urbanos, rurais e regionais, nos seus
aspectos técnicos e artísticos;
d) instalações e meios de acesso a
costas, cursos e massas de água e
extensões tensões terrestres;
e)
desenvolvimento
industrial
e
agropecuário;
Art. 2º O exercício, no País, da
profissão de engenheiro, arquiteto ou,
engenheiro-agrônomo,
observadas
as
condições de capacidade e demais
exigências legais, é assegurado:
a) aos que possuam, devidamente
registrado, diploma de faculdade ou escola
superior de engenharia arquitetura ou
agronomia,
oficiais
ou
reconhecidas,
existentes no País;
b) aos que possuam devidamente
revalidado e registrado no País, diploma de
faculdade ou escola estrangeira de ensino
superior de engenharia, arquitetura ou
agronomia, bem como os que tenham êsse
exercício
amparado
por
convênios
internacionais de intercâmbio;
c) aos estrangeiros contratados que, a
critério dos Conselhos Federal e Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
consideradas a escassez de profissionais de
determinada especialidade e o interêsse
nacional, tenham seus títulos registrados
temporàriamente.
Parágrafo único. O exercício das
atividades de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo
é
garantido
obedecidos os limites das respectivas
licenças e excluídas as expedidas, a título
precário, até a publicação desta lei, aos que,
nesta data, estejam registrados nos
Conselhos Regionais.
Art. 3º Nas localidades onde não haja
profissional
habilitado
os
Conselhos
Regionais poderão, a título precário,
autorizar, a pessoas idôneas, a prática das
atividades reguladas nesta lei, obedecidas as
normas nela estabelecidas.
Seção II
Do uso do título profissional
Art. 4º São reservadas exclusivamente
aos profissionais referidos nesta lei as
denominações de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo,
acrescidas,
obrigatòriamente, das características de sua
formação básica.
Parágrafo único. As qualificações
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de que trata êste artigo poderão ser
acompanhadas de designações outras
referentes a cursos de especialização,
aperfeiçoamento e pós-graduação.
Art. 5º As qualificações engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo só podem
ser acrescidas à denominação de pessoa
jurídica
composta
exclusivamente
de
profissionais que possuam tais títulos.
Art. 6º Só poderá ter em sua
denominação as palavras engenharia,
arquitetura ou agronomia a firma comercial
ou industrial cuja diretoria fôr composta, em
sua maioria, de profissionais registrados nos
Conselhos Regionais.
Art. 7º A concessão de licença, a título
precário, nos têrmos do art. 3º desta lei, não
autoriza o uso dos títulos de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo.
Seção III
Do exercício ilegal da profissão
Art. 8º Exerce ilegalmente a profissão
de engenheiro, arquiteto ou engenheiroagrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que
realizar atos ou prestar serviços público ou
privado reservados aos profissionais de que
trata esta lei e que não possua registro nos
Conselhos Regionais;
b) o profissional que se incumbir de
atividades
estranhas
às
atribuições
discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu
nome a pessoas, firmas, organizações ou
emprêsas executoras de obras e serviços
sem sua real participação nos trabalhos
delas;
d) o profissional que, suspenso de seu
exercício, continue em atividade;
e) a firma, organização ou sociedade
que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer
atribuições reservadas aos profissionais da
engenharia, da arquitetura e da agronomia,
com infringência do disposto no parágrafo
único do art. 10 desta lei.
Seção IV
Atribuições profissionais e coordenação de
suas atividades
Art. 9º As atividades e atribuições
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do
engenheiro-agrônomo consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e
comissões
em
entidades
estatais,
paraestatais, autárquicas, de economia mista
e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de
regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais
e desenvolvimento da produção industrial e
agro-pecuária;
c)
estudos,
projetos,
análises,
avaliações, vistorias, perícias, pareceres e
divulgação técnica:
d) ensino, pesquisas, experimentação e
ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços
técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços
técnicos;
h) produção técnica especializada,
industrial ou agro-pecuária.
Parágrafo único. Os engenheiros,
arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão
exercer qualquer outra atividade que, por sua
natureza, se inclua no âmbito de suas
profissões.
Art. 10 As atividades e atribuições
enunciadas nas alíneas a, b, e, d e f do artigo
anterior são da competência de pessoas
físicas, para tanto, legalmente habilitadas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e
organizações estatais só poderão exercer as
atividades discriminadas no art. 9º, com
excessão das contidas na alínea "a", com a
participação efetiva e autoria declarada

de profissional legalmente habilitado e
registrado
pelo
Conselho
Regional,
assegurados os direitos que esta lei lhe
confere.
Art. 11. As atividades enunciadas nas
alíneas g e h do art. 9º, observados os
preceitos desta lei, poderão ser exercidas,
indistintamente, por profissionais ou por
pessoas jurídicas.
Art. 12. As características da formação
dos profissionais de que trata esta lei, serão
determinadas em função de seus titulos,
através das indicações feitas ao Conselho
Federal pelas Congregações das escolas e
faculdades de engenharia, arquitetura e
agronomia.
Art. 13. Cabe às Congregações das
escolas e faculdades de engenharia,
arquitetura e agronomia indicar, ao Conselho
Federal, em função dos títulos apreciados
através da formação profissional, em têrmos
genéricos;
as
características
dos
profissionais por ela diplomados.
Art. 14. O Conselho Federal organizará
e manterá atualizada a relação dos títulos
concedidos pelas escolas e faculdades, bem
como seus cursos e currículos, com a
indicação das suas características.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho
Federal,
mediante
representação
de
entidades de classes e, tendo em vista o alto
interêsse do exercício profissional, a revisão
das indicações das escolas e faculdades.
Art. 15. Na União, nos Estados e nos
Municípios, nas entidades autárquicas,
paraestatais e de economia mista, os cargos
e funções que exijam conhecimentos de
engenharia,
arquitetura
e
agronomia,
relacionados conforme o disposto na alínea
"g" do art. 30, sómente poderão ser exercidos
por profissionais habilitados de acôrdo com
esta lei.
Art. 16. Os estudos, plantas, projetos,
laudos e qualquer outro trabalho de
engenharia, de arquitetura e de agronomia,
quer público, quer particular, sómente
poderão ser submetidos ao julgamento das
autoridades competentes e só terão valor
jurídico quando seus autores forem
profissionais habilitados de acôrdo com esta
lei.
Art. 17. Nos trabalhos gráficos,
especificações,
orçamentos,
pareceres,
laudos e atos judiciais ou administrativos, é
obrigatória, além da assinatura, precedida do
nome da emprêsa, sociedade, instituição ou
firma a que interessarem, a menção explicita
do título do profissional que os subscrever e
do número da carteira referida no art. 59.
Art. 18. São nulos de pleno direito os
contratos referentes a qualquer ramo da
engenharia, arquitetura ou da agronomia,
inclusive a elaboração de projeto, direção ou
execção de obras, quando firmados por
entidade pública ou particular com pessoa
física ou jurídica não legalmente habilitada a
praticar a atividade nos têrmos desta lei.
Art. 19. Enquanto durar a execução de
obras, instalações e serviços de qualquer
natureza, é obrigatória a colocação e
manutenção de placas visíveis e legíveis ao
público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus
aspectos técnicos e artísticos, assim como os
dos responsáveis pela execução dos
trabalhos.
CAPITULO II
DA RESPONSABILIDADE E AUTORIA
Art. 20. Os direitos de autoria de um
plano ou projeto de engenharia, arquitetura
ou agronomia, respeitadas as relações
contratuais expressas entre o autor e outros
interessados, são do profissional que os
elaborar.
Parágrafo único. Cabem ao profissional
que os tenha elaborado os prêmios ou
distinções honorificas concedidas a projetos,
planos, obras ou serviços técnicos.
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Art. 21. As alterações do projeto ou
plano original só poderão se feitas pelo
profissional que o tenha elaborado.
Parágrafo único. Estando impedido ou
recusando-se o autor do projeto ou plano
original
a
prestar
sua
colaboração
profissional, comprovada a solicitação, as
alterações ou modificações dêles poderão
ser feitas por outro profissional habilitado, a
quem caberá a responsabilidade pelo projeto
ou plano modificado.
Art. 22. Quando a concepção geral que
caracteriza um plano ou projeto fôr elaborada
em conjunto por profissionais legalmente
habilitados, todos serão considerados coautores do projeto, com os direitos e deveres
correspondentes.
Art.
23.
Os
profissionais
ou
organizações de técnicos especializados que
colaborarem numa parte do projeto, deverão
ser mencionados explicitamente como
autores da parte que lhes tiver sido confiada,
tornando-se mister que todos os documentos,
como plantas, desenhos, cálculos, pareceres,
relatórios, análises, normas, especificações e
outros documentos relativos ao projeto,
sejam por êles assinados.
Parágrafo único. A responsabilidade
técnica pela ampliação, prosseguimento ou
conclusão de qualquer empreendimento de
engenharia, arquitetura ou agronomia caberá
ao profissional ou entidade registrada que
aceitar êsse encargo, sendo-lhe, também
atribuída a responsabilidade das obras,
devendo o Conselho Federal adotar
resolução quanto às responsabilidades das
partes já executadas ou concluídas por
outros profissionais.
Art. 24. Sempre que o autor do projeto
convocar, para o desempenho do seu
encargo, o concurso de profissionais da
organização de profissionais, especializados
e legalmente habilitados, serão êstes havidos
como co-responsáveis na parte que lhes diga
respeito.
Art. 25. Ao autor do projeto ou a seus
propostos é assegurado o direito de
acompanhar a execução da obra, de modo a
garantir a sua realização de acôrdo com as
condições,
especificações
e
demais
pormenores técnicos nêle estabelecidos.
Parágrafo único. Terão o direito
assegurado, neste artigo, ao autor do projeto,
na parte que lhes diga respeito, os
profissionais especializados que participarem
como co-responsáveis, na sua elaboração.
Art. 26. Os Conselhos Regionais criarão
registros de autoria de planos e projetos,
para salvaguarda dos direitos autorais dos
profissionais que o desejarem.
TÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS
PROFISSÕES
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES
Art. 27. A aplicação do que dispõe esta
lei, a verificação e fiscalização do exercício e
atividades das profissões nela reguladas
serão exercidas por um Conselho Federal de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(CONFEA) e Conselhos Regionais de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(CREA),
organizados
de
forma
a
assegurarem unidade de ação.
Art. 28. Mantidos os já existentes, o
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia promovera a instalação, nos
Estados, Distrito Federal e Territórios
Federais,
dos
Conselhos
Regionais
necessários à execução desta lei, podendo, a
ação de qualquer dêles, estender-se a mais
de um Estado.
§ 1º A proposta de criação de
novos Conselhos Regionais será feita
pela maioria das entidades de classe
e escolas ou faculdades com sede na
nova
Região,
cabendo
aos
Conse-
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lhos atingidos pela iniciativa opinar e
encaminhar a proposta à aprovação do
Conselho Federal.
§ 2º Cada unidade da Federação só
poderá ficar na jurisdição de um Conselho
Regional.
§ 3º A sede dos Conselhos Regionais
será no Distrito Federal, em capital de Estado
ou de Território Federal.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
Seção I
Da instituição do Conselho e suas atribuições
Art. 29. O Conselho Federal de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(CONFEA), é a instância superior da
fiscalização do exercício profissional da
engenharia, da arquitetura e da agronomia.
Art. 30 São atribuições do Conselho
Federal:
a) organizar o seu regimento interno e
estabelecer
normas
gerais
para
os
regimentos dos Conselhos Regionais;
b) homologar os regimentos internos
organizados pelos Conselhos Regionais;
c) examinar e decidir em última
instância os assuntos relativos ao exercício
das profissões de engenharia, arquitetura e
agronomia, podendo anular qualquer ato que
não estiver de acôrdo com a presente lei;
d) tomar conhecimento e dirimir
quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos
Regionais;
e) julgar em última instância os recursos
sôbre registros, decisões e penalidades
impostas pelos Conselhos Regionais;
f) baixar e fazer publicar as resoluções
previstas para regulamentação e execução
da presente lei, e, ouvidos os Conselhos
Regionais, resolver os casos omissos;
g) relacionar os cargos e funções dos
serviços estatais, paraestatais, autárquicos e
de economia mista, para cujo exercício seja
necessário o título de engenheiro, arquiteto
ou engenheiro-agrônomo;
h) incorporar ao seu balancete de
receita e despesa os dos Conselhos
Regionais;
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia
do expediente encaminhado ao Tribunal de
Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa;
j) publicar anualmente a relação de
títulos, cursos e escolas de ensino superior,
assim como, periòdicamente, relação de
profissionais habilitados;
k) fixar, ouvindo o respectivo Conselho
Regional, as condições para que as
entidades de classe da região tenham nêle
direito a representação;
I) promover, pelo menos uma vez por
ano, as reuniões de representantes dos
Conselhos Federal e Regionais previstas no
art. 56 desta lei;
m) examinar e aprovar a proporção das
representações dos grupos profissionais nos
Conselhos Regionais;
n) julgar, em grau de recurso, as
infrações do Código de Ética Profissional do
engenheiro,
arquiteto
e
engenheiroagrônomo, elaborado pelas entidades de
classe:
o) aprovar ou não as propostas de
criação de novos Conselhos Regionais;
p) fixar e alterar as anuidades,
emolumentos e taxas a pagas pelos
profissionais e pessoas jurídicas referidos no
art. 66.
Parágrafo único. Nas questões relativas
a atribuições profissionais, a decisão do
Conselho Federal só será tomada com o
mínimo de 12 (doze) votos favoráveis.
Art. 31. Constituem renda do Conselho
Federal:
a) um décimo da renda bruta dos
Conselhos Regionais;

b) doações, legados, juros e receitas
patrimoniais;
c) subvenções.
Seção II
Da composição e organização
Art. 32. O Conselho Federal será
constituído por 18 (dezoito) membros,
brasileiros, diplomados em Engenharia,
Arquitetura ou Agronomia, habilitados de
acôrdo com esta lei, obedecida a seguinte
composição:
a) 15 (quinze) representantes de grupos
profissionais, sendo 9 (nove) engenheiros
representantes
de
modalidades
de
engenharia
estabelecida
em
têrmos
genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo
de 3 (três) modalidades, de maneira a
corresponderem às formações técnicas
constantes dos registros nêle existentes; 3
(três) arquitetos e 3 (três) engenheirosagrônomos;
b)1 (um) representante das escolas de
engenharia, 1 (um) representante das
escolas de arquitetura e 1 (um) representante
das escolas de agronomia.
§ 1º Cada membro do Conselho Federal
terá (1 (um) suplente.
§ 2º O presidente do Conselho Federal
será eleito, por maioria absoluta, dentre os
seus membros.
§ 3º A vaga do representante nomeado
presidente do Conselho será preenchida por
seu suplente.
Art. 33. Os representantes dos grupos
profissionais referidos na alínea "a" do art. 32
e seus suplentes serão eleitos pelas
respectivas entidades de classe registradas
nas regiões, em assembléias especialmente
convocadas para êste fim pelos Conselhos
Regionais, cabendo a cada região indicar, em
forma de rodízio, um membro do Conselho
Federal.
Parágrafo único. Os representantes das
entidades de classe nas assembléias
referidas neste artigo serão por elas eleitos
na forma dos respectivos estatutos.
Art. 34. Os representantes das escolas
ou faculdades e seus suplentes serão eleitos
por maioria absoluta de votos em assembléia
dos delegados de cada grupo profissional,
designados pelas respectivas Congregações.
Art. 35. Os mandados dos membros do
Conselho Federal e do Presidente serão de 3
(três) anos.
Parágrafo único. O Conselho Federal se
renovará anualmente pelo têrço de seus
membros.
CAPÍTULO II
DOS CONSELHOS REGIONAIS DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
Seção I
Da instituição dos Conselhos Regionais e
suas atribuições
Art. 36. Os Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA)
são órgãos de fiscalização do exercício das
profissões de engenharia, arquitetura e
agronomia, em suas regiões.
Art. 37. São atribuições dos Conselhos
Regionais:
a) elaborar e alterar seu regimento
interno, submetendo-o à homologação do
Conselho Federal.
b) criar as Câmaras Especializadas
atendendo às condições de maior eficiência
da fiscalização estabelecida na presente lei;
c)
examinar
reclamações
e
representações acêrca de registros;
d) julgar e decidir, em grau, de recursos,
os processos de infração da presente lei e do
Código de Ética, enviados pela Câmaras
Especializadas;
e) julgar em grau de recursos, os
processos de imposição de penalidades e
multas;
f) organizar o sistema de fiscalização do
exercício das profissões reguladas pela
presente lei;

Junho de 1966

g) publicar relatórios de seus trabalhos
e relações dos profissionais e firmas
registrados;
h) examinar os requerimentos e
processos de registro em geral, expedindo as
carteiras profissionais ou documentos de
registro;
i) sugerir ao Conselho Federal medias
necessárias á regularidade dos serviços e á
fiscalização do exercício das profissões
reguladas nesta lei;
j) agir, com a colaboração das
sociedades de classe e das escolas ou
faculdades de engenharia, arquitetura e
agronomia, nos assuntos relacionados com a
presente lei;
k) cumprir e fazer cumprir a presente lei,
as resoluções baixadas pelo Conselho
Federal, bem com expedir atos que para isso
julguem necessários;
l) criar inspetorias e neomear inspetores
especiais
para
maior
eficiência
da
fiscalização;
m) deliberar sôbre assuntos de
interesse geral e administrativos e sôbre os
casos
comuns
a
duas
ou
mais
especializações profissionais;
n) julgar, decidir ou dirimir as questões
da atribuição da competência das Câmaras
Especializadas referidas no artigo 48, quando
não possuir o Conselho Regional número
suficiente de profissionais do mesmo grupo
para constituir a respectiva Câmara, como
estabelece o artigo 51;
o) organizar, disciplinar e manter
atualizado o registro dos profissionais e
pessoas jurídicas que, nos têrmos desta lei,
se inscrevam para exercer atividades de
engenharia, arquitetura ou agronomia, na
Região;
p) organizar e manter atualizado o
registro das entidades de classe referidas no
artigo 65 e das escolas e faculdades que, de
acôrdo com esta lei, devam participar da
eleição de representantes destinada a
compor o Conselho Regional e o Conselho
Federal;
q) organizar, regulamentar e manter o
registro de projetos e planos a que se refere
o artigo 26;
r) registrar as tabelas básicas de
honorários profissionais elaboradas pelos
órgãos de classe.
Art. 38. Constituem renda dos
Conselhos Regionais;
a) as taxas de expedição das carteiras
profissionais e de registros;
b) as multas aplicadas de conformidade
com a presente lei;
c) doações, legados, juros e receitas
patrimoniais;
d) subvenções.
Artigo 39. Da renda bruta proveniente
da arrecadação das taxas e multas referidas
nas alíneas a e b do artigo anterior, o
Conselho Regional recolherá um décimo ao
Conselho Federal, de acôrdo com o artigo 31.
Parágrafo
único.
Os
Conselhos
Regionais destinarão anualmente a renda
líquida provinda da arrecadação das multas a
medidas que objetivem o aperfeiçoamento
técnico e cultural do engenheiro, do arquiteto
e do engenheiro-agrônomo.
Seção II
Da composição e organização
Artigo 40. Os Conselhos Regionais
serão constituídos de brasileiros diplomados
em curso superior, legalmente habilitados de
acôrdo com a presente lei, obedecida a
seguinte composição:
a) um presidente, eleito por maioria
absoluta pelos membros do Conselho, com
mandato de 3 (três) anos;
b) um representante de cada escola ou
faculdade de engenharia, arquitetura e
agronomia com sede na Região;
c) representantes diretos das entidades
de classe de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo, registradas na Região
de conformidade com o artigo 65.
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Parágrafo único. Cada membro do
Conselho terá um suplente.
Artigo 41. Os representantes das
escolas e faculdades e seus respectivos
suplentes serão indicados por suas
congregações.
Artigo 42. Os representantes das
entidades de classe e respectivos suplentes
serão eleitos por aquelas entidades na forma
de seus Estatutos.
Artigo 43. O número de conselheiros
representativos das entidades de classe será
fixado nos respectivos Conselhos Regionais,
assegurados o mínimo de um representante
por entidade de classe e a proporcionalidade
entre os representantes das diferentes
categorias profissionais.
Artigo 44. A proporcionalidade dos
representantes de cada categoria profissional
será estabelecida em face dos números
totais dos registros no Conselho Regional, de
engenheiros das modalidades genéricas
previstas na alínea "a" do artigo 32, de
arquitetas e de engenheiros-agrônomos, que
houver em cada região, cabendo a cada
entidade de classe registrada no Conselho
Regional um número de representantes
proporcional
à
quantidade
de
seus
associados, assegurado o mínimo de um
representante por entidade.
Parágrafo único. A proporcionalidade de
que trata êste artigo será submetida á prévia
aprovação do Conselho Federal.
Artigo 45. Os Conselhos Regionais
funcionarão em pleno e para os assuntos
específicos, organizados em Câmaras
Especializadas correspondentes às seguintes
categorias profissionais: engenharia nas
modalidades correspondentes ás formações
técnicas referidas na alínea a do art. 32,
arquitetura e agronomia.
Artigo 46. O mandato dos conselheiros
regionais será de 3 (três) anos e se renovará
anualmente pelo terço de seus membros.
Artigo 47. Cada Conselho Regional terá
inspetorias, para fins de fiscalização, nas
cidades ou zonas onde se fizerem
necessárias.
CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS
Seção I
Da Instituição das Câmaras e suas
atribuições
Artigo 48. As Câmaras Especializadas
são os órgãos dos Conselhos Regionais
encarregados de julgar e decidir sôbre os
assuntos de fiscalização pertinentes às
respectivas especializações profissionais e
infrações do Código de Ética.
Artigo 49. São atribuições das Câmaras
Especializadas:
a) julgar os casos de infração da
presente lei, no âmbito de sua competência
profissional específica:
b) julgar as infrações do Código de
Ética;
c) aplicar as penalidades e multas
previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de
registro de profissionais, das firmas, das
entidades de direito público, das entidades de
classe e das escolas ou faculdades na
Região;
e) elaborar as normas para a
fiscalização das respectivas especializações
profissionais;
f) opinar sôbre os assuntos de interêsse
comum de duas ou mais especializações
profissionais, encaminhando-os ao Conselho
Regional.
Seção II
Da Composição e organização
Art. 50. As Câmaras Especializadas
serão
constituídas
pelos
conselheiros
regionais.
Parágrafo único. Em cada Câmara
Especializada haverá um membro, eleito
pelo Conselho Regional, representando
as
demais
categorias
profissionais
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Artigo 51. Será constituída Câmara
Especializada
desde
que
entre
os
conselheiros regionais haja um mínimo de 3
(tres) do mesmo grupo profissional.
Capítulo V
Generalidades
Artigo 52. Aos Presidentes do
Conselhos Federal e Regionais compete,
além da direção do respectivo Conselho, sua
representação em juízo.
Artigo 53. O conselheiro federal ou
regional que durante 1 (um) ano faltar, sem
licença prévia, a 6 (seis) sessões,
consecutivas
ou
não
perderá
automàticamente o mandato passando êste a
ser exercido, em caráter efetivo, pelo
respectivo suplente.
Artigo 54. O mandato dos Presidentes e
dos conselheiros será honorifico.
Art. 55. O exercício da função de
membro dos Conselhos por espaço de tempo
não inferior a dois têrços do respectivo
mandato será considerado serviço relevante
prestado a Nação.
§ 1º O Conselho Federal concederá aos
que se acharem nas condições dêste artigo o
certificado
de
serviço
relevante,
independentemente de requerimento do
interessado, dentro de 12 (doze) meses
contados a partir da comunicação dos
Conselhos.
§ 2º Será considerado como serviço
público efetivo, para efeito de aposentadoria
e disponibilidade, o tempo exercido como
Presidente ou Conselheiro, vedada, porém, a
contagem cumulativa com tempo exercido
em cargo público.
Art. 56. Os representantes dos
Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão
pelo menos uma vez por ano para,
conjuntamente, estudar e estabelecer
providências que assegurem ou aperfeiçoem
a aplicação da presente lei, devendo o
Conselho Federal remeter aos Conselhos
Regionais, com a devida antecedência, o
temário respectivo.
Art. 57. Aos Conselhos Regionais é
cometido o encargo de ilegível qualquer
dúvida ou omissão sôbre a aplicação desta
lei, com recurso "ex officio", de efeito
suspensivo, para o Conselho Federal, a
quem compete decidir em última instância,
em caráter geral.
TITULO III
DO REGISTRO E FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL
CAPÍTULO I
DO REGISTRO DOS PROFISSIONAIS
Art. 58. Os profissionais habilitados na
forma estabelecida nesta lei só poderão
exercer a profissão após o registro no
Conselho Regional, sob cuja jurisdição se
achar o local de sua atividade.
Art. 59. Aos profissionais registrados de
acôrdo com esta lei será fornecida carteira
profissional, conforme modelo adotado pelo
Conselho Federal, contendo o número do
registro, a natureza do título, especializações
e todos os elementos necessários à sua
identificação.
§ 1º A expedição da carteira a que se
refere o presente artigo fica sujeita á taxa que
fôr arbitrada pelo Conselho Federal.
§ 2º A carteira profissional, para os
efeitos desta lei, substituirá o diplome, valerá
como documento de identidade e terá fé
pública.
§ 3º Para emissão da carteira
profissional os Conselhos Regionais deverão
exigir do interessado a prova de habilitação
profissional e de identidade, bem como
outros elementos julgados convenientes, de
acôrdo com instruções baixadas pelo
Conselho Federal.
Art.
60.
Os
diplomados
por
escolas ou faculdades de engenharia,
arquitetura
ou
agronomia,
oficiais
ou reconhecidos cujos diplomas não te-
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nham sido registrados, mas estejam em
processamento
na
repartição
federal
competente, poderão exercer as respectivas
profissões mediante registro provisório no
Conselho Regional.
Art. 61. Se o profissional, firma ou
organização,
registrado
em
qualquer
Conselho Regional, exercer atividade em
outra Região, ficará obrigado, a visar, nela, o
seu registro.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO DE FIRMAS E ENTIDADES
Art. 62. As firmas, sociedades
associações, companhias, cooperativas e
empresas em geral, que se organizem para
executar obras ou serviços relacionados na
forma estabelecida nesta lei, só poderão
iniciar suas atividades depois de promoverem
o competente registro nos Conselhos
Regionais, bem como o dos profissionais do
seu quadro técnico.
§ 1º O registro de firmas, sociedades,
associações, companhias, cooperativas e
emprêsas em geral só será concedido se sua
denominação fôr realmente condizente com
sua finalidade e qualificação de seus
componentes.
§ 2º As entidades estatais, paraestatais,
autárquicas e de economia mista que tenham
atividade na engenharia, na arquitetura ou na
agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de
profissionais
dessas
categorias,
são
obrigadas, sem qualquer ônus, a fornecer
aos Conselhos Regionais todos os elementos
necessários à verificação e fiscalização da
presente lei.
§ 3º O Conselho Federal estabelecerá,
em resoluções, os requisitos que as firmas ou
demais organizações previstas neste artigo
deverão preencher para o seu registro.
Art. 63. Tôda e qualquer firma ou
organização que, embora não enquadrada no
artigo anterior, tenha alguma seção ligada ao
exercício
profissional
da
engenharia,
arquitetura
e
agronomia,
na
formar
estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer
o seu registro e a anotação dos profissionais,
legalmente habilitados, delas encarregados.
Art. 64. Quando os serviços forem
executados em lugares distantes da sede da
entidade, deverá esta manter, junto a cada
um
dos
serviços,
um
profissional
devidamente habilitado naquela jurisdição.
Art. 65. Os membros dos Conselhos
Regionais só poderão ser eleitos pelas
entidades
de
classe
que
estiverem
prèviamente registradas no Conselho em
cuja jurisdição tenham sede.
§ 1º Para obterem registro, as entidades
referidas neste artigo deverão estar
legalizadas, ter objetivo definido permanente,
contar no mínimo trinta associados
engenheiros arquitetos ou engenheirosagrônomos e satisfazer as exigências que
forem estabelecidas pelo Conselho Regional.
§ 2º Quando a entidade reunir
associados
engenheiros,
arquitetos
engenheiros-agronômos, em conjunto, o
limite mínimo referido no parágrafo anterior
deverá ser de sessenta.
CAPÍTULO III
DAS ANUIDADE EMOLUMENTES E TAXAS
Art. 66. Os profissionais e pessoas
jurídicas registrados de conformidade com o
que preceitua a presente lei são obrigados ao
pagamento de uma anuidade ao Conselho
Regional, a cuja jurisdição pertencerem.
§ 1º A anuidade a que se refere êste
artigo será paga até 31 de março de cada
ano.
§ 2º O pagamento da anuidade
fora dêsse prazo terá o acréscimo de
10% (dez por cento), a título de mora

§ 3º O pagamento da anuidade inicial
será feito por ocasião do registro.
Art.
67.
Será
automáticamente
cancelado o registro do profissional ou da
pessoa jurídica que deixar de efetuar o
pagamento da anuidade, a que estiver
sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos,
sem prejuízo da obrigatoriedade do
pagamento da divida.
Parágrafo único. O profissional ou
pessoa jurídica que tiver seu registro
cancelado nos termos dêste artigo, se
desenvolver qualquer atividade regulada
nesta lei, estará exercendo ilegalmente a
profissão, podendo reabilitar-se mediante
novo registro, satisfeitas, além das anuidades
em débito, as multas que lhe tenham sido
impostas e os demais emolumentos e taxas
regulamentares.
Art. 68. Tôda vez que o profissional
diplomado apresentar a um Conselho
Regional sua carteira para o competente
"visto" e registro, deverá fazer prova de ter
pago a sua anuidade na Região de origem ou
naquela onde passar a residir.
Art. 69. O pagamento da anuidade
devida por profissional ou pessoa jurídica
sòmente será aceito após verificada a
ausência de quaisquer débitos concernentes
a multas, emolumentos, taxas ou anuidades
de exercícios anteriores.
Art. 70. Embora legalmente registrado,
só será considerado no legitimo exercício da
profissão e atividades de que trata a presente
lei o profissional ou pessoa jurídica que
esteja em dia com o pagamento de
respectiva anuidade.
Art. 71. As autoridades administrativas e
judiciárias,
as
repartições
estatais,
paraestatais, autárquicas ou de economia
mista não receberão estudos, projetos,
laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer
outros trabalhos, sem que os autores,
profissionais ou pessoas jurídicas, façam
prova de estar em dia com o pagamento da
respectiva anuidade.
Art. 72. Só poderão ser admitidos nas
concorrências públicas para obras ou
serviços técnicos e para concursos de
projetos profissionais e pessoas jurídicas que
apresentarem prova de quitação de débito ou
visto do Conselho Regional da jurisdição
onde a obra, o serviço técnico ou projeto
deva ser executado.
TÍTULO IV
DAS PENALIDADES
Art. 74. As penalidades aplicáveis por
infração da presente lei são as seguintes, de
acôrdo com a gravidade da falta:
a) advertência reservada;
b) censura pública,
c) multa;
d) suspensão temporária do exercício
profissional;
e) cancelamento definitivo do registro.
Parágrafo único. As penalidades para
cada grupo profissional serão impostas pelas
respectivas Câmaras Especializadas ou, na
falta destas, pelos Conselhos Regionais.
Art. 75. As penas de advertência
reservada e de censura publica são
aplicáveis aos profissionais que deixarem de
cumprir disposições do Código de Ética,
tendo em vista a gravidade da falta e os
casos de reincidência, a critério das
respectivas Câmaras Especializadas.
Artigo 76. As multas são estabelecidas
em função do maior salário-mínimo vigente
no País e terão os seguintes valôres,
desprezadas as frações de mil cruzeiros:
a) multas de um a três décimos do
salário-mínimo, aos infratores dos artigos 20
e 61 e das disposições para as quais não
haja indicação expressa de penalidade;
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b) multas de três a seis décimos do
salário-mínimo as pessoas físicas, por
infração da alínea "b" do artigo 8º, dos artigos
16, 17 e 58 ou do parágrafo único do artigo
67;
c) multas de meio a um salário-mínimo
as pessoas jurídicas, por infração dos artigos
16, 17, 62, 63 e parágrafo único do artigo 67;
d) multa de meio a um salário-mínimo
às pessoas físicas por infração das alíneas
"a" e "c" e d" do artigo 8º;
e) multas de meio a três saláriosmínimos ás pessoas jurídicas, por infração do
artigo 8º.
Parágrafo único. As multas referidas
neste artigo serão aplicadas em dôbro nos
casos de reincidência.
Art. 77. Nos casos de nova reincidência
das infrações previstas no artigo anterior,
alíneas "c' "d" e "e", será imposta, a critério
das Câmaras Especializadas, suspensão
temporária do exercício profissional, por
prazos variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e, pelos Conselhos Regionais em pleno,
de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 78. O cancelamento do registro será
efetuado por má conduta pública e
escândalos praticados pelo profissional ou
sua condenação definitiva por crime
considerado infamante.
Art. 79. As pessoas não habilitadas que
exercerem as profissões reguladas nesta lei,
independentemente da multa estabelecida,
estão sujeitas às penalidades previstas na
Lei de Contravenções Penais.
Art. 80. São competentes para lavrar
autos de infração das disposições a que se
refere a presente lei, os funcionários
designados para êsse fim pelos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia nas respectivas Regiões.
Art. 81. Das penalidades impostas pelas
Câmaras
especializadas,
poderá
o
interessado, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contadas da data da
notificação, interpor recursos que terá efeito
suspensivo, para o Conselho Regional e, no
mesmo prazo, dêste para o Conselho
Federal.
§ 1º Não se efetuando o pagamento das
multas amigàvelmente estas serão cobradas
por via executiva.
§ 2º Os autos de infração, depois de
julgados definitivamente contra o infrator,
constituem títulos de divida líquida e certa.
Art. 82. O profissional punido por falta
de registro não poderá obter a carteira
profissional, sem antes efetuar o pagamento
das muitas em que houver incorrido.
TITULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 83. Os Conselhos Federal e
Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia,
autarquias
dotadas
de
personalidade jurídica de direito público,
constituem serviço público federal, gozando
os seus bens, rendas e serviços de
imunidade tributária total (art. 31, inciso V,
alínea a da Constituição Federal) e franquia
postal e telegráfica.
Art. 84. Nenhum profissional poderá
exercer funções eletivas em Conselhos por
mais de dois períodos sucessivos.
Art. 85. As remuneração iniciais dos
engenheiros, arquitetos e engenheirosagrónomos, qualquer que seja a fonte
pagadora, não poderão ser inferiores a 6
(seis) vêzes o salário-mínimo da respectiva
região.
Art. 86. Os trabalhos profissionais
relativos a projetos não poderão ser sujeitos
a concorrência de preço, devendo, quando
fôr o caso, ser objeto de concurso.
Art. 87. Para o caso da autorização
a
título
precário
prevista
no
art. 3º, quando inexistam em par-
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tes do Território Nacional, profissionais
em condições e quantidades suficientes
para o exercício de funções abrangidas
por esta lei, ressalvado o disposto na
alínea "a" do art. 9º, as pessoas idôneas,
destinadas a suprimidas que satisfaçam
os
requisitos
estabelecidos,
serão
escolhidas de acôrdo com o seguinte
critério de prioridade:
a) o profissional de um grupo
substituído por profissional de outro
grupo;
b) o profissional de um grupo
substituído por técnico de grau medio do
mesmo ramo;
c) o profissional de um grupo
substituído por prático com formação
secundária;
d) o profissional de um grupo
substituído por prático do ramo em causa.
§ 1º A substituição prevista neste
artigo terá caráter precário, não dando
direito a titulo ou certificado de
qualquer natureza, cessando tão logo
fixe domicilio no local um profissional
habilitado.
§ 2º A licença ou registro o titulo
precário devera ser requerido ao
Conselho Regional da jurisdição e objeto
de renovação anualmente.
§ 3º Dependerá de prova de
suficiência a substituição prevista nas
alíneas "c" e "d".
Art.
88.
O
graduado
por
estabelecimento de ensino agiotada ou
industrial de grau médio, oficial ou
reconhecido, cujo diploma ou certificado
esteja
registrado
nas
repartições
competentes, só poderá exercer estas
funções ou atividades após registro nos
Conselhos Regionais.
Parágrafo único. As atribuições do
graduado referido neste artigo serão
regulamentadas pelo Conselho Federal,
tendo em vista seus currículos e graus de
escolaridade.
Art.
89.
As
entidades
que
contratarem profissionais nos termos da
alínea "c" do artigo 2º são obrigadas a
manter, junto a êles, um assistente
brasileiro do ramo profissional respectivo.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 90. São assegurados aos
atuais profissionais de engenharia,
arquitetura e agronomia e aos que se
encontrem matriculados nas escolas
respectivas, na data da publicação
desta lei, os direitos até então
usufruídos e que venham de qualquer
forma a ser atingidos por suas
disposições.
Parágrafo único. Fica estabelecido o
prazo de 12 (doze) meses, a contar da
publicação desta lei, para os interessados
promoverem a devida anotação nos
registros dos Conselhos Regionais.
Art. 91. Os membros atuais dos
Conselhos
Federal
e
Regional
completarão os mandatos para os quais,
foram eleitos.
Parágrafo
único.
Os
atuais
presidentes dos Conselhos Federal e
Regionais completarão seus mandatos,
ficando o presidente do primeiro dêsses
Conselhos com o caráter de membro do
mesmo.
Art. 92. O Conselho baixara
resoluções dentro de 60 (sessenta) dias a
partir da data da presente lei, destinadas
a completar a composição dos Conselhos
Federal e Regionais.
Art. 93. Na constituição do primeiro
Conselho Federal após a publicação
desta lei serão escolhidos por meio de
sorteio as Regiões e os grupos
profissionais que as representarão.
Art. 94. Os Conselhos Federal e
Regionais completados na forma desta
lei, terão o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, após a posse, para ela-

borar
seus
regimentos
internos,
vigorando, até a expiração deste prazo,
os regulamentos e resoluções vigentes no
que não colidam com os dispositivos da
presente lei.
Art. 95. Os Conselhos Regionais
darão às pessoas não habilitadas que
venham a desempenhar, a título precário,
funções previstas pelos artigos 3º e 87
desta lei licenças provisórias especiais, a
serem padronizadas pelo Conselho
Federal.
Art. 96. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho, primeiro orador
inscrito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, o Govêrno instaurado com o
pronunciamento militar de 1964 tem
timbrado em declarar que, ao contrário do
observado na situação anterior, não se
submete a pressões. Em verdade, porém,
os fatos o desmentem. Ainda há pouco,
ao deixar e Ministério que ocupava, o
Marechal Cadeira de Farias assinalou,
segundo a imprensa que a eleição
indireto foi resultante da pressão de
grupos militares sôbre o Poder Executivo,
ou melhor dito, sôbre o Presidente da
República.
Assim,
personalidade
insuspeita para a situação dominante
corrigiu o equívoco resultante não só da
fundamentação do Ato Institucional nº 2
como da publicidade subsequente. Sabe
hoje a Nação, pela palavra de um exMinistro do atual Govêrno, que aquele
documento discricionário não foi produto
de uma convicção, de uma filosofia, de
uma diretriz politico-administrativa, mas
consequência de uma imposição de
fôrças salientes no quadro dominante.
Até ai, porém, vê-se que a pressão
era exercida por fôrças que poderiam
ameaçar a estabilidade do Govêrno.
Govêrno de base militar, govêrno de
origem militar, govêrno de inspiração
militar, govêrno de objetivos militares,
seria compreensível, embora lamentável,
que se submetesse a pressões de grupos
militares.
Agora, porém, para intranquilidade
maior da Nação, o fenômeno é mais
grave. A pressão que se desenvolve
sôbre o Govêrno parte da área política
que o apoia e de grupos desorganizados
ou inorgânicos que pretendem traçar
diretrizes á ação oficial. Dois fatos o
indicam, acima de qualquer dúvida: de um
lado, a anunciada estirada, do Congresso,
do Projeto de Código Civil; e de outro
lado, a ameaça de modificação do regime
eleitoral,
substituindo-se
o
voto
proporcional pelo majoritário, com a
particularidade, inacreditável em nossos
dias, da adoção de chapas indivisionais
coloridas.
De um e de outro fato vem a
imprensa dando notícias pormenorizadas.
sem qualquer negativa por parte do
Govêrno. Ao contrário, tôdas as notícias
indicam que o Presidente da República
tende a submeter-se a essas injunções
contra reiterados pronunciamentos que
tem feito no sentido de torração dos
desvios verificados no mecanismo do
regime.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento
do orador) – Com a devida vênia à
posição de V. Ex.ª entendo que
não são válidas as críticas que faz às
possíveis atitudes que o Executivo venha
a adotar, tanto no que diz respeito à
retirada do Projeto de Código Civil, como
ao encaminhamento do chamado projeto
de lei que estabelece o que se
convencionou
chamar
o
distritão.
Entendo legítimo que V. Ex.ª se coloque
contra a retirada do Projeto de

Código Civil; entendo legitimo, também,
que V. Ex.ª se coloque contra o distritão.
Mas não entendo legitima a posição de
V. Ex.ª ao criticar o Governo por isso,
Porque é legitima também, é regular, é
constitucional a posição do Executivo e
encontra amparo no Regimento das
duas Casas do Congresso a faculdade
de retirar uma mensagem que tenha
enviado. Como também é legitimo a
qualquer parlamentar, em qualquer
oportunidade, retirar um projeto que
tenha submetido à apreciação da Casa.
Acho válido – V. Ex.ª inclusive pode
protestar – V. Ex.ª julgar que não deve
ser retirada e mensagem. Mas nem por
isso a crítica de que o Govêrno esteja
sofrendo injunções ou pressões é válida.
Quanto ao distritão, quero declarar com
toda sinceridade a V. Ex.ª que sou
soldado de um grupo político. Se este
abrir a questão, votarei contra. Aliás,
este tem sido o pronunciamento de S
Ex.ª o Sr. Presidente da República,
porque o assunto não é da esfera do
Govêrno, do Legislativo. S. Ex.ª o
submete à deliberação do Legislativo
para ser discutido e debatido. Dá ampla
liberdade de discussão. Ao que consta,
inclusive ao que estou informado, nem a
questão está fechada, a favor do
distritão, para os integrantes da ARENA
que é movimento político que respalda o
Govêrno.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sangrando na veia da saúde, V. Ex.ª
defende antes da acusação. Problemas
de consciência, nobre colega. Ainda não
acusei o Governo.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Imagine quando V. Ex.ª acusar.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Estou acentuando que será um ato de
fraqueza, de condescendência lastimável
será uma capitulação incompatível com a
autoridade
governamental
se
o
Presidente da República cedendo no
caso, como cedeu quanto ao Ato
Institucional nº 2 vier a achar a medida –
aconselhada, não, reclamada – da
retirada do Código Civil e da adoção do
sistema majoritário em lugar do sistema
proporcional, o que estamos hoje fazendo
nesta Casa, é exatamente experimentar
até onde vai a segurança ou a correção
do Govêrno e onde, efetivamente, se
localiza sua fraqueza.
É hábito, no País, dizer-se que as
forças de oposição se retraem diante
das crises, para condená-las depois
dos fatos consumadas. Para que não
subsista o artifício, estamos a
convocar o Governo a um ato muito
simples, da mais elementar correção
na prática do regime: que exerça sua
autoridade constitucional. É apenas
isto que queremos: não se submeta a
injunções, não se curve a pressões,
não capitule diante da exigência de
grupos políticos ou de grupos sociais
Foram múltiplos os pronunciamentos
da área oficial, de que a Revolução –
ou o que Revolução se chama – se
tornou vitoriosa para que o País não
continuasse sob a pressão de fôrças
subversivas. As de agora não são
menos fôrças subversivas, pois que
estão alterando o mecanismo do
regime estão modificando o que, com
tanta clareza se chamam as regras do
jôgo, em prazos já incompatíveis
com
a
seriedade
de
qualquer
modificação.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite e V. Ex.ª outro aparte?
(assentimento do orador) Não entendo
como Vossa Ex.ª pode afirmar que o
Governo se submete a pressões se
eventualmente retirar o projeto de Código
Civil. Não está sofrendo pressão
nenhuma simplesmente está sentindo e
pensando na reação da opinião pública.
Inclusive V. Ex.ª tem ouvido os meus
depoimentos nesta Casa sôbre esse
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projeto. Eu os faço representando, como
disse na última oportunidade, uma
parcela do eleitorado rio-grandense e
uma parcela ponderável do povo
brasileiro que não deseja que no Projeto
de Código Civil sejam inseridas certos
dispositivos que se contrapõem à
própria Constituição. Êste o aspecto que
deve ser examinado pelo próprio Poder
Executivo que inclusive, é aquêle a
quem
cabe
zelar
pela
constitucionalidade dos atos dos outros
Podêres e dos projetos que para cá
remete. Não entendo que o Poder
Executivo esteja sofrendo pressões e,
sim, sentindo-a realidade e apalpando a
opinião
publica;
sintonizando-se
portanto com a alma brasileira, se assim
procede.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Nobre Senados essa opinião pública,
a que V. Exa. se refere, reduz-se à
opinião de determinados grupos, de
determinadas
esferas
de
pensamento,
ato
de
parcelas
religiosas. Não se trata da opinião
pública
como
expressão
de
pensamento coletivo. Nem acredito
que V. Ex.ª cometa a missão de
juristas que reviu o Código Civil, por
sua competência, por sua idoneidade
como por sua compreensão, não seja,
também,
uma
expressão
de
pensamento coletivo. Mas é curioso,
sobreturo, que V. Ex.ª hoje se
apresente, a esta Casa, argüindo, em
nome do Sr. Presidente da República
a defesa da Constituição. Êste fato é
singular, no plenário dos nossos
dias. V. Ex.ª e seus nobres colegas
só se têm preocupado em reivindicar
os
podêres
discricionários
do
Govêrno!
O SR. GAY DA FONSECA: – Não
apoiado!
O SR. EURICO REZENDE: – Não
apoiado!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ªs só se têm preocupado em argüir
que a Nação continua a viver o processo
revolucionário
O SR. GAY DA FONSECA: – Isto é
verdade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...e
que não pode ser submetido à
normalidade do sistema constitucional.
Mas no momento em que são pegados
em flagrante esta a expressão – a
Constituição vale para justificar a
capitulação. Não para defender o
aperfeiçoamento do regime.
E preciso que isto comece a ser
dito com franqueza, para que Vossa
Excelências não persistam, neste
plenário, em ter duas atitudes: uma a
de
representantes
do
poder
discricionário,
quando
precisam
legitimar as violências do Govêrno e
outra,
a
de
defensores
da
Constituição,
quando
precisam
justificar a capitulação.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Darei a palavra, em primeiro lugar,
exatamente a no de V. Exas que se tem
feito dizer nesta Casa, que a Resolução
continua e que as normas jurídicas não
podem prevalecer na grandeza de seus
princípios.
O SR. EURICO REZENDE: –
Devo começar dizendo a V. Ex.ª que
seu poder de policia parlamentar não
pega ninguém em flagrante na
bancada do Govêrno.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exas. Já estão prisioneiros e não apenas
pegados em flagrante.
O SR. EURICO REZENDE: – O que
temos
defendido
nesta
Casa,
e
continuaremos a defender, embora fazendo
calos na pudicícia democrática de V.
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Ex.ª e na sua imensa biblioteca na
sabedoria sempre aplaudida e consultada
de V. Exa., é que o País até 15 de março,
estará
executando
um
processo
revolucionário para extirpar aquelas
enfermidades centenárias, inoculace no
organismo nacional, no curso de
governos anárquicos – e aos quais V.
Exa., justiça seja feita, jamais deu sua
adesão. V. Exa. estranha um movimento
de pressão da opinião pública que é
justamente uma profissão legítima e
sagrada, porque emerge dos circulos
majoritários do catolicismo brasileiro. V.
Exa. censura essa pressão mas defende
a pressão de um grupo político
denominado MDB que, constantemente,
na agitação das colunas da imprensa,
seus debates parlamentares no realejo
das ruas, prega a alteração constitucional
pelo retorno do escrutínio direto para
escolha do Presidente da República e dos
Governadores, estaduais. V. Exa. verifica
que, juridicamente e democràticamente,
não há diferença alguma entre uma
pressão contra a tentatica de se
implantarem medidas divorcistas e a ten
tatua de se restaurar o voto direito. E
ainda mais: V. Exa. estudioso que é, cujo
pensamento jurídico perlonga não apenas
a sua vasta biblioteca, mas a biblioteca de
toda a geografia do hemisfério há de
compreender que os grupos de pressão!,
são
instituições
legitimas
e
até
institucionalizadas nos Estados Unidos da
América do Norte, que é um exemplo de
democracia.
Logo, essas pressões, desde que
não sejam espúrias, desde que não sejam
suspeitas, ao revés de servirem a regime
democrático, servem a êle e são
realmente saudáveis.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, os grupos de pressão a que
se refere o meu nobre colega são
instrumento
tópicos
dos
Têrmos
capitalistas. Em primeiro lugar, é o que
devo ponderar.
Nem S. Ex.ª pode declarar assim,
sem limitações, que os Estados Unidos
representam uma democracia. Uma
democracia sob alguns pontos de vista,
mas uma democracia grau demente
maculada pelo prestígio do poder
econômico. Por Isso mesmo, submetida
nos grupos de pressão que incluem sôbre
o Poder Legislativo como sôbre o Poder
Executivo.
Ninguém
nega
que
haja
a
possibilidade de pressão no ângulo
político. Sem dúvida que há. Mas a
pressão deve exercitar-se para que
Govêrno e Parlamento mudem de
orientação,
retifiquem
caminhos,
procedam à revisão de suas diretrizes. O
que se está, entretanto; tentando, quanto
ao Código Civil, é pura e simplesmente a
capitulação do Govêrno, pela retirada do
projeto da discussão parlamentar.
Isso é incompatível com a autoridade
do Govêrno e do Congresso.
Não é o momento de discutir o
mérito do projeto de Código Civil. O que
se aprecia, neste instante, é apenas um
incidente na sua tramitação.
Pode legitimamente o Govêrno,
deve, corretamente, sob pressão de
pequenos grupos, retirar do Congresso o
Projeto de Código Civil, já submetido a
uma Comissão Especial da Câmara dos
Deputados? Qual a instituição idônea do
País que se dirigiu ao Presidente dá
República ou ao Congresso impugnando
o Projeto de Código Civil? Qual a que
pediu sua retirada de debate?
Ao que se saiba, notòriamente,
nenhuma. Por singular coincidência, ainda
hoje o Correio da Manha publica entrevista
do Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados – esta, sim, uma
instituição idônea e culturalmente indicada
para a apreciação – defendendo – a
permanência do projeto no debate parla-
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mentar. Como êle, também eu o digo: se
há fio projeto capítulos, artigos, normas,
parágrafos
inconciliáveis
com
as
aspirações, do povo brasileiro, com as
tradições de cultura jurídica nacional, que
as modificações sejam introduzidas pelo
livre debate da Câmara e do Senado, e
mesmo com a participação do Poder
Executivo.
Se ao Presidente da República têm,
porventura,
chegado
manifestações
contrárias à estrutura do Código, que êle
as encaminhe ao Congresso Nacional
para a apreciação oportuna. Mas até aqui
o que se sabe é que o Lider do Govêrno
na Câmara dos Deputados, notòriamente
vinculado a um pensamento conservador
e ultrapassado passou a ser o advogado,
perante o Presidente da República, da
retirada do projeto do debate parlamentar.
O SR GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ª tem o aparte.
O SR. GAY DA FONSECA: – V. Ex.ª
indicou e enunciou o Conselho da Ordem
dos Advogados como fonte autorizada,
como entidade que merece crédito.
Queria transmitir a V. Ex.ª para
conhecimento que também o Conselho
Superior da Universidade Católica do Rio
Grande do Sul deu o seu pensamento – e
não reconheço como entidade idônea, ao
contrário, é uma das mais idôneas. Quero
ainda declarar a V. Ex.ª, se o Lider da
Maioria na Câmara dos Deputados tem
questionado, junto ao Presidente da
República o reexame do projeto e sua
retirada. Esta é minha posição.
O SR JOSAPHAT MARINHO: –
Lamento que seja.
O SR. GAY DA FONSECA: – Não
me tenho censo reacionário, como
retrógrado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
lamento que seja essa a sua posição meu
nobre colega.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Espero que V Ex.ª me assegure o aparte.
Tenho-me
como
homem
de
princípios que respeita a sua dos demais
e exige nele exige que seja respeita a
sua. Entendo como legítima a minha
posição, e que assim falando e faço como
Senador da República. Os que em mim
votaram fizeram-no sabendo das minhas
convicções, das posições que eu tomaria,
as teses que eu defenderia e delas não
me afastarei um só momento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ª fala como Senador da República no
momento em que me contradita. Mas não
fala como Senador da Republica no
instante em que passa a advogar a
retirada do projeto do Código Civil do
âmbito dos trabalhos do Congresso
Nacional para um livre, indefinido e
indeterminado
reexame
do
Poder
Executivo. Não, meu nobre colega; há
duas posições diferentes: numa V. Ex.ª é
o parlamentar zelando pelas prerrogativas
do seu mandato e pelas franquias de que
se reveste o seu exercício, nesta e na
outra Casa.
Na posição diversa V. Ex.ª é apenas
o advogado de uma posição dogmática,
de uma parcela apenas da opinião do
País, que não condiz com as aspirações
gerais do povo brasileiro.
Para que possamos apoiar qual é o
pensamento predominante, qual é a
aspiração maior da coletividade nacional
cumpre submeter o Código, como está
sendo, ao crivo da discussão sem
restrições, sem limitações, sem prévias
fixações ou definições.
Tôdas essas divergências a que V.
Ex.ª se refere devem ser canalizadas
para o Congresso Nacional, nêle
situadas, discutidas e nêle, no Congresso
Nacional, assentada a decisão.
Não se retira do Congresso Nacional
um Projeto de Código Civil como

quem pede a retirada de um projeto para
abertura de crédito ou que pleiteia a
declaração de utilidade pública de uma
instituição secundária.
E' inconciliável caro o respeito à
nossa cultura jurídica e política a atitude
dos
que
pretendem
submeter
o
Presidente da República a esse ato de
capitulação e de atraso.
Falamos hoje antes da decisão,
exatamente para dar ao Poder Executivo
a livre cooperação que lhe pode e deve
dar o Oposição, na hora de grandes
definições, para que o Presidente da
República exercite sua autoridade e não a
submeta a injunções incompatíveis com a
nossa evolução jurídica política.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me um nôvo aparte, nobre
Senador? (assentimento do orador.).
Não quero estar tumultuando o
discurso de V. Ex.ª Não é de meu feitio,
nem de meu hábito.
O SR JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ª não o tumultua.
O SR. GAY DA FONSECA: – Mas
não aceito, de maneira alguma, a tese
que V. Ex.ª defende. Quero dizer mais:
não sou intransigente no ponto da retirada
do projeto. Acho que seria a melhor
fórmula, mas não me coloco numa
posição radical nesse sentido, de
entender que o Executivo deve retirar o
projeto. Entendo que a retirado seria a
melhor fórmula – repito – para um exame,
para um reestudo. Também não aceito a
tese de V. Ex.ª de que é mais fácil retirar
um projeto de abertura de crédito especial
do que a do Projeto do Código Civil.
Entendo que muito maior é a
responsabilidade do Poder Executivo no
envia do Projeto de Código Civil, de
Direito substantivo, que no de projeto de
abre crédito especial, porque o Projeto de
Código Civil, uma vez aprovado, vai
regulamentar a vida do cidadão, desde
antes do seu nascimento até depois de
sua
morte.
Conseqüentemente,
o
Executivo
tem
muito
mais
responsabilidades quando se trata de
modificar o Código Civil e determina a sua
orientarão na aprovação do projeto dêsse
Código de normas de direito substantivo,
do que uma simples abertura de crédito
especial. Maiores implicações tem e mais
significação na vida de um povo o Código
Civil de que a abertura de um crédito
especial. Por este motivo é que o
Executivo tem o dever de meditar muito
mais neste caso, em que são muito
maiores as suas responsabilidades até
sentir no Projeto de Código Civil que será
discutido, os seus pontos frágeis e fracos.
Porque a opinião pública se manifesta de
Norte a Sul do País contra êsses
dispositivos: e o Poder Executivo tem o
dever de para orientar melhor, retirar o
projeto a fim de debruçar-se sôbre êle.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, nobre Senador, não é exato que
seja êsse o procedimento correto. Insisto.
Diante das manifestações divergentes
que se tornarem públicas. cabe agora ao
Congresso
Nacional
delas
tomar
conhecimento. Daquelas que foram
encaminhadas ao Govêrno, êste torne a
iniciativa de submetê-las, por igual, ao
Congresso.
Na verdade, um único argumento,
um único legítimo, poderia determinar não
a retirada, o sobrestamento da decisão
sôbre o Código Civil, neste instante.
A êste respeito foi correto o
editorial de "O Jornal do Brasil" de há
dois dias. Salientou o jornal que desde
que o Govêrno pretende apressar a
reforma constitucional, é possível que
a revisão desta acarrete alterações que
justifiquem a não tramitação imediata,
do Projeto de Código Civil. Porque,
sôbre
a
propriedade,
sôbre
a
organização da família, pode a revisão
constitucional incluir cláusulas que
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determinem modificações necessárias
na estrutura do Código Civil. Mas não
cogita o Govêrno de retirar o Projeto
de Código Civil sob o fundamento de
revisão
constitucional.
E
nem
precisava retirá-lo. Se a revisão
constitucional vai efetuar-se, e nela
se fala desde que o Govêrno se
instautrou se a revisão vai efetivar-se,
o Govêrno poderia apenas pleitear da
Câmara dos Deputados que sustasse
o andemento do Projeto, modificando
a resolução especial que remia a sua
tramitação, até que se consumasse a
reforma fundamental.
Era tudo quanto cabia, e a
Câmara dos Deputados examinaria a
procedência ou não da solicitação.
Acredito,
até
que
a
julgasse
procedente.
Êsse modo de agir seria correto. Mas
a retirada, não. A retirada é apenas,
será,– e eu ainda quero dar um
testemunho de confiança na solução final
– a retirada será ato de capitulação a que
não deve submeter-se o Presidente da
República.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite
V.
Ex.ª
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Eu não
entendo como V. Ex.ª, que é,
realmente, homem que procura ser
um
defensor
intransigente
da
Constituição – como eu o sou...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – às
vêzes.
O SR. GAY DA FONSECA: –
...como eu o sou permanentemente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Às
vêzes.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permanentemente, nobre Senador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Às
vêzes, segundo as contingências...
O SR. GAY DA FONSECA: – Não,
Sr. Senador. Protesto!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Ex.ª está exatamente dentro da tese
revolucionária: a Constituição vale
segundo a conjuntura...
O SR. GAY DA FONSECA: – Não! A
Constituição vale permanentemente!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Vou cobrar-lhe essa afirmativa de que
a Constituição vale permanentemente.
Não esqueça o dia de amanhã, como
já esqueceu o de ontem.
O SR. GAY DA FONSECA: – Mas
há a poder constituinte que a
Revolução trouxe no seu bôjo
inclusive
de
alterar
os
textos
constitucionais.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Êsse poder constituinte, então, é muito
indefinido...
O SR. GAY DA FONSECA: –
Enquanto
perdurar
o
processo
revolucionário.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
V. Ex.ª está contraditando o Sr.
Presidente da República, que disse,
em Teresina, em 1965, que sabia não
ter mais legitimidade para baixar
nenhum Ato Institucional.
O SR. GAY DA FONSECA: – Eu
não tenho em mãos o depoimento do Sr.
Presidente da República.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Se
V. Ex.ª quiser, eu trago...
O SR. GAY DA FONSECA: –
Acredito na palavra de V. Ex.ª.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Aliás, eu já o li, da tribuna, para V. Ex.ª...
O SR. GAY DA FONSECA: – V. Ex.ª
é
um
ótimo
ledor
de
artigos,
principalmente de recortes. E' um rico
manancial que V. Ex.ª possui.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A
maior parte dêles está por aqui, por
sinal.
O SR. GAY DA FONSECA: – Se V.
Ex.ª se tem como defensor da Constituição –
como eu também o tenho – quero
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acentuar que êsse projeto de Código Civil
apresenta dispositivos inconstitucionais e
é preciso examiná-lo, à luz da
Constituição
e
como
guarda
da
Constituição, o Poder Executivo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas nobre colega, não se está
defendendo o mérito do projeto. O que se
está defendendo é o processo de
tramitação.
Não confunda uma cousa com outra
Para rever o que porventura fôr irregular
no projeto, compete ao Congresso. Não é
o Poder Executivo que vai votar a
emenda constitucional, salvo nova
surprêsa. E' o Congresso, não é o
Presidente da República. Por que, então
V.
Ex.ª
argüi
o
problema
da
incompatibilidade do código com o
sistema constitucional? O Congresso fará
as alterações necessárias. Como lhe
dizia, se o código contiver disposições
inconciliáveis
com
o
sistema
constitucional, o Congresso poderá sustar
sua tramitação até que se onere a
modificação no regime. A retirada é que
não é legitima.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Permite, V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Com muito prazer.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Mas
entrando no mérito, o nobre Senador Gay
da Fonseca, noutra oportunidade, fêz um
pronunciamento no qual revelava tôda a
sua idéia contrária ao projeto, no que
tange ao instituto do divórcio. Ora, se a
Constituição atual é clara quanto ao
divórcio, que pretende S. Ex.ª? A sua
alteração para permiti-lo? A sua
modificação? a impressão que tenho é de
que, desta vez a liderança do grupo
político denominado ARENA deseja
transferir para o Presidente da República
a responsabilidade que é sua que é
nossa...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não é a primeira vez que o faz.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
...colocando o Presidente da República
numa situação terrível, dificílica, pois que
um Projeto de Código do norte daquele só
é enviado para um Congresso depois de
maduramente estudado. E tenho a
impressão de que neste Govêrno, o
estudo foi feito meticulosamente, Logo, V.
Ex.ª revela sua admiração, que é natural,
pela atitude daqueles que, no Congresso
ao invés de assumir sua responsabilidade
desejem que o Presidente da República
retire um Projeto de Código Civil sem
mais nem menos, sem explicação
plausível. E mesmo que houvesse
explicação essa não poderia ser aceita.
Seria uma prova de irresponsablidade
inclusive da assessoria presidencial.
O SR. JOSAPHAT MARTINHO: – V.
Ex.ª, nobre Senador Aurélio Vianna, tirou a
conclusão exata da tese que eu sustentava.
Se o Projeto do Código Civil contém
anomalias contém inconstitucionalidades
cabe aos Deputados e Senadores extirpá-las
do texto. O Presidente da República fêz sua
parte: tomou e estudo de matéria, que veio
do Govêrno Jânio Quadros, cujo trabalho foi
confiado ao Professor Orlando Gomes da
Universidade da Bahia. Depois de ter
verificado que a matéria continuou em
debate no Govêrno do Sr. João Goulart
quando o Sr. João Mangabeira lhe deu
especial cuidado o Govêrno atual com
preocupação louvável submeteu afinal o
projeto elaborado a comissão especializada
e depois de exposição de motivos do
Ministro Milton Campos o encaminhou ao
Congresso. Cabe agora ao Congresso o
ônus, e encargo o dever, e também o direito
de modificar e introduzir-lhe as emendas
necessárias de escoimá-la daquilo que fôr
julgado incompatível com as tradições
brasileira ou com a cultura do País.
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O SR. GAY DA FONSECA: – V.
Exa. permite um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Com muita honra.
O SR. GAY DA FONSECA: – Em
primeiro lugar, para que não passem em
julgado as palavras do nobre Senador
Aurélio Viana, queria fazer uma
declaração. Em tôdas as oportunidades
em que eu me manifestei sôbre o projeto
de Código Civil, jamais falei na qualidade
de vice-líder da ARENA ou mesmo na de
Líder em exercício. Sempre fiz questão de
falar em meu nome pessoal, sem que
comprometesse o movimento político no
qual estou integrado. Foi um depoimento
meu, pessoal. Não usei a faculdade
regimental, em nenhuma oportunidade,
para me inscrever, na qualidade de Líder,
para falar sôbre a matéria. Mas não me
contrapus sómente a êsse dispositivo, no
que respeita ao divórcio, mas também a
outros. E sempre o fiz para protestar e me
colocar contra êsses dispositivos do
projeto, que entendo estejam burlando a
Constituição para de uma forma subreptícia introduzir o divórcio na legislação
brasileira. Quero que fique bem claro, já
que V. Exa. ouviu mais adiante no aparte
do nobre senador Aurélio Viana, que não
me
coloquei
numa
posição
de
intransigência na defesa da tese de que o
Govêrno deve retirar o projeto. Entendo
que o govêrno, se o fizer, o faz tomando
uma atitude legítima dentro da lei, da
Constituição e do Regimento. Mas
também não me coloco assim numa
posição de intransigência, de uma defesa
vigorosa dessa posição, já que o Govêrno
pode debater o problema.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Tenho até a impressão, Senhores
Senadores, de que ná tentativa de
retirada ao projeto de código civil do
Congresso, neste instante, há manobra
sutil dos que querem agradar o futuro
Presidente da República. E' preciso
que o Marechal Castello Branco não
esteja
desatento
a
essa
particularidade. E' sabido, na história
universal, que fica vinculado ao Código
Civil, a um Código, enfim, aquêle
Presidente
que
o
submete
ao
Congresso.
Fica,
históricamente,
vinculado ao grande instrumento
regulador das relações da vida humana
aquêle Chefe de Estado que toma a
iniciativa de conduzir ao Congresso um
nôvo texto ou a revisão do texto em
vigor.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO –
...Desde 1804,
O SR. GAY DA FONSECA: – A
intriga de V. Exa. é magnifica.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...o
mundo inteiro conhece o Código Civil
Francês como...
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Código
Napoleão.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...Código Napoleão. Há, porém, neste
país, umas tantas artimanhas...
O SR. GAY DA FONSECA: – Esta é
mais uma de V. Exa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...pois que muita gente, a esta hora; em
nome de combate ao divórcio, da defesa
dos postulados da Igreja, na verdade, o
que está querendo é agradar ao futuro
principe.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não é da sabedoria...
O SR. GAY DA FONSECA: – A
maliciosa intriga de V. Exa. não me
atinge.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...dos que estão no poder, agradar

aos que se encontram em fim de
mandato.
Previna-se
o
Presidente
Castello Branco...
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...neste ponto, como se previna quanto ao
que a "ARENA" também lhe atira
responsabilidades de terrivel e grave
decisão política, pelo retrocesso que
implica na prática do regime. Previna-se o
Presidente da República contra a
solicitação que lhe foi dirigida de substituir
o
sistema
proporcional,
conquista
vitoriosa da Revolução de 30, para
substitui-lo
pelo
processo
antidemocrático do voto majoritário. E' o que
se lhe pede; entretanto, com a
particularidade de sugerir ao Chefe do
Govêrno – parece até maldade que
substitua a chapa oficiai, ou pré-conquista
da garantia do voto secreto, por chapas
individuais coloridas.
Se o Presidente da República cair
nesse alçapão, sugerindo a adoção de
chapa
individual
colorida,
estará
prestigiando o argumento que já corre
mundo: de que não se vão realizar
eleições no Brasil, mas quermesse de vila
em que, pelas côres dos bilhetinhos e das
bandeirolas, de antemão, sabe-se quem
vai ser premiado.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. GAY DA FONSECA: – V.
Exa. está falando como se o Presidente
da República, através de decreto-lei,
fôsse estabelecer o distritão neste país.
V. Exa. sabe que, se a Mensagem fôr
enviada ao Congresso Nacional será para
ser submetida á apreciação dos
parlamentares, dos legisladores. Portanto,
o dono da quermesse é outro.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
que estou fazendo, neste instante é
esclarecer, para que o Presidente da
República não sirva de pára-vento ao
dono da quermesse.
A ARENA e os que têm mêdo do
voto popular, meu nobre colega, que
assumam
a
responsabilidade
da
proposição legislativa e enfrentem e
maioria, discutam, justifiquem, se possível
legitimem o atraso. Mas o façam sob sua
responsabilidade.
Não é glorioso para ninguém, não é
digno da responsabilidade política de
ninguém fugir à decisão que lhe é própria
fazendo dela partilha quem não tem por
que envolver-se no problema. E',
entretanto, o que está fazendo, releve-me
V. Exa., o seu Partido.
O Presidente da República – é o que
está no noticiário dos jornais – não é
simpático à adoção do voto majoritário.
Mas foram tantas as pressões que se
desencadearam sôbre sua autoridade,
apelando, inclusive, para a solidariedade
revolucionária, que parece disposto a
encaminhar ao Congresso projeto a
respeito, se feita sugestão pela ARENA. A
sugestão
foi
feita.
Singularmente,
acrescenta-se ao projeto do voto
majoritário, a particularidade da chapa
individual colorida. Imagine V. Exa.:
lutamos tanto para conquistar o voto
secreto, para lhe dar legitimidade e
segurança que as leis supervenientes ao
Estado Nôvo, tôdas elas, cautelosamente,
estabeleceram, quando ainda vigorava a
cédula individual, que a cédula deveria
ser da mesma cor, branca-opaca. As leis
iam até à minúcia, para evitar que
diversidade mais acentuada facilitasse o
trabalho das oligarquias estaduais,
municipais e distritais. Quem quer que
tenha conhecimento – e tôda a casa o
tem – de eleições no interior do País,
sabe a coação exercida pelos chamados
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cabos-eleitorais sôbre os pobres e
modestos eleitores. Ainda quando a
chapa era individual, mas igual os caboseleitorais recolhiam os eleições, em
determinados locais, trocavam-lhes as
chapas da preferência da situação
dominante e os conduziam, como se
fôssem gado, às mesas eleitorais, sem
que tivessem liberdade de comunicação
com qualquer pessoa.
Imagine-se agora o que vai ser Sr.
Presidente, o sistema de chapas
coloridas, visíveis e apreciáveis ao
conhecimento dos cabos eleitorais e
regime já de exceção, como o em que
nos encontramos.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Em
primeiro
lugar,
quero
subscrever
totalmente o retrato que V. Exa. fêz da
situação eleitoral do Brasil até à
Revolução de 1964. Entendo que V. Exa.
retratou muito bem o que era a corrupção
eleitoral no Brasil, até a Revolução de
1964.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, meu nobre colega. Há certo aspecto,
há certo sabor de malícia na sua
afirmativa que não condiz com a
realidade. De 1945 a 1964, não obstante
os erros e desvios no mecanismo do
regime, na verdade só fizemos progredir
quanto ao livre exercício do voto, a ponto
de em 1960 um candidato a Presidente
da República da área da oposição se
haver tomado vitorioso contra as fôrças
majoritárias.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. que continue o aparte?
Queria declarar, quanto ao segundo
aspecto, às críticas que V. Exa. faz ao
projeto que vai ser encaminhado ao
Congresso Nacional, que, tendo a
liberdade que a ARENA faculta a seus
representantes, na ocasião em que o
projeto fôr encaminhado, se aqui ainda
estiver, votarei contra, porque seu homem
de cumprir compromissos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Essa liberdade se parece um pouco com
aquela liberdade de que gozavam as
môças de outro tempo no Brasil, em que
podiam casar com qualquer rapaz desde
que fosse o indicado da família. Isso é
que a experiência de 1964 até aqui nos
tem mostrado.
O SR. GAY DA FONSECA: – Esse
não é o problema da liberdade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Por
exemplo: V. Exa. fez declaração no
Plenário do Congresso, em nome da
maioria do Senado, contra o voto
vinculado, porque assim se manifestara a
Câmara dos Deputados, que era a Casa
mais interessada.
Seguro de sua vontade, de seu
império, o Presidente da República vetou
a disposição e o veto foi aprovado pelo
Congresso,
não
obstante
aquela
extraordinária maioria originàriamente
manifestada contra o voto vinculado. Essa
liberdade, portanto, é muito relativa.
O SR. GAY DA FONSECA: – Não.
Liberdade é responsabilidade, nobre Senador.
No memento em que se assume a
responsabilidade de internar uma agremiação
política, a ela estamos vinculados. Num ato de
liberdade assumimos tôdas as posições que
venham a ser por ela...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, nobre Senador. Nenhum Partido
pede ter questão fechada quanto a
problema de consciência.
O SR. GAY DA FONSECA: – E' a
única ressalva que faço.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Negado o voto vinculado. Mas o
Presidente da República o impôs a essa
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Maioria. A Independência, portanto, é
relativa.
O SR. GAY DA FONSECA: –
A Maioria e a Minoria votaram contra.
V. Exa. o sabe tão bem quanto eu.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, alguns representantes da Minoria.
Esses fizeram-no livremente. Vamos ser
francos.
O SR. GAY DA FONSECA: – E
muitos
representantes
da
Maioria
livremente também votaram contra o voto
vinculado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Alguns, concordo. V. Exa. usou a
expresssão apropriada – alguns.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Alguns, porque os outros estavam
convencidos do contrário.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – O
voto colorido seria ainda admissível
nos países em que se permite o voto
ao analfabeto. Na Índia – por exemplo
– há chapas representando um
Partido. As chapas têm símbolos de
animais, de árvores. Cada um
daqueles símbolos representa um
Partido. O Partido Comunista é a
foice e o martelo; o Partido do
Congresso – creio – uma árvore;
outro Partido é o elefante, e assim por
diante... No Brasil não se permite que
o analfabeto vote. E para o
alfabetizado se quer estabelecer a
chapa colorida individual! E' o
absurdo dos absurdos. Tenho a
impressão que não estou ouvindo o
aparte do nobre Senador Gay da
Fonseca, do Partido de Raul Pilla.
Não estou ouvindo muito bem, não é
possível que êle esteja defendendo
este tipo de voto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Há
mais, porém, nobre Senador Aurélio
Vianna. Alguns advogaram, segundo está
na imprensa, que a cédula oficial
subsistisse para São Paulo e Guanabara
e que no resto do País então se
estabelecesse o regime da cédula
individual.
Pois bem: os mais ciosos da "pureza
democrática" atualmente pregada, vão
além. Não! E' preciso que a chapa
individual e colorida atinja também São
Paulo e Guanabara, como a demonstrar
que essa elite, para votar com segurança
e uniformidade, não sabe ler, precisa da
cor do papel das fôlhas individuais.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite mais um aparte nobre Senador
Josaphat Marinho? (Assentimento do
orador) Estou sendo mal julgado. Não.
Mal julgado...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Hoje V. Exa. é que está se julgando mal.
(Riso).
O SR. GAY DA FONSECA: – O
nobre Senador Aurélio Vianna me
vincula
ao
Partido
Libertador.
Infelizmente, não pertencia ao extinto
Partido Libertador nem fui filiado a
essa agremiação. As minhas origens
são do Partido Democrata Cristão, mas
nem por isto tenho menor respeito as
teses de Raul Pila.
Quero novamente reafirmar a V.
Exa. a minha posição pessoal contrária
ao projeto de que vem ao Congresso.
O que estou defendendo, única e
exclusivamente, é a posição do
Presidente
da
República
neste
episódio.
De
maneira
nenhuma
defendo o projeto, porque o combaterei
dentro da ARENA e lutarei para que os
membros da ARENA tenham liberdade
de manifestar sua opinião, uma vez
que isto seja princípio doutrinario ou
programático do partido.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Num ponto de seu aparte estamos de
pleno acôrdo: queremos ambos defender
o Presidente da República da maldade da
ARENA. (Riso). Neste ponto, há perfeita
concordância entre nós.
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O SR. GAY DA FONSECA: – Nem
usa de malícia também!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – E
desejo fazê-lo, nobre Senador, pedindo
aos ilustres Senadores e Deputados ria
ARENA que respeitem estas palavras do
Presidente da Republica, proferidas em
dezembro de 1965, na Escola Superior de
Guerra.
"Estamos empenhados na tarefa de
reformas políticas, não somente para
transformar democracia formal em
democracia real, mas também para que o
voto democrático seja uma opção entre
programas e os partidos um sistema
ideológico de ação coerente e, não um
cônclui
ocasional
de
interêsses
personalistas".
Sr. Presidente, pedimos apenas nós,
da Oposição, que o Presidente da
República, fiel às suas convicções, não
participa de um côncluio prejudicial à
cultura política de País. (Multo bem! Muito
bem. Palmas.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o nobre
Senador Attílio Fontana. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
nós estamos na época das manobras,
não das manobras militares, mas das
políticas. Foi a manobra do distritão não
totalmente fracassada. Agora é a
manobra do "chapão", denunciada pelo
Deputado Doutel de Andrade.
Não sei se "chapão" rima com
desmoralização, mas ainda é pior essa
manobra que a anterior que citamos.
Cérebros
diabólicos
estão
tentando salvar-se a si mesmos antes
que a revolução que acobertam. Se o
povo brasileiro repele tôdas estas
manobras que visam a aliená-lo do
processo político eleitoral dêste pais,
com muito mais razão a manobra
batizada com o nome de "chapão" que
não é o voto, não é a cédula colorida,
êsse arco-íris de decepções, é o
sistema em que teria de haver um
acôrdo de boa-vontade em cada
Estado da Federação Brasileira. O
Líder Doutel de Andrade fala de
articulação, de apoio ao distritão de
próceres ou elementos que pertencem
ao MDB. Dá a entender que, em
alguns Estados da Federação, já se
articula, entre os dois grupos políticos
que se preparam para as próximas
eleições, o "chapão" como motivo de
salvação daqueles que ocupam, na
outra Casa do Congresso Nacional,
cargos eletivos de representação
popular.
Levarei êste caso à reunião do
Gabinete do MDB. Não se pode
compreender, nem se entenderia e o
povo aceitaria, que uma organização
política de oposição pactuasse com uma
imoralidade política dêsse tipo. Seria a
falência total da democracia no Brasil,
proclamada e com o apoio de elementos
que compõem o grupo político que faz
oposição ao atual Govêrno.
Com a coragem que lhe é
peculiar, o Deputado Doutel de
Andrade o retalou à Câmara. Se a
ARENA, digamos, do Estado do
Paraná, possui na Câmara dos
Deputados quinze representantes e o
MDB dez, haveria naquele Estado
uma chapa de 25 candidatos: quinze
da
ARENA
e
dez
do
MDB,
apresentados ao seu eleitorado. O
MDB conservaria os seus dez lugares
na Câmara e a ARENA, os seus
quinze lugares.
Se
êsse
sistema
indecoroso,
polìticamente
falando,
fôsse
o
estabelecido por acôrdo de vontades,
teriam motivos de sobra os interessados
na destruição, no aniquilamento das insti-

tuições democráticas; teriam motivos de
sobra e apoio popular para fecharem o
Parlamento brasileiro, o Congresso
Nacional, as Assembléias Legislativas, as
Câmaras de Vereadores.
Vou reivindicar uma posição positiva
e clara do M.D.B., em tôrno das duas
questões. O distritão, e esse tipo de voto,
êsse tipo estranho de escolha a que se
denomina "chapão".
Sr. Presidente, o Líder Doutel de
Andrade diz que êsse tipo de escolha é a
subversão do voto popular. De acôrdo. Da
democracia. De acôrdo também.
E' a corrupção, fere os diretos do
povo, de livre escolha. Se nós, da
oposição, estamos condenando a
escolha de governadores e do
Presidente
da
República
pelo
Congresso, pelo voto a descoberto,
com a ameaça de cassação dos
nossos
mandatos,
como
iríamos
acobertar e aceitar um tipo de votação
que é muito pior, em substância, que
aquêle que exige o Govêrno para a
escolha do futuro Presidente e
governador de Estado?
O
nobre
Senador
Josaphat
Marinho
citou
um
trecho
da
conferência do Senhor Presidente da
República na Escola Superior de
Guerra. Mas, no caso de Sergipe,
quando o Partido do nobre Senador
Gay
da
Fonseca
indicou
três
candidatos, S. Ex.ª, que declarou ser
peles programas, pela restauração da
democracia à base de idéias e de
princípios, eliminou os três e escolheu
um cujo nome não fôra nem cogitado
o do Deputado Lourival Batista, um
dos bons amigos que possuímos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Pois
não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Veja V. Ex.ª que estamos voltando tanto
ao passado condenado e condenável que
Barbosa Lima. Sobrinho, ainda há dois
dias, invocando palavras de Sérgio Pôrto,
disse que estamos no rumo de Pedro
Alvares Cabral...
O SR. AURÉLIO VIANNA: – E' uma
volta, se possível fôsse, ao passado, e
que passado! Ao sistema do tacape e da
flecha.
Senhor Presidente, o "Correio da
Manhã" num artigo sôbre "Papéis
traídos", da responsabilidade da própria
redação, denuncia um fato que também
precisa de um esclarecimento definitivo
do M.B.D.: o de que se cogita da
ausência do grupo de oposição nas
eleições diretas.
Sei que o M.B.D. não está cogitando
de ausentar-se das eleições diretas mas o
jornal que faz essa denúncia é de
responsabilidade comprovada. E aqui
está:
(Lendo) "A par dessa carência de
lucidez, realismo e maturidade política,... "
(Interrompendo a leitura) – No
caso da abstenção para as eleições
indiretas.
(Retomando a leitura) "...o MDB
ameaça ir ainda mais longe em sua
trajetória desastrada. Estuda-se, dentro
do bloco, a possibilidade de também
abdicar de concorrer ás eleições diretas
para a escolha do futuro Congresso e
Assembléias Legislativas".
Sou, e creio que tôda a bancada do
Partido no Senado, visceralmente contrário
à abstenção do grupo político denominado
MDB nas eleições diretas. E creio que o
nosso pensamento é um só, não há
discrepância. Lutamos – e a nossa atitude
é firme – é contra a destruição do voto,
contra a desmoralização do voto, contra
êsses tipos de eleições de que se cogita
por ai, quando se elimina em difinitivo o
povo do processo de recuperação
democrática, de restauração democrática
ou de instauração de um sistema de-
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mocrático de governo à altura. Êste é que
é o nosso ponto, do qual não nos
afastamos.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURELIO VIANNA: – Tem V.
Ex.ª o aparte.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Gostaria de declarar a V. Ex.ª que estou
ouvindo o pronunciamento que V. Ex.ª
está fazendo como a manifestação de um
homem honesto e sincero. Êsse
pronunciamento diz muito mais respeito
ao Partido que V. Ex.ª integra que a nós
da situação, mas nem por isso quero
deixar de lembrar a V. Ex.ª que, enquanto
se critica a ARENA porque alguns dos
seus membros, optam por um sistema
eleitoral e o defendem, V. Ex.ª,
honestamente, vem dar seu testemunho
de que também dentro do MDB há
homens que propugnam por êsse mesmo
sistema.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Apenas
há um equivoco de V. Ex.ª. Não estou
afirmando que existem elementos dentro
do MDB lutando por que o partido se
ausente, – Partido aí é organização
política – se elimine, se aliene das
eleições proporcionais. Estou dizendo que
partida essa denúncia, de um jornal do
porte e da responsabilidade do Correio da
Manhã, estou na obrigação, de esclarecer
ao povo brasileiro, em nome daqueles
que me deram a honra de os liderar nesta
Casa, que o nosso pensamento, no
Senado, é porque êsse grupo político não
se afaste das eleições diretas; compareça
a elas. O nosso pensamento sôbre o
"chapão" é aquêle – falei "chapão"
mesmo, está aqui, manobra "chapão" –
que revelei há alguns instantes...
O SR. GAY DA FONSECA: – Com
muita sinceridade.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sôbre o
voto denominado distritão, também o
nosso pensamento é o que manifestei. O
que estou dizendo é que respeito a
opinião pública e que vou levar êste
assunto ao Gabinete Executivo do MDB,
a fim de que o Grupo Político se
manifeste claramente, objetivamente,
para que o povo tome conhecimento
daquilo que realmente está acontecendo,
de seu pensamento.
Sr. Presidente, aceito que em cada
partido ou agrupamento político haja
divergência. Aceito que haja pontos de
vista, aceito que haja lutas e aceito que
haja uma conclusão.
Era o que eu queria dizer, em
poucas palavras, de acôrdo com esta
segunda parte do artigo do Correio da
Manhã. Se porventura viesse a acontecer
o preconizado – desejo que não, e lutarei
dentro da Agremiação por que isto não
aconteça – devemos ir às urnas, dlsputar
as eleições proporcionais, apresentar o
nosso pensamento, como também
desejamos que o Executivo Federal
respeite a regra do jôgo, fixe-se num
ponto e não macule as eleições vindouras
coagindo, perseguindo e ameaçando.
Sr. Presidente, contra o distritão,
contra êsse tipo exótico de escolha que
se preconiza por aí e a favor de Vidas as
medidas que vierem ao encontro dos
sentimentos democráticas do povo
brasileiro.
Termino.
Senador Gay da Fonseca advoga, a
tese de que o Presidente da República
deve retirar um projeto, sensivel aos
clamores de grupos interessados na sua
rejeição.
Então, Sr. Presidente, por que enviar
um projeto para esta Casa, contra cujo
projeto a opinião pública brasileira se
joga, que é o projeta do distritão? Apenas
para satisfazer a um grupo de
correligionários, quando o povo repele
esse tipo de eleição vem-se manifestando
contra a alteração do processo de
escolha?
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Sr. Presidente, desejo que essa nova
manobra seja destruída, seja aniquilada.
Estou na tribuna apenas por um
dever de consciência, porque sei
perfeitamente que quase não adianta,
pràticamente não adianta. A palavra de
um representante do povo não alcança o
povo, geralmente e morre dentro do
próprio Parlamento. Nestes tempos
tormentosos,
principalmente
nestes
tempos, é assim. Se se fala, para um
plenário vazio, é criticado aquêle que fala,
mas não aquêles que não estão
presentes. Se se fala para um plenário
cheio, é-se criticado porque se fala, e não
se permite que se vote. Por isso disse
que é uma questão de consciência. O
indivíduo expõe e aquilo que é das suas
convicções fica nos Anais, para que, pelo
menos, um curioso diga na oportunidade:
aquêle, parlamentar cumpriu com o seu
dever votando certo, discutindo os
problemas nacionais e opinando na época
e no momento oportuno.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!
Muito bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra a nobre
Senador Gay da Fonseca, como Líder da
Maioria.
O SR. GAY DA FONSECA (como
líder – sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não desejo,
nem gostaria que a minha presença nesta
Casa fôsse desfigurada, nem que quando
eu saísse dêste Senado a impressão que
eu tivesse deixado fôsse outra senão
aquela que corresponde à minha
personalidade, às minhas atitudes e à
minha posição.
S. Ex.ª o Sr. Senador Josaphat
Marinho, no brilhante discurso que aqui
proferiu, jogando com os argumentos
como tão bem sabe jogar, afirmou que os
homens que têm a responsabilidade
eventual, neste Senado, da defesa do
Govêrno ou pela liderança do Governo ou
da ARENA, não são fiéis á Constituição
sempre, mudam sua posição de acôrdo
com o momento.
Sr Presidente, esta afirmação do
Senador Josaphat Marinho está a exigir
de mim, neste momento mais do que
noutro, uma definição pessoal, uma
afirmação de posição, uma afirmação de
atitude – e eu quero fazê-la, nesta
oportunidade.
Integrei-me na ARENA porque
julguei servir ao meu País, em assumindo
esta posição. Porque julguei que e
Movimento Revolucionário de 1964 foi
necessário a êste País e ao próprio
regime democrático. Foi uma parada
numa revolução que levava o País ao
cáos: foi uma freada brusca nessa
revolução, uma freada que trouxe
conseqüências, uma freada que trouxe
traumatismo, mas uma freada que se
tornou necessária.
Nunca afirmei que a Revolução de
1964 tivesse sempre acertado, tivesse
sempre praticado a justiça. E se V. Ex.ªs
consultarem os Anais desta Casa,
mesmo no aniversário do Govêrno do
Presidente da República, verão que
afirmei, peremptóriamente, reconhecer
que podia haver erros na Revolução e
até injustiças, mas que nem por isso a
Revolução ficava desfigurada com
movimento que sustou neste País, a
marcha acelerada para o caos, para a
destruição da estrutura da sociedade
política, quando não da própria estrutura
social da sociedade brasileira.
Por isso mesmo, sentindo as
deficiências e limitações que uma
Revolução
impunha
ao
sistema
democrático, por amor à própria
democracia no seu conceito pleno,
absoluto e total, é que aplaudi a
Revolução, sentindo e sofrendo-a
também. Por isso tela integrei na
ARENA
e
aqui
defendo
a
política global do Govêrno, Reafirmo
a
expressão
–
a
política
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global do Govêrno Castello Branco
porque êle é o executor. Êste Govêrno é
aquêle que nos, dá a garantia da
continuidade da Revolução de 1964 cujo
objetivo e meta final é a redemocratização
total deste País. Não uma democracia de
fantasia – como muito bem acentuava o
Senador Josaphat Marinho, denunciando
os processos eleitorais que tínhamos até
1964; não a volta àqueles processos e
métodos, mas uma democracia legítima,
democracia autêntica onde o homem
valha pelo que ele é e não pelos adjetivos
que possua.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite
V.
Ex.ª,
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Em primeiro
lugar, quero declarar que o ouço com
tôda atenção, e saiba que pessoalmente
não ponho em dúvida suas convicções,
as convicções do professor, do jurista, do
estudioso. Mas é evidente que, de
quando em quando, elas estão em
contradição com as posições do político.
Releve-me também assinalar que eu não
fixei o ano de 64 como têrmo dêsses
desvios. Já se havia substituído, em boa
parte, a cédula individual pela cédula
oficial, vale dizer, já se estava apurando o
sistema do vote secreto. O que cumpria
era perseverar nessas codificações
saneadoras. Mas, ao invés, estamos
retroagindo:
O SR. GAY DA FONSECA: –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, e vou ao
assunto que V. Ex.ª invoca no final do
meu pronunciamento.
Quero declarar mais, Sr. Presidente,
que sou um apaixonado de lei, um
apaixonado pela Constituição, tenho
devoção profunda ao Direito e à Justiça e,
em nenhum momento, em nenhuma
oportunidade, em nenhum instante da
minha vida transigi com essa minha
devoção, essa fidelidade e êsse amor. E
por ter amor à Verdade, ao Direito, e por
ter amor à Justiça é que desejo o meu
país forte, firmado perante o concêrto das
nações. Desejo que o Brasil se encontre
com o seu futuro e que não viva em
função do passado. Que o passado sirva
de lição pare o futuro, mas nunca de norte
para radicalizar posições.
Infelizmente,
em
nosso
país,
vivemos o presente em função do
passado quando deveríamos viver o
presente em função do futuro. Vivemos,
presentemente, no Brasil, em função das
quizílias e das querelas anteriores quando
devíamos viver em clima de fraternidade,
do amanhã.
Sr. Presidente. defendo o Govêrno
da República na sua política global, na
sua intenção, no seu desejo de dotar a
Pátria
Brasileira
de
instituições
democráticas, sólidas, permanentes e
duradouras, onde não haja clima para o
aventureirismo, nem para a dominação de
grupos, ou a perturbação da ordem; onde
não haja clima para que os homens se
odeiem, mas sim para que os homens e
estimem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Muito bem. De pleno acôrdo com V. Ex.ª.
Êste o ambiente que efetivamente
desejaria fôsse criado para a Nação
Brasileira.
O SR. GAY DA FONSECA: – Nem
sempre êsse clima se constrói sem
sacrifícios, nem sempre êsse clima se
constrói sem amarguras, nem sempre
êsse clima se constrói sem lágrimas.
Talvez a nossa geração esteja pagando
realmente um tributo alto, mas que nada
representará diante do Brasil de amanhã.
De mais dois assuntos tratou
objetivamente o Sr. Senador Josaphat
Marinho. Quanto ao primeiro, em meus
apartes já me defini. Entendo válida e
legítima a posição do Poder Executivo
em defender as instituições, e
antes e acima de tudo os direitos dos
cidadãos. Em reexaminar e rever as
posições e atitudes tomadas, sempre,
em todo momento e oportunida-

de. Assim agindo, e em assim fazendo,
estará cumprindo o seu dever.
A retirada do projeto do Código Civil
não prenuncia que o Sr. Presidente da
República modificará o projeto enviado ao
Congresso, mas simplesmente denuncia
que o Sr. Presidente da República,
sensível a uma parcela da opinião
pública, vai revisar, reestudar, e poderá
até confirmá-lo. Age S. Ex.ª num legítimo
direito que a Constituição e o Regimento
do Congresso Nacional lhe conferem. E
isto não é marcha atrás, não é volta,
regressão. E', ao contrário, uma
progressão.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – E'
um recuo.
O SR. GAY DA FONSECA: – Não é
recuo, de forma nenhuma, porque S. Ex.ª,
em
assim
agindo,
assume
responsabilidade perante a Nação. E,
talvez, uma responsábilidade dura e
difícil. Poderia o atual Presidente da
República, se assim agir, retirando o
projeto, desvincular-se do ruivo Código
Civil. Mas S. Ex.ª abrirá mão da
prerrogativa de assim ingressar na
História, para ficar fiel a si mesmo, ao
povo brasileiro, à Constituição e ao
sentimento nacional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Ai
começa a se justificar a iniciativa do
General Costa e Silva.
O SR. GAY DA FONSECA: – Vossa
Excelência insiste nesse argumento
malicioso, jogando o atual Primeiro
Mandátrio da Nação contra o candidato à
Presidência da República ou Presidente
em potencial.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Veja V. Ex.ª como os fatos o estão
conduzindo á verdade.
O SR. GAY DA FONSECA: – E,
como V. Ex.ª, com sua malícia, pode nos
conduzir a outros argumentos e a outras
posições.
Quanto ao outro argumento, de o
Sr. Presidente da República enviar
mensagem referente à reforma eleitoral,
S. Ex.ª o faz atendendo a pedido
ponderável
de
numerosos
congressistas. E mais, S. Ex.ª afirma
que se desvincula do projeto. Entende
que, no Congresso Nacional, não é o
pensamento do Govêrno que se
exterioriza, mas a sensibilidade do
Govêrno que se manifesta, não
negando, aos que integram à Congresso
Nacional, a oportunidade, por falta de
iniciativa sua, de debaterem matéria de
tão alta relevância. E se contrários
fôrem alguns congressistas, como
contrário sou eu ao projeto, que o
debatam francamente e assumam a
responsabilidade perante a Nação da
decisão que vierem a tomar. E essa
responsabilidade
o
Govêrno
da
República
defere
ao
Congresso
Nacional,
para
que
êste,
com
independência total – tanto que a
ARENA não fechará questão em tôrno
do assunto – debata, examine e
verifique o que mais atende, na atual
conjuntura, aos reais interêsses da
Nação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Com
prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Veja V. Ex.ª – e eu lamento porque
proclamo e letivo sua inteligência – em
que contradição V. Ex.ª incide: para
corrigir os possíveis equívocos ou
anomalias do projeto de Código Civil,
que já está no Congresso, o Govêrno
se inclina a retirá-lo. Mas, ao mesmo
tempo, toma a iniciativa de confiar à
soberania do Congresso Nacional a
decisão sôbre o voto majoritário. Por
que não faz o mesmo quanto ao
Projeto de Código Civil?
O SR. GAY DA FONSECA: –
Senhor Presidente, não sou realmente
aquêle que pode penetrar no pensa-
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mento do Senhor Presidente da
República.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas é um dos seus intérpretes,
Excelência, e de categoria.
O SR. GAY DA FONSECA: – Há
uma passagem nas sagradas escrituras,
que é bom lembrar: só Deus prescruta a
mente e o coração.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O
que, na verdade, V. Ex.ª não pode é
entrar em contradição.
O SR. GAY DA FONSECA: – Não
me posso colocar na posição que Sua
Excelência o Senador Josaphat Marinho
deseja, por isso também não sei se o
Senhor Presidente da República vai
retirar o projeto de digo Civil. Eu aqui
aplaudi a iniciativa daqueles que
promoviam entendimentos para que
fôsse retirado. E também não radicalizei
minha posição. Se o Senhor Presidente
não quiser que o Congresso o examine
com tôda a independência, não
permitirá, mas se o fizer, o faz num
direito legitimo, na defesa do interêsse
nacional e, inclusive, da própria
Constituição, de que o Senador
Josaphat Marinho diz ser um grande
defensor, e o creio, tanto quanto eu o
sou. Doutra parte, quanto ao distritão,
atendeu o Senhor Presidente da
República a uma parcela do Congresso
que lhe pediu enviasse e submetesse ao
exame,
ao
debate,
mas
fixou
nitidamente a linha de ação do Governo,
inclusive da liderança da ARENA, que
manifestou o não comprometimento dos
partidos, e muito menos do Govêrno, o
que não ocorre com O Projeto do Código
Civil porque, como bem salientou o
nobre Senador Josaphat Marinho, se
aprovado pelo Congresso e sancionado
pelo Presidente da República, se
vincularia perenemente perante a
História, o que não ocorre com o distrito,
porque o Sr. Presidente da República
não quer entrar na História com o
distritão.
Eram
estas,
Sr.
Presidente,
Senhores
Senadores,
algumas
observações que gostaria de fazer à
margem, bem à margem, naturalmente,
do grande discurso do Senador do
M.D.B., à margem porque, pequeno como
sou, pequeno é o meu pronunciamento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Vossa, Excelência é sempre brilhante, ainda
que
nem
sempre
o
seu
brilho condiga com a realidade dos fatos.
O SR. GAY DA FONSECA: – Mas,
Sr. Presidente, para concluir, nesta
oportunidade, quero, mais uma vez,
reafirmar que, em nenhum momento
nesta Casa, enquanto nela permaneci
e enquanto nela permanecer, os meus
pronunciamentos, as minhas definições
são motivadas por outro espírito e por
outro intuito que não o de ser fiel a
mim mesmo e à verdade. (Muito bem.
Muito bem.)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
Vivaldo Lima
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Wilson Gonçalves
Rui Palmeira
Eduardo Catalão
Raul Giuberti
Aurélio Vianna
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – O Senhor 1º Secretário irá
proceder à leitura de requerimento
encaminhado à Mesa.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 232, DE 1966
Requeremos à Mesa, nos têrmos
do Regimento Interno, sejam solicitadas
ao Ministério da Justiça e dos
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Negócios
Interiores
as
informações
constantes dos itens abaixo:
1. Qual a ajuda efetiva daquele
Ministério ao Departamento Federal de
Segurança Pública para o combate intensivo
e repressão eficaz ao contrabando no País?
2. Quais os recursos postos à disposição
do DFSP para que soja interrompida a ação
deletéria dos contrabandistas, discriminando:
a) as verbas concedidas ao DFSP para
êsse fim;
b) valor em dinheiro dos recursos já
liberados;
c) pessoal escalado para auxiliar
mencionado Departamento nessa árdua
missão;
d)
equipamentos
motorizados
necessárias ao combate, com todo o rigor, a
êsse contrabando fornecidos ao DFSP.
Justificação
Todos sabemos que a ação de
contrabandistas nacionais ou estrangeiros é
assaz perniciosa não apenas à economia,
mas também à própria segurança nacional.
É fato notório, ainda, que o
Departamento Federal de Segurança Pública,
nas diversas regiões do País, vem
desenvolvendo esforços para a eliminação
dêsse mal e, assim, muito necessita das
autoridades governamentais particularmente
do apoio, do Ministério da Justiça e dos
Negócios Interiores.
A
fim
de
que
formemos
um juízo seguro sôbre a possibilidade
de erradicar a atividade do contrabando
no Brasil, torna-se indispensável o
pronunciamento daquele Ministério, como
subsidio aos depoimentos já prestados
por diversas pessoas e autoridades
perante a Comissão Especial criada pelo
Requerimento nº 285, de 1965, na parte
reservada ao exame do contrabando.
São estas as razões do pedido que ora
encaminhamos à Mesa.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1866.
– José Ermírio.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– O requerimento que acaba de ser lido não
depende de apreciação do Plenário. Será
publicado e depois despachado pela
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura de
projeto de lei, de autoria do nobre Senador
Gay da Fonseca.
É Iido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 28, DE 1966
Declara de utilidade pública o ISCRE
Art. 1º É declarado de utilidade pública
o Instituto Social Cristão de Reforma de
Estrutura (ISCRE), com sede e fôro na
cidade de Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor no dia
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Justificação
O Instituto Social Cristão de Reforma
de Estrutura, associação civil, sem intuito
lucrativo, de duração ilimitada, constituída
como pessoa jurídica de direito privado, com
sede e fôro na cidade de Pôrto Alegre, é uma
instituição de cultura, educação e assistência
social, tendo por finalidade:
a) promover estudos, investigações e
pesquisas, visando à reforma das estruturas
sociais, segundo os princípios da doutrina
social cristã;
b) promover cursos, conferências,
círculos
de
estudos,
seminários,
debates; publicar e distribuir folhetos,
cadernos, revistas, livros; organizar
programas de difusão pela imprensa,
rádio e televisão; e atividades seme-
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lhantes, com o fim de desenvolver o
conhecimento, a divulgação e a interpretação
da doutrina social cristã;
c) suscitar e apoiar a criação de obras e
serviços com objetivos assistenciais que se
imponham como medida de promoção
humana e social;
d) patrocinar tôdas as iniciativas que
visem à reforma das estruturas sociais, no
sentido da doutrina social cristã e,
especialmente, quanto às recomendações da
encíclica "Mater et Magistra".
O Instituto não distribuirá lucros,
bonificações, remunerações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou sócios, sob
nenhuma forma ou pretexto, devendo ser
mantido com os recursos que forem obtidos
mediante contribuição de seus sócios,
auxílios, subvenções e rendas resultantes
dos bens e direitos que integrarem o seu
patrimônio.
O Instituto, oficialmente constituído em
4 de julho de 1962, data de sua inscrição no
Cartório de Registro Especial de Pôrto
Alegre, já foi reconhecido pelo Govêrno do
Rio Grande do Sul como de utilidade pública,
pelo Decreto nº 14.205, de 4 de outubro, de
1962.
Como se verifica, o ISCRE preenche os
requisitos que a Lei nº 91, de 28 de agôsto de
1935 (Regulamentada pelo Decreto nº
50.517, de 2 de maio de 1961) exige para
que uma entidade possa ser declarada de
utilidade pública.
Quanto à necessidade da medida, está
ela evidente nos objetivos do Instituto, que
merece, sem dúvida, a proteção do Poder
Público.
Brasília, em 21 de junho de 1966. – Gay
da Fonseca.
Às Comissões de Constituição e
Justiça, de Educação e Cultura e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– O projeto vai à publicação e às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Passa-se á:
ORDEM DO DIA
Estão presentes na Casa 31 Srs,
Senadores. Não há número para votação. As
três primeiras matérias da Ordem do Dia, que
estão em fase de votação, ficarão adiadas
por falta de quorum.
Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 6, de 1966, que suspende a
execução do art. 19 da Lei nº 154, de 25 de
novembro de 1947, bem como a do art. 24, §
2º, do Regulamento aprovado pelo Decreto
número nº 24.239, de 22.11.1947, declarados
inconstitucionais por maioria absoluta do
Supremo Tribunal Federal, em acórdão de
28.11.1952, tendo Pareceres, sob nos. 93 e
518, de 1966, da Comissão – de Constituição
e Justiça – 1º pronunciamento: apresentando
o projeto – 2º pronunciamento: pelo
arquivamento.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)
A votação fica adiada por falta de
número.
O SR. PRESIDENTE – (Guido
Mondin):
Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 31, de 1966, que autoriza
o Governador de Santa Catarina a assumir,
como contratante, compromissos cota, a firma
MEDICOR, com sede em Budapest, Hungria,
no valor total de US$ 331.452.50, refe-
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rente ao fornecimento de materiais e
equipamentos médico-hospitalares (projeto
apresentado pela Comissão de Finanças, em
seu Parecer nº 618, de 1966), tendo Parecer
favorável, sob nº 619, da Comissão – de
Constituição e Justiça.

Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa)
Está encerrada.
A votação fica adiada para a próxima
sessão por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):

Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro-a encerada.
A votação fica adiada por falta de
número.
O SR. PRESIDENTE(Guido Mondin):

Item 9:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 23, de 1965,
que suspende a execução do art. 19 da
Lei nº 154, de 25 de janeiro de 1947,
julgado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal,
prolatada no Recurso Extraordinário nº
19.499/52, do Distrito Federal, tendo
Pareceres, sob n os 82 e 519, de 1966, da
Comissão – de Constituição e Justiça –
1º pronunciamento: apresentando o
projeto; – 2º pronunciamentos pelo
arquivamento.

Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 117, de 1966 (nº 3.802-B/62,
na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, peio Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
818.785.358 (oitocentos e dezoito milhões,
setecentos e oitenta e cinco trezentos e
cinqüenta e oito cruzeiros), para atender as
despesas com o pagamento ao pessoal da
Companhia Nacional de Navegação Costeira,
tendo Parecer favorável, sob nº 612, de 1966,
da Comissão – de- Finanças.

Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
A votação fica adiada para a próxima
sessão por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):

Em discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
declaro-a encerada.
A votação fica adiada por falta de
quorum.
O SR. PRESIDENTE – (Guido
Mondin):

Item 10:

Item 7:

Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 1965,
de autoria do Sr. Senador José Leite, que
altera normas de elaboração estatística do
Sistema Nacional de Transportes, e dá
outras providências, tendo Pareceres
favoráveis, sob nºs 339 e 340, de 1966,
das Comissões – de Constituição e
Justiça e – de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 1966 (nº 1.768-B, 64,
na Casa de origem), que altera a subvenção
concedida à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Sedes Sapientiae", da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, sob nos. 613 e 614, de
1966, das Comissões – de Educação e Cultura
e – de Finanças.
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa)
Está encerrada.
A votação fica adiada para o próxima
sessão por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE – (Guido
Mondin):

Em discussão. (Pausa)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando
fazer uso da palavra para a discussão, dou-a
como encerrada.
Transferida a sua votação para a
sessão de amanhã, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há mais oradores inscrito (Pausa)
Lembro aos Srs. Senadores que a
Congresso Nacional está convocado para
hoje, às 21 horas e 30 minutos, quando
será examinado Veto Presidencial ao
Projeto de Lei que cria três Juntas de
Conciliação e Julgamento nas Comarcas
que específica.
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão, designando para
a de amanha a seguinte:

Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 1966 (nº 3.660B/66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que incorpora a
Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de
Fora à Universidade Federal de Juiz de Fora,
tendo pareceres favoráveis, sob nº 608 e
609, de 1966, das Comissões – de Projetos
do Executivo e – de Finanças.
Em discussão o projeto.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1966
(QUARTA-FEIRA)
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 1866
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 13, de 1966, de autoria do
Sr. Senador Filinto Müller, que cria o cargo de 2º Vice -Presidente do Senado, tendo
pareceres-favoráveis, sob ns. 624 e 625, de 1966, das Comissões de Constituição e
Justiça e Diretora.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 131, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 1966 (nº
3.612-B-66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
altera dispositivos da Lei nº 4.902, de 16 de dezemb ro de 1959, e dá outras
providências, tendo parecer favorável, sob nº 610, de 1966, da Comissão de
Projetos do Executivo.
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PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 1965

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Emenda á Constituição nº 4, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº 19-B-64, na Casa de origem), que aterá a redação
do art. 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe o parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia, de quantia anual não inferior a
8% da renda tributária da União), tendo parecer, sob nº 529, de 1966, da Comissão Especial,
favorável.

Discussão, em primeiro turno (com apreciação preliminar da constitucionalidade, de
acôrdo com o art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1965, de
autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que isenta da contribuição de melhoria as obras
resultantes da aplicação ao Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30-11-64), tendo parecer, sob
nº 98, de 1966, da Comissão de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade com voto
vencido do Sr. Senador Eurico Rezende.

4

14

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1966

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 62, DE 1965

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 6, de 1966, que suspende a
execução do art. 1º da Lei nº 154, de 25-11-1947, bem como a do art. 24 § 2º, do
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 24.239, de 22-11-1947, declarados inconstitucionais
por maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 28-11-1952, tendo
pareceres, sob ns. 23 e 518, de 1966, da Comissão de Constituição e Justiça; 1º
pronunciamento: apresentando o projeto; 2º pronunciamento: pelo arquivamento.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1965, de autoria do
Sr. Senador Bezerra Neto, que dispõe sôbre o comparecimento do trabalhador rural à
audiência na Justiça do Trabalho, tendo pareceres (ns 47 e 48 de 1966) das Comissões: de
Constituição e Justiça, pela aprovação de Legislação Social, pela rejeição.

5

REQUERIMENTO Nº 36, DE 1966

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1966

Votação, em turno único, do Requerimento nº 36, de 1966, pelo qual o Sr. Senador José
Ermírio solicita ao Ministério da Guerra informações sôbre as despesas efetuadas com tropas
do Exército em diversas regiões do País e no Exterior, tendo pareceres (445 e 446, de 1966)
das Comissões: de Relações Exteriores, declarando-se incompetente para opinar sôbre o
assunto, e de Segurança Nacional, pela procedência do Requerimento.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 43 minutos.)

Votação, em turno único, de Projeto de Resolução nº 31, de 1966, que autoriza o
Governador de Santa Catarina a assumir, como contratante, compromissos com a firma
MEDICOR, com sede em Budapest, Hungria, no valor total de US$ 331,452.50, referente ao
fornecimento de materiais e equipamentos médico-hospitalares (projeto apresentado pela
Comissão de Finanças, em seu Parecer Nº 618, de 1966). tendo parecer favorável, sob Nº
619, da Comissão de Constituição e Justiça.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 117, de 1966 (nº 3.802-B-62,
na Casa de origem) que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$ 818.785.358 (oitocentos e dezoito milhões, setecentos e
oitenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzeiro), para atender às despesas com o
pagamento ao pessoal da Companhia Nacional de Navegação costeira, tendo parecer
favorável, sob nº 612, de 1966, da Comissão de Finanças.

15

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE PROJETOS
DO EXECUTIVO
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO DE 1966
PRESIDENTE:
JEFFERSON DE AGUIAR

SENADOR

7

Secretário: José Soares de Oliveira
Filho.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 1966

PARECERES PROFERIDOS

Votação, em turno único, de Projeto de Lei da Câmara Nº 122, de 1966 (nº 1.768-B-64,
na Casa de origem), que altera a subvenção concedida à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Sedes Sapientiae", da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 613 e 614, de 1966, das Comissões de Educação e Cultura e de Finanças.

Número e Ementa – Relator – Conclusão

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 136, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara, nº 136, de 1966 (nº 3.660-B-66,
na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que incorpora a Faculdade
de Filosofia e Letras de Juiz de Fera à Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 603 e 609, de 1966, das Comissões de Projetos do Executivo e de
Finanças.
9
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE 1965
Votação, em turno único do Projeto de Resolução Nº 23, de 1965, que suspende a
execução do art. 19 da Lei nº 154, de 25-1-47, julgado inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, prolatada no Recurso Extraordinário nº 19.499-52 do Distrito
Federal, tendo pareceres sob ns. 82 e 519, de 1966 da Comissão de Constituição e Justiça –
1º pronunciamento: apresentando o projeto; 2º pronunciamento: pelo arquivamento.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 1965
Votação, em primeiro turno, de Projeto de Lei do Senado nº 68, de 1965, de autoria do
Sr. Senador José Leite, que altera normas de elaboração estatística do Sistema Nacional de
Transportes, e dá outras providências tendo pareceres favoráveis, sob ns. 339 e 340, de
1966, das Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 314, DE 1965
Discussão, era turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 314, de 1965 (nº 2.668-B-65
na Casa de origem) que autoriza a venda de imóvel da Viação Férrea do Rio Grande do Sul,
desnecessários aos seus serviços tendo pareceres (ns. 622 e 623, de 1966) das Comissões
de Transportes. Comunicações e Obras Públicas, pela rejeição: e de Finanças, pela rejeição
com restrição do Sr. Senador Gay da Fonseca.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 1966
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 1966 (nº 4.123-B-62
na Casa de origem) que proíbe fabricação, comércio e uso do lança-perfume em todo o
território nacional, tendo pareceres (ns. 626 e 627, de 1966) das Comissões: de Saúde e de
Indústria e Comércio.

Projeto de Lei da Câmara nº 92-66 –
Modifica dispositivos da Lei numero
2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
alterada pela Lei nº 3.543, de 11
de fevereiro de 1959, que dispõe sôbre
o Tribunal Marítimo e da outras
providências
–
Senador
Wilson
Gonçalves – Parecer pela aprovação em
10 de maio de 1966 – Aprovado, em 10
de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número
84-66 – Inclui, em Parte Especial do
Quadro de Secretaria do Tribunal,
servidores da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil (NOVACAP)
abrangidos pelo art. 40 da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, e da outras
providências
–
Senador
Wilson
Gonçalves – Parecer pela aprovação. –
Aprovado, em 10 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 48-66 –
Dá nova redação ao artigo 95 da Lei nº
4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos e Vantagens dos Militares)
– Senador José Guiomard – Parecer
favorável – Aprovado, em 10 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara Nº 87-66
– Introduz modificações na legislação
pertinente
ao
Plano
Nacional
de
Habitação – Senador Bezerra Neto –
Parecer pela audiência da Comissão de
Constituição e Justiça. – Aprovado, em
10 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 93-66 –
Altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal constante da
Lei nº 4.279, de 4 de novembro de 1963
– Senador Wilson Gonçalves – Parecer
favorável – Aprovado, em 17 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 103-66 –
Cria o Fundo da Fiscalização das
Telecomunicações e dá outras providencias –
Senador José Ermírio – Parecer pela
aprovação – Aprovado em 17 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº
96-66 – Altera o Quadro de Pessoal do

Tribunal Marítimo – Senador Gay da Fonseca
– Parecer pela aprovação – Aprovado, em 17
de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara Nº 94-66 –
Altera o Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, constante da Lei nº 4.279,
de 4 de novembro de 1963 – Senador Gay da
Fonseca – Parecer pela aprovação –
Aprovado, em 17 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 102, de
1966 – Dispõe sôbre as promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica e da outras
providências – Senador José Ermírio –
Parecer pela aprovação – Aprovado, em 17
de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 81 de 1966
– Introduz modificações na legislação
pertinentes ao Plano Nacional de Habitação –
Senador Bezerra Neto – Parecer favorável ao
Projeto e às emendas.
Projeto de Lei da Câmara nº 129-66 –
Concede, por seis anos, isenção dos
impostos de importação de material
destinado à indústria aeronáutica – Senador
José Ermírio – Parecer pela aprovação
com emenda – Aprovado em 31 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 110-66 –
Regula o inciso II e os §§ 1º e 2º da Emenda
Constitucional nº 18, relativos à cobrança do
impôsto de exportação e sua aplicação. –
Senador José Ermírio – Parecer pela
aprovação – Aprovado, em 31 de maio de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 111-66 –
Dispõe sôbre a produção e importação de
fertilizantes – Senador José Ermírio –
Parecer pela aprovação com emenda –
Aprov. 31 de maio de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 108
de 1966 – Reajusta o valor das pensões
pagas pelo Tesouro Nacional aos
herdeiros de contribuintes do Montepio
Civil, e em caráter extensivo das
pensões deixadas por contribuintes
dos extintos Montepios dos Operários e
Serventes dos Arsenais de Marinha
Caixa de P. dos Operários das Casas
da Moeda, e daquelas dos funcionários
da União, contrib. obrigatórios do
IAPFESP, e dá outras providências –
Senador Bezerra Neto – Parecer pela
aprovação – Aprovado em 31 de maio de
1966.
SíNTESE
1966

DO RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO DE
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QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e da art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as
duas Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a
realizarem-se nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos
presidenciais:
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na
Câmara, e nº 137, de 1965, no Senado, que dispõe sôbre
pagamento
de
vencimentos
e
vantagens
pecuniárias
asseguradas, em sentença concessiva de mandado de
segurança a servidor público civil;

– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de
1966, que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de
1966, que dispõe sôbre o intercâmbio, comercial com o exterior, cria o
Conselho Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente

SENADO FEDERAL
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu, AURO
b) exercer as atribuições estabelecidas no § 4º do art. 70 e no
MOURA ANDRADE, Presidente, nos têrmos do art. 47, nº 16, do parágrafo único do art 208 da Constituição Federal, quando não as
Regimento Interno, promulgo a seguinte:
tenha exercido o Presidente dentro de 48 horas ou o 1º-VicePresidente dentro de 96 horas;
RESOLUÇÃO Nº 29, DE 1966
c) designar e dispensar o pessoal de seu Gabinete, obedecidas as
normas aprovadas pelo Senado.
Cria o cargo de 2º-Vice-Presidente do Senado Federal, e dá
Art. 4º No ano em curso o provimento do cargo de 2º-Viceoutras providências.
Presidente far-se-á por meio de eleição, dentro das 48 horas que se
seguirem à publicação desta Resolução.
Art. 1º E' criado o cargo de 2º-Vice-Presidente do Senado Federal.
Art. 2º O atual cargo de Vice-Presidente passa a ser de 1º-ViceSenado Federal, 22 de junho de 1966
Presidente.
Art. 3º Compete ao 2º-Vice-Presidente:
AURO MOURA ANDRADE
a) substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos, na
Presidente do Senado Federal
ausência do 1º-Vice-Presidente;
ATA DA 85ª SESSÃO,
EM 22 DE JUNHO DE 1966

Eurico Rezende
Raul Giuberti
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
4ª Sessão Legislativa
Lino de Mattos
da 5ª Legislatura
Moura Andrade
Péricles Pedro
PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
José Feliciano
MOURA
Pedro Ludovico
ANDRADE E GUIDO MONDIN
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Às 14 horas e 30 minutos
Attílio Fontana
acham-se presentes os Srs.
Guido Mondin
Senadores:
Daniel Krieger
Adalberto Sena
Gay da Fonseca (27)
Edmundo Levi
O SR. PRESIDENTE (Moura
Eugênio Barros
Andrade): – A lista de presença
Joaquim Parente
acusa o comparecimento de
Wilson Gonçalves
27 Srs. Senadores. Havendo
Manoel Villaça
número legal, declaro aberta a
Domício Gondim
sessão.
José Ermírio
Vai ser lida a ata.
Rui Palmeira
O Sr. 2º-Secretário procede
Dylton Costa
à leitura da ata da sessão
José Leite
anterior, que é aprovada sem
Eduardo Catalão
debates.

O Sr.
seguinte:

1º-Secretário

lê

o

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO
MINISTRO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO.

PARECERES
Pareceres ns. 651 e 652,
de 1966
PARECER Nº 651, DE 1966

Da Comissão de Educação e
Cultura sôbre o Projeto de Lei da
Aviso nº 0514, de 15 do Câmara nº 26, de 1966 (nº 2.768mês em curso – comunica que B-65, na Câmara), que institui o
aquela Côrte mandou anotar a "Dia da Caridade".
alteração
do
orçamento
Relator:
Sr.
Menezes
analítico do Senado, para o
exercício de 1966, efetuada com Pimentel.
De autoria do eminente
base no art. 7º do Decreto nº
57.655, de 1966, conforme Deputado Elias do Carmo,
publicação no Diário Oficial de o projeto em tela institui o
"Dia da Caridade", a ser
27-5-66.
comemorado, anualmente, a 19
de julho, "com a finalidade
RESPOSTA A PEDIDO DE
de difundir e incentivar a prática
INFORMAÇÕES:
da solidariedade e do bom
entendimento entre os homens".
Do Ministro da Fazenda
Estabelece,
ainda,
a
Aviso nº GB-255, de 20 proposição que o plano de
do mês em curso – com organização das solenidades ficará
referência ao Requerimento nº a cargo dos Ministérios da Saúde e
113-66, do Sr. Senador José Educação e Cultura, constando,
obrigatoriamente, sem prejuízo de
Ermírio.
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outras iniciativas, de visitas a hospitais,
casas de misericórdia, asilos, orfanatos,
creches e presidios, e a todos os demais
lugares onde a pobreza e a dor mais se
façam sentir".
Baseando
sua
iniciativa
no
mandamento máximo do cristianismo
do amor ao próximo, seu ilustre autor
declara que o preceito da caridade,
encarado atualmente não só do
lado religioso, mas sobretudo social
e
humana
"assume
importância
capital e tem merecido a mais
devotada atenção não só dos poderes
públicos e da ilegível, mas também
de particulares e entidades religiosas
e leigas, cuja atuação eficiente e
inestimável
é
digna
do
maior
destaque".
Visando,
destarte,
dar
maior
amplitude e relêvo a êste movimento de
fraternidade, propôs o autor do projeto a
instituição de um dia especial no ano,
consagrado no calendário religioso à festa
do "Apóstolo da Caridade", "São Vicente
de Paula.
"Há palavras de todos os dias, mas
há dias que têm suas palavras".
O 19 de julho é, assim, dos
mais expressivos e apropriados para
se fazer reviver, de maneira especial,
nos corações dos homens de todos
os credos e correntes filosóficas, o
preceito da maior virtude teologal,
que, no dizer do Apóstolo, é "o vínculo
da perfeição", o distintivo mais
característico do cristão, o tributo
constitutivo identificados com a própria
essência divina: "Deus caritas est".
O principio normativo da caridade
tem seu funcionamento, como se
sabe, no fato de que somos todos
feitos à imagem e semelhança de
Deus.
E' a Lei da Caridade o centro
e o resumo de tôda lei, porque do
Amor a Deus e ao próximo depende
fada lei e os profetas, no dizer de
Cristo.
O sentido autêntico desta grande
virtude cristã reside "em amar em
humanidade", na feliz expressão do Padre
Lebet; "sofrer com seus fracassos, com
suas misérias, com sita opressão. Amar
por tudo quanto há nos homens de valor
autêntico, a fim de que cada um se torne
mais do que é".
E' por isso que nenhum ato é
pequeno na caridade.
Jean Mouroux no seu admirável livro
"Vocação Cristã do Homem", vê na
caridade um dom inefável, um ato de
serviço e de obediência, uma exigência
original e um holocausto.
Até para os negativistas, a
caridade fraterna é o grande sinal
da presença de Deus no meio dos
homens. A concupiscência, o egoísmo,
o orgulho, a inveja, a vingança
estão enraizados tão profundamente
na humanidade, que as criaturas que
conseguem vencê-las, apiedar-se e
perdoar-se
mutuamente,
amar-se,
prestar serviços e viver numa união
mais forte que tôdas as dissensões, se
convertem em sinais de nascimento de
um mundo ativo, de um mundo de luz,
de verdade. de vida, "do mundo do
Deus-Caridade no meio dos homens".
Esta caridade não só dá testemunho,
mas constrói literalmente o mundo nôvo.
E' a força redentora sempre em
trabalho para criar, corrigir e salvar".
O
grande
romancista
inglês
Graham Green proferiu estas admiráveis
palavras a propósito dessa virtude: "A
violência pode ser a expressão do amor.
A diferença, jamais. Uma, a violência, é
a imperfeição da caridade. A outra, a
indiferença, a perfeição do egoísmo".
Michel Quoist, no seu inspirado livro
"Construir o Homem e o Mundo", assim
fala: "os outros e o mundo inteiro esperam
de você não só o amor, mas amor divino.
Sua caridade não deve ser "natural", mas
"sobrenatural".
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O homem total é o que se une a
todos os homens, de todos os tempos e
lugares, para fazer um com êles. Esta
dimensão horizontal do homem o projeta
para os outros.
Nenhum homem pode viver sozinho
sem se empobrecer.
Tôda a psicologia dinâmica moderna
e todo o Evangelho nos afirmam que há
duas grandes fôrças opostas e solicitam
o homem:
Uma fôrça de expansão e de relação
que se chama "amor" e que impele o
homem a sair de si para construir
comunidades desde a família até a
humanidade;
Uma fôrça de repressão e de
isolamento que se chama "egoismo" e
que o impele ao fechamento sôbre si, na
falaciosa e terna ilusão de uma
realização.
"Amar ao próximo não é opoderar-se
dêle para completar-se, mas dar-se a êle
para completá-lo".
A caridade é uma estrada de mão
única. Ela sai sempre de nós para ir para
os outros. Cada vez que temos um objeto
ou alguém para nós, cessamos de amar,
porque paramos de dar. Andamos, então,
na contra-mão.
Não tenhamos a ilusão de estar
amando quando damos objetos, dinheiro,
um aperto de mão, um beijo, ou até
mesmo um pouco de nosso tempo, de
nossa atividade, sem que estejamos "nos"
dando.
A
psicologia
contemporânea
reconhece que a raiz profunda das
perversões morais é sempre uma
frustração de amor.
E os sociólogos, refletindo sôbre o
futuro do mundo e os males que o
ameaçam, indagam: saberão mesmo os
homens amar seus irmãos?
Realmente, parece role o problema
fundamental pode exprimir-se nestes
têrmos: no mundo, o pêso do amor,

que dá a vida, será mais forte que o pêso
do egoísmo, que engendra a morte?"
No capitulo destinado ao sofrimento
do próximo, Quoist afirma ainda:
"Hoje sabemos que, no mundo, em
três de nossos irmãos, dois vivem
subalimentados,
milhões
não
têm
habitação decente, são analfabetos,
etc. ...
Se não fizermos tudo para salválos, a miséria da Humanidade nos
condenará.
Em face da miséria, inimiga
declarada de dois terços da Humanidade,
e a terceira parte, a privilegiada,
não mobilizar tôdas as suas fôrças
econômicas e humanas, ela própria
perecerá".
Abbé Pierre costumava dizer: "Uma
guerra, apenas, podemos ter certeza que
é sempre totalmente justa: a guerra
contra a miséria".
E' impressionante a inconsciência e
a imaturidade dos povos privilegiados,
que gastam milhões para salvar um
alpinista agonizante, perdido num pico
gelado, ou buscar um náufrago, enquanto
deixam morrer de fome milhões de outros
seres humanos, que um punhado de
arroz poderia salvar.
Uma única razão de viver
está á altura do drama do mundo
moderno; não apenas a luta contra
a injusta desigualdade das classes
sociais, mas a luta, contra o
revoltante subdesenvolvimento de
povos inteiros.
"O homem salva-se desde o
momento em que se torna salvador" diz
Abbe Pierre.
Muitos precisam saber que todo
privilégio é uma responsabilidade, e que
esta responsabilidade é importante,
justamente porque deve ser usada para
servir ao bem de todos.
"Se você pode ser feliz sem os
outros, se os seus contemporâneos
podem ser felizes sem os outros, então
você e os seus contemporâneos vão ser
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condenados, porque "amarás teu próximo
como a ti mesmo" não é um conselho
evangêlhico, mas um mandamento", diz
Michel Quoist.
Se não somos "individualmente"
responsáveis pela miséria do mundo, o
somos "coletivamente".
Assim
como
não
somos
individualmente
responsáveis
pela
salvação do mundo, mas conjuntamente
com os privilegiados.
O grande Quoist apoiado ainda no
mais autentico ensinamento cristão sôbre
a justiça distribuitiva, tem essas lapidares
palavras: "Se você possui mais bens
do que os necessários para viver
decentemente com os seus, êsse mais
não pertence a você, mas aos outros. Se
você o guarda, você é ladrão.
Se você dá direta ou indiretamente o
excesso de seus bens, isso não quer
dizer que você é caridoso ... você está
apenas cumprindo o seu dever".
Com fundamento, pois, nessas
salutares verdades de ordem social e
religiosa é que julgamos sobremodo
justas e oportunas a iniciativa e as
providências constantes do presente
projeto, ao qual nos manifestamos
Inteiramente favoráveis.
Sala das Comissões, em 8 de junho
1 de 1966. – José Leite. Presidente. –
Meneses Pimentel, Relator. – Benedito
Valadares. – Gay da Fonseca.
PARECER Nº 622, DE 1966
Da Comissão de Saúde, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1966
(nº
2.768-B-65,
na
Câmara
dos
Deputados), que instituti o "Dia da
Caridade".
Relator: Sr. Manoel Villaça
O Presente projeto, de autoria do
Deputado Elias Carmo, determina seja o
dia 19 de julho comemorado anualmente
como "Dia da Caridade", tendo como
escôpo difundir e incentivar entre os
homens, a prática da solidariedade e do
entendimento.
O projeto cogita também de um
plano de comemorações cuja elaboração
ficará a cargo dos Ministérios da
Educação e Cultura e da Saúde,
englobando obrigatóriamente a realização
de visitas a hospitais, casas de
misericórdia, asilos, orfanatos e presídios,
sem prejuízo de outras tantas iniciativas
que venham a ser consideradas
oportunas.
A idéia é nobre e louvável. Há no
calendário de comemorações um número
considerável de dias de consagração,
interessando, às vêzes, motivos de
significação menor, sem paralelo com o
que se pretende instituir com o presente
projeto de lei.
A Comissão de Saúde associandose à iniciativa, é de parecer que o projeto
deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966. – Adalberto Sena, Presidente. –
Manoel Villaça, Relator. – Eugênio
Barros.
PARECER Nº 653, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 135-66 (nº
3.616-B-66, na Câmara), que autorizes a
abertura de créditos especiais num
montante de Cr$ 35.893.676.850 (trinta e
cinco bilhões, oitocentos e noventa e três
milhões, seiscentos e setenta e seis mil
oitocentos e sessenta cruzeiros, à
Presidência da República, diversos
Ministérios, Supremo Tribunal Federal e
Justiça Eleitoral, para os fins que
especifica.
Relator. Sr. Eugênio Barros.
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
Poder Executivo e tem por objeto
autorizar a abertura de créditos
especiais num momentante de Cr$
35.893.676.860 (trinta e cinco bilhões,
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oitocentos e noventa e três milhões,
seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos
e sessenta cruzeiros).
Os créditos especiais pedidos se
destinam à Presidência da República,
Ministérios da Agricultura, Guerra,
Fazenda, Justiça, Relações Exteriores,
Trabalho, Viação, ao Supremo Tribunal e
ao Tribunal Superior Eleitoral.
Na Exposição de Motivos de que fêz
acompanhar a proposição o Sr. Ministro
da Fazenda, ao discriminar os créditos
vindicados, justifica a respectiva aplicação
em cada um dos órgãos acima
relacionados.
Deflui da justificação, referida acima,
que o projeto visa, entre outras coisas, a
regularizar despesas efetuadas além dos
créditos em exercícios anteriores.
O maior dos créditos se destina ao
Ministério da Agricultura e objetiva,
precipuamente à constituição do Fundo
Federal Agropecuário. Os demais tem,
entre outras finalidades, as seguintes:
pagamento de desapropriações de
imóveis, pagamento de contas de fôrça,
luz
e
telefones
à
NOVACAP,
complementação de salários etc.
O
projeto
foi
exaustivamente
estudado pelos Órgãos Técnicos da
Câmara, cumprindo destacar o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e
Tomada de Contas, que faz, inclusive,
sugestões de grande interêsse para a
coisa Pública.
Ressalta, do exposto, que os
créditos
ora
solicitados
estão
devidamente justificados, bem como
comprovada a sua aplicação. No tocante,
porém, aquêles que se referem a
despesas efetuadas além das dotações
orçamentárias, trata-se de irregularidade
que está a merecer a melhor atenção. No
caso presente, entretanto, nada podemos
fazer, visto tratar-se de fato consumado.
A Comissão, manifestando sua
aprovação às conclusões expedidas no
parecer infra mencionado do Deputado
Passos Pôrto, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira da outra Casa do
Congresso, opina favoràvelmente ao
projeto.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966. – José Ermírio, Presidente. –
Eugênio de Barros, Relator. – Aurélio
Viana, com restrições. – Lobão da
Silveira. – Gay da Fonseca. – José Leite.
PARECER Nº 654, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 140, de 1966 (nº 3.637B-66 na Câmara), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
14.400.000.000 (quatorze bilhões e
quatrocentos milhões de cruzeiros),
destinado a completar a integração do
capital da Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações – EMBRATEL.
Relator: Sr. Senador José Leite.
Projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
Poder Executivo e tem por objeto
autorizar a abertura de crédito especial
pelo Ministério da Fazenda num total de
Cr$ 14.400.000.000 (quatorze bilhões e
quatrocentos milhões de cruzeiros),
destinado a integralizar o capital da
EMBRATEL – Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações – subscrito pela União
Federal.
Na Exposição de Motivos de que faz
acompanhar a proposição, o Sr. Ministro
da Fazenda acentua que:
"A União Federal, subscritora de
97% do Capital da EMBRATEL, no
montante de Cr$ 19.400.000.000, já
depositou as quotas a que se obrigou no
ato constitutivo da emprêsa em foco, num
total de Cr$ 5.000.000.000 através do
Decreto 57.446, de 16-12-1966".
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Acrescenta ainda Sua Excelência,
que restará à União, para integralizar a
quantia a que se propôs, o montante de
Cr$ 14.400.000.000.
Ressalta do exposto que o crédito
ora vindicado decorre de obrigação
assumida pelo Govêrno Federal, quando
da constituição da Emprêsa Brasileira de
Comunicações. A Contadoria Geral da
República, ouvida sôbre a matéria, nada
lhe opôs.
Isto pôsto, a Comissão, no âmbito de
sua
competência,
manifesta-se
favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966. – José Ermírio, Presidente. –
José Leite, Relator. – Eugênio Barros, –
Aurélio Vianna. – Lobão da Silveira. –
Manuel Villaça. – Edmundo Levi. – Gay
da Fonseca.
PARECER Nº 655, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 137-66 (nº 3.629-B 1966
– na Câmara) que autoriza a abertura, ao
Poder Executivo, de créditos especiais
destinados a órgãos e Ministérios, no
montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis
bilhões cento e setenta e quatro milhões,
novecentos e trinta e três mil e duzentos e
vinte e quatro cruzeiros), para os fins que
especifica.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Presidente da República, com a
Mensagem nº 198, de 27 de abril de 1966,
enviou à consideração do Congresso
Nacional Projeto de Lei autorizando a
abertura de créditos especiais no montante
de Cr$ 6.174.933.224 (seis bilhões, cento e
setenta e quatro milhões, novecentos e
trinta e três mil e duzentos e vinte e quatro
cruzeiros) destinados ao atendimento de
despesas em vários Órgãos e Ministérios.
Os créditos solicitados, em cada
caso suficientemente justificados por
Exposições de Motivos do Ministro da
Fazenda, estão assim discriminados:
1 – Presidência da República
A favor do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, para atender a
despesas com o aumento de vencimentos
a que faz jus, em face dos novos níveis
de salário-mínimo fixados pelo decreto nº
53.578, de 21 de fevereiro de 1964, o
pessoal do Serviço Nacional de
Recenseamento, admitido pela legislação
trabalhista – Cr. 110.050.924.
2 – Ministério da Fazenda
Destinado
à
indenização
das
despesas efetuadas pelo Sr. Gercy
Rodrigues Alves, com a mudança dos
móveis e demais pertences da Exatoria
Federal de Joinville, Santa Catarina – Cr$
60.230.
3 – Ministério da Fazenda
A fim de atender ao pagamento, a
São Paulo Light S.A. – Serviços de
Eletricidade, de contas relativas ao
fornecimento de luz à Delegacia Regional
de Rendas Internas, em São Paulo, nos
meses de Janeiro a dezembro de 1965 –
Cr$ 5.064 675.
4 – Ministério da Educação e Cultura
Para
atender
às
despesas
decorrentes do pagamento da diferença
entre os salários pagos e aquêles
estipulados no artigo 5º da Lei nº 4.345,
de 26 de junho de 1964, de junho a
dezembro de 1964, relativamente ao
pessoal temporário da Universidade de
Goiás – Cr$ 287.467.180.
5 – Ministério
Previdência Social

do

Trabalho

e

Destinado a atender ao pagamento
de despesas com o abono familiar re-

ferente ao exercício de 1964, em face do
que dispõe o art. 45 da Lei número 4.242,
de 17 de julho de 1963, que elevou o
valor
daquele
benefício
–
Cr$
5.425.440.0000.
6 – Ministério da Viação e Obras
Públicas
Para ocorrer a despesas com o
subvencionamento da Companhia de
Navegação Bahiana, sociedade de
economia mista do Govêrno do Estado da
Bahia, no atendimento de diferenças
salariais no período de junho a outubro de
1964. – Cr$ 345.000.000.
7 – Poder Judiciário – Supremo
Tribunal Federal.
A fim de atender a despesas de
conservação, no exercício de 1964, dos
elevadores instalados no edifício sede
daquêle órgão – Cr$ 1.580.200.
8 – Poder Judiciário – Justiça
Eleitoral – Tribunal Regional da Bahia
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lidade pública a Fundação Pestalozzi do
Pará, com sede em Belém, Estado do
Pará.
Sala das Sessões, em 22 de junho
de 1966. – Lino de Matos, Presidente. –
Eurico Resende, Relator. – Edmundo
Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 657, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 66, de 1965, que declara de
utilidade pública a Fundação Pestalozzi
do Pará, com sede em Belém, Estado do
Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' declarada de utilidade
pública Fundação Pestalozzi do Pará,
com sede em Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 658, DE 1966

Destinado
ao
pagamento
de
gratificação de nível universitário a Maria
Miranda Carvalho de Britto, Bibliotecário,
com exercício na Secretaria daquele
Órgão, nos exercícios de 1962, 1963 e
1964, concedida pelo acórdão nº 24, de
27 de maio de 1964, lavrando no
processo nº 46-63, do mencionado
Tribunal – Cr$ 270.015.
Total Cr$ 6.174.933 224.
Comprovada, assim, a necessidade
da autorização legal e obedecidas que
foram as prescrições atinentes à espécie,
opinamos pela aprovação do Projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho de
1966. – José Ermírio, Presidente. – Gay
da Fonseca, Relator. – José
Leite.
–
Manuel Villaça – Edmundo Levi. –
Eugênio Barros – Aurélio Viana, com
restrições – Lobão da Silveira.

Redação final do Projeto de Lei do
Senado 67, de 1965.

PARECER Nº 656, DE 1966

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a emitir uma série de selos
postais em homenagem à memória de
José Veríssimo, assinalando o transcurso
do cinqüentenário de sua morte.
Parágrafo único. Os selos postais
representarão a efígie do homenageado.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Sôbre a mesa requerimento
de informações, que era lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido o seguinte:

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 1966
(nº 3.635. B.66, na Casa de Origem), que
altera sem aumento de despesa, o
Orçamento Geral da União, aprovado
pela Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de
1965.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
Na forma do artigo 5º, parágrafos 1º
e 2º do Ato Institucional nº 2, de 27 de
outubro de 1965, o Senhor Presidente
da República enviou, ao Congresso
Nacional, Mensagem, encaminhando
projeto de lei que altera, sem ônus, a Lei
nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
que estima a Receita e Fixa a Despesa
da União para o exercício de 1966.
A mensagem se fêz acompanhar de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro
Extraordinário para os Assuntos do
Gabinete Civil, onde se demonstra a
necessidade das alterações contidas no
projeto.
Ante o exposto, aceitamos as razões
expressas na citada Exposição de
Motivos,
nos
manifestamos
pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966. – José Ermírio, Presidente –
Manuel Villaça, Relator. – José Leite.
Edmundo Levi – Gay da Fonseca. –
Lobão da Silveira. – Aurélio Vianna. –
Eugênio Barros.
PARECER Nº 657, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 66, de 1965
Relator: Sr. Eurico Rezende
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado
número 66, de 1965, que declara de uti-

Relator: Sr. Eurico Rezende
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado número
67, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a emitir uma série de selos
postais em homenagem à memória de
José Veríssimo.
Sala das Sessões, em 22 de junho
de 1966 – Lino de Matos, Presidente. –
Eurico Rezende, Relator. – Edmundo
Levi.
ANEXO AO PARECER No 658, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 67, de 1965 que autoriza o
Poder Executivo a emitir uma série de
selos postais em homenagem à memória
de José Veríssimo.

REQUERIMENTO Nº 233, DE 1966
Requeremos à Mesa, nos têrmos do
Regimento Interno, sejam solicitadas ao
Ministério da Fazenda as seguintes
informações:
1 – Se o Banco do Brasil S. A. firmou
convênio com a CIBRAZEM para o
financiamento e a ampliação da rêde de
armazéns e silos no território nacional.
Em caso afirmativo, quais os têrmos do
convênio?
2 – Quais os financiamentos
pleiteados e quais as emprêsas ou
entidades beneficiadas, bem assim qual o
valor de cada financiamento requerido?
3 – Quais os financiamentos já
aprovados pela CIBRAZEM e deferidos
pelo Banco? Quais as emprêsas já
atendidas,
valor
do
empréstimo
concedido, prazo e condições?
4 – Quais os recursos que serão
empregados para a ampliação e melhoria
dos armazéns silos e câmaras frigoríficas
nos próximos anos?
5
–
Êsses
financiamentos
abrangerão, também, as entidades de
classe tais como Associações Rurais,
Cooperativas, etc.?
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Quinta-feira 23
Justificação

Fomos informados de que a
CIBRAZEM firmou convênio com o Banco
do Brasil S. A. com o objetivo de financiar
a ampliação da rêde de armazéns e silos
em todo o território nacional.
Na verdade, uma boa rêde de
armazéns e silos será capaz de assegurar
a guarda dos gêneros de primeira
necessidade, garantir os estoques
reguladores e, ainda, dará condições que
permitirão uma política de preços
mínimos aos produtores.
Pretendemos conhecer os pedidos
de financiamento encaminhados ao
Banco do Brasil, bem assim a solução
dos mesmos.
Falta-nos, até agora, uma estrutura
de armazéns e silos sendo a participação
do Govêrno nesse setor decisiva para a
criação de plenas condições em favor dos
produtores. Entretanto parece-nos que os
benefícios devem atingir os mais
longínquos rincões da Pátria, a fim de que
as safras não pereçam e se assegure um
preço justo aos homens que trabalham a
terra.
Sala das Sessões, 22 de junho de
1966. – José Ermírio.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O requerimento que acaba
de ser lido será publicado e, em seguida,
despachado pela Presidência.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANNA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, fomos informados de que
se prepara um requerimento de urgência
urgentíssima para o Acôrdo de Energia
Atômica entre o Brasil e os Estados
Unidos.
Na outra Casa do Congresso
Nacional a luta da Oposição contra a
aprovação do Acôrdo foi dinâmica,
homérica. Durante sessenta dias, dois
meses, o MDB lutou contra a aprovação
daquele Acôrdo por julgá-lo nocivo aos
interesses de nosso País, à soberania
nacional. Provou a Oposição, naquela
outra Casa do Congresso Nacional, que o
Acôrdo era unilateral, favorecia única e
exclusivamente a uma das duas partes
contratantes, no caso aos Estados Unidos
da América do Norte.
Aprovado na Câmara veio para esta
Casa onde durante dias, foi examinado por
Comissões. Segundo fomos informados,
três delas ainda não se manifestaram sôbre
a proposição em causa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
grande prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Refere-se êsse Acôrdo à energia atômica
em qualquer sentido? Parece que não.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sim.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Parece que só para fins médicos e
terapêuticos.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Há uma
parte do Acôrdo que trata da energia
atômica empregada na preservação da
saúde.
Mas o Acôrdo, no seu conjunto, é o
que interessa, fundamentalmente, porque
não trata apenas do uso da energia para
fins pacíficos, mas da obtenção do
material necessário a êsse emprêgo, de
como os negócios se processam e se
processarão.
No caso, forneceremos matériaprima e obteremos, dos Estados Unidos,
o produto elaborado. Em que condições?
Com que limitações? para quê?
Mas, Sr. Presidente, trata-se, no
momento, da urgência que, segundo
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soubemos, está sendo articulada para a
votação dêsse acôrdo.
Venho há dias procurando estudá-lo,
analisá-lo, de vez que o grupo político, o
Movimento Democrático Brasileiro, tomou
uma posição em tôrno do assunto. Não
pude fazê-lo convenientemente, mesmo
porque todo o processo, com tôda a
documentação, não se encontra no
Senado da República, está nas mãos de
um Senador, dos que mais trabalham
nesta Casa, relator da matéria na sua
Comissão, para os estudos convenientes.
Êsse Senador não se encontra em
Brasília.
Se porventura procedente a notícia,
então um projeto de acôrdo de tal porte
seria votado em urgência urgentíssima,
sem conhecimento perfeito de causa por
parte dos representantes dos Estados do
Brasil?
Quando se tratou algures, em algum
tempo, da organização da Petrobrás, e
quando o Líder do Govêrno, àquele
tempo, pediu urgência para a matéria,
que não estava convenientemente
amadurecida levantou-se no Parlamento
Nacional uma voz poderosa, forte, de um
velho môço, môço pelas idéias que
absorviam sua personalidade política,
pela ideologia que dava fôrça ao seu
pensamento construtor – a voz de
Bernardes se fêz ouvir, e uma pergunta
sai dos seus lábios:
"Em que pese a opinião do nobre
Líder da Maioria, parece-me que o seu
requerimento de urgência não deve ser
aprovado. Isso representará, aos olhos da
opinião
pública,
uma
sofreguidão
injustificável, em se tratando de assunto
de tão grande relevância para o interêsse
nacional, como é o petróleo. Que razões
militam para essa urgência? O próprio
Líder da Maioria talvez não o possa dizer.
Nada, Sr. Presidente, reclama essa
urgência. O problema do petróleo precisa
ser longamente meditado e amplamente
discutido, para que a Câmara possa
melhor aperceber-se da gravidade da sua
deliberação".
E' quando o aparteia o grande
parlamentar Amando Fontes, para, em lhe
dando apoio proclamar:
"Além de reduzir a 30 minutos o
prazo da discussão, para cada deputado,
as Comissões ficam apenas com 48
horas para se manifestar sôbre as
emendas oferecidas ao projeto e
formuladas em Plenário. Se concedida a
urgência, vê V. Ex.ª que isso é
absolutamente impossível."
E é quando surge a voz de Raul
Pilla, que, num aparte, assim se
pronuncia:
"Eu, por exemplo, devo confessar,
nesta hora, que ainda não tenho decisão
firmada e estou aguardando justamente a
apresentação
dos
pareceres
da
Comissão, a fim de firmar juízo definitivo.
Aprovado o regime de urgência, terei de
renunciar em votar em consciência, tão
complexa é a questão e tamanho o vulto
dos interêsses que nela se chocam".
Mutatis mutandis, é o caso dêste
acôrdo. E' de grande importância para a
Nação. Há interêsses em jôgo. Há
questões importantíssimas que devem ser
analisadas a frio, para que voto prolatado
o seja de consciência, em conhecimento
de causa.
O SR GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – V. Ex.ª
tem o aparte.
O SR. GAY DA FONSECA: – V. Ex.ª
sabe do respeito que tenho pela
sinceridade e honestidade das posições
que V. Ex.ª assume. No entanto, Ia-

mento discordar quando V. Ex.ª afirma
que, ao ser pedida urgência, seria
prejudicada a análise do acôrdo
celebrado entre o Brasil e os Estados
Unidos em tôrno do uso do isótopo U-235,
pois tal acôrdo já passou por várias
Comissões da Casa, está tramitando em
outras a requerimento, se não me
engano, do Senador José Ermírio, que
pediu fôssem ouvidas outras Comissões.
Tempo suficiente já tivemos para ter
estudado tal acôrdo. Não creio, se o
Govêrno vier a pedir, através da liderança
ou da ARENA, a urgência do mesmo,
tendo em vista a proximidade do recesso
parlamentar, que tenha por objetivo fazer
com que se prejudique a análise do
acôrdo, uma vez que várias Comissões já
o
examinaram,
vários
Senhores
Senadores, já tiveram oportunidade de
estudá-lo, inclusive tivemos a palavra
vigorosa e consciente do Senador José
Ermírio, há mais de sessenta dias,
analisando a matéria.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – A mim
V. Ex.ª não está respondendo, mas a
Artur Bernardes, que morreu, a Amando
Fontes, ao velho Raul Pilla e agora ao
Deputado Coelho de Souza, então
Deputado Federal, quando diz, em se
referindo às palavras de Raul Pilla:
"O argumento de V. Ex.ª tem inteira
procedência. Não acha V. Ex.ª estranho
que, a respeito do problema para o qual o
Govêrno levou tantos anos a encontrar
solução, nós devamos nos pronunciar em
regime de urgência? Não parece isto
estranho?"
E note V. Ex.ª: já se tratava do
assunto, já se analisava o problema na
imprensa há seis anos. Não importa que o
projeto passe um mês, dois, três, quatro,
cinco, um ano, dois, três, numa
Comissão. Se uma Comissão passa seis
meses um ano, para analisar um projeto,
como exigir-se que o Plenário o vote em
regime de urgência? Como será êste
Plenário plenamente capaz de decidir a
respeito do assunto?
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador)
Queria interferir neste assunto porque o
Senador Gay da Fonseca disse que o
projeto
estêve
na
Comissão
de
Agricultura. Até hoje não o vi. No entanto,
é importantíssimo para o Brasil o estudo
dêste acôrdo. Basta que calculemos que
um quilo de urânio equivale a vinte e
cinco bilhões de quilovates-hora!
Por outro lado, é bom lembrar que,
hoje, os reatores mal são desenhados já
estão absoletos. Os novos reatores com
plutônio e com U.233 são os mais
importantes e, no acôrdo, não se fala
nisso. No entanto, já se fala em uma coisa
que serve para irradiar o U-233 e U-238. E'
um problema sério que necessita de um
estudo calmo e sereno. Durante cinco
horas, hoje – das 7 às 12 horas – fiz um
exame profundo sôbre energia atômica.
No entanto, não me sinto capaz de dar um
parecer porque não vi ainda o projeto.
Entregaram-me, apenas, uma parte.
Pretendo convocar uma das maiores
autoridades em energia atômica, Marcelo
Damy, e o Ministro Juracy Magalhães para
explicações sôbre um assunto de tanta
relevância para o futuro do Brasil. Sem
energia atômica perderemos o contrôle da
nossa energia atômica. Já temos a
PETROBRÁS que defende o petróleo.
Dentro de trinta anos estarão esgotados
os nossos combustíveis fósseis, resta,
pois, a energia atômica. Por que não
constituir uma comissão para visitar o
Estados Unidos, o Canadá, a França, a
União Soviética e Inglaterra, países que
produzem energia atômica? Por que não
estudar a fundo o assunto antes de dar um
parecer? Tenho livros importantes sôbre
energia atômica. Encomendei mais dezes-
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seis. Ainda não tenho o projeto em mão,
repito, apenas um folheto, um avulso.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nobres
Senadores da República, também tenho
passado noites e dias estudando a
matéria. O processo, não o tenho em
mãos, a documentação não está conosco,
nem mesmo em qualquer comissão do
Senado da República.
Como,
então,
votarmos,
de
afogadilho, em Plenário, matéria sem os
pareceres de algumas comissões que têm
interêsse em estudá-lo convenientemente?
Mesmo se os pareceres fôssem favoráveis,
a doutrina não é de que, quando os
pareceres são favoráveis, a matéria deva
ser aprovada, sem análise da grande
comissão, que é o Plenário.
Lembro-me de um grande debate, há
alguns anos, em tôrno de um Tratado
Internacional que interessava profundamente
à Nação brasileira. As Comissões se haviam
pronunciado por unanimidade a favor do
Tratado, que era lesivo aos interêsses
nacionais. Mas, naquele tempo, levantou-se
uma voz, no Parlamento, clamando,
pedindo, exigindo tempo para análise do
problema. O argumento era de que a
Comissão competente, para opinar, votou
unânimemente pela sua aprovação. E a
resposta:
(Lendo)
"O valor da votação unânime da
Comissão é, portanto, relativo; é o valor
de uma Comissão que confia em que,
tendo o Ministério examinado a questão,
se
dispensou
de
reexaminá-la
novamente. Isso que ocorre comumente
nas nossas Comissões constitui uma
falha que precisa ser corrigida. Os
tratados internacionais são documentos
que envolvem a maior responsabilidade
para
a
Nação,
tanto
que
constitucionalistas como Barbalho dizem
que tais são estas responsabilidades que
o Executivo não pode, por si só, assumir
compromissos em nome da Nação sem
que outro ramo do Poder os examine e os
aprove ou não. Se, portanto, a Comissão
de Diplomacia e Tratado bastasse, o ato
do Itamarati, a sua exposição de motivos
e a mensagem presidencial se só o
Executivo pudesse valorizar, fazer
prevalecer o seu ato, seria dispensável o
exame
dêsses
documentos
pelas
Comissões técnicas do Parlamento".
Há uma conspiração, inegàvelmente,
mas contra a economia brasileira, e dela
hei de tratar brevemente nesta tribuna.
Por agora, o que há é apenas negligência
do Itamarati, que confia a chefia da
missão dessa natureza – e aí vem a
análise – a uma senhora cujos
conhecimentos políticos são conhecidos...
– esta é uma velha questão que se tem
discutido tantas vêzes, sôbre o Itamarati!
(Lendo):
"E se é certo cose não devemos
viver isolados nas sociedades dos
Estados, é também certo que não
devemos empregar nosso estudo como
temos feito.
Admitimos e cooperação, mas não a
absorção."
Esta, a tese que Bernardes
defendeu, e que nós, nacionalistas
autênticos, dêste País, defendemos hoje
e defenderemos sempre. Cooperação
sim, absorção nunca!
Jamais cederemos Sr. Presidente e
Srs. Senadores. E continua aquêle grande
homem, nacionalista autêntico dêste País:
"Jamais. Chamam-nos e aos que
defendem êstes interêsses fundamentais
do Brasil, de nacionalistas. Nacionalistas
vãos, que é o título que aliás me
conferiu um nobre colega membro da
Comissão
de
Segurança
Nacional
Sr. Deputado Adhemar Rocha. Não
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há, Sr. Presidente, nacionalismo da minha
parte. Se se pode chamar de nacionalista
o interêsse pela defesa das coisas do
Brasil, então sim, se há nacionalismo,
tôda a Câmara deve sê-lo e também o
País inteiro, pois êste é o dever elementar
de todos nós."
São palavras de Arthur Bernardes
que, àquele tempo, encontraram eco no
Parlamento. A internacionalização da
Amazônia não se consumou em virtude
da campanha do grande Bernardes, do
grande líder nacionalista. Na questão da
PETROBRÁS, se não perdemos esta
fonte de riqueza, se não a entregamos ao
estrangeiro – como se vem fazendo, até
hoje, com outras fontes de riquezas –
deve-se, em grande parte, à luta do velho
e sempre nôvo Bernardes. Cito suas
palavras para que eu mesmo acorde,
para que eu mesmo desperte, para que
eu sinta que, pelo menos, tenho apoio do
passado, para as grandes teses que
defendemos no presente. Porque há
silêncio de morte, uma espécie de
indifirentismo pelas coisas nacionais que
enerva, constrange, fere, destrói energias
e lança a mocidade no desespêro, na
angústia, Todos êsses movimentos da
mocidade aparentemente superficiais e
artificiais, são fruto da descrença, do
ceticismo, da falta de fé nos condutores
da política deste País.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR . AURÉLIO VIANNA: – Com
grande prazer.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Com
todo o respeito, desejo dar êste aparte
com referência ao assunto. Estarei de
inteiro acôrdo com o chamamento do
Professor Damy a esta Casa, assim como
do Presidente da Comissão de Energia
Atômica, para melhores esclarecimentos
ao
Senado
Federal.
Não
posso
concordar, porém, com V. Ex.ª num ponto
– discutirmos problema de grave
importância sob clima emocional.
O SR AURÉLIO VIANNA: – O que
não existe no Senado, onde o clima é
muito frio.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – E' um
imperativo a vinda, ao Senado de pelo
menos, essas duas autoridades. Quero
também, fazer um esclarecimento: já
recebi explicações da Comissão de
Energia Atômica sôbre o projeto, sem as
ter solicitado.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sim,
mandaram um folheto para nós.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Se o
nobre Senador desejar, poderei fazer
chegar as explicações às mãos de V.
Ex.ª, com toda a facilidade. Quero insistir,
mais uma vez, com todo o respeito à
pessoa de V. Ex.ª, em um ponto: não
concordo em que discutamos assunto
desta magnitude num clima emocional.
Estas, as palavras que desejava
pronunciar, agradecendo o aparte que V.
Ex.ª se dignou conceder-me.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Tanto
assim que desejo, Senador Domício
Gondim, que V. Ex.ª não crie êsse clima,
que não existe. Desejo que o clima seja
de entusiasmo, de fé, que seja um clima
em que aflore o nosso pensamento e que
aquela liberdade de tempo para análise
de problemas que tais seja reconhecida, e
que, de afogadilho – falo quanto à
decisão do Plenário – não se vote matéria
que V. Exa. mesmo considera de grande
importância.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Da
maior importância na economia moderna
de uma nação.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Exatamente.
Quando nós dissemos que não
queremos ser absorvidos, mas ser colabo-
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radores, não há nestas palavras qualquer
sentido de emoção. Talvez a emoção
entreguista de alguns brasileiros é que
venha levando este País a amargurar as
amarguras do passado e do presente
porque, ao invés da análise fria, embora
prenhe de entusiasmo, há o cruzar dos
braços e aceitação daquilo que nos é
impôsto de fora para dentro.
O que não é possível, nobre
Senador, é que, quando nações até da
África já ingressaram na era atômica, o
Brasil marque passos e, em publicações
autorizadas, afirme-se que só em 1975
teremos o nosso primeiro reator atômico.
Marcando passos enquanto outros povos
avançam. Voltados para o passado, para
a era cabralina, como disse ontem o
nobre Senador Josaphat Marinho, ao
invés de, no presente, construirmos nosso
futuro, olhando para as gerações
vindouras, com interêsse de resolver, de
plantar estacas e alicerces sôbre as quais
êles hão de construir o grande edifício do
poderio nacional.
Ora,
Sr.
Presidente
e
Srs.
Senadores, naquele tempo não se
considerava clima emocional os debates
em tôrno de assuntos como êsses que
estou abordando. Era o velho Flôres da
Cunha do Estado do Rio Grande do Sul –
e quantos Flôres da Cunha nos faltam
hoje! – com aquêle entusiasmo, aquela
firmeza, aquela vibrarão – até nos erros
era vibrante – que caracterizava aquela
personalidade extraordinária, até êle,
quando se reclamava contra a urgência
solicitada para um assunto daquele porte,
até êle levantava a voz para dizer "E tem
tôda razão V. Exa. nesta afirmativa". E
justificava a tese de Bernardes:
"Quando há alguns meses a
Inglaterra e os Estados Unidos, que
criaram uma interdependência de língua,
de raça e de interêsse, divergiam quanto
à importação de armamentos para
defender o Ocidente...
Interêsse de língua, interesse de
raça,
interêsses
econômicos
e
divergência!
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Pois
não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Quase
que estou constrangido em dar um aparte
a V. Ex.ª, pois está citando homens do
meu Estado que se integraram nas
páginas da história do Rio Grande pela
sua bravura, pelo seu patriotismo e pelo
seu espírito público. No entanto, quero
declarar que acolho os argumentos de V.
Ex.ª para o momento em que foram
expendidos, dentro do momento e da
conjuntura na qual foi examinado o
projeto então. Reivindico para mim o
mesmo espírito patriótico que V. Ex.ª
possui e possuíram os que assim se
manifestaram.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Estou
defendendo uma tese, e não acusando V.
Ex.ª.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Entendo que temos de examinar o
atual Acôrdo Atômico dentro da atual
realidade brasileiro, dentro do atual
momento brasileiro e dentro das atuais
necessidades brasileiras. V. Ex.ª a priori
se coloca contra a possibilidade de o
Govêrno vir pedir, através de suas
lideranças, urgência para apreciação do
Acôrdo, mas creio que V. Ex.ª também
devia ponderar que os motivos que
podem, eventualmente, conduzir o
Govêrno a pedir urgência para apreciação
do Acôrdo são determinados pelo próprio
interêsse nacional. O Acôrdo em exame,
que nada mais é que uma prorrogação do
mesmo Acôrdo celebrado em 1955, do
mesmo acôrdo celebrado em 1957, –
celebrados os dois sem audiência do
Congresso Nacional – e que hoje vem
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porque assim entendeu que devia fazer o
Presidente da República, orientado
pelo Ministério das Relações Exteriores,
diz respeito ao atendimento das
necessidades de 4 reatores atômicos
existentes no Brasil, os quais poderão,
eventualmente, deixar de funcionar, ficar
estragados e paralisados por falta dos
elementos que êsse Acôrdo propiciará
aos mesmos. Gostaria que V. Ex.ª tivesse
presente também êste argumento: se
eventualmente o Govêrno, através de sua
Liderança, pedir a urgência, é porque o
interêsse nacional, neste momento, o está
exigindo, para que aquilo que é pouco,
que é pequeno – e, como diz o Senador
José Ermírio até obsoleto, porque desde
o momento que sai da prancha de
projetos já hoje se torna obsoleto – ainda
preste seus serviços à coletividade
brasileira.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Justamente V. Ex.ª tocou numa tecla da
mais alta relevância, e até desconhecida
de muitos parlamentares – êste Acôrdo
prorroga outros acôrdos, êsse Acôrdo é
prorrogação de outros tratados.
Que tratados seriam êstes? Pode-se
dizer que "temos dado, que demos ao
estrangeiro o minério de ferro, fonte
inesgotável
de
recursos
de
que
poderíamos auferir imensa vantagem
para realizar todo nosso progresso e
prepararmos melhor o futuro."
Está aí a HANNA, levando tudo
aquilo que representa a garantia do futuro
do nosso País, e de mão-beijada, para o
exterior.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: –
Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. AURÉLIO VIANNA (lê): –
"Julgo essa fonte de recursos, julgo-a
perdida para nós. Um de nossos acôrdos
colocou
em
mãos
de
potências
estrangeiras" – e aí está o caso – "o
destino do nosso minério. Dependemos
do seu consentimento para o vendermos
a quem quisermos."
"Acabamos
de
conceder
gratuitamente a uma potência estrangeira
fontes de minérios raros, fontes de
energia atômica, e de que modo? Por um
tratado internacional a que se deu o nome
de administrativo, talvez para sonegá-lo
ao exame constitucional do Poder
Legislativo."
O SR. GAY DA FONSECA: – Não,
nobre Senador. Não é o caso.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – E'
Bernardes falando sôbre acôrdo atômico.
V. Ex.ª falou sôbre acôrdo de que êste é
prorrogação. (Lé:)
"Certo é que o tratado confere
gratuitamente a essa potência o direito de
levar os minérios raros, a título de
amostras, durante dez anos, sem que,
talvez, estejamos fiscalizando a sua
saída, sem que saibamos por que pôrto
saem, em que quantidade e em que
invólucros são conduzidos."
E há a denúncia do General
Riograndino Kruel sôbre o contrabando
de minérios atômicos, que saem do Brasil
numa
quantidade
imensa,
sem
conhecimento das nossas autoridades, e
talvez com o conhecimento das
autoridades
daqueles
países
que
recebem o material.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
muito prazer.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Se
competimos num mercado internacional,
não somos os únicos produtores, como V.
Ex.ª acabou de informar...
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Não
disse isto.
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O SR. DOMÍCIO GONDIN: – V. Ex.ª
acabou de informar que nós damos ao
preço vil. Mas não é verdade. Nós
competimos no mercado internacional
com mais de uma dezena de produtores,
inclusive maiores que o Brasil. Não estou
aqui para defender esta ou aquela
emprêsa, todavia, julgo injusto se faça tal
acusação quando,
hoje o maior
exportador de minério de ferro no Brasil é
o próprio Govêrno, através da Vale do Rio
Dôce. Não podemos jamais admitir que
competir no mercado internacional, pelo
preço de mercado internacional, seja
humilhante para êste País.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Não
estou condenando a Vale do Rio Dôce. A
Vale do Rio Dôce é que se levantou
contra a intervenção do monopólio
internacional que tenta apossar-se do
quadrilátero
ferrífero,
das
grandes
reservas de Itabira. V. Ex.ª sabe
perfeitamente disso, porque milita no
ramo, conhece o assunto com grande
profundidade, e com grande inteligência
vem debatendo a matéria. Quanto à
questão do preço vil, é para se discutir em
outra oportunidade que não esta. Mas as
acusações são estas mesmo, as feitas
por Bernardes àquele tempo e que
continuam hoje de pé. A mim V. Ex.ª não
respondeu, porque eu estava lendo
Bernardes. A êle, sim, V. Ex.ª poderia ter
respondido. O que êle disse antes aplicase hoje.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: –
Absolutamente. Não é o caso.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – V. Ex.ª
sabe que a nossa indústria está sendo vítima
de manobras de grupos internacionais que
desejam aniquilá-la, absorvendo-a. V. Ex.ª
talvez saiba – sabe sim! – que agentes
internacionais tentaram apoderar-se da
fosforita de Olinda e tentaram comprá-la com
os frutos do acôrdo que deu na compra da
AMFORP, empregando aquêles juros
fabulosos, aquela potência de dinheiro para
a compra de uma indústria que manipula
com capitais de empréstimo e capitais
nacionais, absorvendo-a e transformando-a
numa emprêsa estrangeira dentro do próprio
país.
V. Ex.ª sabe da tragédia daqueles
que produzem fertilizantes no Brasil da
sua luta contra os grupos estrangeiros
que, quando não podem aniquilar a
indústria nacional nascente, através do
dumping – como já foi feito e praticado
mais de uma vez – procuram então
absorvê-la pela compra.
Sou obrigado a trazer o nome do
deputado que, com proficiência, com
segurança – inclusive em grande parte do
seu discurso eu me vou basear, na
defesa da tese que estou esposando, no
momento oportuno – quase diria esgotou
a matéria. Trata-se do Deputado Afonso
Arinos Filho que provou que êsse Acôrdo,
para o qual se deseja urgência, é nocivo
aos interêsses nacionais, aos interêsses
da Nação brasileira. Inclusive êle dá um
argumento: nós defendemos sempre a
tese de que os países americanos,
particularmente latino-americanos, não
devem entrar na corrida atômica. Então
êle faz uma pergunta. Como, em
defendendo essa tese, nós vamos
fornecer material atômico inclusive para
fins de destruição, a outra potência, seja
ela qual fôr?
Nas Nações Unidas defendeu a
grande tese, com a cultura que lhe é
peculiar, o nobre Senador Afonso Arinos,
em nome da delegação brasileira. E nós
nos projetamos àquele tempo no mundo
por sermos os campões da tese do
emprêgo da energia atômica para fins
exclusivamente pacíficos.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – O
Senador José Ermírio o havia pedido há
mais tempo. V. Ex.ª me desculpe.
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O Brasil
assinou êsse acôrdo em 3 de agôsto de
1955, como muitos países o fizeram,
naquela época. Realmente, era o início da
era atômica. Hoje, não. Hoje é diferente.
Renovar êsse acôrdo por mais dez anos,
quando se pode comprar à vontade
reatores na Inglaterra, na Suécia, na
Alemanha, na França, na Rússia, no
Canadá e nos Estada Unidos? Assumo a
responsabilidade de fazer esta afirmativa.
Por que nos prendermos a um Acôrdo
dêste pelo resto da vida? A luta hoje é
vender o redor atômico e o "Journal of
Commerce", de 9 de maio demonstra que
os Estados Unidos têm dificuldade de
vender o reator atômico devido ao
elevado preço. Os inglêses, alemães,
francêses,
suecos,
russos
estão
vendendo reatores a todo o mundo. Por
que vigorar êsse Acôrdo numa época em
que a coisa mudou? V. Ex.ª falou ainda
sôbre a situação da indústria nacional. O
Boletim Comercial – certos estudos do
Boletim
Comercial
–
sob
a
responsabilidade de ente ligada ao
govêrno, diz o seguinte:
"Em têrmos de fluxos, o saldo líquido
passou a ser a expansão monetária
destinada a fornecer capital de giro para
as firmas alienígenas. Por outro lado,
êsse superavit de balanço de pagamentos
sueria que a desvalorização externa do
cruzeiro seria menos rápida do que a
interna. Isto beneficiava as firmas
capazes de contrair empréstimos em
moeda estrangeira. Por último, certas
operações casadas da Instrução nº 289 e
com a Resolução nº 21 do Banco Central,
favoreceram,
desmedidamente,
as
emprêsas estrangeiras em detrimento das
nacionais. Êsses erros poderiam ser
corrigidos, sem grande dificuldade.
Entretanto, ainda nada se fêz neste
sentido. Quem compulsar o boletim do
Banco Central, observará o que estou
afirmando: em detrimento das emprêsas
nacionais, são concedidos favores
incomensuráveis às estrangeiras.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nobre
Senador, o que é de se estranhar, o que
traduz falta de interêsse do Poder
Executivo é que os seus próprios órgãos
deveriam ter sido ouvidos. Entretanto,
nunca o foram; nunca se manifestaram a
respeito do Acôrdo.
A Lei nº 4.118, de agôsto de 1962,
que dispõe sôbre a política nacional de
energia nuclear, determina que a
Comissão Nacional de Energia Nuclear
tem que se pronunciar sôbre convênios
ou compromissos internacionais, de
qualquer espécie, relativos a energia
nuclear. E mais, que o Conselho de
Segurança Nacional e o Estado-Maior das
Fôrças Armadas teriam de fazer os
pronunciamentos necessários. Mas não o
fizeram, até hoje. São órgãos do Poder
Executivo que precisam ser ouvidos e têm
a obrigação de se pronunciar a respeito
desta
matéria,
por
que
é
de
transcendental importância até para os
destinos da nossa Pátria, para o
progresso e desenvolvimento do Brasil.
Então, o que pedimos é que se
cumpra a lei que nós próprios votamos e
que foi referendada pelo Executivo. O que
desejamos é que seja ouvida a Comissão
Nacional de Energia Nuclear, o Conselho
de Segurança Nacional, o Estado Maior
das Fôrças Armadas. É demonstração de
açodamento o que pedimos? O que
pedimos é o cumprimento da lei,
principalmente para assunto desta
relevância.
O SR GAY DA FONSECA: –
Permite Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
prazer.
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O SR. GAY DA FONSECA: – V. Ex.ª
falou que iríamos servir de instrumento,
através do material que fornecêssemos,
para a luta atômica entre os povos.
Queria lembrar que, de acôrdo com os
dados que possuo, poderemos ceder
trinta gramas de plutônio ao Govêrno
norte-americano, ao passo que, para a
confecção de uma bomba atômica são
necessários
cinco
quilogramas
de
plutônio. Devemos levar em conta que
depois de sete anos de exploração, os
resíduos dêsse material não vão além de
trinta
gramas.
No
entanto,
são
necessários, para a confecção de uma
bomba atômica, cinco quilogramas de
plutônio. Êste o aparte que desejava dar,
para mostrar a V. Ex.ª que aceitarmos
acôrdo não significa que os resíduos
negociados posteriormente – e podem ser
ou não negociados – constituem
contribuição tão relevante.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Creio,
nobre Senador, que V. Ex.ª leu ao
contrário. Está aqui: Art. 2º, item "b", do
Acôrdo, que diz que forneceremos
quantidade ilimitada...
O SR GAY DA FONSECA: – Quinze
quilogramas.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – ...e que
os Estados Unidos é que limitarão a
quantidade de isótomos, ou de urânio
235, para o Brasil.
Assim, a crítica de V. Ex.ª, feita com
tanta segurança, deve permanecer de pé
mas, agora, contra o Acôrdo, porque leio:
"A quantidade de urânio, enriquecido
com os isótomos, transferida pela
comissão, – conforme êste artigo e sob a
custódia do Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil, – nunca excederá do teor de
quinze quilogramas de urânio 235, de
urânio
enriquecido,
acrescido
da
quantidade adicional que, na opinião da
Comissão do Govêrno norte-americano,
fôr necessária, etc., etc.".
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me V. Ex.ª a outro aparte?
(Assentimento do orador) – É o
fornecimento e não o que vamos devolver
em resíduo; trata-se de fornecimento de
urânio 235!
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nobre
Senador, já estou correndo para aceitar a
idéia, tanto ou quanto absurda de que, no
fim, V. Ex.ª vai ficar contra o Acôrdo, pelo
menos contra as cláusulas que V. Ex.ª
condena. Mas condena, pensando que
favorece os Estados Unidos, quando, na
verdade, o que acabamos de apresentar
é de clareza meridiana. V. Ex.ª condena
aquela cláusula que – repito – para dar
maior clareza ao meu pensamento,
entende ser prejudicial aos interêsses do
Brasil...
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Que
acha V. Ex.ª que prejudica os interêsses
do Brasil?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – ...mas
de maneira inversa...
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Eu
gostaria de saber do nobre Senador o
seguinte: se o atual Presidente da
Comissão de Energia Atômica e o
Professor Marcelo Dany, ex-Presidente
da Comissão de Energia Atômica dessem
explicação ao Senado, V. Ex.ª ficaria
satisfeito?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – V. Ex.ª,
talvez, não tenha alcançado o meu
pensamento. Não é ficar satisfeito com as
explicações dadas; é ficar satisfeito com a
obediência à Lei, com o cumprimento da
lei.
Nós defendemos a tese de que
acordos desta natureza, não podem ser,
não devem ser votados pelo Congresso
Nacional sem análise profunda, sem que
os órgãos competentes se manifestem a
respeito.
Acabamos de ler que, na Câmara
dos Deputados, apesar de tôdas as so-

licitações da Oposição, aquêle rito natural
não foi obedecido.
O SR. DOMICIO GONDIN: – Queria,
exatamente, declarar que, se V. Ex.ª não
pedir uma explicação muita clara sôbre
esta matéria, eu a pedirei, ainda hoje.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Seria
muito interessante que V. Ex.ª o fizesse.
O SR. DOMICIO GONDIN: – Acho
que esta Casa deve ser muito bem
esclarecida. Apesar de divergir de V. Ex.ª
em vários pontos, quanto a êste faço
questão de que seja bem esclarecido.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Estamos quase sempre de acôrdo:
apenas discordamos em alguns pontos
ideológicos, porque as filosofias políticas
que adotamos são divergentes. Mas
estamos plenamente de acôrdo, desde o
início.
Queremos
ser
esclarecidos
convenientemente. E que cada um,
depois, vote de acôrdo com suas
convicções.
O SR. DOMICIO GONDIN: – Não
queremos votação feita açodadamente,
mas baseada em esclarecimento dos
técnicos. Assim, poderemos discutir da
conveniência de Acôrdo brasileiro, seja
com que Potência fôr, Estados Unidos ou
não. Esta Casa terá que ser esclarecida.
Assim, se V. Ex.ª não apresentar
requerimento chamando a atenção dos
responsáveis por tão magno assunto, eu
o farei.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Muito
agradecido a V. Ex.ª. Aí estamos
plenamente de acôrdo.
Nobre Senador, sempre defendi, na
outra Casa do Congresso, uma tese, e às
vêzes recebi críticas por defendê-la.
Dizíamos nós que exportar o manganês
sem sabermos as reservas que tínhamos
seria um crime de lesa-pátria. Houve
nações que adotaram tal procedimento e
que tiveram, depois, de exportar todo o
seu minério de ferro, porque minério de
ferro sem manganês, de que serve? Só
para exportação mesmo.
Chegou um momento em que fui
testado: quando o Brasil firmou um
acôrdo com uma nação do campo
comunista para lhe vender manganês. E
levantou-se uma voz na Câmara contra o
acôrdo, por uma questão de coerência: se
eu condenava a venda do nosso
manganês para os Estados Unidos da
América do Norte – país capitalista – em
virtude da tese que vinha esposado e
defendendo não poderia concordar com a
exportação do nosso manganês para uma
potência comunista, porque assim eu
estaria negando as razões fundamentais
que me levavam a defender aquela tese a
que me referi.
Fui voz isolada, mas defendi a minha
tese, porque o que vale é termos a
consciência tranquila.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
grande prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – O
Senador Domício Gondin concorda com
V. Ex.ª, e acho que tôda a Casa concorda
em
que
o
Senado
deve
ser
suficientemente esclarecido quando vota
matéria de relevância. Quero, porém
lembrar aos Srs. Senadores que aqui no
Senado, à Comissão de Relações
Exteriores, estêve presente, se não me
engano, o Sr. Cintra do Prado. S. S.ª ficou
à disposição dos Srs. Senadores para
prestar
todos
os
esclarecimentos
necessários a respeito do Acôrdo.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Êsse
cidadão não é o Conselho de Segurança
Nacional êsse cidadão não é a Comissão
de Energia Nuclear!
O SR. GAY DA FONSECA: – Mandei
pedir à Comissão de Relações Exterio-
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res, inclusive, o depoimento que êsse
cidadão fêz perante a Comissão, creio,
esgotando o assunto, dando tôdas as
respostas aos Senadores que lá
compareceram e julgaram por bem fazer
perguntas.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Muito
bem. Não anulou o princípio pelo qual nos
batemos. Não foram ouvidos os órgãos
competentes para opinar, responsáveis
perante o Congresso Nacional, perante o
Poder Executivo, perante a Nação
brasileira. Por quê? Por que razão? Por
que, repito, não foi ouvido o Conselho de
Segurança Nacional. Por que razão? Não
foi ouvido o Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
Por
que
razão?
A
responsabilidade dos militares que
compõem o Conselho de Segurança
Nacional e o Estado-Maior das Fôrças
Armadas é imensa, é grande.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O
interessante é que os dois únicos países
da América Latina que não assinaram
acordos são dois países prósperos. O
México, que tem uma taxa de crescimento
de 10% ao ano, segundo o "Journal of
Commerce" de Nova York, de 9 de maio,
e o Chile, sôbre o qual o Senador norteamericano Fulbright, em discurso de 22
de abril diz que deseja, realmente, uma
política de independência econômica sem
a hegemonia ditatorial de quem quer que
seja. Êsses que assim agem são
considerados homens de grande valor. E
não sei como nos consideram...
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores vou terminar,
mas a verdade é uma só: vimos sendo
vítimas, rá muitas décadas, dêsses
grupos monopolistas que contrariam os
interêsses da Nação brasileira no campo
do seu desenvolvimento. Dizia-se noutras
épocas que contrabando de minérios
atômicos, que o contrabando do ouro, que
o contrabando de pedras semi-preciosas,
que contrabando do mogno maculava
aquêles governos que passaram. E essas
quadrilhas
de
contrabandistas
internacionais são tão fortes que num
governo forte como é o Govêrno atual,
para não dizer um Govêrno de fôrça,
continuam atuando, poderosas, como que
zombando da lei e do próprio poder
militar.
Aquêles escândalos de que eram
acusados como coniventes os governos
passados, continuam. Então temos de
reconhecer que estamos diante de um
poder
internacional
poderosíssimo
impressionantemente forte, que procura
desmoralizar todos os govêrnos dêste
País, levando a inquietarão, o ceticismo, a
descrença ao coração, principalmente da
juventude.
Sr. Presidente, Senhores Senadores,
digo ao Senado o que sucedeu, ontem, na
nossa reunião – e aqui termino. Discutimos,
na reunião dos Senadores do MDB a nessa
posição em face da posição ostensiva que
pràticamente o Partido tomou em tôrno
dêsse acôrdo. Os Senadores que estavam
presentes em Brasília e que compareceram
à reunião decidiram certos de que teriam o
apoio de seus colegas ausentes, em virtude
de se ter propalado que a urgência viria de
imediato não votar a favor do acôrdo, mas a
favor sim, da parte do acôrdo com a qual
estavam de acôrdo. Mas não com o ocôrdo
no seu conjunto. Tanto que, se pudéssemos
emendá-lo, o faríamos. Votaríamos contra,
mas
não
seríamos
do
Plenário.
Debateríamos a matéria combateríamos a
matéria na forma como o Regimento
estabelece, marcaríamos a nossa posição.
Seríamos, portanto fiéis àquilo que foi
traçado pelos nossos companheiros,
responsáveis pelo Partido. E dentro das
normas regimentais cumpriríamos o nos-
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so dever, a nossa obrigação, mesmo
porque sabemos que uma obstrução do
tipo da que foi feita na Câmara seria
impossível e inócua no Senado, e
estamos certos de que o próprio grupo
governista
desta
Casa
acataria,
respeitando a nossa maneira de luta, a
nossa fidelidade àquilo que os órgãos
superiores do Partido traça.
De repente, surpreendidos com a
notícia de que se deseja uma urgência
urgentíssima
para
êsse
projeto,
declaramos que, com o nosso voto, não.
Seria a negação de todos os nossos
princípios e seria como nos colocamos
numa posição indefensável perante o
pesas e perante a organização política,
dentro da qual nós nos encontramos
enquadrados.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Apesar
de não pertencer à agremiação de V. Ex.ª
acrescento que também com o meu voto,
não. Se não fôr o assunto muito bem
esclarecido,
não
sòmente
um
esclarecimento do ex-Presidente da
Comissão de Energia Atômica, que hoje
já não o é, como um esclarecimento total
ao Plenário desta Casa – porquanto
considero o prazo de 10 anos excessivo,
fazendo-nos legar ao próximo Govêrno,
talvez um ônus, não o sei ainda – ...
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Exatamente.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: –
...estarei de acôrdo com V. Ex.ª, não para
debater em clima emocional, mas para se
debater detidamente, neste Plenário todo
o assunto, afim de que fique inteiramente
esclarecida a conveniência de ser ou não
aprovado o Acôrdo. Sem êste exame
minucioso será aprovado. Dou o meu voto
negativo à urgência-urgentíssima.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Muito
agradecido pelo aparte, nobre Senador
Domício Gondin.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me um aparte, Senador Aurélio
Vianna?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com
prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Ouvindo as ponderações de V. Ex.ª,
principalmente no que diz respeito à falta
de pronunciamento de alguns órgãos,
declaro que já tomei as devidas
providências para saber se, efetivamente,
tais órgãos foram ou não ouvidos. Em
consideração ao pronunciamento de V.
Ex.ª, mesmo sabendo a priori que o grupo
político a que pertence votará contra, a
Liderança do Govêrno e da ARENA
desejam dar todos os elementos dentro
da lei para que o nobre Senador seja
esclarecido.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nobre
Senador Gay da Fonseca, em registrando
o aparte de V. Ex.ª, manifesto a minha
alegria pela providência que acaba de
tomar. Sou partidário daquele princípio de
que os acordos podem ser alterados pelo
Congresso Nacional através de emendas.
E não estou só. Se não me falha a
memória o autor da tese de que pode
haver alterações no acôrdo através de
emendas é o Senador Afonso Arinos.
Estou certo, Senador Afonso Arinos?
Entendo que, se se pudesse
emendar, nós o faríamos, escolmando o
Acôrdo daquilo que achamos prejudicial
aos interêsses da Nação. Com certo
constrangimento, votamos contra um
acôrdo que foi estabelecido entre dois
governos. Mas não podemos abdicar de
princípios.
O SR. AFONSO ARINOS: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador)
Como V. Ex.ª sabe – e acorro, com muito
prazer, ao seu chamamento – a tese da
possibilidade
de
se
emendar
os
Acôrdos Internacionais é controvertida.
No entanto, na prática, ela tem sido
obedecida principalmente nos Estados
Unidos. V. Ex.ª não ignora que, nos Estados
Unidos, os tratados pròpriamente ditos
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são submetidos à aprovação do Senado e
até, creio que no ano passado, havia mais
de cem tratados negociados pelo
Govêrno americano, emendados pelo
Senado daquele País. Do ponto de vista
da técnica diplomática, a conseqüência
imediata para a introdução de emendas a
um tratado internacional é a reabertura de
negociações cem a outra parte,
entendendo-se que o tratado ficou
incompleto por falta de um dos requisitos
essenciais, que é a aprovação do
Legislativo. Diante dessa situação de fato,
o Executivo reabre a sua negociação.
Mas a nós, do Legislativo, não
interessam,
própriamente,
as
conseqüências que o Executivo possa dar
ao nosso ato de negar aprovação, senão
mediante emenda. A nossa participação
na aprovação do ato internacional se
esgota com a nossa opreciação
condicionada pela emenda. Posso
assegurar que, no plano do direito interno,
é perfeitamente aceita. Ao Direito
Constitucional isto não repugna, porque
está dentro da nossa competência.
Temos que nos manifestar, afinal e em
caráter definitivo sôbre a exequibilidade
de um Acôrdo Internacional. Podemos
fazer inserir nesse Acôrdo as emendas
que nos parecem convenientes. É claro
que, no plano do Direito Internacional,
esta tese pode ser discutida, e ela o é.
Mas nós estamos ainda muito longe
daquele período ideal, em que o Direito
seja uma sucessão de postulados
coerentes, subordinados à primazia do
Direito Internacional. Esta é uma tese que
os juristas defendem no plano do ideal
jurídico. Mas o que é verdade inconcussa
é que, até hoje, em todos os países do
mundo, há dois planos, não direi
contraditórios, mas independentes: o
plano do Direito externo regulado pelos
princípios do Direito Internacional; e o
plano interno, regulado pelos princípios
do Direito Constitucional. Todos os países
que, recentemente, quiseram modificar
essa situação de fato da vida jurídica
internacional, estabelecendo nas suas
constituições, a primazia do Direito
Internacional, tiveram de recuar, como é o
caso da França. Na Constituição anterior
à atual se pretendeu modificar a ordem
natural de tal maneira que quando uma lei
contrariasse um Tratado, essa lei seria
modificada. Nós não participamos dessa
orientação. Todo o nosso sistema
constitucional repousa sôbre a primazia
do Direito Interno. Essa primazia nos
confere a possibilidade de intervir para
decidir
apenas.
E
dentro
dessa
possibilidade de decisão final está,
evidentemente, implícita a competência
de emendar.
Esta é a resposta que dou a V. Ex.ª
declarando que estou perfeitamente
de acôrdo com a orientação do seu
discurso.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Muito
agradeço a V. Ex.ª. Creio que seu aparte
esclareceu a todos nós. Inclusive
queremos ter o direito de emendar, direito
que respeitamos e reconhecemos ter o
Senado dos Estados Unidos, em emendar
seus Tratados.
O SR. AFONSO ARINOS: – Perfeito.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Outras
nações aceitem ou não; o problema é
das nações com as quais os Estados
Unidos negociam. É o nosso caso.
Emendemos, que a outra parte aceite ou
não. É sempre melhor emendar que
recusar, in limine.
O SR. AFONSO ARINOS: – V. Ex.ª
quer ver um exemplo concreto? caso do
Acôrdo sôbre Garantias e Investimentos,
não houve, pròpriamente emenda. Houve
uma ressalva interpretativa apresentada
pelo Congresso brasileiro. O Congresso
brasileiro declarou que entendia o texto do
artigo "tal", do Acôrdo, como significando
aquilo que foi expresso na nossa
ressalva. Isso foi aceito pelo Congresso

e, tanto quanto eu saiba, não foi
recusado, até agora, pelos Estados
Unidos. Podemos estabelecer uma
ressalva interpretativa que coloque a
nossa posição de obrigatoriedade dentro
de um limite. – No caso, tratava-se de
conceituação de delegação da justiça,
que no Acôrdo era muito vaga e
indefinida. É interessante êste dado: se
tivéssemos, no Acôrdo de Garantias,
celebrado com os Estados Unidos aquela
classificação ou aquela conceituação de
delegação da justiça, qualquer decisão
que fôsse, hoje, tomada pela Justiça
Federal – digamos, por exemplo, no caso
de subvenção de emprêsas estrangeiras
como Time e Life, para determinadas
emissoras de televisão brasileira essas
emprêsas
estrangeiras
requeriam,
imediatamente,
o
arbitramento
internacional. E nós ficaríamos então,
sem a possibilidade de fazer cumprir a
nossa Constituição, em um ponto capital,
que é nacionalização da rádio difusão e
da
rádio
comunicação.
Viria
imediatamente a alegação de que tratava
de delegação de justiça e como tal seria
enviado a julgamento, quando a ressalva
imposta pelo Congresso, por iniciativa
que tive a honra de tomar nesta Casa,
vem impedir isso. Hoje, de acôrdo com a
ressalva do Congresso, nós aceitamos o
Acôrdo de Garantia afastando essa
interpretação. V. Exa. não está de
acôrdo?
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Exatamente, tôda a Nação está.
O SR. AFONSO ARINOS: –
Sustento que o Congresso Nacional tem o
direito, o dever de emendar o Acôrdo
Internacional que repute lesivo aos
interêsses do País.
O SR. AURELIO VIANNA: – Sr.
Presidente, em agradecendo àqueles,
que, com tanta lhaneza e cavalheirismo,
ouviram a nossa exposição e àqueles que
nos aparteram, esclarecendo pontos,
dirimindo dúvidas, terminamos êste
pronunciamento. Votaremos contra. Se no
Plenário houver maioria da ARENA, o
Acôrdo será fatalmente aprovado. Se a
maioria fôr nossa, o Acôrdo será
derrotado. Não sairemos do Plenário. Não
daremos número é para votação da
urgência-urgentíssima.
Além disto segundo o Regimento, se
não estou enganado, se não me falha a
memória, precisaria que a ARENA aqui
colocasse trinta e quatro Senadores para
conseguir a urgência-urgentíssima. Mas
nós podemos resolver o problema dentro
das normas regimentais, dando-se-nos o
direito
de
analisar
a
matéria
exaustivamente, dentro dos princípios que
o Regimento traça fora da urgênciaurgentíssima ou da urgência, para uma
matéria desta magnitude. E inclusive, os
relatores que se têm de pronunciar, são
quase todos êles, da ARENA. Por quê
não o fizeram até hoje?
O nosso dever, nós as cumprimos. Um
dos nossos Senadores acha que uma parte
do Acôrdo é legítimo, útil. Pronunciou-se a
favor daquela parte, mas há alguma coisa
com a qual não concordamos, e por isto
lutamos contra o Acôrdo. E aí está o
pronunciamento de Senador que não é de
nossa área, de um dêles, dizendo que não
vota sem ter esclarecimentos completos da
matéria, não vota a favor do Acôrdo – é o
Senador pela Paraíba, Domício Gomdin – o
outro o Senador Afonso Arinos, que não
aceita o Acôrdo na sua totalidade, no seu
conjunto, mas votaria com prazer – creio que
estou interpretando o seu pensamento – se
fôsse aceita uma emenda que desse ao
Acôrdo aquêle cunho bilateral, do desejo de
todos nós.
Sr. Presidente, e assim, em nome
do MDB, pronuncio-me a respeito de
matéria que apaixonou o mundo
responsável dêste País e que apaixona
quantos pensa me agem visando a
ilegível e os interêsses da Nação
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que temos a honra de representar. (Muito
bem! Muito bem.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – De acôrdo com o art. 163, §
2º, do Regimento Interno, tem a palavra o
nobre Senador Joaquim Parente.
O SR. JOAQUIM PARENTE (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, ocupo esta tribuna para dar
conhecimento à Casa do falecimento do
Dr. Justino Luz, ocorrido na cidade de
Picos, no meu Estado.
Não posso, Senhor Presidente,
deixar de dizer algumas palavras a
respeito da personalidade do meu
saudoso amigo, que inestimáveis serviços
prestou à causa do nosso Estado e
especialmente da cidade de Picos a sua
laboriosa gente. Ali residia há 55 anos,
onde era por todos estimado, merecendo
a maior consideração por parte de
quantos tiveram a ventura de desfrutar do
seu convívio.
Natural da cidade de Jaicós, e filho
de família das mais conceituadas,
radicou-se, ainda em sua mocidade, em
Picos, onde se dedicava à atividade
comercial. Com a sua pequena farmácia,
atendia a todas, indistintamente, e os
lucros que, porventura, seus negócios
pudessem
proporcionar-lhe,
eram
absorvidos pela bondade do seu coração.
Pertencia o extinto aos quadros da
antiga UDN, agremiação partidária da
qual era um dos líderes mais autênticos, a
ela devotando todo seu entusiasmo, e
sempre com os mais elevados propósitos
de bem servir à sua cidade.
À viúva do extinto, D.ª Graciosa Luz,
e aos seus diletos filhos, José Moacir,
Tereza Lêda e Maria Lêda, expresso, em
nome da bancada piauiense no Senado,
as mais sentidas condolências.
Pranteia o povo de Picos e, tenho
certeza, de todo o Estado, o passamento
de um autêntico líder, que dedicou tôda
sua existência com a alta finalidade de
socorrer aos mais necessitados. (Muito
bem.).
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
José Guiomard
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Dix-Huit Rosado
Josaphat Marinho
Afonso Arinos
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama – 11.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Sôbre a mesa, requerimento
que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 234, DE 1966
De conformidade com o que dispõe o
art. 54, da Constituição Federal, e os arts.
380, ns. I e II, e 381, do Regimento
Interno, requeremos, ouvido o Plenário,
seja convocado o Excelentíssimo Senhor
Ministro das Relações Exteriores para,
perante
esta
Casa,
prestar
esclarecimentos sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 18, de 1966, que
aprova o Acôrdo para Usos Civis da
Energia Atômica entre o Govêrno dos
Estados Unidos da América e o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil, assinado
em Washington, em 8 de julho de 1966.
Se aprovado, o presente requerimento
dará ensejo a que o Plenário conheça a
matéria com maior profundidade e,
dessarte, possa melhor julgá-la.
Sala das Sessões, em 22 de junho
de 1966, – José Ermírio.
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O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – O Requerimento que acaba
de ser lido será publicado e incluído em
Ordem do Dia.
Sôbre a mesa, requerimentos de
informações, que vão ser lidos:
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 235, DE 1966
Senhor Presidente
Nos têrmos do Regimento, venho
requerer a Vossa Excelência sejam
solicitadas através do Ministério da
Fazenda as seguintes informações:
1) Qual o montante da arrecadação
correspondente
à
taxa
do
sêlo
penitenciário, no Estado da Guanabara,
nos exercícios de 1965 e 1966?
2) Qual o total da percentagem de
vida ao Estado da Guanabara nos têrmos
da Lei?
3) Já foi entregue essa importância
ao mesmo Estado?
Sala das Sessões, 22 de junho de
1966. – Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO Nº 236, DE 1966
Senhor Presidente
Requeiro, nos têrmos e prazos
regimentais, sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Gabinete Civil da
Presidência da República as seguintes
informações:
1. Se a Comissão de Classificação
de Cargos já recebeu o processo
605-66 referente ao enquadramento
definitivo da série de classes Agente
Postal do Departamento dos Correios e
Telégrafos.
2. Em caso afirmativo, informar em
que data, e se a matéria recebeu parecer
do respectivo relator;
3. Se na proposta a que se refere
o presente requerimento foi observado
o escalonamento previsto na Lei
3.780-60 de acôrdo com o diferentes
níveis;
4. Qual o relator a que porventura foi
distribuída a proposta de enquadramento
e qual o teôr do parecer ou pareceres a
ela referentes;
5. Se a proposta de enquadramento
definitivo prevê, na série de classes
Agente Postal, diminuição de nível ou
de retribuição sôbre o enquadramento
provisório em vigor, e, em caso afirmativo,
especificar o número e o nome dos
servidores nessa situação.
6. Na hipótese do item anterior,
informar qual a justificativa dessa redução
e as razões que a fundamentaram.
Sala das Sessões, em de junho de
1966. – Senador Wilson Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE: – Os
requerimentos que acabam de ser lidos,
não dependem de apoiamento, discussão
e deliberação de Plenário. Serão
depois de publicados, despachados pela
Presidência.
Esgotada a Hora do Expediente.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin):
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Estão presentes,
Senhores Senadores.

na
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Item 1
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução número 13, de 1966, de
autoria do Senhor Senador Filinto Muller,
que cria o cargo de 2º Vice-Presidente do
Senado, tendo pareceres favoráveis, sob
números 624 e 625, de 1966, das
Comissões de Constituição e Justiça e
Diretora.

A discussão do projeto foi encerrada
no dia 17 do corrente. Portanto, está em
votação a matéria.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Peço a palavra, Senhor Presidente, para
encaminhar a votação.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Para encaminhar a votação,
tem a palavra o Senhor Senador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Senhor Presidente, em
outras condições, eu não teria objeção
a formular ao Projeto de Resolução
agora submetido a votação. Nas
atuais circunstancias, entretanto, que
são as que têm normalmente regulado
o funcionamento do Senado, pareceme pelo menos surpreendente a
proposição.
A Mesa do Senado funciona com
o seu Presidente, o seu 1º VicePresidente,
os
seus
Secretários,
regularmente. Não se sabe, até aqui de
nenhuma dificuldade por falta de um
2º Vice-presidente. Nem ao menos o
argumento de que viria compor certas
situações, válido no passado próximo,
subsiste hoje, não há grande numero de
partidos. Temos duas organizações com
atribuições de partido, que funcionam no
Senado.
Cresce a surprêsa porque, no
momento em que se quer criar o lugar
de 2º Vice-presidente do Senado,
anuncia-se e toma corpo a idéia de
restabelecer a função de Vice-Presidente
da República, como Presidente do
Senado.
Como essa idéia está surgindo nos
meandros da ARENA, tudo indica que se
vai tornar realidade. Isso pràticamente,
apenas significará que o PSD perderá
mais um dos cargos que ainda detém na
República. Mas isso não está em jôgo, no
momento. O fundamental é que não vejo
porque, a esta altura, se pretende instituir
tal cargo.
O SR. GAY DA FONSECA: – A
que partido Vossa Excelência se
referiu?
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin) (fazendo soar as campainhas):
– Lembro ao nobre Senador que o
orador está encaminhando a votação,
ocasião em que não é permitido
aparte.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Em
verdade, nenhum de nós pertence a
qualquer partido – nem eu e nem
Vossa Excelência. Partidos não há na
República de Março de 1964. São
simples organizações que o Deputado
Raul Pilla – eminente líder do Estado
de Vossa Excelência – qualificou
admiràvelmente de "formações aluviais".
Partidos não há. Há duas organizações
transitoriamente com atribuições de
partidos.
De maneira que me parece
surpreendente, tanto mais quanto, das
justificações
constantes
do
avulso
não há nada, mas absolutamente nada,
que legitime a criação de cargo de
2º Vice-Presidente do Senado da
República.
Eram estas as ponderações que
desejava fazer, encaminhando a votação,
para os devidos fins. (Muito bem. Muito
bem).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente,
requeiro
a
verificada
votação.

O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Vai-se proceder à verificação
da votação requerida pelo nobre Senador
Josaphat Marinho.
Queiram levantar-se os Senhores
Senadores que aprovam o projeto. (Pausa).
Queiram sentar-se os que o aprovaram
e levantar-se os que o rejeitam. (Pausa).
Votaram favoravelmente, 7 Srs.
Senadores e 3, contrariamente.
Não
se
verificou
o
quorum
regimental. Vai-se proceder à chamada.
A Mesa aguardará, por alguns instantes,
que os nobres Senadores que se encontram
nas Comissões venham a plenário. (Pausa).
O Sr. 1º Secretário vai proceder à
chamada, que será feita de Norte para
o Sul e à qual os Srs. Senadores
responderão sim ou não.
Procede-se à chamada:
Respondem à chamada e votam
"SIM", os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Wilson Gonçalves
Manoel Villaça
Domício Gondim
José Ermírio
Rui Palmeira
Dylton Costa
José Leite
Eduardo Catalão
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Afonso Arinos
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Moura Andrade
José Feliciano
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Attilio Fontana
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
Respondem à chamada e votam
"NÃO" os Srs. Senadores:
Dix-Huit Rosado
Josaphat Marinho
Lino de Mattos
Pericles Pedro
Pedro Ludovico
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Votaram sim 27 Srs. Senadores votaram; 5
votaram não; houve uma abstenção.
São, portanto, 33 votos; com o
Presidente, 34.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 13, DE 1966
Cria o cargo de 2º Vice-Presidente
do Senado.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º. E' criado o cargo de 2º VicePresidente do Senado Federal.
Art. 2º. O atual cargo de Vice-Presidente
passa a ser de 1º Vice-Presidente.
Art. 3º. Compete ao 2º Vice-Presidente:
a) substituir o Presidente nas suas
faltas ou impedimentos, na ausência do
1º Vice-Presidente;
b)
exercer
as
atribuições
estabelecidas no § 4º, do art. 70 e no
parágrafo único do art. 208 da Constituição
Federal, quando não as tenha exercido o
Presidente dentro de 48 horas ou o 1º VicePresidente dentro de 96 horas.
c) designar e dispensar o pessoal de
seu Gabinete, obedecidas as normas
aprovadas pelo Senado.
Art. 4º. No ano em curso o provimento
do
cargo
de
2º
Vice-Presidente
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far-se-á por meio de eleição, dentro das
48 horas que se seguirem à publicação
desta Resolução.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim):
Item 2.
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 131, de 1966 (nº
3.612-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que altera dispositivos da Lei nº 4.902, de
16 de dezembro de 1959, e dá outras
providências, tendo parecer favorável,
sob nº 610, de 1966, da Comissão de
Projetos do Executivo.
A discussão foi encerrada no dia 17
do corrente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa).
O projeto foi aprovado e irá à
sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 131, DE 1966
(Nº 3.612-B-66, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei nº 4.902.
de 16 de dezembro de 1965, revoga as
Leis nº 2.370, de 9 de dezembro de 1954,
nº 3.067, de 22 de dezembro de 1956, e
nº 3.725, de 28 de dezembro de 1959, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica acrescentado o seguinte
parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 4.902,
de 16 de dezembro de 1965:
"Parágrafo único. A entrada na
escala numérica a que se refere o § 1º do
art. 94 do Decreto-Lei nº 9.698, de 2 de
setembro de 1946 (Estatuto dos
Militares), não se processará quando se
tratar de vaga proveniente da cota
compulsória prescrita no art. 16 da
presente Lei e necessária ao atendimento
da finalidade da referiria cota."
Art. 2º O § 5º do art. 16 da Lei
número ilegível de 16 de dezembro de
1965, passa a ter a seguinte redação:
"§ 5º – Na aplicação do disposto no
parágrafo
anterior,
não
serão
considerados como vagas normais as que
forem preenchidas com a reversão à
atividade de oficiais agregados e as que
decorrerem da aplicação da cota
compulsória."
Art. 3º. Fica acrescentado o seguinte
parágrafo único ao art. 20 da Lei nº 4.902,
de 16 de setembro de 1965:
"Parágrafo único – A verificarão de
incidência da letra d do art. 14 processarse-á pelas Comissões de Promoções,
quando o oficial vier a ser objeto de
apreciação pela referida Comissão, para
o ingresso em Quadros de Acesso ou em
Listas de Escolha."
Art. 4º. O caput do art. 28 da Lei nº
4.902, de 16 de dezembro de 1965, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28. A incapacidade no caso da
letra c do art. 25, pode ser conseqüente a:
"Art. 5º. Ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 63 da Lei nº 4.902,
de 16 de dezembro de 1965, ficam
revogadas as Leis nº 2.370, de 5 de
dezembro de 1954, nº 3.067 de 22 de
dezembro de 1956, e nº 3.725, de 28 de
dezembro de 1959, e demais disposições
que contrariam o estatuído pela Lei nº
4.902, de 16 de dezembro de 1965.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições
em contrário.

Quinta-feira 23
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 3.
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 4,
de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 19-B-64, na Casa de
origem), que altera a redação do art.
199 da Constituição Federal suprimindolhe o parágrafo único (referente ao
prazo para aplicação, no plano de
Valorização Econômica da Amazônia, de
quantia anual não inferior a 3% da renda
tributária da União), tendo parecer, sob nº
529, de 1966, da Comissão Especial,
favorável.
De acôrdo com o Regimento, êste
projeto, nas cinco primeiras sessões em
que figurar na Ordem do Dia, só poderá
ser votado com a presença de 44 Srs.
Senadores. Acham-se na Casa 34 Srs.
Senadores. Portanto, a votação fica
adiada.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 4.
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 2 1966, que suspende a
execução do art. 1º da Lei nº 154, de
25-12-1947, bem como a do art. 24
§ 2º, do Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 24.239, de 22-11-1947,
declarados inconstitucionais por maioria
absoluta do Supremo Tribunal Federal,
em acórdão de 28 de novembro de 1952,
tendo pareceres, sob ns. 93 e 518, de
1966, da Comissão de Constituição e
Justiça; 1º pronunciamento: apresentando
o projeto; 2º pronunciamento: pelo
arquivamento.
A discussão do projeto foi encerrada
na sessão de 17 do corrente.
Em votação o projeto.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto será arquivado.
E' o seguinte o projeto arquivado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 6, DE 1966
Art. 1º. Nos têrmos do artigo 64
da Constituição Federal, fica suspensa
a execução do artigo 1º da Lei nº 154
de 25 de novembro de 1947, bem como
a do art. 24, § 2º do regulamento
aprovado pelo Decreto nº 24.239, de
22 de dezembro de 1947, declarados
inconstitucionais por maioria absoluta
do Supremo Tribunal Federal, em
acórdão de 28 de novembro de
1952.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 5.
Votação, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 31, de 1966,
que autoriza o Governador de Santa
Catarina a assumir, como contratante,
compromissos com a firma MEDICOR,
com sede em Budapest, Hungria,
no valor total de US$ 331.452,50,
referente ao fornecimento de materiais
e
equipamentos
médico-hospitalares
(projeto apresentado pela Comissão de
Finanças, em seu Parecer nº 618, de
1966), tendo parecer favorável, sob nº
619, da Comissão de Constituição e
Justiça.
A discussão foi encerrada na sessão
de 21 do corrente.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto vai à Comissão de
Redação.
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E' o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 31, DE 1966
Autoriza o Governador de Santa
Catarina a assumir, como contratante,
compromissos com a Firma Medicor, com
sede em Budapest, Hungria, no valor de
US$ 331.452,50.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º. E' o Govêrno do Estado de
Santa Catarina autorizado a contratar
com o Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina S.A. (BDE), a
prestação da garantia do Tesouro do
Estado em favor do mencionado Banco,
em cobertura dos avais que êste último
conceder ao Departamento Central de
Compras (DCC), para, em cumprimento
do seu Plano de Metas, estabelecido pela
Lei nº 2.772, de 21 de julho de 1961,
importar
equipamentos
médicohospitalares, da Hungria, para o Hospital
dos Servidores Públicos e outros
hospitais dentro do Estado, no valor total
de US$ HUNG 331.452,00 (trezentos e
trinta e um mil quatrocentos e cinqüenta e
dois clearing HUNG).
Art. 2º. O montante da garantia será
de Cr$ 583.024.068 (quinhentos e oitenta
e três milhões, vinte e quatro mil e
sessenta e oito cruzeiros), calculado ao
câmbio de Cr$ 1.759 (um mil setecentos e
cinqüenta e nove cruzeiros), reajustável,
se houver alteração da taxa e pelo prazo
de 6 (seis) anos.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 6:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 117, de 1966 (nº
3.802-B-62, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 818.785.358
(oitocentos e dezoito milhões, setecentos e
oitenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta e
oito cruzeiros), para atender às despesas
com o pagamento ao pessoal da
Companhia Nacional de Navegação
Costeira, tendo parecer favorável, sob nº
612, de 1966, da Comissão de Finanças.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto vai à sanção.
E' o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 1966
(Nº 3.802-B-62, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 818.785.358
(oitocentos e dezoito milhões, setecentos e
oitenta cinco mil, trezentos e cinqüenta e
oito cruzeiros), para atender às despesas
com o pagamento de benefícios ao pessoal
da Companhia Nacional de Navegação
Costeira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 818.785.358 (oitocentos e
dezoito milhões, setecentos e oitenta e
cinco mil, trezentos e cinqüenta e oito
cruzeiros). para atender às despesas com
o pagamento, ao pessoal da Companhia
Nacional de Navegação Costeira –
Autarquia Federal – dos benefícios
determinados pelo Decreto nº 51.346, de
14 de novembro de 1961.
Art. 2º. A despesa em causa é
relativa ao período de 12 de julho de
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1960 a 31 de dezembro de 1961 e
obedece à seguinte discriminação:
Sede .............................
Ilha do Viana ................
Quadro do mar .............
Aposentados ................

Cr$
177.501.201
252.892.201
178.351.958
210.000.000
818.785.358

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 7:
Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 122, de
1966 (nº 1.768-B-64, na Casa de origem),
que altera a subvenção concedida
à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Sedes Sapientiae", da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
tendo pareceres favoráveis, sob ns.
613 e 614, de 1966, das Comissões
de
Educação
e
Cultura
e
de
Finanças.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto vai à sanção.
E' o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122, DE 1966
(Nº 1.768-B-64, na Casa de origem)
Altera a subvenção concedida à
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Sedes
Sapientiae",
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A subvenção concedida à
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Sedes
Sapientiae",
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, pela
Lei nº 1.777, de 15 de dezembro de 1952,
fica aumentada, nos têrmos do § 2º do
art. 16 da Lei nº 1.254, de 4 de dezembro
de 1950, com a redação que lhe foi
dada pela Lei nº 3.541, de 10 de outubro
de 1959, em Cr$ 3.000.000 (três milhões
de cruzeiros), passando a ser de Cr$
5.500.000 (cinco milhões e quinhentos
mil cruzeiros), aumento êsse a partir de
1961.
Art. 29 E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 9.000.000 (nove
milhões de cruzeiros), para ocorrer
ao pagamento do aumento de que trata
esta Lei, nos exercícios de 1961, 1962 e
1963.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 8:
Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 136,
de 1966 (nº 3.660-B-66, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República que incorpora
a Faculdade de Filosofia e Letras
de Juiz de Fora à Universidade Federal
de Juiz de Fora, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 608 e 609, de 1966,
das Comissões de Projetos do Executivo
e de Finanças.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
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E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 1966
(Nº 3.660-B-66, na Casa de origem)
Incorpora a Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora à Universidade
Federal de Juiz de Fora.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora, a que se refere o
Decreto nº 23.939, de 27 de outubro de
1947, fica incorporada à Universidade
Federal de Juiz de Fora.
Art. 2º Serão incorporados ao
Patrimônio Nacional, mediante escritura
pública
e
independentemente
de
qualquer indenização, todos os bens,
móveis e imóveis, assim como os direitos
da Faculdade mencionada no artigo
anterior.
Art. 3º O pessoal docente em
exercício na Faculdade na data da
incorporação será aproveitado na forma
estabelecida no Estatuto do Magistério
Superior, levando-se em conta as
categorias em que está classificada e,
quando fôr o caso, em cargos
equivalentes, que serão incluídos, por
decreto,
no
Quadro
Único
da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. 4º Incluídos, também por decreto
executivo,
no
Quadro
Único
da
Universidade, serão os cargos destinados
à nomeação interina dos demais
servidores da Faculdade incorporada, em
exercício na data da incorporação.
Art. 5º Para os efeitos dos artigos
anteriores, a Faculdade incorporada
apresentará à Universidade de Juiz de
Fora a relação do pessoal docente e
demais servidores, especificando cargos
ou funções que ocupam, forma de
investidura, natureza do serviço que
desempenham, data da admissão e
vencimento ou salário e comprovará o
exercício mediante apresentação de
fôlhas de pagamento e recolhimento de
contribuições
para
Instituto
de
Previdência.
Art. 6º As despesas com a
execução da presente Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias
atribuídas à Universidade Federal de Juiz
de Fora.
Art. 7º A Faculdade a que se refere
esta Lei deverá adaptar o seu regimento
ao Estatuto da Universidade Federal de
Juiz de Fora e submetê-lo, dentro de 60
(sessenta) dias, à aprovação do Conselho
Universitário e do Conselho Federal de
Educação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 9:
Votação, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 23, de 1965,
que suspende a execução do art. 1º
da Lei nº 154 de 25-1-47, julgado
inconstitucional por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, prolatada
no Recurso Extraordinário nº 19.499-52
do Distrito Federal, tendo pareceres,
sob ns. 82 e 519, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça –
1º
pronunciamento:
apresentando
o projeto; 2º pronunciamento: pelo
arquivamento.
Em votação o projeto quanto ao
arquivamento proposto pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que aprovam
o
arquivamento
proposto
queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Assim, o projeto será arquivado.

1748

Quinta-feira 23

E' o seguinte o projeto arquivado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 23, DE
1965
Suspende a execução do Art. 1º da
Lei nº 154 de 25-11-47, julgado
inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, prolatada no
Recurso Extraordinário nº 19.499-52, do
Distrito Federal.
Art. 1º E' suspensa a execução do
Art. 1º da Lei nº 154 de 25-11-47, julgado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, em decisão definitiva, prolatada
no Recurso Extraordinário nº 19.499-52,
do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 10:
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 1965,
de autoria do Sr. Senador José Leite, que
altera normas de elaboração estatística
do Sistema Nacional de Transportes, e dá
outras providências, tendo pareceres
favoráveis, sob ns. 339 e 340, de 1966,
das Comissões de Constituição e Justiça
e de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
Em votação.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado.
O projeto voltará à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
E' o seguinte o projeto aprovado em
1º turno:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 68, DE 1965
Altera
normas
de
elaboração
estatística do Sistema Nacional de
Transportes, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 2º,
item 8, da Lei nº 4.563, de 11 de
dezembro de 1964, que instituiu o
Conselho Nacional de Transportes (CNT)
o seguinte:
a) o prazo para publicação das
estatísticas elaboradas pelo C.N.T. não
será superior a dois (2) anos, a contar da
data do término do ano fiscal próximo
passado;
b) os quadros estatísticos, além
dos
dados
que
permitam
traçar
diretrizes para o atendimento integrado,
eficiente e econômico da atual e futura
demanda de transportes no País,
indicarão os coeficientes ou cifras
que
representem
explicitamente
o
trecho da via, a natureza da carga, o
sentido e a intensidade do fluxo de
transporte (origem e destino), e as taxas
de evolução da procura e da oferta em
cada mercado regional e em cada setor
de transporte.
Art. 2º O Conselho Nacional de
Transportes
remeterá,
ao
Senado
Federal e à Câmara dos Deputados,
cópias
autênticas
das
estatísticas
referidas
nas
alíneas
anteriores,
juntamente com os relatórios referidos no
§ 2º do art. 17 da Lei nº 4.540, de 10-1264.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 11:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 314, de 1965
(nº 2.688-B-65 na Casa de origem)
que autoriza a venda de imóveis da
Viação Férrea do Rio Grande do Sul;
desnecessários aos seus serviços, tendo
pareceres (ns. 622 e 623, de 1966)
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das
Comissões
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, pela
rejeição; e de Finanças, pela rejeição, com
restrição do Senhor Senador Gay da Fonseca.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está rejeitado, contra o voto do Sr.
Senador Gay da Fonseca.
Será arquivado e feita a devida
comunicação à Câmara dos Deputados.
E' o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 314, DE 1965
(Nº 2.688-B-65, na Casa de origem)
Autoriza a venda de imoveis da
Viação Férrea do Rio Grande do Sul,
desnecessárias aos seus serviços.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado, através da Superintendência
da Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima (VIFER), a alienar as áreas de
terrenos, e respectivas benfeitorias,
pertencentes à Viação Férrea do Rio
Grande do Sul, mas desnecessárias aos
seus serviços, aqui enumeradas:
1) as relativas aos ramais extintos ou
que vierem a ser extintos;
2) as abandonadas ou que vierem a
ser abandonadas face à construção de
variantes ou linhas novas;
3) a que abrange a Estação de Pôrto
Alegre, com a respectiva faixa de acesso,
logo após sua transferência para outro
local;
4) as situadas em Vila Siqueira
(Balneário do Cassino), no Município de
Rio Grande, e as que se encontram
situadas fora da faixa de segurança da
linha férrea, nas Cidades de Uruguaiana e
São Borja;
5) as ocupadas pelo Horto Florestal,
na Cidade de Itaqui;
6) as relativas às instalações
hidráulicas extintas.
Art. 2º A venda será precedida de
concorrência pública, sendo os preços
minimos, forma e prazos de pagamentos
fixados por comissão especial constituída
de 3 (três) membros: um, indicado e
nomeado pelo Presidente da Rêde
Ferroviária Federal S.A., e os demais,
pelo Diretor Superintendente da VIFER, a
quem incumbe a realização e assinatura
dos contratos de compra e venda.
Parágrafo único. O prazo de
pagamento será, no máximo, de 36 (trinta
e seis) meses, cabendo aos servidores
ferroviários, ativos ou inativos, o direito de
preferência, particularmente quanto às
áreas situadas em Vila Siqueira, em Rio
Grande.
Art. 3º O produto dessas vendas será
destinado a investimentos exclusivamente
na Viação Férrea do Rio Grande do Sul,
através dos Fundos de Renovação
Patrimonial e de Melhoramentos, a que se
referem os Decretos-Leis nº 7.632, de 12
de julho de 1945, e nº 9.766, de 6 de
setembro de 1946.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 12:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 1966
(nº 4.123-B-62 na Casa de origem) que
proíbe fabricação, comércio e uso do
lança-perfume em todo o território
nacional, tendo pareceres (ns. 626 e 627,
de 1966) das Comissões: de Saúde e de
Indústria e Comércio.
Em discussão. (Pausa.)

Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Esta encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados.
(Pausa.)
Aprovado vai à sanção:
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 118, DE 1966
(Nº 4.123-B-62, na Casa de origem)
Proíbe fabricação, comércio e uso ao
lança-perfume em todo o território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam proibidos a fabricação,
o comércio e o uso do lança-perfume em
todo o território nacional.
Art. 2º Serão cassadas, pelos órgãos
competentes do Poder Público, as
licenças
e
patentes
anteriormente
concedidas para essa indústria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
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Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Rejeitado. Será arquivado.
E' o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 62, DE 1965
Dispõe sôbre o comparecimento do
trabalhador rural à audiência na Justiça
do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Ao art. 843, do Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (C.L.T.),
acrescente-se:
"§ 3º. Tratando-se de trabalhador
rural e a reclamação versar matéria
referente ao respectivo Estatuto, o
reclamante poderá fazer-se representar,
desde a audiência inicial, por procurador
com podêres expressos, ou seu
sindicato".
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):

Item 13:
Discussão, em primeiro turno (com
apreciação
preliminar
da
constitucionalidade, de acôrdo com o art.
265, do Regimento Interno) do Projeto de
Lei do Senado número 61, de 1965, de
autoria do Sr. Senador Bezerra Neto que
isenta da contribuição de melhoria as
obras resultantes da aplicação do
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30-1164), tendo parecer, sob nº 98, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade com voto vencido do
Sr. Senador Eurico Rezende.
Em discussão o projeto quanto à
constitucionalidade. (Pausa).
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação a preliminar de
constitucionalidade.
Os Senhores Senadores que aprovam
o projeto, quanto à constitucionalidade,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Rejeitado.
E' o seguinte o projeto rejeitado que
será arquivado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 61, DE 1965
Isenta da contribuição de melhoria as
obras resultantes da aplicação do Estatuto
da Terra (Lei nº 4.504, de 30.11.64).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A contribuição de melhoria,
de que trata a Lei nº 854, de 10 de
outubro de 1949, não será cobrada nas
obras realizadas para os fins da reforma
agrária e da política agrária previstas no
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de
novembro de 1964).
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
Item 14:
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado número 62, de
1965, de autoria do Sr. Senador Bezerra
Neto, que dispõe sôbre o comparecimento
do trabalhador rural à audiência na Justiça
do Trabalho, tendo pareceres (ns. 47 e 48,
de 1966) das Comissões: de Constituição e
Justiça, pela aprovação de Legislação
Social, pela rejeição.
Em discussão. (Pausa).

Item 15:
Votação, em turno único, do
Requerimento nº 36, de 1966, pelo qual o
Sr. Senador José Ermírio solicita ao
Ministério da Guerra informações sôbre
as despesas efetuadas com tropas do
Exército em diversas regiões do País e no
Exterior, tendo pareceres (445 e 446, de
1966) das Comissões: de Relações
Exteriores, declarando-se incompetente
para opinar sôbre o assunto, e de
Segurança Nacional, pela procedência do
Requerimento.
Em discussão. (Pausa).
Se nenhum, Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado. Em conseqüência serão
solicitadas
as
informações
nêle
objetivadas.
E' o seguinte o requerimento
aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Sôbre a Mesa há requerimento de
autoria do Senhor Senador Eurico
Rezende e que será lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 237, DE 1966
final.

Dispensa de publicação de redação

Nos têrmos dos arts. 211, letra p e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação da redação final do
Projeto de Resolução número 13, de
1966, que cria o cargo de 2º VicePresidente do Senado Federal, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 22 de junho
de 1966. – Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Em conseqüência da deliberação do
Plenário, passa-se à imediata discussão e
votação da Redação Final oferecida ao
Projeto de Resolução nº 13, de 1966.
Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam a redação final queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Está aprovada. O projeto vai à
promulgação.
É a seguinte a redação final
aprovada:
PARECER Nº 659, DE 1966
Redação final do
Resolução nº 13, de 1966.

Projeto

de

Relator: Sr. Eurico Rezende.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 13, de
1966, que cria o cargo de 2º-VicePresidente do Senado Federal, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 22 de
junho de 1966. – Lino de Matos,
Presidente. – Eurico Rezende, Relator –
José Feliciano.
ANEXO AO PARECER Nº 659, DE 1966
Redação final do
Resolução nº 13, de 1966.

Projeto

de

Faço saber que o Senado Federal
aprovou e eu, ...........................................,
Presidente, nos têrmos do art. 47, nº 16,
do Regimento Interno, promulgo a
seguinte:
RESOLUÇÃO Nº ... DE 1966
Cria o cargo de 2º-Vice-Presidente
do Senado Federal, e dá outras
providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criado o cargo de 2º-VicePresidente do Senado Federal.
Art. 2º O atual cargo de VicePresidente passa a ser de 1º-VicePresidente.
Art. 3º Compete ao 2º-VicePresidente:
a) substituir o Presidente nas suas
faltas ou impedimentos, na ausência do
1º-Vice-Presidente;
b)
exercer
as
atribuições
estabelecidas no § 4º do art. 70 e no
parágrafo único de art. 208 da
Constituição Federal quando não as
tenha exercido o Presidente dentre de 48
horas ou o 1º Vice-Presidente dentro de
96 horas:
c) designar e dispensar o pessoal de
seu Gabinete, obedecidas as normas
aprovadas pelo Senado.
Art. 4º No ano em curso o
provimento do cargo de 2º-VicePresidente far-se-á por meio de
eleição, dentro das 48 horas que
se seguirem à publicação desta
Resolução.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Esgotada a Ordem do
Dia.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin.): – Tem a palavra o nobre
Senador Dylton Costa. (Pausa.)
Não está presente.
Nada mais havendo a tratar, vou
declarar encerrada a sessão, convocando
os Sr. Senadores para uma sessão
extraordinária às 17 horas.
Da Ordem do Dia da sessão
extraordinária constarão mensagem do
Senhor Presidente da República com
indicação de embaixadores.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente
peço
a
palavra
pela
ordem.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o nobre
Senador Josaphat Marinho.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (pela
ordem): – Senhor Presidente. V. Ex.ª
poderia informar em que data entraram as
indicações de embaixadores que vão ser
apreciadas?
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Esclareço ao Sr. Senador
Josaphat Marinho que três Mensagens
anunciadas ingressaram no Senado na
data de 21 de junho e foram lidas no
expediente da sessão de ontem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (pela
ordem) (sem revisão do orador): –
Obrigado a V. Exa., Sr. Presidente, pelo
esclarecimento. Quero apenas assinalar
uma observação: e que há vários
assuntos da maior importância, no
Senado, e que se retardam sem
justificativa. Entretanto, indicações de
representantes diplomáticos que ontem
entraram nesta Casa, e há apenas
alguns instantes foram apreciados pela
Comissão de Relações Exteriores, já
vão ser examinados em reunião
extraordinária. E' apenas para assinalar a
pressa em atendimento para casos que
não têm urgência, em detrimento de
assuntos relevantes que demoram na
Casa. (Muito bem).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Modin): – Havia anunciado três
Mensagens. Há, porém, uma quarta para
discussão e votação.
Assim, nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a sessão designando para a
extraordinária, às 17 horas a seguinte:
ORDEM DO DIA
ESCOLHA DE MEMBRO DA DIRETORIA
DO INSTITUTO BRASILEIRO DE
REFORMA AGRÁRIA
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Agricultura, sôbre
a Mensagem número 195-66 (nº de origem
382-66), pela qual o Sr. Presidente da
República submete ao Senado a escolha.–
do Dr. Valdiki Cardoso de Moura para
Membro da Diretoria do Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária.
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem número
216, de 1966 (nº de origem 390-66) pela
qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do
Embaixador Jayme Sloan Chermont, para
a função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto a Sua
Majestade, a Rainha da Grã-Bretanha.
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão,
em
turno
único,
do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem número
215, de 1966 (nº de origem 391-66) pela
qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Sr. Raul
Henrique Castro e Silva de Vincenzi para
a função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno do Senegal.
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, de
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem número
214, de 1966 (nº de origem 392-66)
pela qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do
Diplomata José Jobim para Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno da República Argelina
Democrática Popular.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e
55 minutos).

ATA DA 86ª SESSÃO, EM 22 DE
JUNHO DE 1966
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. MOURA
ANDRADE
Às 17 horas acham-se presentes os
Srs. Senadores:
Adalberto Sena
José Guiomard
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Domício Gondim
José Ermírio
Rui Palmeira
Dylton Costa
José Leite
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Lino de Mattos
Moura Andrade
Péricles Pedro
José Feliciano
Pedro Ludovico
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca – (36)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
PARECERES
PARECERES NS. 660, 661 E 662, DE
1966
PARECER Nº 660, DE 1966
Da Comissão de Relações Exteriores,
sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
59, de 1965 (nº 242-B-65, na Casa de
origem), que aprova o Acôrdo para evitar a
Bitributação da Renda e do Capital,
assinado entre os Estados Unidos do Brasil
e o Reino da Suécia, no Rio de Janeiro, em
17 de setembro de 1965.
Relator: Sr. Antônio Carlos.
O presente projeto, de Decreto
Legislativo, oriundo da Câmara dos
Deputados, aprova o Acôrdo para Evitar a
Bitributação da Renda e do Capital. Foi
celebrado entre os Estados Unidos do
Brasil e o Reino da Suécia, no Rio de
Janeiro, em 17 de setembro de 1965.
II – O texto do Acôrdo foi remetido
pelo Senhor Presidente da República ao
Congresso, através da Mensagem nº 886 que
está instruída com Exposição de Motivos do
Ministro de Estado das Relações Exteriores.
III – Em síntese, a Mensagem é assim
justificada pelo titular da Pasta do Exterior:
a) o Govêrno, desejoso de criar,
no Brasil, condições mais favoráveis
à atuação de investimentos estrangeiros
e
disciplinar
a
tributação
de
rendimentos provenientes de inversões
estrangeiras no país, autorizou nego-
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ciações para a conclusão de um acôrdo
entre o Brasil e a Suécia, destinado a
evitar bitributação da renda e do capital;
b) das negociações em aprêço
resultou o texto rubricado em 26 de junho
de 1965 que, com pequenas modificações
foi assinado em 17 de setembro
do mesmo ano, transformando-se em
Acôrdo.
c) o Acôrdo identifica-se com
a
tendência
contemporânea
de
fortalecimento
das
correntes
de
investimentos e do intercâmbio comercial
entre países diversos e visa a solucionar
o problema da bitributação internacional
que resulta, em última análise, da
incidência integral da tributação tanto no
país onde a renda é gerada como no país
de que é originário o investimento;
d) duas orientações existem, no
campo
internacional:
os
países
exportadores de capital consagram o
princípio de tributação no país de origem
do capital, em oposição ao critério
defendido pelos países importadores de
capitais, segundo o qual a tributação se
deve fazer no país em que se encontra a
fonte geradora da renda;
e) em tôrno dessas duas concepções
se realizaram as negociações e a
solução a que se chegou permitiu uma
composição de interêsses, atingindo-se a
desejada disciplina fiscal, respeitadas as
legislações especificas do Brasil e da
Suécia;
f) o sistema adotado foi o
denominado "método de crédito", sistema
intermediário
que
caracteriza
pela
imposição de um grâvame, uma vez que
o contribuinte encontra no segundo país
um crédito fiscal a seu
favor,
correspondente ao valor já pago no
primeiro;
g)
tornou-se,
assim,
possível
conciliar duas concepções antagônicas,
para efeito de tributação internacional
única, e atender às imposições fiscais
de ambos os países, sem lançar
sôbre o investidor o ônus de uma
aplicação conjunta das tributações em
causa.
IV – No Acôrdo, composto de 21
artigos, forem incluídas tôdas as
categorias tributárias, rendimentos de
imóveis, lucros de venda, troca ou
transferência de bens de capital, juros,
dados empresariais, "royaIties", renda de
operação de navios e aeronaves,
dividendos, lucros ou remuneração de
serviços governamentais, pensões e
anuidades, remuneração por atividades
de intercâmbio, ajudas de custo, bolsas
de estudo e remuneração paga a
estudantes e estagiários etc. – mas nem
tôdas essas categorias se incluíram no
princípio moral de crédito, pois há
exceções a preservar, por fôrça do
recíproco
interêsse
dos
Estados
contratantes, em vista de que certas
categorias ficaram sujeitas a tributação
autônoma.
O Acôrdo consagrou, também,
algumas isenções e incluiu uma cláusula
de respeito aos diferenciais tributários
correspondentes a eventuais reduções de
impostos, que se estabeleçam com
objetivos fiscais.
O ponto capital do Acôrdo refere-se,
no entanto, a juros, "royalties" e
dividendos, itens que foram objeto de um
tratamento especial.
Relativamente
aos
"royalties",
firmou-se que não se poderá aplicar
nenhuma limitação à taxa cobrada no
Brasil, nos três primeiros anos de
vigência do Acôrdo, com isto se ajustando
a atual legislação brasileira aos rígidos
princípios aprovados pela Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) aparentemente irreconciliáveis.
V – Estudando o Acôrdo na
Câmara dos Deputados, a Comissão
de
Relações
Exteriores
elaborou
projeto, aprovando-o, projeto que, com
pareceres das Comissões de Justiça e de
Economia, foi afinal, aceito por aquela
Casa.
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VI – Das peças que ilustram o
processo, verifica-se que a matéria do que
o Acôrdo cogita é altamente polêmica.
De um lado, os países exportadores
de capitais, reunidos em Londres em 1946,
consagram o princípio de tributação no país
de origem; de outro, os países
importadores de capital, reunidos, antes, no
México, defendem e firmam a tese de que
a tributação se deveria fazer no país onde
se encontra a frente geradora da renda.
Nesse choque de interêsses, cada
grupo procura acautelar os seus, a
verdade é que o assunto, bastante
controvertido,
tornou
difícil
uma
harmonização entre as duas tendências.
VII – Sob o aspecto diplomático, o
Acôrdo
não
apresenta
quaisquer
inconvenientes.
Pelo
contrário.
E'
instrumento de melhoria das relações
entre o nosso país e Reino da Suécia.
VIII – Ocorre, porém, que êste
instrumento é o primeiro da espécie que o
Executivo celebra. Aponta, outrossim,
uma política que será estendida a outros
países que com o nosso mantenham
relações econômicas.
IX – Por outro lado, o Acôrdo em
exame estabelece que terão, se o objeto
de outros instrumentos a serem
celebrados com outras Nações, profundas
repercursões na vida econômica do
Estado brasileiro e na situação financeira
do Tesouro e dos empresários nacionais.
Ante o exposto, antes de emitir um
parecer conclusivo sôbre a matéria, requeiro
seja, sôbre o Acôrdo ouvido o Banco Central
da República do Brasil, remetendo-se, junto
o seu texto e o dêste parecer.
Sala das Comissões, em 14 de maio
de 1966 – Benedicto Valladares,
Presidente – Antônio Carlos, Relator –
Vivaldo Lima – Wilson Gonçalves –
Menezes Pimentel – Aurélio Viana.
PARECER Nº 661, DE 1966
Da
Comissão
de
Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 59, de 1965 (nº 242-B-65 –
Câmara) que aprova o Acôrdo para Evitar
a Bitributação da Renda e do Capital,
assinado entre os Estados Unidos do
Brasil e o Reino da Suécia, no Rio de
Janeiro, em 17 de setembro de 1965.
Relator: Sr. Antônio Carlos.
Êste o nosso segundo parecer sôbre
a matéria.
2. A nossa primeira manifestação,
datada de 14 de abril de 1966, concluiu
por um pedido de audiência ao Banco
Central da República do Brasil.
3. Justificamos tal pedido do
seguinte modo:
VI – Das peças que ilustram o
processo, verifica-se que a matéria de que
o Acôrdo cogita é altamente polêmica.
De um lado, os países exportadores
de capitais, reunidos em Londres em
1946, consagram o princípio de tributação
no país de origem do capital; de outro, os
países importadores de capital, reunidos,
antes, no México, defendem e firma a
tese do que a tributação se deveria fazer
no país onde se encontra a fonte
geradora da renda.
Nesse choque de interêsses, cada
grupo procura acautelar os seus. A
verdade é que o assunto, bastante
controvertido,
tornou
difícil
uma
harmonização entre as duas tendências.
VII – Sob o aspecto diplomático, o
Acôrdo
não
apresenta
quaisquer
inconvenientes.
Pelo
contrário.
E'
instrumento de melhoria das relações
entre o nosso país e Reino da Suécia.
VIII – Ocorre, porém, que êste
instrumento é o primeiro da espécie que
o Poder Executivo celebra. Aponta,
outrossim, uma política que será
estendida a outros países que com o
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nosso mantenham relações econômicas.
IX – Por outro lado, o Acôrdo em
exame estabelece regras que terão, se
objeto de outros instrumentos a serem
celebrados com outras Nações, profundas
repercursões na vida econômica do
Estado brasileiro e na situação financeira
do Tesouro e dos empresários nacionais.
4. Em síntese, nossas dúvidas eram
as seguintes:
a) rentabilidade atual dos capitais
estrangeiros no Brasil é de ordem a
recomendar a supressão da bitributação
da renda e do capital?
b) que prejuízos advirão para o
Tesouro Nacional, o sistema do Convênio
foi estendido aos demais países
exportadores de capital?
c) que repercursões poderá ter a
execução dêsse Convênio sôbre a
indústria e o comércio nacionais?
5. O Banco Central, através do ofício
410-65 – Presidente, datado de
19 de maio, prestou os seguintes
esclarecimentos:
A celebração do acôrdo em aprêço é
parte do programa governamental de
estímulo à vinda de capitais externos. Um
dos aspectos mais importantes é aquele
que diz respeito ao sistema adotado para
evitar a bitributação, ou seja, o método de
crédito, segundo o qual o contribuinte
adquire o direito, no país de origem do
investimento, de um crédito fiscal
correspondente ao tributo pago no país
em que a renda foi gerada.
O problema de Acôrdo para evitar a
bitributação entre o Brasil e a Suécia deve
ser encarregado apenas do ponto de vista
dos investimentos suecos no Brasil, já
que são nulos ou de reduzida significação
os investimentos brasileiros na Suécia.
Isto posto, o "Acôrdo" não determinará
impacto sôbre a situação financeira do
Tesouro Nacional, uma vez que, pelo
"método do crédito", só repercurte sôbre a
receita fiscal dos países exportadores de
capital.
Quanto à questão da rentabilidade
dos investimentos suecos no Brasil,
pensamos que a menor ou maior taxa
auferida pelas emprêsas não seria motivo
para justificar ou condenar a concessão
de benefícios fiscais, posto que o
benefício, no espírito do "Acôrdo",
seria a redução de impostos, concedida
a
possível
investidores
nacionais,
reciprocidade àqueles que a Suécia
outorga a seus investidores externo.
O "Acôrdo", é uma das medidas,
dentre outras tomadas, que visam a
estimular a entrada de capitais externos,
reforçando nossa capacidade de importar
e contribuindo para o aperfeiçoamento do
processo produtor da riqueza nacional,
pela contribuição técnica inerente aos
investimentos externos.
Paralelamente, o Govêrno tem
tomado
medidas, para colocar o
empresariado nacional em condições de
concorrer com as emprêsas estrangeiras. A
criação de fundos especiais para
investimentos privados, vinculados ao
"Fundo Geral para Agricultura e Indústria
estabelecido neste Banco Central, com
recursos captados no exterior e no país,
tem
como
objetivo
oferecer
aos
empresários nacionais, através de agentes
financeiros credenciados, financiamento a
prazo
e
condições
favoráveis,
especialmente a pequena e média
emprêsa. Ademais, nas alterações da
legislação sôbre capitais estrangeiros,
mantiveram-se dispositivos que asseguram
proteção às emprêsas nacionais.
6. Dos esclarecimentos acima
concluimos, com o Banco, que o "Acôrdo"
não determinará impacto sôbre a situação
financeira do Tesouro Nacional, uma
vez que, pelo "método e crédito", só
repercute sôbre a receita fiscal dos países
exportadores de capital".

7. Por outro lado, informa o Banco
que paralelamente, o Govêrno tem
tomado medidas para colocar o
empresariado nacional em condições
de
concorrer
com
as
empresas
estrangeiras?
Diante do exposto, a Comissão de
Relações Exteriores opina favoràvelmente
à aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 59, de 1965.
Sala das Comissões, em 15 de junho
de 1966 – Benedicto Valladares,
Presidente – Antônio Carlos, Relator –
Menezes Pimentel – Aurélio Viana –
Filinto Muller – Vivaldo Lima – Wilson
Gonçalves.
PARECERES Nº 662, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo número
59, de 1965 (nº 242-B-65, na Casa de
origem), que aprova o Acôrdo para
Evitar a Bitributação da Renda e do
Capital, assinado entre os Estados
Unidos do Brasil e o Reino da Suécia, no
Rio de Janeiro, em 17 de setembro de
1965.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
Pelo presente projeto (art. 1º), é
aprovado o Acôrdo Para Evitar a
Bitributação da Renda e do Capital,
assinado entre os Estados Unidos
do Brasil e o Reino da Suécia, no
Rio de Janeiro, em 17 de setembro de
1965.
II – A Mensagem presidencial pela
qual o Acôrdo veio ao Congresso está
instruída com Exposição de Motivos do
Ministro das Relações Exteriores, que,
justificando-o, diz:
"O Acôrdo assinado identificase com a tendência contemporânea
de fortalecimento das correntes de
investimentos e do intercâmbio comercial
entre países diversos e visa a solucionar
o problema da bitributação internacional
que resulta, em síntese, da incidência
integral da tributação tanto no país onde a
renda é gerada como no país de que é
originário o investimento.
Internacionalmente, duas tendências
têm-se feito sentir. Em passado
relativamente recente, os países anglosaxões, ampliando o princípio de
universalidade em detrimento do de
nacionalidade, estenderam a tributação
aos estrangeiros não residentes. Diante
da situação criada pela dupla imposição
fiscal, os países exportadores de capital
reunidos na Conferência de Londres, em
1946, consagraram o princípio de
tributação no país de origem do capital,
em oposição ao critério defendido pelos
países importadores de capitais na
Conferência do México, de 1943, segundo
o qual a tributação se deve fazer no país
em que se encontra a fonte geradora de
renda.
Em tôrno dessas duas concepções
conflitantes do direito de tributar se
realizara mas negociações e a solução
a que se chegou permitiu uma
composição de interêsses, por fôrça
da qual se atingiu a desejada disciplina
fiscal,
estritamente
respeitadas
as
legislações específicas do Brasil e da
Suécia. Com efeito, adotou-se o método
do crédito, sistema intermédio que se
caracteriza pela imposição de um só
gravame, uma vez que o contribuinte
encontra no país um crédito fiscal a
seu favor correspondente ao valor já
pago no primeiro. Tornou-se, assim,
possível conciliar duas concepções
antagônicas, para efeitos de tributação
internacional única, e atender às
imposições fiscais de ambos os países
sem lançar sôbre o investidor o ônus de
uma aplicação conjunta das tributações
em causa.
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No presente Acôrdo foram incluídas
tôdas a categorias tributárias, ou
seja,
rendimentos
de
propriedade
imobiliária, lucros de venda, troca ou
transferência de bens de capital, juros,
lucros empresariais, "royalties", renda
de operação de navios e aeronaves,
dividendos, lucros ou remuneração de
serviços governamentais, pensões e
anuidades, remuneração por atividades
de intercâmbio, ajudas de custo,
bôlsas de estudo e remuneração
paga a estudantes e estagiários.
Naturalmente,
nem
tôdas
essas
categorias se incluiram no princípio
geral do sistema de crédito. Como é
usual em acôrdos idênticos, mesmo
os celebrados sob a égide de tal
sistema, há exceções a preservar, seja
pelo recíproco interêsse dos Estados
contratantes, seja pela especialíssima
situação que se tenha em vista e, em
razão disso, algumas categorias ficaram
sujeitas
a
tributação
autônoma.
Outrossim, foram consagradas algumas
isenções e incluída uma cláusula de
respeito aos diferenciais tributários
correspondentes a eventuais reduções de
impostos, que se estabeleçam com
objetivos de incentivo fiscal.
Todavia, a parte central do Acôrdo
refere-se a juros, royalties e dividendos.
Estes três itens mereceram o tratamento
mais apropriado e, no que respeita
aos royalties, ponto nuclear das
discussões, acordou-se em não aplicar
qualquer limitação à taxa cobrada
no Brasil, nos três primeiros anos de
vigência do Acôrdo, solução que
permitiu conciliar a presente legislação
brasileira sôbre a matéria e os rígidos
princípios aprovados pela Organização
de Cooperação e Desenvolvimento
Econômica
(OCDE),
aparentemente
irreconciliáveis."
A matéria já foi examinada
pormenorizadamente
pela
douta
Comissão de Relações Exteriores, que
se pronunciou a favor do Acôrdo.
Sob o aspecto que nos cumpre
apreciar o assunto, cremos, igualmente,
merecer o Acôrdo o nosso beneplácito,
pois atende aos desejos de nosso
Govêrno de incentivar os investimentos
estrangeiros no Brasil, bem como
disciplinar a tributação de rendimentos
provenientes de inversões estrangeiras
em nosso País.
Afora isso, cabe considerar como
decisivo, na espécie, o pronunciamento
do Banco Central da República, favorável
ao Acôrdo.
III – Diante do exposto, opinamos
pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 21 de
junho de 1966. – José Ermírio, Presidente
– Gay da Fonseca, Relator – José
Leite – Lobão da Silveira – Edmundo
Levi – Lino de Mattos – Eugênio
Barros
–
Aurélio
Vianna,
com
restrições.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O expediente lido, vai à
publicação não há orador inscritos.
(Pausa.)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
ESCOLHA
DE
MEMBRO
DA
DIRETORIA
DO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Agricultura,
sôbre a Mensagem nº 195 de 1966
(nº de origem 382 de 1966), pela qual
o Senhor Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Dr.
Valdiki Cardoso de Moura para Membro
da Diretoria do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária.
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riores sôbre a Mensagem nº 214, de 1966
(nº de origem 392 de 1966) pela qual o
Senhor Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Diplomata José
Jobim para Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno
da
República
Argeliana
Democrática
Popular.

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores sôbre a
Mensagem nº 216, de 1966 (nº de origem
390 de 1966) pela qual o Senhor Presidente
da República submete ao Senado a escolha
do Embaixador Jayme Sloan Chermont, para
a função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto a Sua
Majestade, a Rainha da Grã-Bretanha.

O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Tratando-se de matérias a
serem apreciadas em sessão secreta,
peço
aos
Senhores
funcionários
da Mesa que tomem as providências de
direito.
(A sessão transforma-se em secreta às
17 horas e 30 minutos e volta a ser pública
às 17 horas e 55 minutos.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Está reaberta a sessão
pública.
Não há oradores inscritos. (Pausa)
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão, designando para amanhã
a seguinte:

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sôbre a
Mensagem nº 215, de 1966 (nº de origem 391 de
1966) pela qual o Senhor Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Raul
Henrique Castro e Silva de Vincenzi para a função
de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do
Brasil junto ao Govêrno do Senegal.
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações Exte-

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 23 DE JUNHO DE 1966
(QUINTA-FEIRA)
1
ELEIÇÃO PARA O CARGO DE 2º VICE-PRESIDENTE
Eleição para o cargo de 2º Vice-Presidente do Senado, criado pela Resolução nº 29, de
1966.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 75, DE 1964
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 75, de 1964, de autoria do
Sr. Senador Bezerra Neto que, estabelece normas para a remessa e apreciação dos atos
denegatórios de registro e registro sob-reserva do Tribunal de Contas da União, no
Congresso Nacional, e dá outras providencias, tendo Pareceres (n os 339 e 340, de 1965 e
641, de 1966) das Comissões: de Constituição e Justiça; 1º pronunciamento (sôbre o Projeto)
– pela aprovação com a emenda substitutiva que apresenta (nº 1-CCJ); 2º pronunciamento
(sôbre a emenda de Plenário, sob nº 2) – pela rejeição; de Finanças, pela aprovação do
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça com subemenda que apresenta.
3
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965
Votação em segundo turno do Projeto de Emenda à Constituição nº 1; de 1965, de
iniciativa do Sr. Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art. 153 da
Constituição Federal (aproveitamento dos recursos minerais e energia hidráulica), tendo
Pareceres sob nos 34 e 530, de 1966; da Comissão Especial: 1º pronunciamento: favorável ao
projeto; 2º pronunciamento: favorável à emenda.
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missões: de Legislação Social, favorável, com a emenda que oferece (número 1-CLS); de
Constituição e Justiça, pela aprovação, como emenda substitutiva aos projetos de lei,
anexados, de nos 44-63, do Senado e 66-65, da Câmara.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 1965
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Câmara nº 66, de 1965 (nº 3.231-C-61,
na Casa de origem), que modifica o art. 132 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho), tendo Parecer nº 137 de 1966 da Comissão de
Legislação Social, pela tramitação em conjunto com os projetos de lei nº 81-64, da Câmara e
nº 44-63, do Senado.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1966 (nº
2.768-B-65, na Casa de origem) que institui o "Dia da Caridade", tendo Pareceres
favoráveis, sob n os 651 e 652, de 1966, das Comissões: de Educação e Cultura; e de
Saúde.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 1966 (nº 3.616 -B66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza a
abertura de créditos especiais num montante de Cr$ 35.893.676.860 (trinta e cinco bilhões
oitocentos e noventa e três milhões seiscentos e setenta e seis mil oitocentos e sessenta
cruzeiros) à Presidência da República diversos Ministérios, Supremo Tribunal Federal e
Justiça Eleitoral para os fins que especifica, tendo Parecer favorável, sob número 653, de
1966, da Comissão de Finanças com restrições dos Srs. Senadores Aurélio Vianna e
Edmundo Levi.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 1966; nº 3.629-B-66,
na Casa de origem, que autoriza a abertura, ao Poder Executivo, de créditos especiais
destinados a Órgão e Ministérios, no montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis bilhões cento e
setenta e quatro milhões novecentos e trinta e três mil duzentos e vinte e quatro cruzeiros),
para os fins que especifica, tendo Parecer favorável, sob nº 655, de 1966 – da Comissão de
Finanças.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 139, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 1966, nº 3.635-B1966 na Casa de origem, que altera, sem aumento de despesa, o Orçamento Geral da União
aprovado pela Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965, tendo Parecer favorável, sob nº 656,
de 1966 – da Comissão de Finanças.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 140, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 1966; nº 3.637-B-66,
na Casa de origem que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 14.400.000.000 (quatorze bilhões e quatrocentos milhões de
cruzeiros), destinado a completar a integralização do capital da Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações – EMBRATEL, tendo Parecer favorável, sob nº 654, de 1966, da Comissão
de Finanças.
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PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, DE 1963

Votação em primeiro turno do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de 1965, originário
da Câmara dos Deputados (nº 19-B-64, na Casa de origem) que altera a redação do art. 199
da Constituição Federal, suprimindo-lhe o parágrafo único (referente ao prazo para aplicação,
no Plano de Valorização Econômica da Amazônia, de quantia anual não inferior a 3% da
renda tributária da União), tendo parecer, sob nº 529, de 1966, da Comissão Especial,
favorável.
5

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 44, de
1963 de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que concede férias de 30 dias
aos trabalhadores e dá outras providências, tendo Pareceres (números 135,
136 e 517, de 1966) das Comissões: de Constituição e Justiça; 1º pronunciamento –
pela constitucionalidade e juridicidade do projeto; 2º pronunciamento –
pela constitucionalidade da emenda substitutiva da Comissão de Legislação
Social, pela aprovação nos têrmos da Emenda Substitutiva que apre senta (nº 1CLS).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 59, DE 1965

15

Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 1965 (nº 242-B-65
na Câmara) que aprova o Acôrdo para evitar a bitributação da Renda e do Capital, assinado
entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino da Suécia no Rio de Janeiro, em 17 de setembro
de 1965, tendo Pareceres favoráveis ns. 660, 661 e 662, de 1966, das Comissões de
Relações Exteriores e de Finanças.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE 1964
Discussão em turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 174, de 1964 (nº 859-B-63 na Casa de origem), que dispõe sôbre concursos de
prognósticos desportivos e dá outras providências, tendo Parecer, sob nº 638 de 1966, da
Comissão de Redação, oferecendo a redação do Substitutivo.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 1964
Discussão, em turno único, de Projeto de Lei da Câmara nº 81, de
1964 (nº 2 008-B-56, na Casa de origem) que altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo Pareceres; sob n os 133 e 134, de 1966 das Co-

REQUERIMENTO Nº 234, DE 1966
Discussão, em turno único, do Requerimento nº 234, de 1966, pelo
qual o Sr. Senador José Ermírio solicita a convocação do Ministro das Relações
Exteriores para, perante o Plenário, prestar esclareciment os sôbre o projeto de
Decreto Legislativo nº 18, de 1966, que aprova o Acôrdo para Usos Civis de
Energia Atômica entre o Govêrno dos Estados Unidos da América e o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil, assinado em Washington em 8 de julho de
1966.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.)
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
EDITAL
Pelo presente edital, fica convocado Pedro
Aurélio Guabiraba Pereira Cardoso, Motorista,
PL-10, a comparecer a esta Secretaria, a fim
de justificar sua ausência ao serviço sob
pena de lhe ser aplicado o disposto no artigo

210, item II, § 1º da Resolução nº 6, de 1960
(Regulamento da Secretaria).
Secretaria do Senado Federal, em 13
de junho de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.

1752

Quinta-feira 23

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
MESA

Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho
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COMISSÃO DE ECONOMIA

4º Secretário – Cattete Pinheiro

(9 MEMBROS)

1º Suplente – Joaquim Parente

COMPOSIÇÃO

2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

Presidente: Attilio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro do Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculam
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Mariz Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, ilegível.
Reuniões: 4as-feiras, as 16 horas.

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomar
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiros

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
Jose Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Claudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Torres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abraão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão.

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: Jose Guiomard

ARENA

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Sousa.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Ruit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 86

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDÊNCIAS
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as
duas Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a
realizarem-se aos dias 2 e 5 de agôsto de 1966, às 21 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos
presidenciais:
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº
137, de 1965, no Senado que dispõe sôbre pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor publico
civil;
ATA DA 87ª SESSÃO, EM 3 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. MOURA
ANDRADE
Às 14 horas e 30 minutos
acham-se
presentes
os
Srs.
Senadores:
Adalberto Sena
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Lobão da Silveira
Joaquim Parente
José Ermírio
Rui Palmeira
Dylton Costa
José Leite
Eduardo Catalão
Eurico Rezende
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Moura Andrade
José Feliciano
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Bezerra Neto
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A lista de presença
acusa o comparecimento de 27
Srs.
Senadores.
Havendo
número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.

– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Dia 8 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
que dispõe sobre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providencias.
Seriado Federal, em 16 de junho de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente

SENADO FEDERAL
O Sr. 2º-Secretário procede à
leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.
O Sr. 1º-Secretário lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
(Restituição de autógrafos de
Preposições
promulgadas
ou
sancionadas).
De 20 do mês em curso:
Nº 217-66 (nº de origem 38966) – com referência à promulgação
do Projeto de Lei da Câmara nº 9066, que altera a Lei nº 3.739, de 4
de abril de 1960 que autoriza a
doação de imóvel à Prefeitura
Municipal de Corumbá, no Estado
de Mato Grosso (Projeto que se
transformou na Lei nº 5.039, de 20
de junho de 1966);
De 21 do mês em curso:
Nº 218-66 (nº de origem 394-66)
– com referência ao Projeto de Lei
número 129-66 no Senado e nº 3.605B, de 1966 na Câmara, que concede,
por 6 (seis) anos isenção de impostos
de importação e consumo sôbre a
importação de material destinado à
indústria aeronáutica (Projeto que
sancionado se transformou na Lei nº
5.041, de 21-6-66);
Nº 219-66 (nº de origem 39566) – com referência ao Projeto de
Lei nº 126-66, no Senado e nº
3.199-A-65, na Câmara que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Supremo Tribunal
Federal – o crédito especial de Cr$
790.000 (setecentos e noventa mil
cruzeiros), destinado à aquisição de
máquinas de escrever (Projeto que,
sancionado, transformou-se na Lei
nº 5.042, de 21-6-66);

Nº 220-66 (nº de origem 39666) – com referência ao Projeto de
Lei nº 107-66 no Senado e nº
3.578-B-66, na Câmara, que
estabelece isenção do Impôsto do
Sêlo para os atos em que forem
partes os órgãos definidos no nº
IV, art. 8º, da Lei nº 4.038, de 21
de agôsto de 1964 e as Caixas
Econômicas Federais em suas
operações imobiliárias (Projeto
que, sancionado, transformou-se
na Lei nº 5.043, de 21 de junho de
1966);
Nº 221-66 (nº de origem 39766) – com referência ao Projeto
de Lei nº 120-66, no Senado e nº
4.742-B-62, na Câmara, que
autoriza o Poder Executivo a
abrir,
pelo
Ministério
das
Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 800.000.000
(oitocentos milhões de cruzeiros)
destinado
a
regularizar
os
pagamentos de salários e de
contas pendentes, relativos ao
exercício de 1962, da Comissão
Mista
Ferroviária
BrasileiroBoliviana
(Projeto
que,
sancionado, transformou-se na
Lei nº 5.044 de 21-6-66);
Nº 222-66 (nº de origem 39866) – com referência ao Projeto
de Lei nº 123-66, no Senado e nº
1.880-B-64, na Câmara, que
autoriza o Poder Executivo a
abrir,
pelo
Ministério
das
Relações Exteriores o crédito
especial de Cr$ 30.000.000
(trinta milhões de cruzeiros), para
atender às despesas decorrentes
da visita ao Brasil do Presidente
da
República
Federal
da
Alemanha
(Projeto
que,
sancionado, transformou-se na
Lei nº 5.045, de 21 de junho de
1966);

Nº 223-66 (nº de origem 12166) – com referência ao Projeto de
Lei nº 121-66, no Senado e nº 441C-63, na Câmara, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Indústria e Comércio,
o
crédito
especial
de
Cr$
50.000.000 (cinquenta milhões de
cruzeiros) destinado a auxiliar a
realização da Primeira Festa
Nacional de Calçados e Feiras
Agro-Industriais
em
Nôvo
Hamburgo, RS (Projeto que,
sancionado, transformou-se na Lei
nº 5.046, de 21-6-66);
Nº 224-66 (nº de origem 40066) – com referência ao Projeto
de Lei nº 43-66, no Senado e nº
4.751-62,
na
Câmara,
que
autoriza o Poder Executivo a
permutar com o Govêrno do
Estado do Rio Grande do Sul
terrenos de propriedade da União
e dá outras providências (Projeto
que, sancionado, transformou-se
na Lei número 5.047, de 21 de
junho de 1963);
Nº 225-66 (nº de origem 40166) – com referência ao Projeto de
Lei 109-66, no Senado e nº 3.600B-66, na Câmara que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura,
o crédito especial de Cr$
360.000.000 (trezentos e sessenta
milhões
de
cruzeiros),
para
atender a despesas com a
desapropriação de terrenos onde
foram travadas as Batalhas dos
Guararapes, no Município de
Jaboatão, Estado de Pernambuco.
(Projeto
que,
sancionado,
transformou-se na Lei nº 5.040, de
21-6-1966).

1756

Sexta-feira 24
OFÍCIOS

Do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando ao Senado as
seguintes proposições:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 142, DE 1966
(Nº 2.600-B/61, NA ORIGEM)
Concede isenção dos impostos de
importação e de consumo e de emolumentos
consulares para objetos doados pela Arquiabadia
de Benron, na Alemanha, ao Mosteiro de Nossa
Senhora das Graças, de Belo Horizonte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção dos impostos de
importação e de consumo, exceto a taxa de
despacho aduaneiro, e de emolumentos
consulares para o desembaraço alfandegário de 5
(cinco) sinos de bronze, com seus acessórios,
inclusive a armação de ferro doados pela
Arquiabadia de Benron, na Alemanha, ao Mosteiro
de Nossa Senhora das Graças de Belo Horizonte.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 143, DE 1966

DIRETOR GERAL

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
à Presidência da República, o crédito
especial de Cr$ 27.500.000 (vinte e sete
milhões e quinhentos mil cruzeiros),
destinado
à
regularização
de
despesas autorizadas com fundamento
no § 1º do art. 48 do Código de
Contabilidade da União, no exercicio de
1960.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo
autorizado a abrir, à Presidência da
República, o crédito especial de Cr$
27.500.000 (vinte e sete milhões e
quinhentos mil cruzeiros), destinado à
regularização de despesas autorizadas
com fundamento no § 1º do art. 48 do
Código de Contabilidade da União, no
exercício de 1960, à conta das seguintes
subconsignações:

4.01.01 – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
(Despesas Próprias)
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes .........................
1.000.000
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e aparelhos ............... 1.000.000
1.5.04 – Iluminação, fôrça motriz e gás ......................
1.500.000
1.5.06 – Reparos adaptações, recuperação de bens móveis ........................
2.000.000
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, portes postal e assinatura de
caixas postais ...........
20.000.000
4.1.04 – Reparos, adaptacões,conservação e despesas de emergência de
bens móveis
2.000.000
27.500.000

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 144, DE 1966
(Nº 2.657-B/61, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério
da
Justiça
e
Negócios
Interiores, o crédito especial de Cr$
141.000 (cento e quarenta e um mil
cruzeiros) para atender, durante o
exercício de 1960, às despesas com os
pagamentos
de
gratificação
pela
representação de gabinete da Primeira
Subprocuradoria Geral da República do
Ministério Público Ferela.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado e
abrir ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores o crédito especial de Cr$ 141.000
(cento e quarenta e um mil cruzeiros), para
atender, durante o exercício de 1960, às
despesas com os pagamentos de gratificação
pela representação de gabinete, da Primeira
Subprocuradoria Geral da República do
Ministério Público Federal.
Art 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

(Nº 2.652-B- 61, NA ORIGEM)

Cr$

Art. 2º Será automàticamente registrado
e distribuído ao Tesouro Nacional, pelo
Tribunal de Contas, o crédito de que trata o
art. 1º desta lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
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EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 145, DE 1966
(Nº 1.679-B/64, NA ORIGEM)
Concede isenção do impôsto de
importação para o equipamento de televisão
destinada à Rádio Difusora do Maranhão
Ltda., autorizada a instalar uma estação de
televisão em São Luiz, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção do imposto de
importação para o equipamento de televisão
constante do certificado de cobertura cambial nº
18-63/16.804, emitido pela Carteira de Câmbio do
Banco do Brasil S.A., importado pela Rádio
Difusora do Maranhão Ltda., e destinado à
instalação de uma estação de televisão na Cidade
de São Luiz, Capital do Estado do Maranhão.
Art. 2º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na Data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DO LEI DA CÂMARA
Nº 146, DE 1966
(Nº 2.153-B/64, NA ORIGEM)
Provê sôbre o procedimento sumário para
os crimes sujeitos à pena de multa ou de
detenção até um ano e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O procedimento sumário
estabelecido no Código de Processo
Penal para as contravenções (arts.
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531 e seguintes) aplica-se no julgamento
das infrações previstas no Código Penal
sujeitas à pena de multa ou à de detenção
até um ano com as alterações previstas
nesta Lei.
Art. 2º Nos casos referidos no artigo
anterior, o processo. iniciar-se-á pelo auto de
prisão em flagrante, ou mediante denúncia do
Ministério Público.
Art. 3º Verificando-se a prisão em
flagrante, o agente da autoridade
policial, ou quem tiver efetuado a prisão,
encaminhará o acusado à sede do juízo
competente,
acompanhando-o
e
fazendo-se
acompanhar
das
testemunhas que tiverem sido arroladas
no local.
§ 1º Nas localidades onde não houver
juiz ou os juízes não funcionarem
permanentemente, os conduzidos serão
apresentados na primeira hora do expediente
forense.
§ 2º No caso previsto no § 1º, o
condutor apresentará o acusado ao
plantão policial mais próximo, onde ficará
recolhido até a hora de ser apresentado
em juízo, devendo a autoridade que
recebei o prêso dar recibo do mesmo ao
condutor.
§ 3º Cumpre à autoridade policial,
que tiver recebido o prêso, fazer a
apresentação, do mesmo à sede do juizo,
na forma indicada no § devendo, ainda, no
ato do recolhimento do acusado, intimar o
conduto, e as testemunhas do fato a
comparecerem perante o juízo competente
na primeira hora do expediente forense,
sob as penas da lei.
§ 4º Ao apresentar o prêso, com
escolta, a autoridade policial entregará ao
juiz uma fôlha de recolhimento, da qual
constarão, obrigatòriamente, os nomes do
acusado, da vítima, do condutor e das
testemunhas,
com
os
respectivos
endereços, e abreviadamente, os motivos
da prosão.

Art. 4º Feita a apresentação do
acusado, o juiz mandará tomar por têrmo as
declarações do condutor da vítima, se
possível, e das testemunhas, e fará o
interrogatório do réu na presença do órgão
do Ministéro Público e do assistente, se tiver
sido admitido, e do defensor do acusado
presente, procedendo-se, em seguida, à
autuação.
Art. 5º Se o acusado não o tiver, serlhe-á
designado defensor pelo juiz,
ressalvado o seu direito de, a todo tempo,
nomear outro de sua confiança, ou a si
mesmo defender-se, caso tenha habilitação.
Parágrafo único. Ao acusado menor
dar-se-á curador.
Art. 6º Em seguida, se fôr o caso, o juiz
mandará proceder ao exame de corpo de
delito, cujo laudo deverá ser apresentado
incontinenti.
Parágrafo único. Se a vítima não
puder ser apresentada em juízo, a
autoridade
policial
providenciará
a
elaboração e apresentação do exame de
corpo de delito no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
Art. 7º À autoridade policial, em cujo
distrito houver ocorrido o fato o juiz
determinará
a
comunicação
circunstanciada da ocorrência, para fins
de registro, e requisitará a imediata
remesas do boletim de antecedentes do
acusado, para que fique constando dos
autos.
Art. 8º O Ministério Público e defensor
do acusado poderão requerer as diligências
que considerarem necessárias, cabendo à
defesa indicar testemunhas de acusação de
três.
Art. 9º Se as partes requerem
diligências, o juiz decidirá a respeito da
necessidade ou não da sua realização,
depois da inquirição das testemunhas de
acusação.
Art. 10. Se não tiver havido
indicação de testemunhas pelas partes e
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se nenhuma diligência tiver sido
requerida, o juiz passará, logo em
seguida, ao julgamento.
Art. 11. Se a defesa arrolar
testemunhas, o juiz ouvirá, sumàriamente,
as indicadas, reduzindo a têrmo,
resumidamente, os seus depoimentos.
Art. 12. Se as testemunhas arroladas
pela defesa presentes estiverem, serão
ouvidas em seguida, e, no caso de não
terem sido requeridas outras diligências,
passar-se-á ao julgamento.
Art. 13. Se as testemunhas indicadas
pela defesa não estiverem presentes, o juiz
designará a audiência, de julgamento para
um dos dez dias seguintes, ordenando a
intimação dessas testemunhas, notificados,
no ato, o órgão do Ministério Público, o
acusado e o seu defensor.
Art. 14. Neste caso, dentro do
mesmo prazo de dez dias, deverão ser
realizadas as diligências deferidas.
Art. 15. Se o juiz indeferir as diligências
solicitadas, fará consignar o pedido e o
indeferimento em têrmo apartado, para
ulterior conhecimento do Tribunal a que
couber o julgamento do recurso.
Art. 16. Feita a nova designação, o
juiz decidirá a respeito da situação do réu,
arbitrando a fiança, se cabível, ou
concedendo-lhe a liberdade provisória, na
forma da lei processual penal, ou
mandando recolhê-lo à prisão.
Parágrafo único. Neste último caso,
o réu deverá ser requisitado para assistir
à audiência de julgamento.
Art. 17. No dia designado, realizadas
as diligências e ouvidas as testemunhas
de defesa, facultada ao acusado a
substituição, por uma só vez, das por êle
arroladas e que não tiverem sido
encontradas, e, terminado o registro
sumário
dos
depoimentos
das
testemunhas de defesa, o juiz ordenará o
debate
oral,
dando
a
palavra,
sucessivamente, ao órgao do Ministério
Público, ao seu assistente, se houver, e à
defesa.
Art. 18. O tempo para as alegações
orais será, imprerrogàvelmente, de quinze
minutos para cada um, dobrado o prazo à
fefesa, se houver assistente, e ao
Ministério Público, se houver mais de um
réu.
Art. 19. Terminados os debates, o
juiz fará registrar, em resumo, as
alegações das partes, proferindo em
seguida a sentença, cujo inteiro teor ficará
constando do mesmo têrmo, dela sendo
intimadas as partes, no mesmo ato.
Art. 20. O inquérito policial concernente
às infrações abrangidas por esta Lei limitarse-á
à
apuração
dos
elementos
indispensáveis ao esclarecimento dos fatos e
a àdeterminacão da autoria do delito,
observando-se no que fôr aplicável, o
disposto no Código de Processo Penal.
Art. 21. O inquérito, de que trata
essa Lei, deverá ser remetido às
autoridades judiciárias dentro do prazo de
dez dias, prrorogável por mais cinco pelo
juiz.
Art. 22. Recebida a denúncia do
Ministério Público, nos casos em que não
tiver havido prisão em flagrante, o juiz
ordenará a citação do réu, designando dia
e hora para a inquirição das testemunhas,
cujon úmero não poderá ser superior a
três, prosseguindo-se na forma estatuída
nos artigos anteriores.
Art. 23. Nas infrações disciplinadas
pela presente Lei, ficará facultado ao juiz
ou perdoar ou converter em multa a pena
privativa de liberdade.
Art. 24. As comarcas da Capital e as
comarcas circunvizinhas constituirão,
para efeito de comunicação aos atos
processuais, realização de diligências e
intimações das partes e advogados, uma
unidade judiciária, nos têrmos de que
dispuser a lei estadual.
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Parágrafo único. Os atos que se hão
de produzir entre essas comarcas
poderão ser cumpridos por oficial de
justiça, independentemente de carta
precatória.
Art. 25. Esta Lei entrará em vigor
60 (sessenta) dias depois de sua
publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Constituição e
Justiça.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 1966
(Nº 257-B/66, NA CÂMARA)
Mantém o ato de 14 de dezembro
de 1965, do Tribunal de Contas, de
registro da concessão de reforma ao excabo do Exército Ubiratan Potiguar
Tôrres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato de 14 de
dezembro de 1965, do Tribunal e Contas,
de registro da concessão de reforma do
ex-cabo do Exército Ubiratan Potiguar
Tôrres.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Câmara dos Deputados, 20 de junho
de 1966.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 1966
(Nº 258-B/66, NA ORIGEM)
Mantém o ato de 14 de dezembro
de 1965, do Tribunal de Contas, de
registro do concessão de reforma ao
ex-cabo do Exército José Francisco de
Araújo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato de 14 de
dezembro de 1965, do Tribunal de
Contas, de registro da concessão de
reforma ao ex-cabo do Exército José
Francisco de Araújo.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 1966
(Nº 259-B/66, NA ORIGEM)
Mantém ato do Tribunal de
Contas, de 1º de fevereiro de 1966,
de registro sob reserva da concessão
de reforma póstuma do CapitãoTenente Augusto Henrique da Silva
Oliveira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica mantido o ato do
Tribunal de Contas, de 1º de fevereiro
de 1966, de registro sob reserva da
concessão de reforma póstuma ao
Capitão-Tenente Augusto Henrique da
Silva Oliveira.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.

PARECERES
PARECERES NS. 663, 664 E 665, DE
1966
PARECER Nº 663, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei número 31, de 1965,
que torna extensivo aos funcionários públicos
civis da União, ocupantes, de cargos para cujo
exercício seja exigido diploma específico de
nível universitário, o disposto na Lei nº 2.688,
de 20 de dezembro de 1955.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1 O presente projeto de lei manda
aplicar aos funcionários públicos civis da
União, ocupantes de cargos para cujo
exercício seja exigido diploma específico
de nível universitário, o disposto no art. 1º
da Lei nº 2.688, de 20 de dezembro de
1955.
2. Na justificativa lembra o eminente e
saudoso autor do projeto Senador Antônio
Jucá, que o artigo 1º, da Lei nº 2.688,
determina que os oficiais do Serviço ou
Corpo de Saúde – Médicos, dentistas e
farmaceuticos, – do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica, contam, para efeito de
inatividade e como de efetivo serviço o
tempo normal dos respectivos cursos
acadêmicos, à razão de um ano para cada
5 anos de serviço ativo.
3. Não se pode dizer que a proposicão
seja inconstitucional, na sua iniciativa, mas
ela é discriminatória inconveniente. Ela
invoca, para se justificar, o que é um
precedente o sistema adotado pelo art. 1º da
Lei nº 2.688. Isto, à nosso ver, seria uma
liberalidade, das que os legislativos por êste
mundo afora não escapam e para cuja
renovação aderimos.
4. Entendemos que o projeto
desatende ao Direito quando manda
contar como tempo de efetivo exercício os
anos que correspondem aos estudos em
escolas de nível superior, embora não
tivesse sido então servidor público o
beneficiário. Ai é que poderemos fixar a
sua injuridicidade.
Pelo exposto opinamos pela rejeição
do projeto.
Sala das Comissões, 25 de maio de
1966. – Milton Campos, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Afonso Arinos. –
Gay da Fonseca. – Heribaldo Vieira. –
Wilson Gonçalves – Josaphat Marinho.
PARECER Nº 664, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei do Senado
número 31, de 1965, que torna extensivo
aos funcionários públicos civis da União,
ocupantes de cargos para cujo exercício
seja exigido diploma específico de nível
universitário, o disposto na Lei número
2.688, de 20 de dezembro de 1955.
Relator: Sr. Adalberto Sena.
De autoria do saudoso Senador
Antônio Jucá, o presente projeto aplica
aos funcionários públicos civis da União,
ocupantes de cargos para cujo exercício
seja exigido diploma específico de nível
universitário, o precentuado no artigo 1º
da Lei número 2.688, de 20 de dezembro
de 1955.
A par dessa providência, a
proposição veda a contagem cumulativa
do tempo de serviço público prestado
simultâneamente com o de curso
universitário.
O citado artigo 1º da Lei número 2.688,
de 1955, prescreve que os oficiais do Serviço
ou Corpo de Saúde – médicos, dentistas e
farmacêuticos – do Exército, Marinha e
Aeronáutica, contarão para efeito de
inatividade, como de efetivo exercício, à razão
de um ano para cada cinco anos de ser-
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viço ativo, o tempo dos respectivos cursos
acadêmicos.
A Comissão de Constituiçãáo e
Justiça manifestou-se contràriamente ao
projeto, esclarecendo que o mesmo é
discriminatório e inconveniente, pois a
sua justificação se firma em precedente,
cuja liberalidade, antes, deve ser
revogada, do que reproduzida.
Desta sorte, e por entendemos que o
tempo de curso universitário não se
confunde com o de serviço público – não
devendo, por isso, ser considerado para
os fins próprios daquele – opinamos em
consonância com o parecer da douta
Comissão de Justiça, ou seja pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 14 de junho
de 1966. – Filinto Müller, Presidente
eventual. – Adalberto Sena, Relator. –
Arnon de Mello. – Antonio Carlos.
PARECER Nº 665, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei do Senado numero 31, de
1965,
que
torna
extensivo
aos
funcionários públicos civis da União,
ocupantes, de cargos para cujo exercício
seja exigido diploma específico de nível
universitário, o disposto na Lei 2.688, de
20 de dezembro de 1955.
Relator: Sr. Lobão da Silveira.
O projeto sob exame torna
extensivo aos funcionários públicos civis
da União, ocupantes de cargos para
cujo exercício seja exigido diploma de
curso superior, o disposto no artigo 1º
da Lei número 2.688, de 20 de
dezembro de 1955.
O artigo 1º do retrocitado diploma
legal estabelece que os oficiais do
Serviço ou Corpo de Saúde – médicos,
dentistas e farmacêuticos – ao Exército,
Marinha e Aeronáutica contarão, como de
eletivo
exercido,
para
efeito
de
inatividade, à razão de 1 ano para cada
período de 5 anos de serviço ativo, o
tempo
dos
respectivos
cursos
acadêmicos.
As Comissões de Constituição e
Justiça e de Serviço Público Civil já se
manifestaram contràriamente ao projeto,
esclarecendo
que
o
mesmo
é
discriminatório e inconveniente.
Assim, à vista dos pronuciamentos
das Comissões incumbidas do exame do
mérito da matéria, nada mais resta a êste
órgão
técnico
senão
opinar
em
consonância
com
as
referidas
manifestações, ou seja: também pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966. – José Ermínio, Presidente. –
Lobão da Silveira, Relator. – José Leite. –
Edmundo Levi. – Gay da Fonseca. –
Aurélio Vianna. – Eugênio Barros. –
Manuel Villaça.
PARECERES NS. 666, 667 E 668, DE
1966
PARECER Nº 666, DE 1966
Da Comissão de Economia sôbre
o Projeto de Lei da Câmara número 42,
de 1966 (número 1.641-B-64, na
Câmara), que altera a redação da
alínea "a" do artigo 2º da Lei número
4.202, de 6 de fevereiro de 1963,
estendendo a isenção ali prevista aos
navios
estrangeiros
afretados
a
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS)
e à vale do Rio Doce Noveçação S.A.
(DOCENAVE).
Relator: Sr. Domício Gondim.
O projeto, originário do poder
Executivo, dispõe que a alínea, a do
artigo 2º da Lei número 4.202, de 6 de
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fevereiro da 1963, passa a ter a seguinte
redação:
"a) sôbre embarcações estrangeiras
arrendadas ao Lóide Brasileiro S.A., a
Companhia de Navegação Costeira e
também sôbre aquelas afretadas à
Petróleo Brasileira S.A. – PETROBRÁS e
a Vale do Rio Doce Navegação S/A –
DOCENAVE."
O projeto trata da isenção do
impõsto de faróis para os navios
estrangeiros
afretados
a
Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobrás e a Vale do
Rio Doce Navegação S.A. – DOCENAVE,
em igualdade de condições do que ocorre
com as embarcações estrangeiras
arrendadas ao Lóide Brasileiro e à
Companhia de Navegação Costeira.
Pondera a Exposição de Motivos do
Ministério das Minas e Energia ao
Senhor
Presidente
e
República,
fundamentadora
do
projeto,
que
"estando em jôgo o abastecimento da
petróleo e a exportação de minérios
atividades
estas
com
reflexos,
respectivamente estabilzação do custa
da vida interno e na preservação
mercados estrangeiros consumidores de
minério de ferro, qualquer atenuação no
custo de transporte representa um
subsídio de considerável valor para o
exito dessas programações especificado
Govêrno".
A conveniência da isenção em
fôco, prossegue a Exposição da
motivos, avulta quando consideradas
as atividades da PETROBRÁS e
Companhia Vale do Rio Doce S. A.,
hoje entrosadas num esfôrço comum
para
a
obtenção
de
maiores
rendimentos nas negociações de
petróleo com minério da Ferro.
O dispositivo para o qual o projeto
propõe nova redação acha-se em vigor
sob a seguinte forma:
"a
sôbre
as
embarcações
estrangeiras
arrendadas
ao
Lóide
Brasileiro e à Companhia de Navegação
Costeira".
E o "caput" do artigo no qual figura
essa alínea consiste na seguintes
palavras:
"O impôsto sôbre faróis não incidirá:"
As primeiras observações que, em
nosso entender, devem ser feitas, ao
entrarmos na parte conclusiva deste
parecer, é que o impôsto de faróis, cuja
cobrança e finalidade são disciplinadas
pela Lei nº 4.202, de 6 de fevereiro de
1963, é de pequena expressão
financeira (Art. 1º, § 1º de lei citada) e
tem "destinação específica para a
construção
e
manutenção
do
balisamento marítimo e fluvial, a cargo
da
Diretoria
de
Hidrografia
e
Navegação" (Art. 3º da mesma Lei).
O produto do impôsto de faróis
converge, assim, para objetivo de alto
interesse público, qual seja atender a
despesas relacionadas com a segurança
da navegação em nossos mares, rios e
lagoas.
O certo portanto, achamos, sempra
com vistas ao que representa na caso o
interêsse público, seria a adoção na lei
de um critério uniforme para a cobrança
do
impôsto,
evitando-se
as
discriminações
ora
existentes.
Discriminações tanto mais injustificáveis
observamos, se levarmos em conta que
a melhoria das condições de segurança
da navegação nas águas oceânicas e
mediterrâneas do país representa,
acima de tudo, um interesse do próprio
país, no seu conjunto, a de sua marinha
mercante, em partícular.
Mas, não entraremos em maiores
considerações sôbre o assunto que
se-á, com melhores recursos e mais
propriedade, analisado pela Comissão
de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas. Opinamos favorávei-
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mente ao projeto, com a adoção,
fundamentada na linha do exposto, da
seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº 1 – CE
Art. 1º A alínea "a" do art. 2º da Lei
nº 4.202, de 6 de fevereiro de 1963,
passa a ter a seguinte redação:
"a)
sôbre
as
embarcações
estrangeiras arrendadas ou afetadas a
emprêsas brasileiras de economia mista
ou de capital privado".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 20 de abril
de 1966 – Pedro Ludovico, Presidente –
Domício Gondim, Relator – Jóse Leite –
Gay da Fonseca – Mello Braga.
PARECER Nº 667, DE 1966
Da Comissão de Transportes,
Comunicação, e Obras Públicas, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 42 de 1966
(nº 1.611-B-64 – na Câmara), que altera a
redação da alínea a do art. 2º da Lei nº
4.262, de 6 de fevereiro de 1963,
estendendo a isenção ali prevista aos
navios estrangeiros afretados Petróleo
Brasileiro S/A (DOCENAVE.)
Relator: Sr. José Leite
O presente projeto, de iniciativa do
Poder Executivo, trata da isenção de
taxas de faróis para embarcações
estrangeiras
afretadas
à
Petróleo
Brasileiro S. A. (PETROBRÁS) e a Vale
do Rio Doce Navegação S.A.
DOCENAVE), a igual do que ocorre com
os navios arrendados ao Lóide Brasileiro
e Companhia do Navegação Costeira.
Esclarece a Mensagem que, "não
obstante a distinção a entre navios
afretado e arrendados, a franquia
solicitada tem suficiente fundamento
econômico", ou seja, os fatos geradores
da isenção seriam idênticos, na medida
em que as matérias primas ou produtos
transportados pela PETROBRÁS ou
DOCENAVE são também de importância
estratégica para o desenvolvimento
econômico nacional.
Em outras palavras, o balanço entre a
franquia do tribnuto e o custo do serviço
prestado pelos faróis daria saldo positivo,
uma vez que a poupaca retida pelas
referidas companhias estatais poderia ser
investida em molde a produzir economias
interna e, conseqüentemente, obter-se
produção em menor prazo. De outra parte,
sabe-se que êste tipo de isenção, quando o
produto do impôsto e reinvestido e
mequipamentos, propicias efeitos benéficos
à economia nacional. E' óbvia que, não
apenas aumenta o número de emprêgos
de maior produtividade, mas também
contribui para uma melhor repartição da
renda nacional, vale dizer, contribui para
aumentar a taxa de diversifiacação do
consumo do mercado interno, índice êsse
que é vital para industrialização do país.
Estas, pois as razões pelas quais
somos favoráveis à aprovação do projeto,
opinamos contràriamento à emenda nº 1
– CE, apresentada pela Comissão da
Economia.
Com efeito, a referida
emenda
estende às emprêsas brasileiras da
capital privado a franquia da taxa de
faróis. O produto estimado desta receita
tributária, para 1966, está orçada em Cr$
400 milhões, cêrca de 0,10% da receita
da União, o que, em matéria de gastos
públicos em transportes para o exercício
atual Cr$ 1 trilhão, pouco representa.
Todavia, estudando o mecanismo
a interno da referida franquia, do
ponto de vista da política nacional de
transporte, verifica-se que existem
dois aspectos fundamentais que não

recomendam a aprovação da emenda nº
1-CE.
O primeiro situa-se no plano da
aplicação da poupança retida com a
isenção, isto é, não se tem certeza de que
tal poupança será reinvestida, e se pode
afirmar que, pelo menos no primeiro
período do giro, tal soma será gasta em
consumo.
O segundo aspecto reter-se ao fato
de que a isenção às Companhias
particulares iria contribuir para aumentar a
percentagem de afrecamanto de navios
de bandeira estrangeira, ou seja,
diminuiria a procura dirigida a indústria
nacional de construção de naval, esta que
tanto luta para estender sua produção às
embarcações que satisfazem à demanda
do setor exportador brasileiro, do café
sobretudo.
Isto posto, opinamos pela aprovação
do presente projeto, e pela rejeição da
Emenda nº 1-CE.
Sala das Comissões, em 7 de junho
de 1966 – Ruy Carneiro, Presidente –
José Leite, Relator – Eugênio Barros.
PARECER Nº 663, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao projeto
de lei da Câmara nº 42, de 1966, (na
Câmara nº 1.641-B-64), que altera a
redação da alínea a do Artigo 2º da Lei nº
4.202, de 6 de fevereiro de 1963,
entendendo a isenção ali prevista aos
navios estrangeiros afretados à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRÁS e à Vale,
do Rio Doce Navegação S.A. –
DOCENAVE.
Relator: Sr. Senador José Leite
O Sr. Presidente da República, pela
Mensagem nº 471, de 27 de dezembro de
1963, submeteu à deliberação do
Congresso Nacional projeto de lei que
altera a redeção do alínea "a" do Art. 2º
da Lei nº 4.202, de 6 de fevereiro de
1963, estendendo a isenção ali prevista
nos navios estrangeiros afretados à
Petróleo Brasileiro S. A. – PETROBRÁS,
e à Vale do Rio Doce Navegação S.A. –
DOCENA VE.
A isenção de que trata a Lei número
4.202, supra mencionada, diz respeito ao
denominado "impôsto de faróis" que
incide sôbre os navios que percorrem o
litoral brasileiro.
A isenção, segundo exposição do
motivos do então Ministro de Minas e
Energia,
está
devidamente
fundamentada, do porto de vista
econômico, pelas citadas emprêsas
nacionais, aliás, pelo Poder Público; – a
PETROBRÁS e a DOCENAVE.
A douta Comissão de Economia
palavra de seu ilustre relator, Senador
Domício
Gondim,
apresentou
à
proposição emenda (nº 1-CE), que
pretende estender a isenção requerida
pelo Poder Executivo, às emprêsas de
capital privado.
Na Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, na qual
atuamos como relator, tivemos a
oportunidade de ao nos manifestarmos
favorávelmente ao projeto, opinar pela
rejeição da emenda acima referida.
Dissemo, então: – "Todavia, estudando o
mecanismo interno de referida franquia do
ponto de vista da política nacional de
transportes verifica-se que existem dois
aspectos fundamentais que não recomendam
a aprovação da emenda nº 1-CE. O primeiro
situa-se no plano da aplicação da popança
retirada com a isenção, isto é, não se tem
certeza de que tal poupança será reinvestida e
se pode afirmar que, vejo menos no primeiro
período de giro tal soma será gasta em
consumo. O segundo aspecto refere-se ao
fato de que a isenção às companhias
particulares iria contribuir para aumentar a
percentagem de afretmento de navios de ban-
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deira estrangeira, ou seja, diminuiria a
procura dirigida à indústria nacional de
Construção naval, esta que tanto luta
para
estender
sua
produção
às
embarcações que satisfazem à demanda
do setor exportador brasileiro, do café
sobretudo".
Não temos razões suficientes para,
do ângulo da Comissão de Finanças,
modificar o ponto de vista que
expressamos no parecer que prolatamos
na
Comissão
de
Transportes.
Comunicações e Obras Públicas. Ao
contrário. Aqui, na Comissão de Fnancas,
ainda mais razões vêm em refôrço de
nossa tese, senão bastante, para citar, a
de que se aprovássemos a emenda nº 1CE extinguiríamos, pràticamente, o
"impôsto de faróis". Não é em vista,
porém, desta razão já por si fundamental,
que, do ângulo desta Comissão,
reforçamos nosso parecer pela rejeição
da emenda. A extinção legal ou virtual de
determinado impôsto poderá parecer não
só viável como até oportuna, para um
órgão como a Comissão de Finanças.
Manifestamo-nos em sentido contrário à
referida emenda aqui, neste parecer,
considerando não ser de boa praxe
ampliar-se isenção requerida pelo Poder
Público para organizações, emprêsas ou
companhias sob sua juridição.
O indicado é que a aceitemos eu
não, modificando-a, se necessário. Nunca
a ampliando, porém, sob e forma
proposta pela emenda nº 1-CE.
Ante o exposto, a Comissão de
Finanças opina pela aprovação do PLC nº
42-66, e pela rejeição da emenda nº 1CE.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966 – José Ermínio, Presidente. –
José Leite, Relator. – Gay da Fonseca. –
Manoel Villaça. – Edmundo Levi. – Lobão
da Silveira. – Aurélio Vianna. – Eugênio
Barros.
PARECERES NS 669 E 670, DE 1966
PARECER Nº 669 DE 1956
Da Comissão de Economia sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 1966
(Projeto de Lei nº 4.854-B-62, na
Câmara), que concede ampla isenção
tributária à COCEA – Companhia a
Central de Abastecimento.
Relator: Sr. Senador Domício Gondin
O projeto foi apresentado no
Câmara, em 1962, subscrito pelo Senhor
Adauto Cardoso e outros Deputados,
concedando à "Companhia Central de
Abastecimento
ampla
isenção
de
impostos federais, taxas e demais
contribuições, qualquer que seja a sua
natureza e firma de incidência, inclusive
impôsto de renda".
O texto da propositura esclarece que
a isenção prevista abrange o impôsto de
consumo incidente sôbre produtos
adquiridos no mercado nacional ou
estrangeiro, para consumo próprio ou
revenda, e se aplica também nos
produtos porventura fabricados pela
emprêsa. E a isenção alinae, igualmente,
o impôsto de sêlo que recair sôbre atos
ou instrumentos em que fôr parte a
COCEA, quando o impôsto deva ser pago
por essa Companhia.
Mas, ressalvado está que a isenção
de que trata o projeto não se aplica às
importações de produtos adquiridos no
estrangeiro, quando houver similares
nacionais disponíveis.
O projeto foi arquivado na Câmara, ainda
na fase inicial de sua tramitação, mas
posteriormente seu Autor requereu o obteve o
desarquivamento. Recebeu então pareceres
favoráveis com emendas das Comissões
de Constituição a Justiça Economia e
Finanças,
sendo
aprovado
naquela
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Casa do Congresso, a 15-4-66, sob forma
que introduz algumas modificações no
texto original.
A proposição chegou ao Senado em
16-4-66 sendo, para ela, solicitados, pela
Mesa, pronunciamentos desta Comissão
e da Comissão de Finanças.
Entrando, assim, na apreciação da
matéria, no mérito, temos a observar que
a finalidade dominante do Estado é
assegurar o bem estar das populações
fixadas na área territorial que lhe serve de
base geográfica para que o Govêrno
dêsse Estado com o apoio efetivo da
Nação, no esforço em que êle está
invariávelmente empenhado qualquer que
seja o exemplo histórico que estiver em
nossa alça de mira na realizarão das
metas políticas e econômicas que
justicam os programas governamentais.
paa que o Govêrno tenha o apoio da
opinião
pública,
repetimos,
é
indispensável haver condições que
assegurem a confiança e a esperança
das populações.
Não
existirão
tais
condições,
ponderamos, se os sacrifícios exigidos ao
contribuinte são excessivos e atingirem
de um modo mais violento as classes
menos favorecidas.
Falar em sacrifício irmpôsto às
classes notares é o mesmo que falar em
custo de vida elevado, ou na alta
incessante dos produtos alimentares
considerados básicos.
Na composição do preço dêsses
produtos entram, como ninguém ignora,
diversos
fatôres.
Um
dêles
é
representado exatamente pela tributação
oue incida sôbre o processo de produção
ou sôbre a própria mercadoria produzida,
na fase da comercialização e do
consumo.
Para estabilizar o preço dos gêneros,
ou mesmo para tentar sua baixa, temos
experimentado no Brasil vários recursos,
a começar pelo tabelamento. Tudo com
relativo ou total insucesso, até agora,
como ninguém ignora.
O projeto ora examinado, todavia. vem
equacionar o problema de um medo novo,
ao suprimir a incidência de todos os tributos
sôbre
a
Companhia
Central
de
Abastecimento – uma entidade de economia
mista criada em boa hora pelo Govêrno do
Estado da Guanabara para dedicar-se a
atividades que abrangem o suprimento, a
armazenagem e a distribuição de produtos
alimentícios em geral.
A medida prevista é objetiva e
produzira, estamos certos, a curto prazo,
resultados também objetos, concorrendo
para atenuar o problema do custo de vida
numa região do país onde êle é bastante
grave.
Assim, de conformidade com o
exposto, opinamos favorávelmente ao
projeto.
E o parecer.
Sala das Comissões, em 15 de junho
de 1966. – Attílio Fontana, presidente. –
Domício Gondin, Relator. – Gay da
Fonseca. – Dix-huit Rosado. – Jefferson
de Aguiar.
PARECER Nº 670, DE 1666
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 89, de
1966 (nº 4.854-B de 1962, na Câmara),
que concede ampla isenção tributária a
COCEA – Companhia Central de
Abastecimento.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto, apresenado na Câmara
pelo Senhor Adauto Cardoso e outros
Deputados, concede a Companhia Central
de Abastecimento – entidade de economia
mista com sede no Estado da Guanabara –
"ampla isenção de impostos federas, taxas
e demais contribuições, qualquer que seja
a sua natureza e forma de incidência,
inclusive impôsto de renda".
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Nesta Casa foram solicitados Os
pronunciamentos das Comissões de
Economia e de Finanças.
A ilustrada Comissão de Economia,
examinando a propositura no mérito,
emitiu parecer favorável, a 15 de junho de
1966.
Do ponto de vista financeiro não
identificamos qualquer obstáculo à sua
aceitação. Nosso parecer é, assim, no
sentido de que seja aprovado.
Sala das Comssões, em 21 de junho
de 1966. – José Ermírio, Presidente. –
Gay da Fonseca, Relator. – José Leite. –
Manuel Villaça. – Edmundo Levi. – Lobão
da Silveira. – Aurélio Vianna. – Eugênio
Barros.
PARECER Nº 671, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 125, de 1966
(nº 3.007-B-65 na Câmara), que autoriza
a Fábrica Nacional de Motores a alienar,
às Igrejas que o desejarem, as áreas de
sua propriedade ocupadas com os
construções dos templos daqueIas,
situados em Mantiqueira, Caxias; Estado
do Rio de Janeiro.
Relatar: Sr. Manoel Villaça
O projeto. ora submetido à nossa
consideração, da lavra do Deputado
Geremias Fontes, tem por escôpo
autorizar a Fábrica Nacional de
Motores a alienar terrenos de sua
propriedade às Igrejas que nêles
tiverem seus templos.
Ao justificar a proposição, seu autor
assim se expressou:
"Na localidade de Mantiqueira,
situada no Município de Caxias. Estado
do Rio de Janeiro, esta localizada a
Fábrica Nacional de Motores.
Contando
com
numeroso
contingente de operários que lhe prestam
relevantes serviços, torna-se evidente o
crescimento da densidade populacional
daquela área.
Por êsse motivo, já existam duas
Igrejas Batistas construídas, uma
Metodista, uma da Assembléia de
Deus, estando em edificação a
Presbiteriana.
Ocorre que as áreas em que estão
erigidas pertencem à Fabrica Nacional de
Motores que a qualquer tempo poderá
reclamá-las embora isto seja uma
hipótese remota porém, perfeitamente
possível em face do fato de aquela
Fábrica possuir a propriedade das
referidas áreas.
Visando à perpetuação no local dos
referidos templos é que tomamos a
liberdade de apresentar o presente
projeto da lei à apreciação dos nobres
colegas destas Casa".
A Comissão resolve, antes de se
pronunciar sôbre o mérito do projeto,
solicitar o pronunciamento de a Direção
da Fábrica Nacional de Motores, sôbre a
conveniência das medidas preconizadas
na proposição.
É o parecer.
Sala das Comissões, 21 de junho
1966 – José Ermirio, Presidente. –
Manuel Villaça, Relator. – Edmundo Levi
– Gay da Fonseca. – Lobão da Silveira. –
Aurelio Vianna. – Eugênio Barros. – José
Leite.
PARECER Nº 672, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Jusça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativon nº 17, de 1966, (nº 245-A de
1966, na Câmara) que aprova a
intervenção federal no Estado de
Alagoas, conforme o Decreto número
57.623, de 13 de janeiro de 1966.
Relatar: Sr. Wilson Gonçalves.
O Senhor Presidente da República,
sob fundamento do que precisava pre-

venir a subversão da ordem pública e
assegurar a continuidade do exercício do
Poder Executivo, no Estado de Alagoas,
decretou, com base no art. 17 do Ato
Institucional nº 2, a intervenção naquele
Estado, pelo prazo de cento e oitenta
dias, nomeando para interventor o
General João José Batista Tubino.
II. Para dar cumprimento ao disposto
no parágrafo único do citado art. 17 do
Ato Institucional nº 2, que determina seja
a intervenção a submetida à aprovação
do Congresso Nacional, o Chefe do Poder
Executivo, com a mensagem nº 2, de 2
dos fevereiro do corrente ano, enviou ao
Congresso o Decreto nº 57.623, de 13 de
janeiro último, pelo qual se fêz a
intervenção.
III. A mensagem presidencial está
acompanhada de Exposição de Motivo do
Ministro da Justiça e Negócios Interiores,
onde
se
justifica
a
medida
intervencionista.
Diz, em resumo, o Titular daquela
Secretaria de Estado:
a) nas eleições realizadas em
outubro de 1965, no Estado de Alagoas,
para os cargos de Governador e de ViceGovernador, nenhum dos candidatos
obteve a maioria absoluta da votos;
b)
submetido
à
Assembléia
Legislativa o nome do candidato mais
votado,
excusou-se
a
mesma
a
homologar a resultado, tornando-se
necessário novo pleito, por sufrágio
direto, universal e secreto, ao qual
sòmente concorreriam os dois candidatos
mais cotados;
c) acontece, no entarto, que os
Partidos Políticos, pelos quais foram os
candidatos registrados e sob cujas
legendas concorreram às eleições,
tiverem os seus registros cassados e
foram declarados extintos pelo art. 13 do
Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro,
de
1965,
sendo
impossível,
por
conseguinte, a realização de eleições;
d) devido, igualmente, à inexistência
dos Partidos Políticos, não é, possível a
eleição pela Assembléia Devotados;
e) o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado da Alagoas, acolhendo os
fundamentos expostos pelo Procurador
Regional Eleitoral, indeferiu o pedido de
fixação de nova data para eleições
diretas, formulado por um aos candidatos
a Vice-Governador;
f) a Assembléia Legislativa de
Alagoas, visando à adaptação da
Constituição
do
Estado
ao
Ato
lnstitucional nº 2, aprovou emenda que,
instituindo a eleição para os cargos de
Governador e Vice-Governador, produz o
preceito do art. 9 do citado Ato, ou seja,
estabelecendo a eleição do Governador e
Vice-Governador pela Assembléia;
g) a providência adotada pela
Assembléia alagoana não soluciona o
problema criado com a vacância, por
término da mandato, dos cargos de
Governador e Vice-Governador, porque,
mesmo indireta, a eleição tem por
pressuposto a existência de Partidos
Políticos;
h) para prevenir a subversão da
ordem no Estado faz-se necessária a
intervenção no mesmo, até que,
reorganizados os Partidos Políticos,
possa o Tribunal Regional Eleitoral fixar a
data das eleições para o provimento dos
cargos de Governador e de ViceGovernador, com os candidatos que as
agremiações
partidárias
vierem
a
registrar.
III. A Câmara dos Deputados,
examinando a matéria, aprovou a
intervenção, nos têrmos do Projeto de
Decreto Legislativo oferecido pela sua
Comissão de Constituição e Justiça, ora
submetido à nossa apreciação.
IV. As peças que instruem o
processo revelem que o ato presidencial
de intervenção no Estado de Alagoas
fundamenta-se em poderosas razões
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de ordem política e está revestido das
formulidades legais.
Afora isto, como bens acentuou a
douta Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara, "ilegível será
qualquer investigação em tôrno da
legimidade ou ilegitimidade das razões
que motivaram o fato consumado
diante do qual nos encontramos. Pouco
ou nada valerá, a esta altura dos
acontecimentos, discutir o mérito das
decisões de outros poderes. A época
útil, no caso; para a eleição do
governador e vice-governador que se
empossassem no momento em que o
período anterior se extinguisse, já foi
ultrapassada. E, desde o final do mês
de janeiro, Alagoas não mais teria
quem,
constitucionalmente,
respondesse pela sua administração. O
decreto de intervenção supriu a
intolerável lacuna. Êste é, com efeito, o
único remédio cabível até que, por
fôrça de decisão judicial ou da futura
organização das agremiações com
atribuições de partidos políticos, se
renove o processo eleitoral para a
escolha de quem deva governar o
Estado.
A intervenção, com o objetivo de
prevenir a subversão da ordem,
baseou-se no art. 17, III, do Ato
Institucional nº 2. Tem, assim, no
atualidade brasileira, pleno lastro
constitucional. Deve, além do mais,
prevalecer para a própria garantia do
exercício do Poder Executivo na
unidade interessada, sem o que, a
forma da govêrno adotada em nossa
Lei Maior estaria comprometida, de vez
que não é possível o exercício dela se
a qualquer dos seus órgãos faltar o
comando da autoridade a quem cabe
represantá-lo e dirigi-lo".
V. Ante o expôsto, opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 23 de junho
de 1966. – Afonso Arinos, Presidente.
– Eurico Rezende, Relator. – Adalberto
Sena, vencido. – Aurelio Viana,
vencido. – Daniel Krieger. – Bezerra
Neto, vencido.Gay da Fonseca. –
Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa.)
Sôbre a mesa, Indicação, de
autoria do Sr. Aurélio Viana, que vai
ser lida.
E' lista a seguinte:
Indicação nº 4, de 1966
Senhor Presidente:
Solicita a Vossa Excelência, seja
feita a seguinte consulta à Comissão
de Constituição e Justiça:
Se é impertinente, no estudo de
Mensagem submetendo à apreciação
do Senado nome para representante
diplomática, indagando do membro da
Comissão de Relações Exteriores ao
candidato e se indagado no exterior a
situação política do país.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A indicação lida será
encaminhada
à
Comissão
de
Constituição e Justiça. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Há oradores inscritos .
Tem a palavra o nobre Senador
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores,
nós
da Amazônia temos a função de
permanente vigilância na defesa dos
interêsses da região. E' nessa
quallidade de que pertence a tôda a
bancada regional, que venho, neste
instante, formular denúncia à Nação,
advertência
à própria Amazônia e apelo ao Sr.
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Presidente da República, para que
determine
e
os
Srs.
Ministros
competentes tomem as providências
necessárias, a fim de se evitar o esbulho
que se trama contra a grande planície.
O "Correio da Manhã" de domingo
último, estampou notícia que constitui
alerta para todos nós que nos
encontramos em defesa dos interêsses
regionais e sobreaviso a todos os
homens que velam pela integridade
nacional.
Trama-se, Sr. Presidente, em
verdade, contra a sobrevivência da gente
amazônica e, mais do que isto, contra a
unidade nacional.
Sabemos todos que, atualmente a
Amazônia é a Região mais atingida pela
pobreza. Suas populações vivem de
trabalhos primários, mormente da
colheita da borracha, da castanha da
madeira, da juta e de algumas sementes
oleaginosas.
Toma vulto a indústria de produção
da juta. Mas, contra o desenvolvimento de
tal atividade, surge, agora o Instituto
Brasileiro do Café, pretendendo eliminar,
como veículo de acondicionamento do
café o saco de aviagem.
O "Correio da Manhã" de domingo
último, traz a público e notícia de que o
Sindicato das Indústrias de Fiação e
Tecelagem, do Rio de Janeiro, teria
enviado protesto ao Sr. Presidente da
República contra concorrência, aberta
nela
direção
do
IBC,
para
o
fornecimento de sacos de papel
destinados ao acondicionamento do café
brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores na
ordem de considerações tracadas pelo
memorial do Sindicato fica-se sabendo
que
a
medida
é
francamente
desatrada.
Diz o documento do Sindicato:
(Lendo.)
"Essa
medida,
francamente
desastrada, importará em abalar nos seus
alicerces, os respeitáveis e legítimos
interêsses da Amazônia produtora da juta
brasileira e atingirá, igualmente, à
normalidade do trabalho da indústria de
aniagem, que produz sacos de juta
tradicionalmente usados em embalagem
de café."
E sintetiza as razões:
"Nenhuma razão de ordem técnica
poderá ser invocada para ser proferido o
saco de papel, em lugar do saco de juta
uma vez que o saco de papel não
permite
aeração necessária
para
garantir a qualidade do produto nem
tampouco a retirada de amostra feita
com furadores, o que facililta o
conhecimento
do
conteúdo
sem
danificar a embalagem. No mundo
inteiro o café é transportado em saco de
juta e, além de violência da medida
contra legítimos interêsses da produção
da indústria de aniagem, teremos ainda
que verificar o inteiro decacêrto da
mesma em relação aos usos e costumes
dos mercados internacionais."
Sr.
Presidente
importávamos
antigamente, a juta da Ásia. Todo o
nosso café era embalado em sacaria
confeccionada com luta importada da
Índia. Foi grande a luta de Amazônia
para aclimatar o arbusto e produzir a
fibra no solo brasileiro. Dessa luta
resultou grande economia para o País e
um fulcro de atividades, trabalho e
rendimento para as populações do
grande vale.
Agora, a indústria da aniagem na
Amazônia, em franco desenvolvimento
está ameaçada por certo esconde algo
que não poderá ser devidamente
explicado.
Mas, Sr. Presidente desde que
grande parte da população da Amazônia,
sobretudo dos dois maiores Es-
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tados Amazonas e Pará – vive das
atividades inerentes à juta, tal medida
importa em verdadeira atentado à
segurança nacional, como passarei a
explicar.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Com
muito prazer concedo o aparte a V. Exa.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – V.
Exa. tem inteira razão nos comentários que
ora faz sôbre a Região Amazônica. Em
verdade, não é de hoje que se trama contra
nossos interêsses, não pròpriamente
interêsses da Amazônia como contra os
interêsses comuns da nossa pátria. Certa
vez, o grande escritor Euclydes da Cunha
em Os Sertões, em virtude de ter andado na
região por muitos anos seguidos, declarou
que, um dia, ainda chegaríamos a ter de
defender os interêsses da Amazônia tão
abandonada, seus interêsses justos e
humanos, não só
nacionais, mas
extracionais. De maneira que V. Exa. pode
contar com a minha cooperação nesta
campanha justa e meritória.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Agradeço
o aparte do nobre Senador Lobão da
Silveira que, condiz justamente, com a
sua posição de representante da
Amazônia, nesta Casa.
Dizia eu que o ato do Presidente do
IBC em medida que atinge os interêsses
da segurança nacional.
Dizia-se que o Nordeste era um barril
de pólvora. Sabemos que providências
estão sendo tomadas, há mais de um
qüinqüênio, a fim de que o Nordeste
encontre canalização para as energias de
seu
povo.
Assim,
se
integrará
definitivamente, na economia brasileira.
Entretanto, a Amazônia representa o
índice mais baixo de rendimento per
capita no País. E se vamos, através de
atitude impensada do chefe de órgão
como o IBC aniquilar atividade de tão
vastos rendimentos para a Região,
estaremos então transferindo o antigo
barril de pólvora, da área do Nordeste.
para a Amazônia.
E' assim, Sr. Presidente, êsse ato de
pretenso anqüilamento das atividades dos
juticultores da Amazônia implica em atirar
maior número de homen, mulheres e
crianças da região, em estado de miséria
mais aprofundado.
Daí, Sr. Presidente, por que nesse
instante venho formular um apêlo ao Sr.
Presidente da República para que determina
o reexame da conduta da Sr. Presidente do
IBC, de tal sorte que não se anulem as
perspectivas do estabelecimento de uma
economia permanente na região e para que
aquelas populações possam continuar
ganhando o não honestamente, num
trabalho proficuo condizente com os próprios
interêsses nacionais.
Sr. Presidente, ao formulei êste
apêlo quero ainda chamar a atencão do
Sr. Ministro da Indústria e Comércio para
o fato, a fim de que S. Exa. como Chefe
da Secretaria a que se integra o IBC, não
permita tal ato, que implica em verdadeiro
crime contra todo o Vale, mòrmente
contra os dois maiores Estados da
Amazônia.
Além do mais Sr. Presidente
sabemos quantas objeções se opõem aos
nossos produtos exportáveis. A sacaria
de aniagem tem sido, até hoje o
recipiente utilizado internacionalmente
pelos exportadores de café. Evite o môfo
pelo areiamento que permite a ao mesmo
tempo como acentuou o Sindicato de
indústria de Fiação e Tecelagem do Rio
de Janeiro possibilita a colheita imediata
de amostra sem classificar o recipiente.
O saco de papel talvez até mais caro é
mais útil para abrigar o cimento porque o
cimento rejeita de tôda maneira a unidade. O
saco de papel rasguardo o conteúdo contra
a umidade, e assim se justifica que o

cimento seja exportado em sacos de
papel. Mas o café precisa dessa aeração,
como bem disse o Sindicato, que
representou ao Sr. Presidente da
República, e tal atitude do presidente do
IBC, além de não se apoiar na técnica,
investe contra os legítimos interêsses da
Amazônia.
Assim, formulando êste protesto
contra a conduta de S. Sa, apelo para o
Presidente da República no sentido de
que volva seus olhos para a Amazônia e
não permita que se pratique tal atentado
contra a segurança nacional, que em
tanto implica praticar êste atentado contra
a economia amazônica. (Muito bem!
Muito bem!)
O
SP.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Tem a palavra o nobre
senador Dylton Costa.
O SR. DYLTOS COSTA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, em sua
edição de 14 do corrente um grande
vespertino publica, sob o título "A Nação
que Merecemos", um editorial em que
procura apresentar como "pregação neomalthusiana" a conferência pronunciada
na Pontifício Universidade Católica do Rio
de Janeiro pelo Economista Glycon de
Paiva. Embora vasado em têrmos
cautelosos e elevados, o texto desenvolve
argumentação que, marginalizando o
tema, desloca a discussão do problema
do campo macro econômico, para o das
considerações de caráter social. A
interrelação dos fenômenos econômicos
sociais é um postulado pacífico. A
apresentação do editorial, no entanto,
ainda que não seja u'a manifestação de
intolerância ideológica, constitui – na
forma como apresenta o problema – uma
evidente restrição à liberdade intelectual.
Digos restrição porque tangenciando o
problema no ângulo em que foi abordado
procura incompartibilizar e sua exposição,
e conseqüentemente o seu debate, como
matéria
de
ortodoxia
doutrinária,
incompatível na época atual.
A conferência do ilustre membro do
Conselho Nacional de Economia, nos
têrmos em que apresenta o artigo
evidencia o fato de que as condições
demográficas do mais geraram um
excesso de contingente humano de 25
milhões
de
brasileiros,
pesando
negativamente no prato da economia,
fazendo o País tender para o estágio da
pobreza. "É uma constatação que o
próprio articulista não nega, antes reforça
nos seguintes têrmos:
"Ninguém poderá negar pois os
dados estatísticos a isto se oporiam com
veemência, que estamos sob o impacto
de fortes índices de crescimento
demográfico."
Logo a seguir, no entanto, procura
mostrar que, em decorrência dos
"tremendos vazios demográficos que se
estendem por todo o território pátrio" – o
que é também uma evidência – a
afirmação do conferencista perde a razão
de ser, já que êste fato não tenderia a se
transforrmar em agente perturbador do
desenvolvimento econômico nacional. Isso,
Senhores Senadores, já não é uma
constatarão nem uma evidência que se
possa aceitar como fato científico
indiscutível. É, quando muito uma
suposição a ser provada, ou pelo menos
discutida. Daí e minha afirmação inicial de
que uma distorção dessa ordem embora
feita como recurso argumentativo e
acredito que de boa fé, tem o sentido de
transformar o grande tema que é a
explosão demográfica, em matéria proibida
procedimento – êste sim – incompatível
com o livre debate dos grandes problemas
científicos de nossa época.
Utilizei-me dêsse exemplo embora
não conheça o Dr. Clycon de Paiva a
não ser por suas manifestações em
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assuntos
econômicos,
porque,
pretendendo abordar o tema, não quero
que sôbre minha análise pese qualquer
acusação
de
pessimismo
neomalthusiano. Não que pretenda invalidar a
tese
do
Economista
inglês
com
argumentos de ordem sentimental, como
é a tônica de seus críticos menos
avisados, mas apenas porque não adoto
o
pressuposto
de
Malthus
da
inevitabilidade de sua previsão. Recusar
debate de sua teoria, ignorar sua
constatação científica, e o que é mais
comprovação prática dos fundamentos de
sua Teoria Populacional, isto sim me
parece a manifestação mais afirmativa de
neo-malthustanismo.
Quem examinar o contexto histórico
que gerou a Teoria Populacional de
Thomas Robert Malthus, há de verificar
que êle foi levado a ocupar-se dos
problemas da população e da renda,
como conseqüência do estado econômico
e alimentar de Mundo, sem prever ou
considerar o avanço tecnológico e o
progresso científico, é o subproduto de
seu temperamento e de sua localização
no tempo. E' preciso não esqueceu que a
sua obra foi publicada em 1798 e só 35
anos mais tarde John Deere aperfeiçoava
o arado marcando o advento da
mecanização agrícola. Se êrro existiu na
obra de Malthus portanto, êle se deve
mais ao conformismo do autor do que à
falta de fundamento científico de sua
teoria. Há os que afirmam, inclusive que a
polêmica de Marx com o Economista
inglês é a antítese de duas atitudes. Na
realidade, enquanto Marx, em seu
condicionamento
revolucionário
considerava a super – ou a subprodução
como
fenômenos
essencialmente
decorrentes do sistema capitalista que o
comunismo superaria repudiava como
inúteis quaisquer medidas tendentes a
frustrar sua previsão. Daí o debate entre
os dois pensadores de dois dogmas
conflitantes, ter adquirido dimensão
histórica que no entender de Garibaldi
Dantas "fizeram e continuam a fazer
época."
A base da Teoria Populacional de
Malthus, cujo sesquicentenário de
lançamento se comemorou há pouco
pode ser sintetizada na afirmação da
que, "enquanto a população cresce em
progressão geométrica, à taxa anual de
3 por cento, a produção de alimentos se
expande em razão aritmética." A
afirmação central desta tese, Senhor
Presidente foi adiada pela transição do
período da agricultura manual, para a
fase mecânica, como conseqüência da
Revolução
Industrial
e
pelo
desenvolvimento científico verificado no
fim do século passado. Na realidade, o
aproveitamento
do
vapor,
da
eletricidade, dos motores de explosão e
de combustão interna proporcionou ao
homem uma multiplicação fantástico de
sua capacidade produtiva. Para que se
tenha uma idéia dos instrumentos de
que a ciência e a técnica dotaram o
trabalho agrícola, basta dizer que
enquanto um homem, utilizando dos
instrumentos rudimentares de produção,
pode cultivar 25 hectares que produzirão
120 sacos de cereais, a exploração por
métodos mecanizados, com o uso do
trator o seus implementos que permitem
ararcamir semear, adubar e colhêr
ensejará o cultivo, no mesmo tempo de
125 hectares que produzirão 5.000
sacos de cereais.
Se, no entanto, êsses fatos
invalidaram a segunda parte do
enunciado
essencial
da
Teoria
malthusiana, essa mesma ciência, e essa
mesma tecnologia, aliadas ao progresso
da medicina preventiva agravaram a
primeira parte. Assim se de um lado o
homem teve multiplicada sua capa
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cidade na produção de alimentos, por
outro lado viu aumentar sua expectativa
de vida, à qual se aliou a reducão drástica
da mortalidade infantil. De tal sorte, que
Sir Norman Wright, Secretário da
Sociedade Britânica Para o Progresso da
Ciência em seu trabalho "Alimentos para
o Futuro", afirma que, do ponto de vista
histórico, daqui a 50 ou 100 anos, a
corrida entre o crescimento da população
e a disponibilidade de alimentos tornará
sem relêvo o maior problema que aflige a
humanidade nesta última metade do
Século XX, a Guerra Fria.
Mas
vejamos,
Senadores
Senadores, o que informam os números.
Em 1650, segundo a Enciclopédia
Britânica, a população mundial era de 545
milhões de habitantes, número que, em
1850, ou seja, 200 anos depois tinha
duplicado, alcançando a 1 bilhão 171
milhões de pessoas. Em cêrca de 100
anos, ou seja, em 1947, êsse número
tinha voltado a duplicar, alcançando 2
bilhões 326 milhões de almas. Mantida a
taxa de expansão demográfica atual,
segundo as Nações Unidas em sua
publicação "A Expansão da População no
Mundo" alcançaremos em 1975, 3
bilhões, 328 milhões de pessoas,
atingindo-se, no ano 2.000 cêrca de 6
bilhões, 267 milhões de habitantes. Êsses
números permitem evidenciar que o prazo
de duplicação populacional reduziu-se,
sucessivamente, de 200 para 100 anos, e
de 100 para 50, devendo reduzir-se
novamente de 50 para 25 anos. Segundo
os dados computados pela equipe
econômica da publicação "US News &
World Report", em sua edição de 4 de
outubro
de
1965
o
incremento
populacional nos próximos 35 anos será
de 83%. É interessante notar que as
taxas de incremento são maiores
exatamente
nos
países
subdesenvolvidos. Assim é que segundo
essa publicação o incremento na Europa
será de 15%, na América do Norte 64% e
na Oceania 68%. A Ásia e África e a
América Latina contribuem com os
maiores índices que são em ordem
crescente de 89% na Ásia. de 151%, na
África e de 157% em nosso Continente.
Isto significa que a densidade da
população duplicará na Oceania e na Ásia
ultrapassando o dôbro da atual na
América Latina e na África. Na América
Latina nascerá de 31 habitantes por
milha quadrada para 78 e na África de 26
para 65. O crescimento em números
absolutos é tão alarmante que basta citar
o fato de que na Índia nascem,
anualmente, 14 milhões de pessoas
sendo de 62 milhões o ritmo atual do
crescimento da população universal.
Localizando o Brasil nesse contexto, é
conveniente lembrar que há 15 anos atrás
nossa população era de 51 milhões de
habitantes número que hoje alcança
cêrca de 82 milhões. A êsse ritmo
teremos alcançado em mais 15 anos
cêrca de 100 milhões de almas. Isto se
deve não só ao aumento da taxa de
crescimento demográfico, que se situa
hoje entre 2,8% e 3%, mas à diminuição
de taxa de mortalidade infantil de 10,2 %
para 11,7 %. Êsse espantoso crescimento
que se convencionou chamar de
"explosão demográfica" acentuou-se no
entanto nos últimos 30 anos com
propensão a agravar-se nas próximas três
décadas a partir de 1970. A tendência do
ilegível do crescimento populacional
não ilegível pronunciada nos anos
posteriores à publicação da obra de
Malthus. Êste fato, e o advento da
mecanização com o surto do crescimento
agrícola no Mundo, abrandaram muito as
ilegível abertas pela ilegível da Teoria
Populacional ilegível uma incapacidade
irracional da Humanidade para prever seu
destino a longo prazo. Se, no entanto,
como vimos, a explosão demográfica
universal foi mais acentuada do que
a prevista por Malthus, o mesmo foi
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se verificando paulatinamente com a
produção agrícola.
Nas regiões classificadas como
desenvolvidas, por exemplo, houve, nos
últimos 25 anos, um aumento da
produtividade global da ordem de 51%
que corresponde a um aumento efetivo de
26%
per
capita,
o
que
dá,
aproximadamente,
1%
anual
de
incremento.
Nas
regiões
subdesenvolvidas, entretanto – Ásia,
África e América Latina – a produção per
capita decresceu em 3%. Isto porque,
apesar de ter se verificado um aumento
da área cultivada de 32%, o rendimento
médio por hectares só se elevou em 8%.
Examinada a América Latina apenas, o
declínio da disponibilidade de alimentos
por pessoas atingiu a 8%. No Brasil,
assim como na Venezuela, no Panamá e
no México a taxa de disponibilidade de
alimentos foi mantida graças à expansão
da área cultivada, embora não se tenha
notado melhoria palpável no aumento da
produtividade. Êsse estado de carência
pode ser melhor caracterizado se
tomarmos em conta o fato de que, antes
da Segunda Guerra Mundial as Nações
classificadas como subdesenvolvidas
exportavam para as desenvolvidas 11
milhões de toneladas de cereais por ano.
Parodiando o que os economistas
chamam de "reversão das expectativas",
uma reversão das realidades, que poderia
ser classificada de dramática pois as
nações antes exportadoras de matériasprimas
agrícolas
passaram
a
importadoras de alimentos. Entre 194852, essas Nações importaram 4 milhões
de toneladas, volume que entre 1957 e
1960 alcançou 15 milhões de toneladas e
em 1965, cêrca de 24 milhões de
toneladas.
O desequilíbrio entre produção
agrícola e desenvolvimento demográfico
torna-se cada dia mais crítico Enquanto a
produção cealífera é de 1.100 kg por
pessoa nos Estados Unidos, na Ásia êsse
índice não ultrapassa cêrca de 225 kg per
capita. Desta discrepância decorre o
baixo teor de proteínas animais na dieta
asiática, pois enquanto os norteamericanos podem destinar parte de sua
produção de cereais para alimentação
animal, os asiáticos são obrigados a
consumi-la totalmente.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: – Ouça V.
Ex.ª com muito gôsto.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Estou
acompanhando o discurso de V. Exa. com
tôda a atenção que sempre me merecem
meus pares quando abordam assuntos
dessa relevância. Trata-se de análise
profunda e que deve ser meditada sôbre
a situação mundial do desenvolvimento
demográfico, da produção de gêneros
alimentícios, as causas e os efeitos, bem
como as previsões para o futuro.
Realmente, a população cresce de forma
assustadora, enquanto que a produção de
gêneros
alimentícios
não
tem
acompanhado êsse crescimento.
Mas, mesmo em face dessa
situação, entendemos que não devemos
pensar na impossibilidade de solucionar
o problema porque o globo terrestre
ainda tem grande parte de sua
superfície mal explorada, em regra
geral, ou deficientemente explorada. O
nosso país é um exemplo, ou mesmo
poderia dizer a América Latina. Um dos
grandes problemas, sem dúvida, é o da
educação técnica, porque está visto que
um homem pode produzir muito mais
conhecendo melhor a sua profissão e
usando os recursos que a ciência e a
técnica já põem ao alcance da
humanidade. De sorte que poderemos
corrigir muito bem esta parte. Na
verdade, como V. Ex.ª bem disse, em
seu brilhante discurso, já não há
mortalidade infantil como havia nos
tempos passados. E ademais, a longevi-

dade do homem aumentou muito. Existem
paises da Europa, conforme me foi
informado por um súdito de um daqueles
países, em que o homem já alcança
média de 70 anos de vida. Em nosso país
também a média tem aumentado
bastante, graças a essas descobertas
cientificas a que Vossa Excelência se
referiu e que, naturalmente, proporcionam
possibilidade de uma longevidade maior.
Mas, a par de tudo isso, o Govêrno tem
que levar em alta conta a produção de
gêneros alimentícios. Portanto, um dos
pontos importantes é o desenvolvimento
da técnica; outro, que não tem sido tão
bem considerado, é o da produção de
fertilizantes. Aliás, Vossa Excelência pode
verificar que a produtividade por área de
terra não tem aumentado. Pelo contrário,
tem
até
diminuído,
nos
países
subdesenvolvidos. Por quê? Exatamente
por falta de recursos para fertilizar, para
melhorar o solo. No entanto, nos países
desenvolvidos, nos países adiantados,
capitalistas, a rentabilidade da área de
terra, graças aos recursos da ciência para
melhoramento do solo e da semente,
continha aumentando muito. De sorte
que, em nosso País – como de resto em
todos os países subdesenvolvidos – um
ponto importante a ser cuidado pelos
homens que têm a responsabilidade da
administração é o melhoramento das
condições técnicas e oferecimento, entre
outros recursos aos homens que
trabalham a terra, de fertilizantes. São
dois pontos altos que precisam ser
considerados pelo Govêrno, para que
possamos
acompanhar
o
desenvolvimento
demográfico.
Até
mesmo
porque
o
nosso
País,
principalmente – e de resto tôda a
América Latina – tem também a
responsabilidade de contribuir para
aqueles países que têm uma densidade
demográfica muito maior que a nossa e
que necessitam, realmente, de receber
das nações que têm menor densidade
demográfica os excedentes que devem
ter da produção agropecuária. Êste o
nosso ponto de vista. Louvamos muito a
analise que Vossa Excelência está
fazendo. Esperamos que ela tenha
ressonância e que nossos homens de
govêrno tenham em muito boa conta o
discurso que Vossa Excelência está
pronunciando nesta ocasião.
O SR. DYLTON COSTA: –
Agradeço ao nobre Senador Atílio
Fontana o aparte valioso à minha
exposição e fico muito contente de
verificar que o assunto que trago hoje
ao debate, na tribuna, desta Casa,
começa a despertar o interêsse dos
Senhores Senadores, porquanto se
trata de um dos assuntos mais sérios,
mais graves que o mundo moderno há
de enfrentar. Agradeço, portanto, ao
nobre Senador Atílio Fontana o aparte
que dá ao meu discurso.
Continuando,
Sr.
Presidente,
(lendo) Enquanto na Inglaterra, que
possui um trator para cada 17 hectares
de terra, a produção média é de 10
toneladas/ano por agricultor, no Brasil,
que possui um trator para cada 340
hectares, a produção anual "per capita"
é de cêrca de 350 kg./por agricultor.
Nos
países
desenvolvidos,
notadamente os Estados Unidos, a
Inglaterra, a França e a Itália, o
aumento da produção alimentar vem
sendo conseguida com a redução da
área cultivada, em virtude do aumento
da
produtividade.
Nos
países
subdesenvolvidos ou em estágio de
desenvolvimento, como é o nosso caso
a manutenção dos índices "per capita"
de produção agrícola tem sido
conseguido,
apenas,
graças
ao
aumento da área cultivada.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: – Com
muito prazer.
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O discurso
de V. Ex.ª é muito oportuno. O Brasil,
antes do fim dêste século, terá atingido
cêrca de duzentos milhões de habitantes.
Precisaríamos, desde já, ter, pelo menos
saindo das escolas, anualmente, cêrca de
quatro mil agrônomos e de quarenta a
cinqüenta
mil
agrotécnicos.
Não
possuímos êsses técnicos a não ser em
quantidade insignificante. A ONU e a FAO
já
estudaram
detalhadamente
os
assuntos em tôdas as partes do mundo,
especialmente na América Latina. Por
esta razão, é preciso que se estude,
desde uma forma de produção equilibrada
e a preço razoável. A primeira providência
estaria nos juros, a segunda, no auxílio
aos
produtores,
por
meio
de
equipamentos,
e,
a
terceira,
na
distribuição de fertilizantes, conforme
acentuou o Senador Atílio Fontana. Ora,
se nada disto está sendo feito, como
podemos aumentar a produção e ficar
com maior produção do que o
crescimento demográfico? Se não
adotarmos essa medida, não sei o que
acontecerá ao Brasil. Atualmente, os silos
de trigo da Austrália, do Canadá e dos
Estados Unidos estão vazios. Para
fabricarmos nosso pão precisamos
importar trigo, no ano passado, por
exemplo, já com um aumento em dez por
cento,
se
não
forem
tomadas
providências – repito – dentro de quinze
anos a fome devorará o Brasil, pois
ninguém terá condições para alimentar
uma população tão grande se, realmente,
o Brasil precisar de auxílio externo.
O SR. DYLSON COSTA: –
Agradeço o aparte do nobre Senador
José Ermírio ao meu discurso, cuja
finalidade dentro da modéstia das linhas
traçadas pela exposição, é exatamente
chamar a atenção do Govêrno e das
autoridades
para
êste
angustiante
problema, tanto maior para nós quanto
nossa explosão demográfica acentuada é
já comprovada, sem que se tomem
providências
para
aumento
correspondente no setor da produção.
(Retomando a leitura). De tal
sorte que nessas culturas mais
racionais, como o arroz, por exemplo,
rendem 169 kg., por hectare. Êsse
mesmo produto rende nos Estados
Unidos 384 kg., na Argentina 324 kg.,
no Uruguai 345 kg., na Austrália
611kg., na República Árabe Única 501
kg, e no Japão 486 kg.
O que se conclui é que, quer
consideremos a situação mundial como
um todo, quer consideremos as áreas
geográficas
ou
geo-políticas
do
Univereso
há
um
evidente
agravamento das condições previstas
por Robert Malthus. Isto, Senhor
Presidente, é uma advertência nos que
se recusam a ponderar os dados de
problema alimentar e da realidade
demográfica. O fato de se confirmarem
as expectativas expostas por Malthus
em sua obra, só o engrandece como
cientista social. Não vejo por que
devamos
encarar
com
aparente
desprêzo que mais revela uma
afetação sem fundamento do que uma
restrição fundamentada, os que nos
advertem
para
essa
evidência,
chamando-os depreciativa de neomaltusianos. Êsses dados e outros
mais eloqüentes estão expostos no
seminário realisado pelo Instituto
Stanford de Pesquisas, o que levou o
Dr. Earl Pytz ilegível Agricultura da
Universidade Purdue e Chefe da
Delegação dos Estados Unidos à
Conferência da FAO, a mostrar que o
"mundo está no curso de uma colisão"
que vai se dar entre a população
explosiva
e
faminta
do
mundo
subdesenvolvido, e as populações
estáveis e bem alimentadas do mundo
desenvolvido.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite
Vossa Exa. uma aparte?
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O SR. DYLTON COSTA: – Com
prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – V. Exa.
está
pronunciando
interessante
discurso, perante esta Casa. Aliás de
muita oportunidade, e teve que adotar –
como estamos adotando hoje em dia – a
expressão – "eplosão demográfica",
apenas como biombo para esconder a
inércia em relação a outro problema,
que corre paralelo com o demográfico
do próprio mundo. As populações
crescem como é natural, porque a
espécie humana tem que proliferar
também. As condições sanitárias são
hoje outras. Há um atendimento global
no
sentido
de
serservá-la.
Os
organismos da ONU disso cuidam com
particular desvêlo. Dai, na defesa da
criança, haver um aumento progressivo
de população. Antigamente, perdiam-se
muitas crianças. Na nossa própria
região, a Amazônia, temos um índice de
letalidade infantil assustador, à espera
de que a Saúde Pública assegure maior
sobrevivência dos recém-nascidos, e
teremos uma população que até hoje
não
conseguiu
explodir
na
sua
proliferação. Ilegível, portanto, que há
dois problemas. O mundo encara com
mais preocupação o demográfico para o
qual usa o têrmo explosão, enquanto
esquece o problema da alimentação. E'
muito mais fácil resolver o problema
alimentar para enfrentar o demográfico
do que desejar restringir a natalidade
que sofre as maiores ilegível. Haja vista
o que se lê do noticiário internacional,
quanto às manifestações da Igreja da
oposição à limitação da natalidade.
Agora, o Estado e ai é fácil cuidar do
segundo problema, paralelo, que é o
alimentar – deve cultivar suas próprias
terras para assegurar a sobrevivência da
espécie, que não podemos conter.
Crescendo
a
população
deverá
aumentar a produção alimentar. Ainda
há pouco aparteou V. Exa. um homem
que conhece muito bem o problema
alimentar do Brasil, o nobre Senador
Atílio
Fontana,
referindo-se
a
fertilizantes que devem ser distribuidos
em maior quantidade para solos
empobrecidos, assegurando, assim,
maior
produção
na
cultura
de
subsistência de que a criatura humana
precisa
para
desenvolver-se
e,
principalmente proteínas, a que V. Exa.
aludiu com adequação. Os dois
problemas estão interligados. Levada a
população mundial à inanição, os
culpados serão os próprios homens.
O SR. DYLTON COSTA: –
Agradeço, nobre Senador, o aparte de V.
Exa. ao meu discurso, valorizando-o dada
a sua condição de médico e estudioso
dos problemas ligados à Medicina e a
saúde pública.
(Retomando a leitura).
Os problemas de suprimento
alimentar preocupam de tal maneira
os govêrno responsáveis, que as
autoridades mundiais já atentam para
todos os aspectos das deficiências
das fontes de suprimento alimentar.
Analisando êsses problemas, Sr. John
Cockcroft, Prêmio Nobel de Física em
1951 advertia que "os suprimentos de
água poderão ser uma limitação no
desenvolvimento
econômico,
especialmente os suprimentos para
fins industriais e agrícolas, uma vez
que essa necessidade deve dobrar
nos próximos 20 anos. O futuro
da Ásia, da África e da Austrália
poderá
ser
sèriamente
afetado
pela falta dágua, assim como em
algumas áreas dos Estados Unidos,
onde isso já constitui um problema".
E isto é tão evidente, segundo
assinala o Físico inglês que, das já
nessa idade não pode ser benéfico
para a formação moral de uma
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ao lado de práticas que diminuam o uso
do líquido, êle recomenda que se
desenvolvam variedades agrícolas que
exijam o menor consumo de água
possível. O problema alimentar tem tais
implicações, que modificou até mesmo as
diretrizes de ajuda técnica e, em vigor nos
Estados Unidos. Com efeito, segundo os
estrategistas do Pentágono e do
Departamento de Defesa, o problema da
fome apresenta-se mais agudo no mundo
não-comunista, onde o índice de
crescimento demográfico é de 98%, do
que nos países da órbita comunista, onde
essa taxa é de apenas 49%, incluindo-se
a China. Como conseqüência, a
Administração Kennedy revogou a
proibição vigente no govêrno Eisenhower
para a Administração da Cooperação
Internacional proporcionasse qualquer
assistência técnica que visasse ao
estabelecimento
do
contrôle
de
natalidade, nos países assistidos por
programas
americanos.
Depondo
recentemente no Senado de seu país, o
Senador George Mc Groven, Diretor do
Programa Alimentos Para a Paz declarou
que "o mais impressionante paradoxo de
nossa era é permitir que metade da
humanidade padeça de fome, enquanto
nos lutamos para diminuir nossos
excedentes". Como resultado de suas
revelações, solicitou ilegível uma nova
legislação que permitia ao Govêrno dos
Estados Unidos adquirir todos os
excedentes alimentares para venda ou
doação às nações famintas. Essa parece
não ser ainda a do Presidente Johnson,
que expressou sua convicção de que "os
Estados Unidos não podem permanecer
seguros, como uma ilha de abundancia,
num mundo faminto". As autoridades
governamentais da América do Norte têm
demonstrado no entanto, que o problema
não pode ter solução unilateral, e que a
ajuda que as Nações desenvolvidas
podem prestar, sôbre ter um caráter de
emergência, devem ser acompanhadas
de um auto-esfôrço. Isto. Senhoras
Senadores nos diz respeito. Embora o
Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos considere que o Brasil, a
Argentina, o México e o Uruguai são os
únicos paises latinos que possuem
adequadas dietas alimentares, a nossa
realidade fundamental é outra. Ao
contrário de outras zonas superpovoadas
e com poucas possibilidades de expandir
suas áreas de cultura ou que ainda
sofrem restrições de suprimento dagua, o
Brasil com 850 milhões de hectares,
possui pouco mais de 30 milhões de
hectares cultivados. Nossa taxa de
exploração agrícola é de 3,4% da área
total, menor do que a taxa da América
Latina, que é de 4%. Não dispomos de
problemas de esgotamento de nossas
fontes de suprimento de água, possuindo
uma das maiores bacias potamográficas
do mundo. Releva ainda o fato de que
não temos, segundo assinalou o geógrafo
Pierre Deffontaines, que aqui fêz o seu
estágio profissional, nenhuma área que
seja anecumena, isto é, impossível de ser
habitada pelo homem. "Nenhuma alta
montanha, nenhum deserto completo,
nenhuma grande estope fria. Não há
regiões em que a precipitação pluvial seja
inferior a 300 mm, nem há altitude alguma
superior a 3.000 metros. Não existem
geleiras, tampouco neves perpétuas.
Neste país todos os quilômetros
quadrados têm valor verdadeiro para o
futuro. Daí a procedência de sua
afirmação, quando advertiu que um de
nossos problemas instantes era a
"ocupação dos próprios espacos. A
própria extensão do país é um motivo de
estupefação". No entanto, apesar de tôda
a disponibilidade potencial no setor
agrícola, o Brasil tem sido incapaz de
expandir seu suprimento alimentar "per
capita". Somos na América Latina,

hoje, cêrca de 245 milhões de habitantes.
Deveremos alcançar, no limiar do novo
século, 630 milhões, o que é um pouco
menos do que o montante atual da
superpopulosa Europa com seus 167
habitantes por milha quadrada. É preciso
notar que empregando na agricultura
(atualmente, a mesma condensação
populacional dos Estados Unidos há 60
anos passados, isto é, cêrca de 40% de
nossa população, pouca chance teremos
e expandir a área cultivada, se não
utilizarmos métodos mecanizados e
racionais de exploração do solo. Nos
últimos 25 anos nosso progresso foi
suficiente apenas para atender nossa
expansão
demográfica.
Entretanto,
poderíamos, mesmo sem aumentar o
rendimento médio por hectare, duplicar
nossa produção, ocupando apenas 34%
de nosso território. Dentro dessa trama de
realidades que nos foram legadas, o
problema do Brasil parece cingir-se à
necessidade premente de aumentar a
fôrça de trabalho na agricultura e o seu
rendimento. Uma população de 160
milhões de habitantes ainda seria
insuficiente para a efetiva ocupação
física do território disponível do país. Por
isso caberia perguntar: – Quem
poderá opor às contingências de uma
população mal distribuída no Mundo, e
premida pela fome e pela impossibilidade
de aumentar as áreas cultivadas, a
realidade de vastas extensões territoriais
desocupadas? Que argumentos serão os
nossos para nos opormos às terríveis e
evidentes
pressões
internacionais?
Dentro de um Mundo em que os
conceitos de fôrça se medem pelo temor
do desastre nuclear: dentro de uma
concepção estratégica que admite uma
posição cada dia mais cautelosa e
defensiva em matéria de segurança
nacional torna-se lícito indagar se não
estaremos
falhando
em
nosso
compromisso de entregar às gerações
futuras um território com essa extensão,
em tôda a sua integridade? Quem nos diz
que seremos capazes de legar o que
herdamos? Dentro dessa premissa,
Senhor Presidente, parece que qualquer
advertência contra os excessos da
expansão demográfica perde inteiramente
o sentido. Certamente porém disso a
simplicidade com que se pretende
apresentar o problema demográfico
brasileiro como de solução inversa
ao do resto do mundo. E se nos
ativéssemos a êsse aspecto teríamos
razão em pensar em têrmos tão
elementares. Essa fase, no entanto, é
marginal, ou pelo menos não é
essencial.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permiteme V. Exa. nova intervenção em seu
brilhante discurso?
O SR. DYLTON COSTA: – Com
muito prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – Vem V.
Exa. de traçar o perfil ecológico do
grande espaço geográfico brasileiro.
Realmente,
temos
um
território
capacitado – e já previsto há cêrca de
um século – a se tornar o próprio
celeiro do mundo. Não conseguimos,
até etc êste momento, ser celeiro do
próprio País. A Amazônia, sobretudo
vaticinada que ela só seria celeiro do
mundo, acabou não se tornando celeiro
nem de um dos seus próprios Estados.
Vê V. Exa., portanto, que não
transparece interêsses de parte dos
países de vida estável, que não têm
êsse problema a enfrentar no futuro,
em ajudar as nações, como o Brasil,
cujas terras são férteis e em condições
de
atender
as
necessidades
alimentares da humanidade faminta ou
mal nutrida.
O SR. DYLTON COSTA: – De pleno
acôrdo com V. Exa. nobre Senador
Vivaldo Lima.

Junho de 1966
As
nações
em
fase
de
desenvolvimento sofrem mais do que as
nações e desenvolvidas a interação dos
problemas econômicos e demográficos.
Analisando o crescimento demográfico,
em face do desenvolvimento, a ONU
publicou um trabalho sob o titulo
"Crescimento Populacional e Standard de
Vida nos Países Subdesenvolvidos", em
que sintetiza as dificuldades da melhoria
do padrão de vida da população nos
países
subdesenvolvidos,
de
três
maneiras:
a) Primeiramente, seus altos índices
de natalidade criam a pesada carga de
jovens dependentes por adulto, o que
dificulta a poupança de investimentos
necessários
ao
desenvolvimento
econômico, e complica sèriamente o
problema
de
assegurar
meios
educacionais às crianças, também
essenciais ao progresso econômico a
longo têrmo;
b) A contínua queda das taxas de
mortalidade, coincidente com altas taxas
de natalidade, acarreta forte expansão
populacional, o que exige fortes
investimentos, necessários à formação de
equipamentos de trabalho e de mais
emprêgos para novos trabalhadores;
c) Muitas áreas subdesenvolvidas
apresentam
excessiva
densidade
demográfica, em relação à área cultivada,
cabendo
aos
lavradores
apenas
pequenos tratos de terra, insuficientes à
melhoria de seu padrão vida. Essa
situação pode, em alguns casos, ser
atenuada pela industrialização das
populações rurais. Mesmo porém com
essa última possibilidade, se a taxa de
natalidade continua a superar fortemente
a de mortalidade, o excessivo aumento
populacional prejudica o desenvolvimento
econômico.
E', como exemplificou o Chanceler
Ludwig Ehrard, da Alemanha Ocidental,
como se partissemos e mesmo bôlo
econômico do produto interno, para um
número cada vez maior de pessoas,
cabendo a cada um, como consequência,
uma fatia cada vez menor. Êsse
crescimento explosivo traz implicações
econômicas imediatas, que se refletem no
conjunto de estágios demográficos
semelhantes, de maneira completamente
diversa. No recenseamento de 1950, 52%
dos brasileiros tinham menos de 20 anos.
Nessa mesma época os franceses até 20
anos somavam sòmente 30%. E' bem
verdade que, em compensação, enquanto
possuíamos apenas 4,4% da população
no grupo etário acima de 60 anos, a
França possuía, nessa taxa, 16,2% de
franceses. De tal sorte que, embora os
encargos da velhice no Brasil fossem bem
mais leves, os da juventude eram muito
mais pesados. Enquanto na França 53
adultos tinham que repartir o fruto de seu
trabalho com 16 velhos e 30 jovens no
Brasil 45 adultos deviam repartir o seu
rendimento com 52 jovens e 5 velhos. Em
outros têrmos enquanto na França 3
pessoas produzem para si e mais 2
dependentes, no Brasil cada duas
pessoas devem produzir para si e mais 3
dependentes. Essas proporções estão
atenuadas porque a idade em que os
jovens se tornam econômicamente
produtivos, no Brasil, é muito baixa.
Assim, no grupo etário masculino, entre
15 e 19 anos, a taxa de atividade era de
80%, no grupo feminino de 23%.
Enquanto isso, a taxa de mulheres
sobrecarregadas pela maternidade era no
Brasil de apenas 9,6% e na França de
30%. As consequências sociais dêsse
problema, Senhor
Presidente, são
evidentes e terríveis. Para sobreviver
e estimular o seu ritmo de crescimento,
o
Brasil
mantém
sua
juventude
econômicamente ocupada, antes de
findo o período de formação. O
agravamento das tensões sociais produzi-
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população que se vê obrigada a
desviar dessa maneira das escolas
para as fábricas, as parcelas mais
representativas de sua população.
Como assinalou com propriedade
Jacques Lambert, "o encargo de
uma juventude que constitui a
metade da população, não pode
ser suportado senão com prejuízo
de sua formação técnica, da instrução
e da saúde. Eis aí as características
sociais
do
subdesenvolvimento".
Baseado
nessas
evidências
de
caráter
científico,
que
não
se
resolvem com sofismas mas com
medidas afirmativas, conclui êle:
Para que o povoamento do Brasil
não corra o risco de lhe retardar o
desenvolvimento, para que êsse
povoamento não seja acompanhado
da ignorância e da miséria, seria
desejável que a crescimento da
população e muinuisse paralelamente
a diminuição da frequência dos
óbitos; o crescimento da população é
muito necessário, mas seria preferível
que fôsse menos rápido; um ritmo de
1,5% por ano seria melhor que o de
3% para o qual vai ràpidamente
caminhando".
Face a essa realidade, Senhor
Presidente, parece-me que é pelo
menos
um
evidente
farisaísmo,
evitar, a discussão dêsses graves
problemas,
sob
a
sediça
e
infundada ilegível husianismo. Não
sou
especialista
em
questões
demográficas, como sou um técnico
em economia. Mas a clareza desses
problemas
me
preocupa
como
legislador. Não é a irracionalidade
ou
a
injustiça
de
estarmos
entregando
a
80%
de
nossas
crianças o encargo de sustentar o
nosso desenvolvimento, que me
preocupa, mas a imoralidade desse
procedimento, e o fato de o
aceitarmos como uma fatalidade.
Se
a
análise
criteriosa
e
ponderada dessas determinantes nos
mostrar
que
é
inevitável
o
planejamento familiar, não haveria em
aceitá-lo como alternativa válida para
a correção do estado atual. Porque o
que me aparenta como grave, e que
essa preocupação não se cinge hoje,
apenas, os países subdesenvolvidos,
mas atinge até mesmo as Nações
mais evoluídas. A iniciativa para o
estudo do problema demográfico em
escala mundial, sob o patrocínio da
ONU, pertence a Suécia. Nos Estados
Unidos, o declínio da taxa de
natalidade tem sido uma preocupação
constante. Entre 1921-1930 o declínio
alcançou 23% e entre 1921 e 1936, a
diminuição da taxa de nascimento foi
de 37%. Atualmente a preocupação é
tão evidente que já se pensa em
alcançar índices idênticos, pois entre
1955
e
1965
o
número
de
nascimentos por 1.000 mulheres,
entre 15 e 44 anos, inclusive,
diminuiu de 120,3 para 93, o que
fêz declinar o número global de
nascimentos de 4 milhões 128 mil, em
1955, para 3 milhões 806 mil em
1965. Vinte e sete Estados e o Distrito
de Colúmbia oferecem assistência e
métodos
anticoncepcionais
como
parte do programa de assistência à
maternidade. Em outros 12 Estados,
estão
se
destinando
recursos
para os programas de contrôle
concepcional. Na Coréia os planos
governamentais ilegível da taxa
de
natalidade
de
ilegível.
Na
Índia o programa anticoncepcional
tem o objetivo de baixar o índice
de ilegível. Medidas dessa ordem
estão sendo adiadas no Paquistão,
na Tunísia, na Turquia, no Chile,
no Peru, na Alemanha, na China
Comunista, em Formosa e no
Japão.
Não sei, Senhor Presidente, nem
como afirmar que em nosso caso, com
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as condicionantes a que me referi no
curso de minha exposição, essa solução
deva ser adotada como remédio para os
crescentes e graves problemas de nosso
desenvolvimento
econômico.
Mas
afirmo, concenciosamente, que êste é
um tema e um debate universais, a que
não podemos nos furtar, a cuja
discussão não pode ser condicionada
por preconceitos que têm um inegável
sentido restritivo.
O Senado Federal deve estar
atento para a íntima correlação dessa
problemática que nos envolve e nos
limita a capacidade de assegurar às
jovens gerações de hoje, o mínimo de
confôrto e de dignidade a que elas tem
impostergável e inalienável direto, na
concepção democrática de vida que
livremente
escolhemos,
e
que
pretendemos legar a nossos filhos.
(Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Guido
Mondin): – Tem a palavra o nobre
Senador Gilberto Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Tem a palavra o nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente,
o encontro realizado, nos dias 21 e 22 do
corrente, nas cidades de Foz do Iguaçu e
Presidente Stroessner, constitui-se num
passo avançado para a superação das
divergências que, a partir de 1962
surgiram entre Brasil e Paraguai.
Regressando, ontem à tarde, na
companhia do Ministro Mauro Thibau
das Minas e Energia, já hoje posso
informar o Senado sôbre os trabalhos
que, na qualidade de observador desta
Casa, acompanhei, até a fase da
redação da Declaração Conjunta já
acertada e que foi, à noite, subscrita
pelos Chanceleres Juracy Magalhães e
Raul Sapena Pastor.
A
Declaração
formaliza
as
seguintes decisões: – os dois países
mantêm o propósito de resolver
pacificamente todos os problemas
comuns;
– Brasil e Paraguai acordam em
estudar, em conjunto, o aproveitamento
econômico da região fronteira em
particular o potencial hidráulico;
– Admitido o condomínio do
potencial hidrelétrico das Sete Quedas
acertaram as duas nações seu
aproveitamento de uma Comissão Mista,
para equacionar as soluções técnicas
convenientes a êsse acêrto;
– Decidiram, ainda, comparecer à
reunião, convocada pelo Govêrno
Argentino, para o estabelecimento de
critérios de uso e aproveitamento dos
recursos naturais de tôda a espécie nos
trechos internacionais dos cursos d'água
da bacia Paraná-Uruguai – resolveram,
também, que as Marinhas dos dois
países procederão à remoção dos
cascos de navios que dificultam a
navegação no rio Paraguai;
– finalmente, decidiram que a
Comissão de limites e caracterização de
Fronteiras prossiga, oportunamente seus
trabalhos.
Em
memorando
dirigido
à
Chancelaria paraguaia o Chanceler
brasileiro comunicou a decisão do
nosso
Govêrno
de
deslocar
o
destacamento militar ilegível em Pôrto
Renato. Essa declaração unilateral de
nosso país reafirma nossa soberania
e posse sôbre o território que, ao arrepio
da letra e o espírito dos tratados de 1872
e 1927, e Paraguai passou a revindicar a
partir de 1965. O deslocamento do
contingente militar objetivou, tão-sòmente,
demonstrar o espírito de boa-vontade
que inspira o nosso Govêrno na
solução da pendência, uma vez que

não se repetiram e esperamos que, após
as conversações últimas, não se repitam
os atos de turbação de posse que
justificaram sua presença em Pôrto
Renato.
Pude observar das reuniões de nossa
delegação e dos debates entre os dois
chanceleres e as duas delegações que:
– a brilhante e lúcida atuação do
Ministro Juracy Magalhães caracterizou-se
pelo conhecimento do problema, firmeza
de atitudes, espírito de equipe e propósito
construtivo;
– foi, realmente, excepcional a
colaboração técnica do Ministro Mauro
Thibau e seus assessores engenheiros
John Cotrin e Paulo Coelho Mendes da
Rocha e Consultor Jurídico Ruy Rebelo
Pinho;
– difícil e espinhosa tem sido a
missão de nosso Embaixador em
Assumpção Jaime Souza Gomes, pois que
os
problemas,
cujas
soluções
satisfatòriamente encaminhamos, vinham
sendo colocados pelo Govêrno paraguaio
diante de seu povo em têrmos emocionais
e especiosos;
– O itamarati, mais uma vez,
revelou o tom responsável que
empresta às tarefas que lhe são
cometidas – José Jobim, Pimentel
Brandão,
Simas
Pereira,
Ozires
Correa, Cláudio Garcia de Souza e
Luiz
Felipe
Macedo
Soares
confirmaram as tradições de Casa de
Rio Branco;
– a assessoria militar, sob a
orientação dos Coronéis Tosta e
Moreira Lima – o primeiro secretário da
Comissão Especial da Faixa de
Fronteira e o segundo Adido Militar em
Assumpção – era com colaboração de
dois
Tenentes-Coronéis,
representantes do III Exército e da
Quinta
Região
Militar,
prestou
inestimável serviço no esclarecimento
da aparente questão de limites.
– a Declaração Conjunta constitui um
valioso instrumento de normalização das
relações brasileiro-paraguaias sem que
tivéssemos ilegível à defesa de nossos
direitos indiscutíveis e do legítimo interêsse
nacional.
O Congresso Nacional se fêz
presente através de três observadores
os Deputados Henrique Turner e
Gilberto Azevedo e o Senador que
ocupa a tribuna.
Sr. Presidente, êste o relatório
suscinto
que,
colocando-me
à
disposição da Casa para quaisquer
esclarecimentos, julguei de meu dever
apresentar à consideração de Vossa
Excelência e de meus nobres pares.
(Muito bem.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – A Presidência deferiu, hoje,
os
seguintes
requerimentos
de
informações apresentadas ontem:
Nº 233, do Sr. Senador José Ermírio,
ao Ministério da Fazenda.
Nº 235, do Sr. Senador Gilberto
Marinho, ao Ministério da Fazenda.
Nº 236, do Sr. Senador Wilson
Gonçalves, ao Ministro Extraordinário para
os Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência da República.
O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – O Sr. 1º Secretário irá
proceder à leitura de requerimento.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 238, DE 1966
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal.
O Senador signatário, com base no
Regimento Interno e frente ao atestado
incluso, requer a Vossa Excelência, ouvido
o Plenário, lhe seja concedida licença de
cem dias para se ausentar dos trabalhos
da Casa a partir do dia 24 do mês em
curso.
Têrmos em que pede e espera
deferimento.
Brasília, 24 de junho de 1966. –
Eurico Rezende.
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O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Será convocado o Sr.
Senador Paulo Barros, suplente do nobre
Senador Eurico Rezende. S. Exa. entrará
em exercício a partir do dia 24 do
corrente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O Sr. 1º Secretário
procedera à leitura de requerimento.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 239, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 211, letra p. e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação da redação final do
Projeto de Resolução nº 31, de 1966, que
autoriza o Govêrno do Estado de Santa
Catarina a assumir como contratante,
compromissos com a firma Medicor, com
sede em Budapeste, no valor de US$
Hung 231.452.00.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em consequência, o Sr. 1º
Secretário irá proceder à leitura da
redação final.
E' lida e aprovada a seguinte:
PARECER Nº 672, DE 1966
Redação final do
Resolução nº 31, de 1966.

Projeto

de

Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 31, de
1966, que autoriza o Govêrno do Estado
de Santa Catarina a assumir, como
contratante, compromisso com a firma
Medicar, com sede em Budapest, no
valor de US$ 331.452.00 (trezentos e
cinquenta e dois clearing húngaros).
Sala das Sessões, em 22 de junho
de 1966 – Lino de Matos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – Eurico
Rezende.
ANEXO AO PARECER N º 673, DE 1966
Redação final do
Resolução nº 31, de 1966.

Projeto

de

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 63, inciso II
da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

DE 1966

Autoriza o Govêrno do Estado de
Santa Catarina a assumir, como
contratante, compromissos com a firma
Medicor, com sede em Budapest, no valor
de US$ hung 331.452 (trezentos e trinta e
um mil quatrocentos e cinquenta e dois
ceiaing Húngaros).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Govêrno do Estado de
Santa Catarina, pela sua Secretaria da
Fazenda, autorizado a contratar com o
Banco de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina S.A. (DDE), a prestação
da garantia do Tesouro do Estado em
cobertura dos avais que êste último
conceder ao Departamento Central de
compras (DCC), para, em cumprimento
do Plano de Metas estabelecido pela Lei
nº 2.772, de 21 de julho de 1961, daquele
Estado, adquirir, da firma Medicor, com
sede
em
Budapest,
Hungria,
equipamentos
médicos-hospitalares
destinados ao Hospital dos Servidores
Públicos e outros hospitais no Estado, no
valor total de US$ Hung 331.452.00
(trezentos e trinta e um mil quatrocentos e
cinquenta e dois clearing húngaros).
Art. 2º O montante da garantia será
de Cr$ 583.024.068 (quinhentos e
oitenta e três milhões, vinte e quatro
mil e sessenta e oito cruzeiros),
calculado ao câmbio de Cr$ 1.759
(um mil setecentos e cinquenta e
nove cruzeiros), reajustável se hou-
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ver alteração da taxa, e pelo prazo de 6
(seis) anos.
Art. 3º Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O Sr. 1º Secretário vai
proceder à leitura de ofício do Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados.
E' lido o seguinte:

validade do concurso acima referido, que
restam três candidatos habilitados,
afirmando, ainda, serem os mesmos
excelentes profissionais.
Assim
justificado,
submete
a
Comissão Diretora o presente projeto à
consideração do Plenário.
Sala das Sessões, em 16 de junho
de 1966. – Auro Moura Andrade – Camillo
Nogueira da Gama – Gilberto Marinho –
Barros de Carvalho – Joaquim Parente –
Guido Mondin.

Cópia

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 1966

Armas da República,
Câmara dos Deputados
GP-0-534-66 – Brasília, 23 de junho
de 1966.
Senhor Presidente:
Tornando sem efeito o Ofício
desta Presidência, GP-0-481-66, de
14 do corrente, comunico a Vossa
Excelência que designei os Senhores
Deputados Nicolau Tuma, Vasco
Filho,
Souza
Santos
e
Carlos
Werneck (Suplente), integrantes da
Aliança Renovadora; João Herculino,
Josaphat Borges e Croacy de Oliveira
(Suplente),
do
Movimento
Democrático Brasileiro, a fim de
integrarem a Comissão Mista que
deverá apreciar as emendas do
Senado ao Projeto de Lei 2.259-C-60,
que "institui o Código Nacional do
Trânsito, nos têrmos do art. 39,
parágrafo 2º, do Regimento Comum.
Ao ensejo, renovo a Vossa
Excelência os protestos de elevado
aprêço. – Adaucto Cardoso – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A Presidência, ao dar
conhecimento ao Plenário de haver o
Senhor Depútado Adauto Cardoso,
Presidente
da
Câmara
dos
Deputados, tornado sem efeito o
Ofício daquela Presidência, de 14 do
corrente, e comunicado a designação
dos Deputados Nicolau Tuma, Vasco
Filho,
Souza
Santos
e
Carlos
Werneck, da Aliança Renovadora; e
João Herculino, Josaphat Borges e
Croacy de Oliveira, do Movimento
Democrático
Brasileiro,
para
integrarem a Comissão Mista que
deverá apreciar as emendas do
Senado ao Projeto de Lei nº 2.259-C60 que institui o Código Nacional do
Trânsito, nos têrmos do art. 39, § 2º,
do Regimento Comum, aprovada a
oportunidade
para
informar
aos
Senhores
Senadores
integrantes
dessa mesma Comissão que ela
deverá reunir-se na Câmara dos
Deputados, a fim de promover a sua
instalação.
Por se tratar de Comissão Mista
sôbre matéria em tramitação na Câmara
dos Deputados, as reuniões dessa
Comissão deverão fazer-se no edifício
daquela Casa.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O Sr. 1º Secretário irá
proceder à leitura de projetos de
resolução.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 32, DE 1966
Prorroga, por um ano, o prazo de
validade do concurso de TaquígrafoRevisor".
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' prorrogado, por um
ano, o prazo de validade do concurso
realizado em junho de 1964, para
provimento de cargos de TaquígrafoRevisor, de Secretaria do Senado.
Justificação
Alega o Diretor da Taquigrafia, ao
solicitar a prorrogação do prazo de

Exonera, a pedido, Itú Pery de
Lauro Faria, Auxiliar Legislativo, PL-9,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' exonerado, a pedido,
de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de Auxiliar
Legislativo, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Itu Pery de
Lauro Faria.
Justificação
Em
virtude
do
pedido
de
exoneração
formulado
pelo
funcionário Itú Pery de Lauro Faria, a
Comissão submete à consideração do
Plenário, o presente Projeto de
Resolução.
Sala das Sessões, em 23 de
junho de 1966. – Auro Moura Andrade
– Camilo Nogueira da Gama – Barros
Carvalho – Gilberto Marinho –
Joaquim Parente – Raul Giuberti.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 1966
Exonera, a pedido, Ataliba Luiz Mota
Teixeira, Auxiliar-Legislativo PL-10, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' exonerado, a pedido,
de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de AuxiliarLegislativo, PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Ataliba
Luiz Mota Teixeira.
Justificação
Tendo o aludido funcionário sido
nomeado para outro cargo público,
solicitou sua exoneração do Quadro
da Secretaria do Senado Federal,
para onde entrou através de concurso
público.
Visa, assim, o presente Projeto
de Resolução, a atender ao pedido
formulado por Ataliba Luiz Mota
Teixeira.
Sala das Sessões, em 23 de
junho de 1966. – Auro Moura Andrade
– Camilo Nogueira da Gama –
Gilberto Marinho – Joaquim Parente –
Guido Mondin – Raul Giuberti.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 35, DE 1966
"Exonera, a pedido, Elpídio Corrêa
de Barros, Guarda de Segurança, PL-9,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal".
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É exonerado, a
pedido de acôrdo com o art. 85, c,
item 2 do Regimento Interno, do
cargo de Guarda de Segurança,
PL-9, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, Elpídio Corrêa de
Barros.
Justificação
A Comissão Diretora submete à
consideração da Casa o presente Projeto
de Resolução, a fim de atender ao que

lhe foi requerido pelo funcionário acima
citado.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1966. – Auro Moura Andrade. – Camilo
Nogueira da Gama. – Gilberto Marinho. –
Joaquim Parente. Guido Mondin. – Raul
Giuberti.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 36, DE 1966
Exonera, a pedido, Maria Regina
Coelho Teixeira, Auxiliar Legislativo, PL-7,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
O Senado Federal Resolve:
Artigo único. É exonerada, a
pedido, de acôrdo com o art. 85, letra
c, item 2, do Regimento Interno, do
cargo de Auxiliar Legislativo, PL-7, do
Quadro da Secretaria do Senado
Federal,
Maria
Regina
Coelho
Teixeira.
Justificação
Submetendo o presente Projeto
de Resolução à deliberação do
Plenário, a Comissão está atendendo
o pedido de exoneração formulado
pela funcionária Maria Regina Coelho
Teixeira.
Sala das Sessões, 23 de junho
de 1966. – Auro Moura Andrade. –
Camilo Nogueira da Gama. – Gilberto
Marinho. – Barros Carvalho. –
Joaquim Parente. – Guido Mondim. –
Giuberti.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 37, DE 1966
Exonera, a pedido, José Guyer
Sales. Oficial de Tombamento, PL-8,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
O Senado Federal Resolve:
Artigo único. É exonerado, a pedido
de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de Oficial de
Tombamento, PL-8, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, José
Guyer Sales.
Justificação
Submetendo o presente Projeto
de Resolução à consideração do
Plenário,
a
Comissão
Diretora
atende ao pedido de exoneração
formulado pelo funcionário José
Guyer Sales.
Sala das Sessões, 23 de junho
de 1966. – Moura Andrade. –
Nogueira da Gama. – Gilberto
Marinho. – Joaquim Parente. – Guido
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Os projetos lidos irão à
publicação e serão incluídos em Ordem
do Dia, para serem apreciados pelo
Plenário.
Está
encerrada
a
hora
do
Expediente. Passa-se à:
ORDEM DO DIA
COMPARECEM
MAIS
OS
SENHORES SENADORES:
José Guiomard.
Zacarias de Assumpção.
Pedro Carneiro.
Eugênio Barros.
Sebastião Archer.
Waldemar Alcântara.
Dix-Huit Rosado.
Manoel Villaça.
Domício Gondim.
Péricles Pedro.
Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE: – A
Presidência vai inverter a Ordem do
Dia, se não houver objeção por parte
do Plenário, deixando a matéria
constante do item 1 para ser votada
posteriormente.
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O SR. PRESIDENTE:
Item 2:
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 75, de 1964,
de autoria do Sr. Senador Bezerra Neto
que, estabelece normas para a remessa e
apreciação dos atos denegatórios e
registro sob-reserva do Tribunal de
Contas da União, no Congresso Nacional,
e dá outras providências, tendo Pareceres
(ns. 339 e 340, de 1965 e 641, de 1966)
das Comissões: de Constituição e Justiça;
1º pronunciamento (sôbre o Projeto) –
pela aprovação, com a emenda
substitutiva que apresenta (nº 1-CCJ); 2º
pronunciamento (sôbre a emenda de
Plenário, nº 2) – pela rejeição; de
Finanças, pela aprovação do substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça,
com subemenda que apresenta.
A votação será feita, sôbre o
Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça, ressalvadas a Subemenda da
Comissão de Finanças e a Emenda de
Plenário.
Em votação.
Os Senhores que aprovam o
Substitutivo,
queiram
permanecer
ventados. (Pausa)
Está aprovado. Fica prejudicado o
projeto.
É a seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA SUBSTITUTIVA DA CCG
Art. 1º. O Tribunal de Contas da
União, no prazo de 30 (trinta) dias, para
os fins previstos no art. 77, § 1º, da
Constituição, enviará ao Congresso
Nacional o processo em que recusou
registro a contrato.
Parágrafo único. No caso de
concessão de registro sob reserva haverá
recurso ex officio, no prazo de 10 (dez)
dias para o Congresso Nacional.
Art. 2º O ato recorrido, de que trata
esta lei, deverá ser objeto de deliberação
definitiva da Câmara dos Deputados, no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar do
recebimento do processo enviado pelo
Tribunal de Contas, elaborando o
respectivo
decreto
legislativo,
confirmatório ou não do recidido.
Parágrafo único. Considerar-se-á
confirmada a decisão do Tribunal de
Contas se não houver, no prazo referido
neste artigo, apreciação definitiva da
referida casa legislativa.
Art. 3º Dentro de 10 (dez) dias, após
o decurso do prazo estabelecido no artigo
2º, caso a Câmara dos Deputados não
haja remetido o processo de decreto
legislativo, a Mesa Diretora do Senado
Federal, nos 10 (dez) dias seguintes, com
os elementos constantes do Diário do
Congresso Nacional ou com outros que
entender providenciar, promoverá o
processo de apreciação do ato recorrido
pel Tribunal de Contas, devendo
deliberar, definitivamente, para os fins de
elaboração do decreto legislativo, no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4º Se não houver deliberação
definitiva do Senado, prevalecerá o
decreto legislativo da Câmara dos
Deputados, e, no caso de esta não haver
ultimado a decisão e feito sua remessa, o
ato do Tribunal de Contas será tido como
aprovado.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
E' o seguinte o projeto prejudicado:
Estabelece normas para a remessa e
apreciação dos atos denegatórios de
registro sob-reserva do Tribunal de
Contas no Congresso Nacional e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas da
União, no prazo de 30 (trinta) dias, para
os fins previstos no art. 77, § 1º, da
Constituição, enviará ao Congresso
Nacional o processo em que recusou
registro a contrato.
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Parágrafo único. No caso de
concessão de registro sob-reserva haverá
recurso "ex officio" no prazo de 10 (dez)
dias, para o Congresso Nacional.
Art. 2º O ato recorrido, de que trata
esta lei, deverá ser objeto de deliberação
definitiva da Câmara dos Deputados, no
prazo de 90 (noventa) dias a contar do
recebimento do processo enviado pelo
Tribunal de Contas, elaborando o
respectivo
Decreto
Legislativo,
confirmatório ou não do decidido.
Parágrafo único. Considerar-se-á
confirmada a decisão do Tribunal de
Contas se não houver, no prazo referido
neste artigo, apreciação definitiva da
referida casa legislativa.
Art. 3º Dentro de 10 (dez) dias, após
o decurso do prazo estabelecido no art. 2º
caso a Câmara dos Deputados não haja
remetido o processo de Decreto
Legislativo, a Mesa Diretora do Senado
Federal, nos 10 (dez) dias seguintes, com
os elementos constantes do Diário do
Congresso Nacional ou com outros que
entender providenciar, promoverá o
processo de apreciação do ato recorrido
pelo Tribunal de Contas, devendo
deliberar, definitivamente, para os fins de
elaboração de Decreto Legislativo, no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 4º Se não houver deliberação
definitiva do Senado prevalecerá o
Legislativo da Câmara dos Deputados e,
no caso desta não haver ultimado a
decisão e feito sua remessa, o ato do
Tribunal de Contas será tido como
aprovado.
Art. 5º E' considerado aprovado o
contrato de alienação de terras públicas,
submetido ao Tribunal de Contas da
União e cujo registro foi denegado, desde
que, no respectivo processo, o adquirente
tenha a posse contínua do imóvel, por
mais de 10 (dez) anos, sem qualquer
contestação judicial pendente no período.
Art. 6º O interessado que se encontrar
na situação referida no art. 5º (quinto)
deverá requerer, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias de vigência desta lei, averbação
do contrato perante o Tribunal de Contas.
Art. 7º Os regimentos internos do
Senado Federal e da Câmara dos
Deputados
serão
adaptados
ao
cumprimento da presente lei.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em votação a Subemenda
da Comissão de Finanças.
Os Srs. Senadores que aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
É a seguinte a subemenda aprovada:
Subemenda ao Substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.
Ao parágrafo único do art. 2º:
Acrescentem-se, depois da palavra
"confirmada", as palavras "pela Câmara
dos Deputados."
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em votação a Emenda de
Plenário, que recebeu parecer contrário
da Comissão de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vai à Comissão de
Redação.
É a seguinte a emenda rejeitada:

o conseqüente arquivamento dêle, a não
interposição, no prazo de 30 (trinta) dias,
de pedido de reconsideração do
despacho do Tribunal de Contas que lhe
negar registro."
2) Substitua-se o atual art. 1º, que
passará à 2º, pelo seguinte:
"Art. 2º Havendo pedido de
reconsideração, o Tribunal de Contas, se
o acolher, enviará o processo à Câmara
dos Deputados, no prazo de 30 (trinta)
dias, para pronunciamento do Congresso
Nacional."
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade.)

EMENDA Nº 2

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
pedindo a palavra para a discussão; doua como encerrada.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Sr.
Senador Aurélio Vianna, manifestação
que deverá ser registrada em ata.

(Subemenda ao Substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.)
1) Acrescente-se como primeiro o
seguinte artigo, remunerando-se os
demais:
"Art. 1º Nos casos previstos
no § 1º do art. 77 da Constituição,
considerar-se-á desistência do contrato,
pela entidade oficial contratante, com

Item 3:
Votação, em segundo turno, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 1;
de 1965, de iniciativa do Senhor Senador
José Ermírio, que dá nova redação ao §
1º do art. 153 da Constituição Federal
(aproveitamento dos recursos minerais e
energia hidráulica), tendo Pareceres sob
ns. 34 e 530, de 1966; da Comissão
Especial: 1º pronunciamento: favorável ao
projeto; 2º pronunciamento: favorável à
emenda.
De acôrdo com o Regimento, êste
Projeto, nas cinco primeiras sessões em
que figurar na Ordem do Dia, só poderá
ser votado com a presença de 44 Srs.
Senadores.
Assim sendo, fica adiada a votação,
uma vez que a lista de comparecimento
não acusa a presença de 44 Senhores
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade.)
Item 4:
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 4,
de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 19-B-64, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 199
da Constituição Federal, suprimindo-lhe o
parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, de quantia
anual não inferior a 3% da renda tributária
da União), tendo parecer, sob nº 529, de
1966, da Comissão Especial, favorável.
Da mesma forma que a matéria
anterior, esta fica adiada por não existir, de
acôrdo com a lista de comparecimento, o
"quorum" de 44 Senhores Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade.)
Item 5:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo número 59,
de 1965 (nº 242-B-65 na Câmara), que
aprova o Acôrdo para evitar a bitributação
da Renda e do Capital, assinado entre os
Estados Unidos de Brasil e o Reino da
Suécia, no Rio de Janeiro, em 17 de
setembro de 1965, tendo Pareceres
favoráveis, ns. 660, 661 e 662, de 1966,
das Comissões de Relações Exteriores e
de Finanças.
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É o seguinte o projeto aprovado:

EMENDA Nº 5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 1965

Art. 6º Parágrafo único. Suprima-se.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.

(Nº 242-B-65, na Câmara)
Aprova o Acôrdo para Evitar a
Bitributação da Renda e do Capital,
assinado entre os Estados Unidos do
Brasil e o Reino da Suécia, no Rio de
Janeiro, em 17 de setembro de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o Acôrdo para
Evitar a Bitributação da Renda e do
Capital, assinado entre os Estados
Unidos do Brasil e o Reino da Suécia, no
Rio de Janeiro, em 17 de setembro de
1965.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
Item 6:
Discussão, em turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 174 de 1964 (nº 859-B-63
na Casa de origem), que dispõe sôbre
concursos de prognósticos desportivos e
dá outras providências, tendo Parecer,
sob nº 638, de 1965, da Comissão de
Redação, oferecendo a redação do
Substitutivo.
Sôbre
a
mesa
emendas
apresentadas ao substitutivo que serão
lidas pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1
Ao parágrafo único do art. 2º – Os
membros do Conselho Central de
Administração terão mandatos de dois
anos e nada receberão pelos seus
serviços, considerados relevantes para o
esporte.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 2
Parágrafo único. Art. 3º A contratação
para execução de serviços técnicos com
organizações especializadas será feita por
concorrência pública.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 3
Ao art. 5º Será criado no Distrito
Federal, em cada Estado da Federação e
nos Territórios, Conselhos Regionais de
Administração, compostos de cinco
membros a saber: o Presidente do
Conselho Regional de Desportos, um
representante do Comitê Olímpico
Brasileiro, o Presidente da Federação de
Futebol Profissional, um representante
das Federações Amadoristas e um
representante das Fôrças Armadas, os
quais exercerão mandato de dois (2)
anos, nada percebendo por essas
atividades consideradas relevantes para o
esporte, e um representante da Associação
Estadual de Cronistas Esportivos.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 4
Ao Art. 6º Anualmente o Conselho
elaborará os programas de assistência ao
desporto e a distribuição de recursos e os
publicará juntamente com o balanço do
exercício anterior, no Diário Oficial da
União. O Plano de Assistência ao
Desporto é o instrumento disciplinar da
aplicação
dos
recursos
líquidos
produzidos pelos concursos.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.

EMENDA Nº 6
Ao art. 90. Da renda bruta proveniente
dos concursos, destinar-se-á a prêmios aos
vencedores, importância correspondente a
50% (cinqüenta por cento).
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 7
Ao § 1º do Art. 9º Para as despesas
de administração, serviços técnicos
especializados,
contratados
por
concorrência pública, e publicidade, nos
dois primeiros anos, no máximo 15%
(quinze por cento) e nos anos
subseqüentes, valor nunca superior a
10% (dez por cento) da renda bruta.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 8
Ao § 2º do art. 9º. Da renda líquida
resultante dos concursos, destinada ao
Plano de Assistência ao Esporte, 50%
(cinqüenta por cento) restantes, ao
Desenvolvimento dos Esportes.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 9
Ao § 3º do art. 9º Da importância
bruta reserva a prêmios, na forma dêste
artigo, o valor correspondente a 30%
(trinta por cento), será recolhido ao
Tesouro Nacional à conta do Ministério da
Saúde para distribuição pelas Santas
Casas de Misericórdia e hospitais gerais
congêneres, na proporção de leitos
existentes em cada entidade, e Fundação
do Bem-Estar do Menor, considerando o
número de crianças por ela assistidos.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
EMENDA Nº 10
Ao art. 11. O Conselho Central de
Administração submeterá ao Ministro da
Fazenda, dentro de sessenta (60) dias, a
contar da publicação desta lei, o projeto
de regulamento geral do SADE,
elaborado com a assistência de uma
subcomissão,
constituída
de
dois
representantes
do
Ministério
do
Planejamento, dois do Ministério da
Fazenda e dois indicados pelo Presidente
do Conselho Central de Administração, o
qual será, depois de aprovado, baixado por
decreta do Poder Executivo, no prazo de
noventa (90) dias, a partir da data da lei.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Aurélio Vianna.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão o substitutivo
com as emendes.
(Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, darei por
encerrada a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
A matéria sai da Ordem do Dia, para
pronunciamento das Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação e
Cultura e de Finanças, sóbre as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade).
Item 7:
Discussão, em turno único do
Projeto de Lei da Câmara número 81, de
1964, (nº 2.008-B-56, na Casa de origem)
que altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo Pareceres;
sob ns. 133 e 134, de 1966, das
Comissões;
de
Legislação
Social,
favorável com a emenda que oferece
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(número 1-CLS); de Constituição e
Justiça, pela aprovação, como emenda
substitutiva aos projetos de lei, anexados,
de ns. 44-63, do Senado e 66-65, da
Câmara.
Há sôbre a mesa requerimento do
Sr. Senador Eurico Rezende, que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 240, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, letra "p", e
309, nº I, do Regimento Interno, requeiro
preferência para o Projeto de Lei do
Senado nº 44, de 1963, a fim de ser
votado antes da matéria constante do
item nº 7, da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Eurico Rezende.
O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Passa-se, portanto, à discussão
e votação do Projeto de Lei do Senado nº 44,
de 1963, item 14 da Ordem do Dia.
Item 14:
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado número 44, de
1963, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres que concede férias de
trinta dias aos trabalhadores e dá ouras
providências, tendo Pareceres (números
135, 136 e 517, de 1966) das Comissões:
de
Constituição
e
Justiça:
1º
pronunciamento – pela constitucionalidade
e
juridicidade
do
projeto;
2º
pronunciamento – pela constitucionalidade
da emenda substitutiva da Comissão de
Legislação Social; de Legislação Social,
pela aprovação nos têrmos da Emenda
Substitutiva que apresenta (nº 1 CLS).
Em discussão o projeto com o
substitutivo.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queira permanecer sentados.
(Pausa.)
Está rejeitado.
E' o seguinte o substitutivo rejeitado:
EMENDA Nº 1 -CLS
(Substitutiva)
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
"Art. 1º O artigo 132 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 132. Os empregados terão
direito a férias, depois de cada período de
doze meses, a que alude o artigo 130, na
seguinte proporção:
a) trinta dias corridos, aos que tiverem
ficado à disposição do empregador durante
os doze meses e não tenha dado mais de
seis faltas ao serviço, justificadas ou não,
nesse período;
b) vinte dias corridos, aos que tiverem
ficado à disposição do empregador por
mais de duzentos e cinqüenta dias em
doze meses do ano contratual;
c) quinze dias corridos, aos que
tiverem
ficado
à
disposição
do
empregador por mais de duzentos dias;
d) onde dias corridos, aos que
tiverem
ficado
à
disposição
do
empregador menos de duzentos e mais
de cento e cinqüenta dias.
Parágrafo
único.
E'
vedado
descontar, no período de férias, as faltas
ao serviço do empregado."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário".
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O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em conseqüência, passa-se
à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está rejeitado.
E' o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 44 DE 1963
Concede férias de trinta dias, aos
trabalhadores e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 132, do Decreto-lei nº
5.452, de 1º maio de 1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho), passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 132. Os empregados terão
direito a férias, depois de cada período de
doze meses, a que alude o artigo 130, na
seguinte proporção:
a) trinta dias corridos aos que
tiverem
ficado
à
disposição
do
empregador durante os doze meses e
não tenham dado mais de seis faltas ao
serviço, justificada ou não, nesse
período.
b)........................................................
Art. 2º O empregado demitido antes
do primeiro ano de serviço, terá direito a
férias e indenização proporcionais e
cálculos à base de 1/12.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em conseqüência, passa-se
à:
discussão do Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 1964 – item 7 da pauta
– (nº 2.008-B-56, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo Pareceres;
sob ns. 133 e 134, de 1966, das
Comissões:
de
Legislação
Social,
favorável com a emenda que oferece
(número 1-CLS); de Constituição e
Justiça, pela aprovação como emenda
substitutiva aos projetos de lei, anexados,
de números 44-63, do Senado, e 66-66,
da Câmara.
O Projeto de Lei do Senado número
44, de 1963, foi rejeitado. Assim sendo,
ainda subsiste o parecer da Comissão
de
Constituição e
Justiça,
pela
aprovação dêste projeto como emenda
substitutiva ao Projeto de Lei da Câmara
nº 66.
A Comissão de Constituição e
Justiça, de acôrdo com informação que
acaba de dar a Secretaria da
Presidência, não formalizou Emenda
substitutiva para ser oferecida ao
Projeto de Lei nº 66, de 1965 na
Câmara, que aliás já foi rejeitado, em
outra oportunidade.
Assim sendo, de acôrdo com
deliberação anterior, quando ocorrem
circunstâncias destas em que a
Constituição e Justiça ou qualquer
das Comissões estabelece, em seu
Perecer,
que
a
matéria
pode
prevalecer como substitutivo de outra,
a Mesa tem entendido que o Parecer
é favorável, uma vez que Comissão
admita sua tramitação em têrmos de
substitutivo ou emenda a outro
Projeto.
Em discussão o Projeto.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra o Sr. Senador.
O SR. AURÉLIO VIANNA (sem
revisão do orador): – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei Câmara
nº 81 vem acompanhado de um

Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça pela constitucionalidade. Eu não
vejo no avulso o parecer da Comissão de
Legislação Social. O projeto altera
dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Dá-se à Alínea a do Art. 132 da
Consolidação a seguinte redação:
"Vinte dias úteis aos que tiverem
ficado à disposição do empregador
durante os doze meses e que não tenham
dado mais de seis faltas não justificadas
ao serviço nesse período."
Portanto, o empregado que tiver um
ano de serviço para o mesmo
empregador, sem que tenha perdido seis
dias de trabalho, gozará de vinte dias
úteis de férias.
O Art. 140 passa a ter a seguinte
redação:
"O empregado em férias terá direito
à remuneração que perceba quando em
ser serviço."
Ao Art. 450 acrescenta-se um
Parágrafo Único com a seguinte
redação:
"Retornando ao cargo anteriormente
exercido, o empregado terá direito a tôdas
as melhorias pecuniárias ao mesmo
atribuídas durante a sua ausência."
O empregado está de licença por
doença,
gozando,
portanto,
dos
benefícios da legislação de previdência
social. Não sei mesmo se também se
aplica àqueles que foram despedidos e
que depois voltem às suas atividades.
Pelo parágrafo terá direito a tôdas as
melhorias pecuniárias ao cargo atribuídas
durante a sua ausência.
"O § 1º do Art. 461, do diploma legal
referido no Art. 1º, passa a ter a seguinte
redação.
§ 1º Trabalho de igual valor, para os
fins dêste capitulo, será o que for feito
com igual produtividade e com a mesma
perfeição técnica."
Será um texto de lei de dificilima
aplicação. Igual produtividade no mesmo
espaço de tempo, portanto, e com a
mesma perfeição técnica. Num certo
sentido, a alteração proposta poderá
dificultar a aplicarão da lei:
De qualquer maneira, é um
princípio,
uma
inovação
na
Consolidação, porque também até hoje
ninguém soube como tratar aquêles
empregados que usam dos mesmos
instrumentos para a execução de
determinadas tarefas. Dois repórteres,
por exemplo – olhei para aquêle lado e
me lembrei – êles terão a mesma
remuneração se suas tarefas forem
executadas com a mesma perfeição
técnica e sua produtividade fôr a
mesma. Pode a produção ser igual. A
diferença está na produtividade. Num
mesmo espaço de tempo um produz
mais do que outro. Não sei, no caso da
taquigrafia, como seria observado o
princípio. Não falo de taquigrafia em
me referindo a esta Casa, mas a
taquigrafia lá fora, nas emprêsas
privadas.
Art. 5º O art. 461 referido no art. 5º
desta lei, passa a ter mais um parágrafo
com a seguinte:
"§ 4º Nenhum empregado poderá
perceber salário maior do que o de seu
superior hierárquico, ou de quem exerça
cargo de maior responsabilidade".
Também acho muito difícil a
aplicação dêsse princípio.
Às vêzes, numa empresa, o superior
hierárquico percebe menos porque aquele
outro empregado exerce uma função
técnico-especializada
de
grande
importância. Às vêzes é contratado. Nas
usinas de açúcar, por exemplo, sabe-se
de muitos dêsses casos: um químico
industrial, vêzes, percebe, também, pela
produção, uma percentagem. O seu
superior hierárquico pode ganhar me-
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nos, mas as funções da químico são da
maior responsabilidade e, este percebe
mais do que aquêle.
Entendo, Sr. Presidente, êste artigo
também de difícil aplicação. Esta questão
de cargo, de quem exerce cargo de maior
responsabilidade, também não entendo
muito bem, êsse princípio, como é que vai
ser aplicado.
(Lendo):
Art. 6º O art. 472 do diploma legal
referido no art. 1º desta lei, mantidos os
seus parágrafos passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 472. O afastamento do
empregado, em virtude de exigência de
serviço militar, de outro encargo público,
ou mandato sindical não constituira
motivo para alteração ou rescisão de
contrato de trabalho, por parte do
empregador computado o tempo dêsse
afastamento, como de serviço efetivo,
para todos os efeitos legais ressalvada a
hipótese do art. 135, desta Consolidação".
Sr. Presidente, então, verificamos
que o projeto satisfaz, em parte.
Naquilo que não satisfaz é porque
de difícil aplicação. Temos aqui apenas
o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça. A vantagem mesmo para o
empregado está no Art. 1º, no Art. 2º e
no Art. 6º do projeto. Então, temos dois
artigos, o 4º e o 5º, de difícil aplicação;
os artigos 1º, 2º, 3º e 6º são
compreensíveis, são claros, beneficiam
o empregado. E vou votar pelo projeto
por isto mesmo, embora veja no Art. 4º,
o que já expus, e no Art. 5º uma
dificuldade imensa porque muitas e
muitas vêzes o indivíduo exerce um
cargo de grande responsabilidade, mas
êsse cargo não é científico, não é
técnico e naquelas mesmas emprêsas
existem indivíduos que, embora não
exercendo
cargo
da
mesma
responsabilidade, merecem e são
melhor remunerados. Não irei, porém,
votar contra o projeto em virtude dos
defeitos que julga encontrado nele.
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE: – Como já
havia sido anunciado, o parecer favorável
da Comissão de Legislação Social o é
com oferecimento de uma emenda,
enquanto que o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça é pela aprovação
com em substitutiva aos projetos de lei
que foram anexados, de ns. 44 de 1969,
nº 66, de 1965.
Continua em discussão o projeto e
emenda.
Não Havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr.
Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a Palavra V. Ex.ª pela
ordem.
O SR. AURÉLIO VIANNA (pela
ordem): – Se bem ouvi o Presidente
anunciou a continuação da discussão do
projeto "com a emenda". Pelo menos no
avulso que tenho em mãos, existe o
Projeto número 81, mas não estou
tomando conhecimento de qualquer
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A Comissão de Legislação
Social ofereceu emenda ao projeto e a
Comissão de Constituição e Justiça foi
pela aprovação desta emenda em caráter
de substitutivo.
Entretanto,
esta
Presidência
esclareceu que não tendo a Comissão de
Constituição e Justiça, configurado uma
emenda efetivamente, mas apenas
limitado a entender que o projeto deveria
ser considerado como emenda, esta
Presidência considerou que o parecer era
favorável ao parecer era favorável ao
projeto.
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De modo que temos uma emenda da
Comissão de Legislação Social ao
Projeto.
Esta emenda da Comissão de
Legislação Social tem a seguinte
redação:
Suprimam-se os arts. 4º e 5º do
Projeto e dê-se ao art. 6º, que passará a
ser 4º, a seguinte redação:
Art. 4º O art. 472 da Consolidação
das Leis do Trabalho, mantidos seus
parágrafos, passa a ter a seguinte
redação:
Art. 472. O afastamento do
empregado, em virtude de exigência do
serviço militar, de outro encargo público
ou mandato sindical não constituirá
motivo para alteração ou rescisão do
contrato de trabalho por parte do
empregador, computando-se o tempo
desse afastamento para fins de
estabilidade
e
indenização
legais,
adotando-se a ressalva contida no art.
135 desta Consolidação."
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Senhor Presidente, é que o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça
conclui dizendo:
"aceitando
como
emenda
substitutiva aos projetos de lei
anexados, de ns. 44, de 1963, o
originário do Senado, e nº 66, de
1965, proveniente como o primeiro da
Câmara",
ao de nº 81. E nada mais existe no
avulso que nos foi distribuído.
Daí nós não sabermos da
existência dessa emenda da Comissão
de Legislação Social que não se
encontra no avulso e daí termos
discutido o projeto à base do que
encontramos, inclusive no próprio
relatório da Comissão de Constituição
e Justiça.
Agora, tomamos conhecimento da
eliminação,
pela
Comissão
de
Legislação Social, dos arts. 4º e 5º,
aliás artigos que, no debate, na
discussão, havíamos declarado de
dificilima aceitação. Mas há uma
transformação ao art. 6º, que não
apreendi muito bem, porque só agora
ouvimos sua leitura, com essa nova
redação que se lhe quer dar, que a
Comissão deseja seja o artigo
vazado.
Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que,
no encaminhamento da votação, me
fizesse chegar às mãos a emenda da
Comissão de Legislação Social, para uma
comparação com o art. 472 da
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim
de que eu possa votar em conseqüência.
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Se V. Exa. preferir, a matéria
poderá ser retirada da Ordem-do-Dia,
para voltar na próxima sessão, com o
avulso suficientemente corrigido. Poderei
também, encaminhar a emenda a V. Exa.
para que a examine e, se V. Exa. achar
suficiente, retomaremos a discussão.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente.
Passarei a vista, para não interomper a
tramitação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Então passarei e matéria a
V. Exa. (Pausa.)
Esclareço também ao nobre Senador
Aurélio Vianna que esta Presidência
tomará a emenda da Comissão de
Legislação Social, para submete-la à
votação em três partes.
Considerará como emenda distinto a
sua propositura de supressão do arts. 4º
e 5º. Primeiro, votará a emenda na sua
parte relativa supressão do art. nº 4 e, em
seguida, votará a supressão do Art. 5º e,
como terceira parte da emenda, porá em
votação distinta a redação do artigo n
472.
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Assim é que vai proceder a Mesa, no
caso de o Plenário enfrentar a votação da
emenda.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Senhor Presidente eu serei brevíssimo,
porque já alcancei o objetivo da
emenda.
O artigo do projeto da Câmara
dos Deputados nº 81 que se quer
alterar é o número 472 e alteração é a
seguinte:
"O afastamento do empregado
em virtude de serviço militar, de
outro encargo público ou mandato
sindical, não constituirá motivo para
alteração ou rescisão de contrato de
trabalho''.
A mesma coisa está na Emenda da
Comissão de Legislação Social.
"Por
parte
do
empregador,
computado
o
tempo
desse
afastamento",
diz a Emenda da Comissão de
Legislação Social.
"Computando o tempo desse
afastamento
como
de
serviço
efetivo",
diz o Projeto da Câmara.
Portanto, a alteração é:
"Computando-se o tempo desse
afastamento,
para
fins
de
estabilidade".
Então, a Comissão de Legislação
Social podou a expressão "como de
serviço efetivo para todos os efeitos
legais.
Diz a Comissão de Legislação
Social:
"Para fins de estabilidade e
indenizações
legais,
ressalvada
a
hipótese
do
Art.
135
dessa
Consolidação".
Assim o que a Comissão de
Legislação Social determina e que:
Computando-se o tempo desse
afastamento para fins de estabilidade e
indenizações legais, adotando-se a
ressalva contido no Art. 135 dessa
Consolidação".
Esta a alteração principal, pois,
"Computando-se
o
tempo
desse
afastamento como de serviço efetivo"
altera-se, profundamente, o pensamento
do legislador.
Eu sei, Sr. Presidente, que nós
temos
poucos
Senadores.
Êste
assunto interessa, profundamente, à
classe trabalhadora do Brasil que quis
alertar, a nós mesmos, quanto a
modificação que não dá os direitos
que o legislador federal, da outra
Casa do Congresso Nacional, desejou
para o trabalhador brasileiro. Cumpri
o meu dever.
Votarei pelo texto da Câmara dos
Deputados, contra a emenda da
Comissão de Legislação Social.
Quanto ao parágrafo do Art. 4 e 5 já
discuti a matéria e também em sã
consciência, já poderei dar meu voto,. Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua em discussão.
O SR. EURICO REZENDE: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o nobre
Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (sem
revisão do orador): – Senhor
Presidente, o Sr. Senador Aurélio
Vianna fêz uma advertência válida ao
Plenário. A matéria tornou-se de
muita complexidade e eu, pelo menos,
que a acompanhei, na qualidade de
Relator,
estou
em
regime
de
controvérsia.

O item 7º da pauta estava conectado
com o Item 14. O episódio se originou do
fato de, além do Projeto de Lei da
Câmara, nº 81, de autoria do Sr. Senador
Adílio Viana, versando sôbre férias dos
trabalhadores, haver surgido também, no
Senado, um outro de autoria, do Sr.
Senador Vasconcellos Torres – sôbre o
qual dei parecer e apresentei substitutivo
que foi aprovado na Comissão de
Legislação Social – e mais um terceiro,
dispondo todos sôbre o mesmo assunto.
Mas a Comissão de Legislação
Social,
tendo
apresentado
um
substitutivo, pràticamente, o projeto Adílio
Viana
não
foi
examinado
pelas
Comissões que repousaram no meu
substitutivo. Se eu não houvesse
apresentado substitutivo, no que diz
respeito a matéria idêntica constante do
Projeto de Lei nº 44 – o item 14 da pauta
– o comportamento da Comissões, com
relação ao projeto Adílio Viana, teria sido
outro. Então, Comissões do Senado
repousaram num substitutivo rejeitado,
temia
ficado
sem
exame
mais
amadurecido o projeto Adílio Viana,
parece-me com duas emendas sôbre êle
incidentes. Então, a melhor solução para
o caso não seria a simples retirada da
matéria da Ordem do Dia, a guisa de que
sejam publicadas as emendas em avulso,
retornar em próxima sessão. O outro,
seria o do recurso regimental para a
descida de matéria tão, complexa para a
Comissão de Legislação social.
Creio que, com isto, Sr. Presidente
não sendo o assunto de natureza urgente,
se faria estudo mais pormenorizado a
respeito do projeto do Deputado Adílio
Viana, estudo conveniente, porque, na
verdade, êste não foi feito, nem com
relação ao projeto nem às emendas.
Voltaria, então, a preposição a pauta, já
devidamente disciplinada e, por via de
conseqüência, em condições de orientar o
Plenário.
Sr.
Presidente,
a
própria
diversificação – digamos assim –
geográfica da matéria da pauta, pois
estamos votando projeto correspondente
ao item 7 que tem implicações com o item
14 e vice-versa, num regime de
interligação, num sistema de vasos
comunicantes, nos leva a sugerir medida
acauteladora tal como a de se usar o
recurso regimental, a fim de que volte a
matéria a Comissão de Legislação Social.
Êste o Requerimento, Sr. Presidente,
que, por escrito, encaminharei à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O Sr. Senador Eurico
Rezende anunciou a intenção de enviar
requerimento à Mesa, com objetivo de
solicitar a remessa da matéria à
Comissão de Legislação Social, sob o
argumento de que a referida Comissão
não teria procedido ao estudo do projeto.
A Presidência, entretanto, não
verifica êste fato. Ao contrário, vê que a
douta Comissão de Legislação Social
produziu um alentado parecer baseado
em acurado estudo sôbre o projeto, e
concluiu, nesse fundamentado parecer,
pela apresentação de uma emenda.
A Comissão de Constituição e Justiça
também produziu dois pareceres: o
primeiro inteiramente dedicado ao projeto,
e o segundo dedicado a emenda da
Comissão de Legislação Social. Assim
sendo, parece a esta Presidência que a
matéria foi exaustivamente estudada pelas
comissões técnicas e que o problema foi
devidamente colocado por elas.
A rigor, esta Presidência poderia até
considerar prejudicados os projetos de lei
ns. 81, ora ilegível e 66, constante do item
nº 8 da pauta, por fôrça da recusa dada
pelo Plenário ao Projeto de Lei nº 44.
Assim, a Mesa está agindo
realmente, com extrema liberalidade, ao
submeter ao Plenário a discussão de
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matéria que, a rigor, já estaria prejudicada
pela votação anterior.
Logo, cabe à Presidência indagar do
nobre Senador Eurico Rezende se
deseja,
efetivamente,
enviar
seu
requerimento, para ser submetido à
deliberação do Plenário, uma vez que,
com o esclarecimento que a Presidência
lhe presta, sôbre o quanto foi realizado
pelas Comissões no Projeto de Lei da
Câmara, nº 81, talvez S. Exa. possa ter
outra interpretação dos fatos.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem – não foi revisto pelo orador): –
Sr. Presidente, agora vejo que não há
necessidade do requerimento. Havia
anteriormente, justamente por causa da
liberdade da Mesa.
Fiquei perplexo diante da existência
de três projetos que se ia votar de
afogadilho. Se V. Exa. tivesse podado a
árvore de modo que ficasse apenas com
um galho, não haveria essa perplexidade
do Plenário. Se V. Exa. diz que a matéria
a ser votada e apenas relativa a um
projeto, não há razão mais para o meu
requerimento. Mas é que o nobre
Senador Aurélio Viana e V. Exa. mesmo
fizeram referência a três projetos. Não
estava em condições de votar a matéria
naquela oportunidade.
No instante, porém, em que V. Exa.
reduz, e reduza bem a tarefa para apenas
um projeto, não se justifica mais o
requerimento. E por via de conseqüência
não o enviarei a Mesa.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
V. Exa. uma observação, como relator da
matéria? (Assentimento do orador.) O Sr.
Presidente tem tôda razão quando afirma
que a matéria foi exaustivamente
estudada na Comissão. Realmente, a
junção dos três projetos foi feita a meu
requerimento, como relator, por se tratar
de assunto correlato. E, examinando os
três projetos, estudando-os, no seu último
pronunciamento
a
Comissão
de
Constituição e Justiça optou pelo
substitutivo da Comissão de Legislação
Social.
O SR. EURICO REZENDE: – A que
projeto? São três.
O SR. BEZERRA NETO: – Ao
Projeto nº 44. Parece-me que, pelo
Regimento Interno apesar da justificação,
haveria depois votação em separado dos
projetos, tanto que os três estão incluídos
na pauta. Para efeito de estudos êles
podem ser, de acôrdo com o Regimento
Interno, anexados. Mas o fato de os
anexar não libera a Comissão de deixar
de estudar um a um. E, tendo sido
estudados um a um, a Comissão de
Justiça opinou, no ser último parecer, pela
aceitação do substitutivo da Comissão de
Legislação Social. Mas os três projetos
devem ser votados.
O SR. EURICO REZENDE: – Então
Excelência, foi apresentado substitutivo.
Se êle tivesse sido aprovado, os outros
projetos estariam prejudicados.
O SR. BEZERRA NETO: – Depois.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas,
não tendo sido aprovado o substitutivo e a
matéria continuando a ser discutida, como
o foi pelo emitente Senador Aurélio
Vianna em têrmos de três projetos,
justifica-se então, a disciplinação da
matéria através do retôrno dos três
projetos à Comissão de Legislação
Social. Parece no entanto, que o Sr.
Presidente deu desate à questão,
declarando que o Plenário vai votar
apenas um projeto.
O SR. BEZERRA NETO: – E, em
face dessa votação, o Sr. Presidente
decidirá a respeito dos projetos.
O SR. EURICO REZENDE: –
Agradecido a V. Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua a discussão.
Se
nenhum
dos
Srs.
Se-
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nadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Vai-se passar à votação.
Conforme esclareci ao Plenário, foi
exatamente no projeto que ora se está
votando – o de nº 81 – que a Comissão
de Constituição e Justiça procedeu à
análise,
tomando
como
emenda
substitutiva aos Projetos de Lei nº 44 e
66, a Emenda oferecida ao Projeto de Lei
nº 81.
Assim sendo, vai-se votar a
Emenda Substitutiva e o Projeto de Lei
número 81.
O resultado da votação do projeto e
da emenda implicará em ser considerado
prejudicado o Projeto de Lei nº 66
constante do item 8 da pauta.
E' com esta observação que os
Senhores Senadores vão votar: em
primeiro lugar, a Emenda Substitutiva aos
projetos de lei anexados a êste Projeto de
Lei nº 81, e o Projeto de Lei nº 66, de
1965.
Conforme esclareceu, de inicio, a
Presidência colocará essa emenda em
votação em três partes.
A primeira parte é a supressão do
art.4.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam a supressão do art. 4º e do
projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está rejeitada a supressão.
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr.
Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o nobre
Senador Filinto Müller.
O
SR.
FILINTO
MÜLLER
(declaração de voto): – Sr. Presidente,
votei rejeitando a supressão do art. 4º do
projeto, que é artigo inexeqüível, porque
pretendo votar contra todos os projetos
que V. Exa. está anunciando.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Os Senhores Senadores
que aprovam a supressão do art. 5º do
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Não foi aprovada a supressão.
Os Srs. Senadores irão votar, agora
o artigo 6º do projeto, que, com a
supressão do 4º do 5º, passarão a ser 4º.
Os Srs. Senadores que aprovam o
art. 6º do projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Foi rejeitado.
Em votação o projeto.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Foi rejeitado.
É a seguinte a matéria rejeitada.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 81, DE 1964
(Nº 2.008-B, DE 1956, NA CASA DE
ORIGEM)
Altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea "a", do artigo 132,
da Consolidação das Leis do Trabalho
o (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943), passa a ter a seguinte,
redação:
"a) vinte dias úteis, aos que tiverem
ficado à disposição do empregador,
durante os doze meses e que não tenham
dado mais de seis faltas não justificadas,
ao serviço, nesse período."
Art. 2º O art. 140 do diploma legal
referido no art. 1º, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 140. O empregado em férias
terá direito à remuneração que perceba
quando em serviço."
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Art. 3º Ao artigo 450 acrescente-se
um parágrafo único, com a seguinte
redação:
"Parágrafo único. Retornando ao
cargo anteriormente exercido, empregado
terá direito a tôdas as melhorias
pecuniárias ao mesmo atribuídas, durante
a sua ausência."
Art. 4º O § 1º, do art. 461, do diploma
legal referido no art. 1º desta lei, passa a
ter a seguinte redação:
"§ 1º Trabalho de igual valor, para os
fins dêste capítulo, será o que fôr feito
com igual produtividade e com a mesma
perfeição técnica."
Art. 5º O art. 461, referido no
artigo 5º desta lei, passa a ter mais
um
parágrafo
com
a
seguinte
redação:
"§ 4º Nenhum empregado poderá
perceber salário maior do que o de
seu superior hierárquico ou de
quem
exerça
cargo
de
maior
responsabilidade".
Art. 6º O art. 472 do diploma legal
referido no art. 1º desta lei, mantidos os
seus parágrafos, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 472. O afastamento de
empregado, em virtude de exigência de
serviço militar, de outro encargo público,
ou mandato sindical, não constituirá
motivo para alteração ou rescisão de
contrato de trabalho, por parte do
empregador, computado o tempo dêsse
afastamento, como de serviço efetivo,
para todos os efeitos legais, ressalvada
a
hipótese
do
art.
135
desta
Consolidação."
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr.
Presidente, peço a palavra para a uma
declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a para o nobre
Senador.
O SR. AURÉLIO VIANNA (para
declaração de voto): – Senhor
Presidente, solicitaria a V. Excelência
que determinasse o registro em ata
de que os Senadores do MDB
presentes votaram favoràvelmente ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A Bancada do MDB,
conforme declaração que acaba de ser
feita pelo seu Líder, votou favoràvelmente
ao projeto.
Em conseqüência da votação, a
matéria contida no Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 66, de 1965
está prejudicada e o projeto será
arquivado.
É o seguinte o projeto arquivado:

de Cr$ 35.770.020 (trinta e cinco milhões
setecentos e setenta mil e vinte cruzeiros)
e Cr$ 15.801.096 (quinze milhões
oitocentos e um mil e noventa e seis
cruzeiros), respectivamente, destinados
ao pagamento de vencimentos e
gratificações devidos a vários oficiais que,
em 1962, integraram a comitiva da Escola
Superior de Guerra, em visita oficial aos
Estados Unidos da América.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 66, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 26, DE 1966

(Nº 3.510-B-66, na Casa de origem)

(Nº 2.768-B-65, na Casa de origem)

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
aos Ministérios da Guerra e da Marinha
os créditos especiais de Cr$ 35.770.020
(trinta e cinco milhões setecentos e
setenta mil e vinte cruzeiros) Cr$
15.801.096 (quinze milhões oitocentos e
um mil e noventa e seis cruzeiros),
respectivamente,
destinados
ao
pagamento
de
vencimentos
e
gratificações a oficiais integrantes da
comitiva da Escola Superior de Guerra,
que em 1962 visitou os Estados Unidos
da América.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado
a abrir, aos Ministérios da Guerra
e da Marinha, os créditos especiais

Item 9:
Discussão em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 26 de 1966 (nº 2.768-B65, na Casa de origem) que institui o "Dia da
Caridade", tendo Pareceres favoráveis, sob
ns. 651 e 652, de 1966, das Comissões: de
Educação e Cultura; e de Saúde.
Em discussão o projeto.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
êste projeto deixa-nos com certo
constrangimento. Em verdade pretende
instituir o dia da caridade.
Ora, a caridade é uma das virtudes
teologais. Consiste na prática de atos que
revelam o mais acendrado amor ao
próximo. E o Mestre ensinou que "aquilo
que deres com a tua mão direita, faze-o
de modo que a esquerda não saiba". E,
portanto, no próprio ensinamento do
Mestre Divino, um ato de recato, porque a
caridade ostensiva, deixe de ser caridade;
é ato farisáico de quem pratica e
humilhante para quem recebe. Obrigar
alguém a praticar caridade desvirtua
inicialmente essa tendência. Aquêle que é
obrigado não revela sentimento e a
caridade é sentimento. É como a violeta
que perfuma escondida sob as fôlhas de
sua touça. Daí porque, como cristão,
como homem que não procura o mal, e
sim ajudar ao próximo no que é possível,
não compreendo se possa transformar a
caridade em prática de ostentação, com
fins que, possìvelmente, não podem ser
bem esclarecidos. Daí externar eu de
público o meu voto contra um projeto que
vem desvirtuar totalmente o sentido da
caridade. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua a discussão
(Pausa.) Se nenhum dos Srs. Senadores
deseja fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados
(Pausa.)
Foi aprovado. O projeto irá á sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

Institui o "Dia da Caridade"
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o "Dia da Caridade",
que será comemorado anualmente a 19 de
julho, com a finalidade de difundir e incentivar
a prática da solidariedade e do bom
entendimento entre os homens.
Art. 2º A organização do plano para
as comemorações ficará a cargo dos
Ministérios da Saúde e da Educação e
Cultura, constando, obrigatòriamente,
sem prejuízo de outras iniciativas, de
visitas a hospitais, casas de misericórdia,
asilos, orfanatos, creches e presídios e a
todos os demais lugares onde a pobreza
e a dor mais se façam sentir.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Passa-se ao item 1 da
Ordem do Dia.
Eleição para o cargo de 2º VicePresidente do Senado, criado pela
Resolução nº 29.
A sessão será suspensa, por alguns
instantes, para ser preparado o processo
eleitoral.
Está suspensa a sessão.
(Suspende-se e, sessão às 17 horas
e 15 minutos e reabre-se às 17 horas e
20 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Está reaberta a sessão.
O Sr. 1º Secretário vai proceder à
chamada para a votação.
Procede-se à chamada:
RESPONDEM E VOTAM OS
SENHORES SENADORES
Adalberto Sena
José Guiomard
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Dix-Huit Rasado
Manoel Vilaça
Domicio Gondin
Dylton Costa
José Leite
Eduardo Catalão
Eurico Rezende
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedito Valadares
Nogueira da Gama
Moura Andrade
Péricles Pedro
José Feliciano
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Bezerra Neto
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca
Zacharias de Assumpção (35)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Responderam à chamada 35
Srs. Senadores.
Foram encontradas 35 sobrecartas.
Vai-se proceder a apuração (Pausa)
(Procede-se a apuração)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Vou proclamar o resultado:
Senador Vivaldo Lima – 24 votos.
Senador Guido Mondin – 1 voto.
Senador Joaquim Parente – 1 voto.
Senador Filinto Müller – 1 voto.
Em branco – 8 votos.
Proclamo eleito o Senhor Senador
Vivaldo Lima, a quem convido, neste
instante, a assumir a Presidência.
(Palmas).
(Assume
a
Presidência,
sob
prolongadas, o Senhor Senador Vivaldo
Lima.)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Srs. Senadores, decidiu esta
Casa, na sua acatada sabedoria, que à
sua Mesa se deveria acrescentar mais
uma vice-presidência, com a qual,
então, se nivelaria à da Câmara dos
Deputados.
Levando-se em conta que a Mesa do
Senado é a própria Mesa do Congresso
Nacional, se suas composição mais
numerosa não fôsse, pelo menos, a
paridade se fazia mistér, em têrmos,
notadamente, de área presidencial.
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De algum tempo, mesmo,– Brasília
em foco – pelas óbvias razões
conhecidas, ganhava corpo a cada passo
a convicção de que a presidência titular,
nas ausências constantes a que se vê
forçada, necessitaria valer-se, quando
menos, de duas substituições naturais,
dentro de sua própria faixa, ordenadas
regimentalmente.
Quanto ao restante de sua
composição, nada mais haveria que
argüir, face a que o seqüente
secretariado, de quatro elementos,
ordinalmente escalonados, e suplência
respectiva, absorvem inteiramente os
encargos que, normalmente, lhes são
atribuídos no seio da uma Câmara
Legislativa.
Dêsse modo, não há memória de
que, na presidência eventual de uma
sessão, por absoluta falta momentânea
dos membros da Mesa, se tenha recorrido
a mandatário mais idoso, conforme
preceitua disposição da Lei Orgânica
interna.
Com o advento da nova ordem
institucional, implantada pela Revolução
de 31 de março de 1964, inegàvelmente,
multiplicou-se o trabalho comum, quer
para apreciação de projetos, quer para
consideração de emenda constitucional, a
que as duas Casas se obrigam,
respeitados os estritos prazos impostos.
Desde então, tem sido asfalfante o
labor diuturno da Mesa do Congresso
Nacional nas árduas tarefas de conduzir
as suas reuniões freqüentes, que, de
outro lado, se destinam, boas vêzes, a
examinar a procedência ou não das
impugnações do Poder Executivo, de
modo parcial ou total, às proposições de
iniciativa própria de uma de suas Casas.
Na espécie, à Presidência efetiva
sempre caberá a direção dos trabalhos,
com os demais postos ocupados por seus
titulares ou suplentes, o que se impõe,
naturalmente, em prol do renome e da
austeridade dêste Poder; caso contrário,
incorrerá na crítica, embora apressada,
alheia por julgá-los meros encontros
protocolares, que, na realidade, pouco a
pouco,
acabam
desfigurando
a
Democracia naquilo que ela possui de
mais essencial, qual seja o órgão de sua
lídima representação popular.
Parodiando Rui Barbosa, diria que as
largas assembléias políticas diluem e
reprimem a mediocridade crítica, abrindo
em volta do merecimento parlamentar
largo espaço, onde só êle se pode
enaltecer.
Os tempos têm mudado, contudo,
últimamente, exigindo do Chefe do Poder
Legislativo sua constante presença fora
da Capital da República, traduzindo de
viva voz os sentimentos, particularmente,
desta Casa, junto às altas esferas
político-partidárias e administrativas, no
Rio ou no grande Estado bandeirante, de
entusiasmo ou arrefecimento dos seus
mandatários no tocante aos problemas
em pauta, visando a impulsionar o
progresso econômico em bases firmes e
inarredáveis, e, no mesmo passo,
aprimorar
o
sistema
democrático,
impedindo burlas futuras nos seus
autênticos e salutares objetivos.
Ante tais andanças inevitáveis,
transferiam-se
automàticamente
os
encargos da Presidência ao seu
substituto imediato – o Vice-Presidente –
que, por sua vez, se tem visto compedido
a ausentar-se, igualmente, de Brasília, no
interêsse da agremiação partidária, a que
está filiado, mormente da seção estadual,
sob sua orientação, ou de outra natureza
publica ou privada.
Daí em diante, na forma do
Regimento, por ordem cronológica, aos
Secretários e Suplentes cabem funções
específicas
dentro
das
normas
preordenadas.
Agora, porém, o quadro reitor, à
simples
vista
mesmo,
exibe-se
esquemàticamente muito melhor, mais har-
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monioso, com o alargamento requerido
da
órbita
presidencial,
antes
visìvelmente desproporcional ao amplo
campo de ação do secretariado e
suplências, estas, apenas, não há
negar, visadas quando de justificadas
resoluções reformativas.
Eis por que, na verdade, se
chegou, finalmente, à consagração da
correta e oportuna iniciativa do
eminente líder da maioria, o nobre
Senador
Filinto
Müller,
consubstanciada
no
Projeto
de
Resolução nº 13, de 4 de março do ano
em curso.
Por conseqüência, ultima-se a
tramitação com o pleito competente,
que acaba de ferir-se, cujos honrosos
sufrágios
recaíram
na
modesta
pessoa
dêste
mandatário
do
Amazonas, que ora se declara
empossado pelo ínclito Presidente do
Senado.
Compreende-se, no entanto, o
sentido de uma preferência, que não
permitiu singularmente antagonismo na
mais afetuosa espontâneidade.
A extrema bondade do egrégio
Plenário visou a coroar, acima de tudo,
um de seus membros que está quase
por
completar
dois
mandatos
consecutivos, embora o menos ilustre
entre os mais antigos, como Vitorino
Freire
e
Ruy
Carneiro,
ambos
merecedores de tôdas as homenagens
desta Casa.
Êstes
próprios
aliaram-se
generosamente ao critério, talvez, de
entre os três deferir-se a estréia no
elevado pôsto recém-criado ao residente
efetivo de Brasília, assim ao alcance da
Casa em todos os seus instantes
funcionais.
Seja coma fôr, a esta altura,
reconhece-se que uma expectativa
não se encobre em todo êste
rodeio, qual a de que, em suma, o
escolhido saiba cumprir os seus
deveres,
honrando
a
confiança
depositada.
Dou-lhes a palavra de que tudo
farei para não desmerecê-la, como
fiador até invoco o próprio passado
nesta Casa, sobretudo o que nêle se
afirmou de positivo, quando, nos
idos de março de 56 a 57, me foi
ensejado conduzir os negócios da
Primeira Secretaria, naquela época
com
as
suas
notórias
quão
atribuladas tarefas de larga projeção
regimental.
Aos nobres pares, que me
distinguiram com seus votos, o meu
fraterno e perene reconhecimento,
que se cristaliza prazerosamente na
pessoa de seus eminentes líderes, os
Senadores Daniel Krieger, Filinto
Müller, e, vice-líderes, Gay da
Fonseca, Wilson Gonçalves e Eurico
Rezende.
À ilustre e veterana Mesa, com
uma personalidade esclarecida na sua
Presidência – a do talentoso Senador
Auro Moura Andrade, – a promessa
formal de que, no novel cargo de
tamanho relêvo, procurarei, dentro de
minhas intuições cívicas, ajudá-la a
manter nas altitudes marcantes o
prestígio do Poder Legislativo da
República.
Ao Amazonas, enfim, meu Estado
natal, na excepcional oportunidade
havida, a honra insigne de figurar na
expressão federativa, em que se
desdobra a Mesa do Congresso Nacional,
dentro do assinalado círculo da sua
Presidência. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Sôbre a mesa requerimento de
autoria do nobre Senador Filinto Müller,
que vai ser lido.

É lido aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 241, DE 1966
Nos têrmos do art. 211, letra "n", do
Regimento Interno, requeiro dispensa de
intersticio e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Decreto Legislativo nº
17, de 1966, que aprova a intervenção
federal no Estado de Alagoas, conforme o
Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de
1966 a fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinte:
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966 – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Em conseqüência, a matéria
entrará na Ordem do Dia da próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Com a saída de muitos Srs.
Senadores do recinto, é evidente, neste
momento, a falta de número no Plenário
para prosseguimento dos trabalhos.
Assim sendo, convoco os Srs.
Senadores
para
uma
sessão
extraordinária para hoje, às 18h 15m, com
a seguinte:
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 135, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 135, de 1966 (nº 3.616B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza a
abertura de créditos especiais num montante
de Cr$ 35.893.676.860 (trinta e cinco bilhões
oitocentos e noventa e três milhões
seiscentos e setenta e seis mil oitocentos e
sessenta cruzeiros) à Presidência da
República diversos Ministérios, Supremo
Tribunal Federal e Justiça Eleitoral, para os
fins que especifica, tendo Parecer favorável,
sob nº 653, de 1966, da Comissão de
Finanças, com restrições dos Srs.
Senadores Aurélio Vianna e Edmundo Levi.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 137, DE 1965
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 137, de
1966; (nº 3.629-B-66, na Casa de
origem), que autoriza a abertura, ao
Poder Executivo, de créditos especiais
destinados a Órgãos e Ministérios, no
montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis
bilhões cento e setenta e quatro milhões
novecentos e trinta e três mil duzentos e
vinte e quatro cruzeiros), para os fins que
especifica, tendo Parecer favorável, sob
nº 655, de 1966 – da Comissão de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 139, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 139, de
1966, (nº 3.635-B-1966, na Casa de
origem), que altera, sem aumento de
despesa, o Orçamento-Geral da União
aprovado pela Lei nº 4.900, de 10 de
dezembro de 1965, tendo Parecer
favorável, sob nº 656, de 1966 – da
Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 140, DE 1966
Discussão, em turro único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 1966
(nº 3.637-B-66, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 14.400.000.000 (quatorze bilhões
e quatrocentos milhões de cruzeiros),
destinado a completar a integralização do
capital de Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações – EMBRATEL, tendo
Parecer favorável, sob nº 654, de 1966,
da Comissão de Finanças.

Junho de 1966

1769

REQUERIMENTO Nº 234, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 234, de 1966, pelo qual
o Sr. Senador José Ermírio solicita a
convocação do Ministro das Relações
Exteriores para, perante o Plenário,
prestar esclarecimentos sôbre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 13 de 1966, que
aprova o Acôrdo para Usos Civis de
Energia Atômica entre o Govêrno dos
Estados Unidos da América e o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil, assinado
em Washington 8 de julho de 1965.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 36, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 36, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera a pedido, Maria Regina Coelho
Texeira, Auxiliar-Legislativo, PL-7, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 32, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 32, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
prorroga, por um ano, o prazo de validade
do concurso realizado em junho de 1964,
para provimento de cargos de TaquígrafoRevisor, da Secretaria do Senado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 33, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera, a pedido, Itu Pery de Lauro
Faria, Auxiliar-Legislativo, PL-9, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 34, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera, a pedido, Ataliba Luiz Teixeira,
Auxiliar-Legislativo, PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 35, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 35, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera, a pedido, Elpídio Correa de
Barros, Guarda de Segurança, PL-9 do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 37, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 37, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera, a pedido, José Guyer Sales,
Oficial de Tombamento, PL-8, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto-Legislativo nº 17 de
1966, originário da Câmara dos
Deputados, nº 245-A, de 1966, na Casa
de origem, que aprova a intervenção
federal no Estado de Alagoas, conforme
o Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de
1966, tendo Parecer sob nº 672, de
1966:
– da Comissão de Constituição e
Justiça favorável, com votos vencidos dos
Srs. Senadores Bezerra Neto, Aurélio
Vianna e Adalberto Senna.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão, às 18h.)
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MESA

Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º secretário – Barros Carvalho

Junho de 1966
COMISSÃO DE ECONOMIA

4º Secretário – Cattete Pinheiro

(9 MEMBROS)

1º Suplente – Joaquim Parente

COMPOSIÇÃO

2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7.MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção

Attílio Fontana
Julio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
Jose Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
Jose Ermírio

SUPLENTES

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretario: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente:Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves

TITULARES

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valadares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Secretária. Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-5.
Reuniões: 4as-feiras às 16 horas.

Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

TITULARES

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Zacharias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

TITULARES

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antonio Carlos
MDB

MDB
Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
Jose Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antonio Carlos
Daniel Krieger
Julio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretario: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

Edmundo Levi
Josapnat Marinho
Jose Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 87

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem se nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1 642-B/64, na Câmera, e nº 137,
de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de
mandado de segurança, a servidor público civil;
RELATÓRIO
Nº 43, DE 1966
Da Comissão Mista incumbida de
apreciar veto do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei da
Câmara nº 1 642-B-64 (número 137,
de 1965), que dispõe sôbre o
pagamento
de
vencimentos
e
vantagens pecuniárias a servidores
públicos civis, assegurados por
sentenças concessivas de mandados
de
segurança
e
dá
outras
providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O Presidente da República, no
uso
de
suas
atribuições
constitucionais, art. 70, parágrafo 1º e
87, II, houve por bem vetar
parcialmente o Projeto de Lei da
Câmara nº 1.642-B-64, por considerálo contrário aos interêsses nacionais.

pelo
ex-Presidente
Goulart.
Ao
justificar
as
alterações
consubstanciadas no projeto, assim se
expressou o Sr. Ministro Carvalho
Pinto, então titular da Pasta da
Fazenda:
"As presentes inovações têm em
mira tão sòmente ordenar devidamente
o modo de cumprimento das decisões,
na matéria específica, a fim de evitar o
tumulto
e
nos
interêsses
da
regularidade
dos
serviços
da
Administração Pública.
Daí a seriação dos procedimentos
constantes dos parágrafos, onde são
figuradas as hipóteses possíveis,
relativamente às disponibilidades para
o cumprimento das sentenças, tanto
quanto são previstas as extensões
com que estas se podem apresentar."
TRAMITAÇÃO

O projeto teve tramitação
regular
nas
duas
Casas
do
Congresso,
merecendo
apenas
O projeto vetado parcialmente registro a aprovação de algumas
dispõe sôbre o pagamento de emendas que não trouxeram, no
vencimentos e vantagens pecuniárias entanto, modificações substanciais
a servidores públicas civis decorrentes ao mesmo.
de sentenças concessivas de mandato
de
segurança.
Originou-se
a
RAZÕES DO VETO
proposição de mensagem do então
Presidente João Goulart.
O veto foi tempestivamente
apôsto e foram as seguintes as razões
DISPOSITIVO VETADO, ORIGEM E
apresentadas pelo Senhor Presidente
JUSTIFICAÇÃO
da República:
"Acarreta o citado parágrafo,
Incidiu o veto sôbre o parágrafo 1º com a remissão feita ao art. 11 da
do art. 1º do projeto que passamos a Lei nº 1.533, a derrogação de
transcrever:
normas contidas na Lei nº 4.348, de
§ 1º Havendo crédito, a efetivação 26 de junho de 1964, não havendo
do pagamento se fará em fôlha do mês possibilidade do veto isolado da
subseqüente ao em que a autoridade simples remissão, entre parênteses,
coatora tiver ciência da decisão (art. 11 porque a isso impede o parágrafo
da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de primeiro do artigo setenta da
1951)."
Constituição, na redação que lhe
O parágrafo ilegível integrou o deu a Emenda Constitucional nº 17,
Projeto remetido, como já acentuamos, de 26 de novembro de 1965.
O PROJETO E SUA ORIGEM

– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966, que
institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966, que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional
do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente
Não é admissível qualquer
restrição à referida Lei nº 4 348 que
veio coibir notórios abusos na
impetração, concessão e efeitos
executórios do mandado de segurança
e cujo projeto, aliás, foi posterior à
apresentação do projeto ora em
exame.
Por outro lado, as novas
disposições a serem editadas são da
maior utilidade e, com o veto do
inquinado parágrafo primeiro, operarão
autônomamente, sem qualquer conflito
ou obscuridade."
CONCLUSÃO
A Comissão ante o exposto, dá
por terminado o seu relatório sôbre o
veto ao Projeto de Lei da Câmara nº
1.642-B-64 (nº 137, de 1965, no
Senado), na expectativa de haver
propiciado
aos
Senhores
Congressistas condições para bem
apreciar a matéria.
Sala das Comissões, em 23 de
junho de 1966 – Djalma Marinho,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
Victorino Freire. – Gay da Fonseca. –
Gayoso e Almendra. – Wilson Martins.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto
Parcial do Sr. Presidente da República
ao PLC 137-65 (nº 1.642-B-62, na
Câmara), que "dispõe sôbre o
pagamento
de
vencimentos
e
vantagens pecuárias a servidores civis,
assegurados
por
sentenças
concessivas
de
mandatos
de
segurança e dá outras providências".
1ª REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO
DE 1966.
Às quinze horas do dia
vinte
e
dois
de
junho
de
mil novecentos e sessenta e
seis na Sala das Comissões do

Senado
Federal,
presentes
os
Senhores Senadores Victorino Freire,
Gay da Fonseca e Bezerra Neto e os
Senhores Deputados Djalma Marinho,
Gayoso e Almendra e Wilson Martins,
reúne-se a Comissão Mista incumbida
de apreciar o Veto Parcial do Sr.
Presidente da Republica ao Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 1965 (PLC
nº 1.542-B-64, na Casa de origem),
que "dispõe sôbre o pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias
a
servidores
públicos
civis,
assegurados
por
sentenças
concessivas
de
mandados
de
segurança e dá outras providencias".
Em obediência ao preceito
regimental, assume a Presidência o
Senhor Senador Vicctorino Freire que
declarando instalada a Comissão
Mista, determina seja procedida a
eleição para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente,
respectivamente,
através escrutínio secreto por cédulas
uninominais, previsto no art. 32 do
Regimento Comum, designando, para
as funções de Escrutinador o Senhor
Deputado Djalma Marinho.
Encerrada a votação, apura-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Djalma Marinho ..
Deputado Wilson Martins ...
Para Vice-Presidente:
Deputado Wilson Martins ...
Senador Gay da Fonseca ...

Votos
5
1
5
1

O Sr. Presidente, após agradecer
a seus pares a sua eleição, designa o
Senhor Senador Bezerra Neto para
exercer as funções de Relator.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu,
Mario Nelson Duarte, Secretário, a
presente Ata que uma vez aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
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2ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE
JUNHO DE 1966
Às quinze horas do dia vinte e três de
junho de mil novecentos e sessenta e seis,
na Sala das Comissões do Senado Federal,
sob a Presidência do Senhor Deputado
Djalma Marinho, presidente, presentes os
Senhores Senadores Victorino Freire, Gay da
Fonseca e Bezerra Neto e os Senhores
Deputados Gayoso e Almendra e Wilson
Martins, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de apreciar o Veto Parcial do Sr.
Presidente da República ao Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965 (PLC número 1.642B-64, na Casa de origem), que "dispõe sôbre
o pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias a servidores públicos civis,
assegurados por sentenças concessivas de
mandatos de segurança e dá outras
providências".
Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Bezerra Neto, que na qualidade de
Relator,
tece
considerações
consubstanciadas
em
Relatório
circunstanciando a origem e tramitação da
matéria nas duas Casas do Congresso
Nacional, bem como as razões em que se
baseou o Senhor Presidente da República
para, no uso de suas atribuições
constitucionais, apôs seu Veto ao procesado
em tela.
Em discussão, não havendo quem mais
deseje fazer uso da palavra o Sr. Presidente
determina seja assinado o Relatório.
E nada mais havendo que tratar,
encera-se a Reunião, lavrando eu, Mario
Nelson Duarte, Secretário a presente Ata que
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
RELATÓRIO
Nº 44, DE 1966
Da Comissão Mista incumbida de relatar
o Veto do Sr. Presidente da República ao
projeto de Lei nº 6, de 1966 – C. N., que
institui o Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e
dá outras providências.
Relator, Deputado Dias Menezes.
O Sr. Presidente da República, pela
Mensagem nº 355, de 10 de junho de 1966
(nº 194, de 1966, no Senado) vetou,
parcialmente o projeto de Lei nº 6, de 1966 –
C. N. que institui o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências.
O PROJETO
O projeto de Lei nº 6, de 1966 – C. N.
foi remetido ao Congresso Nacional pela
Mensagem nº 204, de 28 de abril de 1966, do
Sr. Presidente da República, e àquele
submetido nos têrmos do art. 5º, parágrafo
3º, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro
de 1965. Sua discussão e votação foi, assim
realizada, em conjunto, por ambas as Casas
do Congresso Nacional, tomado por base o
parecer de 24 de maio de 1966, oferecido
pela Comissão Mista incumbida de estudá-lo.
A Comissão Mista, ao dar parecer
favorável ao projeto, proferiu idêntico parecer
com relação às emendas ns. 2 e 9; esta
última com subemenda. Às demais emendas
a
Comissão
Mista
manifestou-se
contràriamente.
A emenda nº 2, aprovada pelo
Congresso Nacional, propunha a inclusão, no
art. 2º do projeto de lei nº 6, de 1966 – C. N.,
parágrafo único, assim redigido:
"Parágrafo único. O disposto neste
artigo se aplicará a todos as atuais servidores
do CONTEL, qualquer que tenha sido a sua
forma de admissão, respeitados, para efeito
de inclusão no Quadro, os níveis de sua
retribuição e a natureza de suas atribuições."
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96,00
136,00
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– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas
poder-se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de
cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa
Nacional.
– Os suplementos as edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos
assinantes sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
O art. 2º está assim redigido:
"Art. 2º São incluídos no quadro de
pessoal de que trata o artigo anterior os
cargos ocupados pelos funcionários da
extinta Comissão Técnica de Rádio
transferidos para o Conselho Nacional
de Telecomunicações, por fôrça do
disposto no art. 116 da Lei número
4.117, de 27 de agôsto de 1962, pelos
Decretos ns. 52.749, de 24 de outubro
de 1963, nº 55.818, de 8 de março de
1965, cujos nomes e situação funcional
constam
discriminados em
relação
nominal anexa à presente lei.
Conseqüentemente, o parágrafo
único, sôbre que recaiu o veto
presidencial,
tinha
por
escôpo
aproveitar, também, no Quadro de
Pessoal do CONTEL, o pessoal por êste
mesmo admitido, qualquer que tenha
sido
sua
forma
de
admissão,
respeitados, porém, para o efeito de
inclusão no referido quadro, os níveis de
sua retribuição e a natureza de suas
atribuições.
RAZÕES DO VETO
O veto, conforme já dissemos,
recaiu justamente sôbre a matéria
contida na emenda nº 2, de autoria do
nobre deputado João Herculino, e que
subiu à sanção sob a forma de parágrafo
único do art. 2º.
O Sr. Presidente da República, na
mensagem de veto, considerou o
dispositivo "inconstitucional e contrário
ao interêsse público", aduzindo a esta
declaração as seguintes razões:
"O dispositivo vetado manda incluir
no Quadro de Pessoal do CONTEL todos
os atuais servidores dêsse Conselho,
qualquer que tenha sido a sua forma de
admissão.
Dispõe
o
artigo
186
da
Constituição Federal que "a primeira

Senhores Senadores Atílio Fontana, Dylton
Costa e José Ermírio, e os Senhores Deputados
Flávio Marcílio, Nicolau Tuma e Dias Menezes,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de
apreciar o Veto Parcial do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 6, de 1966 (CN),
que "institui o Quadro do Pessoal do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e dá
outras providências".
Em obediência ao preceito regimental,
assume a Presidência o Senhor Senador Atílio
Fontana, que, declarando instalada a Comissão
Mista, determina seja procedida a eleição para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, através escrutínio secreto por
cédulas uninominais, previsto no art. 32 do
Regulamento Comum,
convidando para
Escrutinador o Senhor Deputado Nicolau Tuma.
Encerrada a votação, apura-se o seguinte
resultado:

investidura em cargo de carreira e em outros
que a lei determinar efetuar-se-á
mediante
concurso,
precedendo
inspeção de saúde".
É flagrante, pois, a violação do
texto constitucional.
Por outro lado, o parágrafo em
exame estabelece normas de exceção
para uma entidade governamental, em
desacôrdo com a sistemática vigente
para os demais órgãos da administração
direta e das autarquias".
A Comissão Mista, ao finalizar o
presente
relatório
acredita
haver
habilitado os Srs. Congressistas a
deliberarem, com conhecimento de
causa sôbre o veto apôsto pelo Senhor
Presidente da República ao "Parágrafo
único do art. 2º'' do projeto de Lei nº 6,
de 1966-C.N., que instituiu o Quadro de
Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL).
Sala das Comissões, 23 de junho de
1966. – José Ermírio, Presidente. – Dias
Menezes, Relator. – Atilio Fontana. –
Dylton Costa. – Flávio Marcilio. – Nicolau
Tuma.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto
Parcial do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 6, de
1966 (CN), que "institui o Quadro do
Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá
outras providências."
PRIMEIRA
REUNIÃO,
DE
INSTALAÇÃO, REALIZADA NO DIA 22
DE JUNHO DE 1966
Às dezoito horas do dia vinte e
dois de junho de mil novecentos e
sessenta e seis, na Sala das Comissões
do Senado Federal, presentes os

Senador José Ermírio ...............
Deputado Nicolau Tuma ...........
Para Vice-Presidente:
Deputado Nicolau Tuma ...........
Deputado Dias Menezes ...........

Votos
5
1
Votos
1
1

O Senhor Presidente, após agradecer a seus
pares a sua eleição, determina sejam procedidos
os trabalhos da Comissão, nomeando para as
funções de Relator o Senhor Deputado Dias
Menezes.
Nada mais havendo que tratar, encerra-se a
Reunião, lavrando eu, Mário Nelson Duarte,
Secretário, a presente Ata, que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA
23 DE JUNHO DE 1966
Às dezoito horas do dia vinte e três de junho
de mil novecentos e sessenta e seis, na Sala das
Comissões do Senado Federal, sob a Presidência
do Senhor Senador José Ermírio, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Atílio Fontana e
Dylson Costa e os Srs. Deputados Flávio Marcílio,
Nicolau Tuma e Dias Menezes, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de apreciar o Veto
Parcial do Sr. Presidente da República ao Projeto
de Lei nº 6, de 1966 (CN), que "institui o Quadro do
Pessoal
do
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras
providências".
Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Sr. Deputado
Dias Menezes, que, na qualidade de Relator, tece
considerações consubstanciadas em Relatório
circunstanciando a origem e tramitação da matéria
nas duas Casas do Congresso Nacional, bem
como as razões em que se fundamentou o Senhor
Presidente da República para, no uso de suas
atribuições constitucionais, apôr seu Veto ao
processo em tela.
Em discussão, não havendo quem mais
deseje fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
determina seja assinado o Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata,
que, uma vez aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 45, DE 1966
Da Comissão Mista, incumbida de
apreciar o veto parcial apôsto pelo Sr.
Presidente da Republica ao Projeto de Lei do
Congresso Nacional nº 7, de 1966, que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o
exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e dá outras providências.
Relator: Deputado Daniel Faraco.
O Senhor Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confe-
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rem os arts. 70, § 1º e 87, II, da Constituição
Federal, vetou parcialmente o Projeto de Lei
do Congresso Nacional nº 7, de 1966, que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o
exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e dá outras providencias.
TEMPESTIVIDADE DO VETO
Foi obedecido no caso presente o
decêndio prescrito pela Constituição Federal.
O PROJETO VETADO
O projeto de lei, sôbre o qual incidiu o
veto presidencial, teve a sua origem na
Mensagem nº 8, de 1966, com a qual o
Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso anteprojeto de lei dispondo
sôbre o intercâmbio comercial com o exterior
e criando o Conselho Nacional do Comércio
Exterior. Essa iniciativa foi provocada pela
Exposição de Motivos EM/GM/nº 126, de 5
de maio de 1966, assinada em conjunto
pelos Ministros da Indústria e do Comércio,
Relações Exteriores, Fazenda, Agricultura,
Planejamento e Coordenação Econômica.
Tal
documento
contém
a
consubstanciação das medidas julgadas
indispensáveis ao desenvolvimento do nosso
intercâmbio comercial com o exterior, com
facilitação dos trâmies referentes ao
processamento
das
operações
de
exportação.
O projeto submetido ao exame do
Congresso
compreendia
93
artigos,
interessando o intercâmbio comercial com o
exterior, disciplinando facilidades, concessão
de créditos e medidas administrativas
complementares.
A TRAMITAÇÃO
Transitando no Congresso Nacional em
regime especial, o projeto foi alvo de
detalhados estudos, recebeu 79 emendas de
Plenário e 8 do Relator da Comissão Mista.
Receberam parecer favorável as emendas de
números 1 – 4 – 13 – 14 – 25 – 26 – 27 –
ilegível – 49 – 50 – 51 – 52 – 62 – 67 – 68 –
69 – 73 e 74.
Tiveram parecer contrário as de
números 2 – 15 – 16 – 17 – 18 – ilegível – 20
(em parte), 21 – 22 – 23 – ilegível – 47 – 53
– 54 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 65 – 66
– 70 – _72 – 75 e 78.
Emendas com subemendas: 3 – 5 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 19 e 21 (em parte),
24 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 –
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 –
ilegível – 64 – 71– 76 e 79.
Englobando es emendas aprovadas e o
texto original, o Relator ofereceu substitutivo
que por sua vez foi estudado, recebeu, em
fase final, submendas incorporadas a nôvo
substitutivo que, aprovado pelo Congresso,
foi remetido à sanção presidencial.
OS DISPOSITIVOS VETADOS E AS
RAZÕES DO VETO
Incidiu o veto presidencial sôbre as
seguintes partes do projeto, consideradas
contrárias ao interêsse público:
"1) Os parágrafos 4º, 5º 6º e 7º do art.
20.
§ 4º O Conselho Nacional do Comércio
Exterior poderá proceder à incorporação de
organizações
comerciais
dedicadas à
exportação, sob a forma de consórcios,
podendo, nas mesmas, a União, as
Autarquias ou Sociedades de Economia
Mista, deter a maioria do Capital Social.
Razões:
"O parágrafo 4º autoriza o Conselho a
proceder à exportação, sob a forma de
consórcio, podendo nas mesmas, a União, as
Autarquias ou Sociedades de Economia
Mista, deter a maioria do Capital Social.
O Conselho Nacional do Comércio
Exterior, de acôrdo com o Projeto
de
Lei
em
exame,
é
órgão
normativo, responsável pela formulação

disciplina e orientação da política de
comércio exterior, à luz do interêsse da
política de desenvolvimento econômico. Suas
normas e diretrizes reguladoras da ação
empresarial serão executadas pela CACEX,
pelo Itamaraty e por outros órgãos, porém,
jamais por êles mesmo.
Dar ao Conselho competência para
incorporar consórcios de exportação é
desvirtuar os seus objetivos em prejuízo da
política da exportação, estratégica no
processo de crescimento econômico, além de
constituir-se, numa intervenção em um
campo onde a ação governamental deve ser
apenas normativa, indutora e disciplinadora.
O parágrafo 4º, por outro lado, ao
pretender estimular a ação empresarial do
Govêrno, nada mais faz do que limitar a sua
ação, se necessária, sobretudo das
Sociedades de Economia Mista, ao
condicionar que a exportação seja feita
exclusivamente "sob a forma de consórcio."
As emprêsas privadas, de acôrdo com
as normas do Conselho, têm a liberdade de
escolher a forma pela qual irão grupar-se
para a conquista de mercados externos;
porém o próprio Conselho, as Autarquias e
Sociedades de Economia Mista, caso
desejem, sòmente poderão operar conforme
o parágrafo 4º, através de consórcio, e não
mediante outras modalidades que a prática
viesse a indicar aconselhável."
"§ 5º Nos casos de consórcio
incorporado pelo Conselho, o incorporador
será nomeado pelo Conselho e sua
remuneração será exclusivamente aquela
fixada pela Assembléia-Geral, trinta dias
após decreto do Poder Executivo, aprovando
a constituição do Consórcio, quando prestará
contas de sua gestão."
Razões:
O parágrafo 5º, por outro lado, como
conseqüência, introduz a pessoa física do
"incorporador" e dita normas acêrca da sua
nomeação, remuneração e prestação de
contas; as quais, de modo geral, são
estendidas no parágrafo 6º, a "todos os
incorporadores ou representantes da União
nos atos constituídos de Sociedades de
Economia Mista, cujas contas não tenham
sido aprovadas pela respectiva AssembléiaGeral."
"§ 6º A norma do parágrafo anterior
aplica-se a todos os incorporadores ou
representantes
da
União
nos
atos
constitutivos de sociedades de economia
mista cujas contas não tenham sido
aprovadas pela respectiva Assembléia-Geral,
à data da publicação desta lei."
Razões:
O parágrafo 6º estravaza o problema
específico da exportação e de modo
genérico, e com múltiplas interpretações
estende as mesmas regras a qualquer
Sociedade de Economia Mista, com
conseqüências imprevisíveis."
"§ 7º Os consórcios de exportação,
criados de acôrdo com o preceituado nos
parágrafos
anteriores,
gozarão
preferencialmente dos benefícios da presente
lei."
Razões:
O parágrafo 7º dá aos consórcios
incorporados pelo Conselho, preferência nos
benefícios previstos no Projeto de Lei,
criando uma hierarquia até então inexistente
e impossível de aplicar."
2) O artigo 23 e seus parágrafos e o
artigo 24.
"Art. 23. As operações de exportação,
draw-back, franquia temporária, transito,
reexportação, baldeação e caboagem de
qualquer
mercadoria
deverão
ser
processadas, em todos os seus trâmites,
junto
aos
órgãos
competentes,
por
despachantes aduaneiros. O dono ou
consignatário
da
mercadoria
poderá
credenciá-los livremente.
§ 1º A remuneração do despachante
aduaneiro,
nos
despachos
de
exportação para o exterior, será li-

vremente
convencionada
entre
os
interessados ou fixada pelo Ministério da
Indústria e do Comércio, e não poderá, em
nenhuma hipótese, ser recolhida através das
repartições aduaneiras.
§ 2º A contribuição dos despachantes
aduaneiros ao seu Sindicato será fixada
pelos profissionais associados, respeitado o
disposto no parágrafo anterior."
Razões:
No projeto de lei submetido ao
Congresso Nacional, propõe-se modificar o
sistema da compulsoriedade do despachante
aduaneiro na exportação e em outras
operações cobertas pelas novas normas
legais, por outro, no qual houvesse maior
liberdade de escolha em função da eficiência
e das vantagens que pudessem advir para a
maior
agressividade
da
política
de
exportação. Essa solução foi estendida como
retomada de conceitos cuja significação se
deturpou nos últimos 25 anos, condicionada
por uma filosofia administrativa que não mais
atende aos reclamos da economia. A
intermediação das operações comerciais foi
considerada como necessária, às vêzes, em
decorrência do excesso de burocracia e
exigências criadas nesses anos, e na medida
que aliava o interessado de novas
preocupações e maiores encargos.
Não obstante, aprovou o Congresso
Nacional o artigo 23 e seus parágrafos, não
só mantendo a compulsoriedade da
intermediação, como agravando, de certo
modo, as exigências anteriores, ao tornar
discutível a presença obrigatória dos
despachantes em tôda e qualquer operação,
através de qualquer meio, via ou local,
quando a legislação atual, embora longe de
atender as conveniências da atual política, é
mais flexível do que o dispositivo aprovado,
principalmente nos casos da franquia
temporária, cabotagem, operações realizadas
pelo Govêrno Federal, Autarquias e
emprêsas estatais, ou nos postos ou portos
onde não haja despachantes.
Pela redação do artigo 23, em nenhuma
circunstancia as operações nêle previstas
poderão ser feitas sem o concurso do
despachante aduaneiro, mesmo quando
realizadas pelo próprio Govêrno Federal, ou
de interêsse da segurança nacional.
O parágrafo 1º deixa a remuneração
dêsses profissionais sòmente nas operações
de exportação, ao arbítrio das partes. Ora, tal
liberalidade é admissível à medida que o
exportador
possa
optar,
realizando
diretamente
o
despacho,
caso
a
remuneração exigida se lhe afigure
excessiva.
Deixar
a
liberdade
de
remuneração, mantendo-se obrigatória a
interferência dos despachantes, será, na
prática, gravar o custo das operações, em
níveis superiores aos atuais."
"Art. 24. A atividade do despachante
estadual continuará a ser regulada por lei do
Estado no âmbito de suas atribuições."
Razões:
O artigo 24 confirma, indiretamente,
a presença também de despachantes
estaduais nas operações de comércio
exterior, juntamente com os despachantes
aduaneiros, de natureza federal. Os
argumentos apresentados em relação aos
últimos são válidos para os primeiros, com
o agravante de que, nem mesmo o
aspecto fiscal, de eventual interêsse dos
Estados serve de justificativa, dentro de
um contexto de política fiscal cada vez
mais simplificada e voltada para o aspecto
do desenvolvimento econômico, sobretudo
a partir da Emenda Constitucional nº 18,
de dezembro último.
Pretendeu
o
Poder
Executivo
introduzir modificações nas normas que
regem a utilização dos serviços dos
despachantes aduaneiros, de modo a
dotá-los da necessária flexibilidade,
compatível com a nova política de
exportação. Contudo, não havendo sido
aprovada
a
redação
original,
consideramos do maior interêsse nacional
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não agravar o problema, sobretudo para
aquêles setores de interêsse direto do
Govêrno. Impõe-se, assim, o veto total aos
artigos 23 e seus parágrafos e artigo 24."
3) O artigo 36 e seus parágrafos.
"Art. 36. A profissão de corretor de
navios continua sujeita às exigências do
Decreto nº 52.090, de 1963, inclusive na
parte referente aos honorários, que não
poderão, em hipótese alguma, ultrapassar os
limites fixados na Tabela de Corretagem
anexa ao referido decreto, sob pena de
demissão.
§ 1º As comissões e remunerações dos
corretores de navios referidas neste artigo
não poderão ser cobradas a qualquer título,
dos exportadores.
§ 2º A compra ou venda de navios
construídos
por
estaleiros
nacionais
independe da intervenção dos corretores de
navios.
§
3º
Os armadores
nacionais,
especialmente as entidades autárquicas e de
economia mista controladas pela União ou
pelos
Estados,
poderão
realizar
pessoalmente, pelo proprietário, comandante,
capitão ou mestre as atribuições de
corretores de navios, relacionadas com o
desembaraço das suas embarcações,
ficando
proibida
a
delegação
de
competência, para tal fim, a terceiros."
Razões:
"As disposições do artigo 36 e seus
parágrafos, em exame, ao manter os
mesmos princípios dos diplomas legais
anteriores – Decreto número 19.009, de 27
de novembro de 1929 e Decreto nº 52.090,
de 14 de junho de 1963 – contrariam os
critérios adotados no Projeto de Lei original e
conflitam com as disposições do artigo 16 e
seus parágrafos, do Decreto-lei nº 5, de 4 de
abril de 1966, que baixa normas para a
recuperação
econômica
da
Marinha
Mercante e dos Portos Nacionais, de
importância vital para o fortalecimento do
Poder
Nacional,
do
qual
depende
inegàvelmente a Segurança da Nação."
4) O parágrafo 4º do artigo 54.
"§ 4º Ficam extintos os débitos fiscais,
ajuizados ou não, dos exportadores de
banana, referentes aos tributos cancelados
pelo presente artigo."
Razões:
"O parágrafo 4º do artigo 54 concede
aos exportadores de banana anistia fiscal
relativamente aos tributos devidos, ajuizados
ou não, cancelados pelo artigo citado.
A isenção de tributos e outros gravames
prevista no Projeto de Lei n. 7, viesa
melhores condições de competição às
exportações
brasileiras,
vis-a-vis
aos
similares de outros países que, normalmente,
gozam dessas vantagens, no mercado
internacional. Não pretendeu, contudo, nem
poderia fazê-lo, beneficiar grupos ou setôres
da produção com tratamento especial de
anistia de débitos fiscais passados.
Por mais delicada que seja a situação
de um determinado setor da produção, não
nos parece recomendável extinguir seus
débitos fiscais, seja pelo desconhecimento do
alcance da medida e suas possíveis
repercussões, como precedentes dentro do
sistema econômico, seja pelo caráter de
injustiça em relação a todos os demais
setôres da produção que já cumpriram com
suas obrigações fiscais."
5) O parágrafo 3º do artigo 59.
"§ 3º A restituição referida neste artigo será
debitada exclusivamente à conta da parte da
receita que cabe à União, nos impostos únicos a
que se refere a êste artigo."
Razões:
"O parágrafo 3º do artigo 59 estipula que a
restituição prevista dos impostos únicos, na
exportação de manufaturas, será debitada
exclusivamente à conta da parte da receita que
cabe à União.
O artigo 59 tem como finalidade
precípua criar incentivos à exportação
de
produtos
manufaturados,
evi-
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tando-se que os impostos únicos sôbre
combustíveis e energia sobrecarreguem os
custos e reduzam a capacidade competitiva.
Daí porque entende o Govêrno que a
restituição total, daquêles impostos únicos,
é medida das mais justas, especialmente se
se levar em consideração que ao ser
concedida maior isenção fiscal à exportação
de produtos manufaturados, coloca-se o
exportador brasileiro com capacidade de
competir no mercado internacional em
igualdade de condições com a maioria dos
países que concedem ampla isenção fiscal à
exportação de bens manufaturados.
O aumento da exportação, além de
melhorar a capacidade de importar do País,
beneficiando tôda a economia nacional,
induz o crescimento da produção com
efeitos positivos não sòmente sôbre a
produtividade, como traz em seu bôjo
melhoria expressiva da receita fiscal,
principalmente
dos
Estados
e
dos
Municípios, normalmente não afetados pelas
isenções de estímulo à exportação.
A política de incentivo à exportação,
portanto, embora arcada pela União,
beneficia diretamente a economia estadual e
municipal. Assim não nos parece de justiça
que no caso particular, deva a União arcar
com todo o estímulo pretendia quando
recebe apenas 4.0% dêsses impostos
únicos.
6) O artigo 64.
"Art. 64. As repartições aduaneiras
deverão verificar se os dados da Fatura
Comercial são verídicos e coincidem com os
da Nota de Importação, convidando o
importador ou despachante autorizado a
fazer a devida correção, se observada
divergência, ficando o desembaraço da
mercadoria condicionado ao cumprimento
prévio da diligência, não cabendo qualquer
penalidade por divergência entre a fatura e o
despacho,
ressalvadas
as
hipóteses
previstas nos artigos 33 e 34, da Lei número
3.244, de 14 de agôsto de 1957."
Razões:
"O artigo 64 dispõe sôbre a divergência
entre os dados da Fatura Comercial e a
Nota
de
Importação,
alterando
o
Regulamento de Faturas Comerciais, que
tem por base o artigo 38, da Lei nº 3.244, de
24 de agôsto de 1957, desatualizado em
muitos dos seus aspectos.
Trata-se de um diploma que necessita
ser adaptado de modo a limitar as eventuais
penalidades ao essencial, sem, contudo,
retirar da autoridade competente os
indispensáveis elementos de defesa do
Fisco e do próprio produtor nacional.
A matéria, pela sua complexidade, vem
merecendo cuidadosos estudos de parte da
Comissão de Reforma do Ministério da
Fazenda e será motivo de melhor definição
em projeto de lei que dispõe sôbre a reforma
das Alfândegas, que será, em breve,
encaminhado ao Congresso Nacional. Com
isso, será evitada interpretação jurídica
diferente dos propósitos perseguidos pelo
Govêrno, ao mesmo tempo que serão
definidas as diretrizes básicas para o seu
aperfeiçoamento, à luz da realidade e da
evolução da política de importação."
A ORIGEM DOS DISPOSITIVOS VETADOS
Os dispositivos acima, sôbre os quais
incidiu
o
veto
presidencial,
foram
consequência da aprovação de emendas
oferecidas ao projeto, como se segue:
Os parágrafos 4º, 5º, 6º, e 7º do artigo
20, tiveram inclusão pela aprovação da
emenda nº 22, de autoria do Senador
Antônio Carlos;
O artigo 23 e seus parágrafos, bem
como o artigo 24, foram resultantes de
aprovação da emenda 40, de autoria do
Senador Raul Giuberti;
O artigo 36 e parágrafos foram
consequência de aprovação da emenda n.
53, de autoria do Senador Antônio Carlos;
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O parágrafo 4º do artigo 54 resultou de
aprovação de subemenda do Relator ao art.
54;
O parágrafo 3º do artigo 59 constou de
subemenda à emenda ilegível do Relator e o
artigo 64, finalmente, já vetado por razões do
próprio Poder Executivo.
CONCLUSÃO
De acôrdo com o expôsto, pensamos
estarem
os
Senhores
Congressistas
habilitados a bem julgar o veto parcial apôsto
pelo Senhor Presidente da República ao
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7,
de 1966, que dispõe sôbre o intercâmbio
comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior e dá outras
providências.
Sala das Comissões, em 24 de junho de
1966. – Sebastião Archer, Presidente. –
Daniel Faraco, Relator. – Antonio Carlos –
José Leite – Heitor Dias – Mário Covas.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o Veto Parcial do
Sr. Presidente da República ao Projeto de Lei
nº 7, de 1966 (CN), que "dispõe sôbre o
intercâmbio comercial com o Exterior, cria o
Conselho Nacional do Comércio Exterior e dá
outras providências."
1ª REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE
1966.
Às quinze horas do dia vinte e quatro de
junho de mil novecentos e sessenta e seis,
na Sala das Comissões do Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Antônio
Carlos, José Leite e Sebastião Archer e os
Senhores Deputados Daniel Faraco, Heitor
Dias e Mário Covas, reune-se a Comissão
Mista incumbida de apreciar o Veto Parcial
do Sr. Presidente da República ao Projeto de
Lei número 7, de 1966 (CN) que "dispõe
sôbre o intercâmbio comercial com o Exterior,
cria o Conselho Nacional do Comércio
Exterior e dá outras providências".
Em obediência ao preceito regimental,
assume a Presidência o Sr. Senador Daniel
Faraco, que, declarando instalada a
Comissão Mista, determina seja procedida a
eleição para os cargos de Presidente e VicePresidente,
respectivamente,
através
escrutínio secreto por cédulas uninominais,
previsto no art. 32 do Regimento Comum,
convidando o Senhor Senador Antônio Carlos
para
desempenhar
as
funções
de
Escrutinador.
Encerrada a votação, apura-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Sebastião Archer – 5 votos;
Deputado Mário Covas – 1 voto;
Para Vice-Presidente:
Deputado Mário Covas – 5 votos;
Deputado Heitor Dias – 1 voto.
O Sr. Presidente, após agradecer a
seus pares a sua eleição, designa o Senhor
Deputado Daniel Faraco Relator da matéria
precípua da Comissão Mista.
Nada mais havendo que tratar, encerrase a Reunião, lavrando eu, Mario Nelson
Duarte, Secretário, a presente Ata que, uma
vez aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 24 DE
JUNHO DE 1966
Às dezoito horas do dia vinte e quatro
de junho de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores
Antônio Carlos e José Leite e os Senhores
Deputados Daniel Faraco, Heitor Dias e
Mário Covas, sob a presidência do Senhor
Senador Sebastião Archer, Presidente,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de
apreciar o Veto Parcial do Sr. Presidente da
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República o Projeto de Lei número 7, de
1966 (CN), que "dispõe sôbre o intercâmbio
comercial com o Exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior e dá outras
providências".
Dando início aos trabalhos, o Sr.
Presidente concede a palavra ao Senhor
Deputado Daniel Faraco que, na qualidade
de
Relator,
tece
considerações
consubstanciadas
em
Relatório
circunstanciando a origem e tramitação
da
matéria
nas
duas
Casas
do
Congresso Nacional e os motivos em

que se fundamentou o Sr. Presidente da
República para, no uso de suas
atribuições constitucionais, apor seu
Veto ao processo em tela.
Em discussão, não havendo quem
mais deseja fazer uso da palavra o Sr.
Presidente determina seja assinado o
Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Mario
Nelson Duarte, Secretário, a presente
Ata, que uma vez aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, nos têrmos do artigo 63, inciso II da
Constituição Federal, e eu, AURO MOURA ANDRADE, Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 30, DE 1966
Autoriza o Govêrno do Estado de Santa Catarina a assumir, como contratante,
compromissos com a firma Medicor, com sede em Budapest, no valor de US HUNG 331.452
(trezentos e trinta e um mil quatrocentos e cinqüenta e dois clearing húngaros).
Art. 1º É o Govêrno do Estado de Santa Catarina, pela sua Secretaria da Fazenda,
autorizado a contatar, com o Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A.
(BDE), a prestação da garantia do Tesouro do Estado em cobertura dos avais que êste último
conceder ao Departamento Central de Compras (DCC), para, em cumprimento do Plano de
Metas, estabelecido pela Lei nº 2.772, de 21 de julho de 1961, daquele Estado, adquirir, da
firma Medicor, com sede em Budapest, Hungria, equipamentos médico-hospitalares
destinados ao Hospital dos Servidores Públicos e outros hospitais no Estado, no valor total de
US$ HUNG 331.452,00 (trezentos e trinta e um mil quatrocentos e cinqüenta e dois clearing
húngaros).
Art. 2º O montante da garantia será de Cr$ 583.024.068 (quinhentos e oitenta e três
milhões, vinte e quatro mil e sessenta e oito cruzeiros), calculado ao câmbio de Cr$ 1 759 (um
mil setecentos e cinquenta e nove cruzeiros), reajustável se houver alteração da taxa, e pelo
prazo de 6 (seis) anos.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de junho de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal
ATA DA 89ª SESSÃO, 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA, DA 5ª LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Vivaldo Lima
José Ermírio
Paulo Barros
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
José Feliciano
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Adolpho Franco
Guido Mondin
Gay da Fonseca – 15
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 15 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede a leitura
da ata da sessão anterior, que é
aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem nº 226, de 1966
(Nº 404, NA ORIGEM)
Excelentíssimos Senhores Membros
do Senado Federal:
Na forma do artigo 3º da Lei nº 970,
de 16 de dezembro de 1949, tenho a
honra de submeter à deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado

de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, o nome do Professor
Ruy Aguiar da Silva Leme para membro do
Conselho Nacional de Economia.
Brasília, 23 de junho de 1966. –
Humberto Castello Branco.
CURRICULUM VITAE
RUY AGUIAR DA SILVA LEME
Dados pessoais
1.1) Nascimento: São Paulo, em 7 de
maio de 1925
1.2) Filiação: José Hildebrando da Silva
Leme, Sylvia Aguiar da Silva Leme.
1.3) Casado com Maria Alece Vanzolini
da Silva Leme, tendo cinco filhos.
2) Diplomas e Títulos de Habilitação
Profissional
2.1) Engenheiro Civil pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo,
em 1948.
2.2) Livre-Docente da Cadeira de
Economia Política, Estatística Aplicada e
Organizações Administrativas da Escola
Politécnica da Universidade de São
Paulo, em 1954.
2.3)
Professor
Catedrático
da
Cadeira
de
Economia
Política,
Estatística Aplicada e Organizações
Administrativas da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, em 1957.
2.4)
Título
de
habilitação
profissional do Conselho Regional de
Economistas Profissionais, em 1959.
2.5) Registro no CREA: 7.150-D
2.6) Registro no CREP: 1.155
2.7) Professor Catedrático da Cadeira
de Economia das Emprêsas Industriais,
Administração da Produção, Planejamento da
Produção da Faculdade de Ciências
Econômicas
e
Administrativas
da
Universidade de São Paulo.
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3) Formação
3.1) Curso Secundário – Ginásio
Bandeirante – 1937-41
3.2) Curso Universitário – Prépolitécnico e Engenharia Civil, na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo –
1942-48.
3.3)
Cursos
de
extensão
e
especialização:
Economia Brasileira – Prof. Dorival
Teixeira, na Faculdade de Ciências
Econômicas (2 meses)
Teoria dos Jogos – Prof. Flávio Manzoli
– na Faculdade de Ciências Econômicas (2
semestres)
Engenharia de Produção – Prof. F. B.
Harris, na Escola Politécnica (2 semestres)
Administração do Pesoal – Vários
especialistas, na Escola Politécnica (2
semestres)
Seminários do Prof. J. Wiley, na Escola
de Sociologia e Política (2 semestres)
Computador Eletrônico (Linguagem
básica, SPS. Fortran e Algol) – Prof. Chester
Kishel, Escola Politécnica (3 semestres).
3.4) Cursos de Doutoramento:
Delineamento e Análise de Experiências
– Prof. W. L. Stevens, na Escola Politécnica
(2 semestres)
Estatística Geral – Prof. W. L. Stevens,
na Escola Politécnica (1 semestre).
3.5) Cursos diversos:
Calculista de concreto na Associação
Brasileira de Cimento Portland (2 anos)
Centro de Preparação de Oficiais de
Reserva
TWI – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases. Escritório
Conjunto – STIC-CEBAI
Cursos Intensivo de Treinamento para
Decisão, pelo Sistema de Simulação de
gestão – SPEED.
3.6) Viagem de Estudos:
Aos Estados Unidos da América do
Norte, de janeiro a março de 1950 sob os
auspícios do Ponto IV e da CAPFS, visitando
12 Universidades, a fim de estudar os
currículos de Administração de Emprêsas e
Engenharia Produção.
4) Atividades Docentes:
4.1) Em Cursos Graduados:
4.11) Na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo: Assistente da
Cadeira nº 19 – Economia Política, Estatística
Aplicada, Organizações Administrativas, de
1949 a 1953:
Professor
Interino
desta
mesma
Cadeira, de 1953 a 1957.
Professor Catedrático desta mesma
Cadeira, desde 1957.
4.12) Na Faculdade de Ciências
Econômicas
e
Administrativas
da
Universidade de São Paulo.
Professor Contrato da Cadeira nº 24 –
Administração de Produção, desde 1961.
4.13) Na Escola de Engenharia de São
Carlos, da Universidade de São Paulo:
Professor Contratado da Cadeira nº 10
– Estatística Aplicada e Matérias Econômicas
– de 1956 a 1959.
4.14) Na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo:
Assistente da Cadeira de Economia
Política, Estatística Aplicada, Organizações
Administrativas, de 1951 a ilegível.
Professor Contratado desta Cadeira, em
ilegível, e, de 1959 a 1961.
4.15) Na Faculdade de Engenharia
Industrial da Universidade Católica:
Assistente
e
depois,
Professor
Contratado da Cadeira – Economia Política e
Estatística, até 1963.
Assistente
e,
depois,
Professor
Contratado da Cadeira de Organização de
Industrias, Contabilidade Pública e Industrial,
até 1962.
Professor Interino da Cadeira de
Instalações Industriais, no segundo semestre
de 1956.
4.16) Na Escola de Engenharia
Mackenzie:
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Professor Contratado de Estatística, em
1954 e 1955.
4.17) Na Faculdade de Filosofia de São
Bento, da Universidade Católica:
Professor Contratado da Cadeira de
Estatística, em 1955 e 1956.
4.2) Em cursos de Extensão:
4.21) Na Escola Politécnica, da
Universidade de São Paulo:
Programação Linear – 1955.
Estatística Industrial – 1956.
Administração Salarial – 1960.
Economia Industrial – 1961.
4.22) Na Faculdade de Ciências
Econômicas
e
Administrativas
da
Universidade de São Paulo:
Programação Linear – 1955.
4.23) Na Escola de Engenharia de São
Carlos, da Universidade de São Paulo:
Estatística Aplicada à Engenharia –
1955.
Problemas Econômicos Nacionais –
1956.
Administração do Pessoal – 1958.
4.3) Em Cursos de Pós-graduação:
4.31) Membro do Corpo Docente da
Escola Pósgraduada de Ciências Sociais da
Fundação Escola de Sociologia e Política de
São Paulo, tendo dado os seguintes cursos:
Valor e Capital de Hicks – 1957.
Programação Linear – 1959.
4.32)
Faculdade
de
Ciências
Econômicas
e
Administrativas
da
Universidade de São Paulo:
Administração da Produção II – 1962.
Planejamento da Produção – 1963.
Administração Salarial – 1963.
4.33)
Escola
Politécnica
da
Universidade de São Paulo:
Responsável pelo curso:
Novas Técnicas no Planejamento de
Produção – 1954.
4.4) Em Cursos de Doutoramento:
4.41) Na Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo:
Especialização em Estatística 1958
1959.
Economia Industrial – 1960.
4.42) Na Escola de Engenharia de São
Carlos, da Universidade de São Paulo:
Estatística Aplicada à Pesquisa (1956).
5) Atividades Administrativas em
Institutos de Ensino:
5.1) Na Escola de Engenharia de São
Carlos, da Universidade de São Paulo:
Chefe do Departamento de Estatística
Aplicada e Matérias Econômicas, de 1956 a
1959.
5.2)
Na
Escola
Politécnica
da
Universidade de São Paulo:
5.21) Responsável pela criação e
instalação do Curso de Engenharia de
Produção.
5.22) Responsável pelo convênio com o
Ponto IV de assistência ao Curso de
Engenharia de Produção, pelo qual a Escola
Politécnica recebeu 3 professôres visitantes
(2 anos cada) e já enviou seis instrutores
para
universidades
americanas,
onde
obtiveram grau de "Master" em "Industrial
Engineering".
5.23) Responsável por convênio com a
FIESP-CIESP, pelo qual foram promovidos
20 cursos de extensão no campo da
Engenharia de Produção.
5.24) Editou os Boletins de Estatística
Aplicada à Engenharia, com 4 números
publicados e o Boletim de Engenharia de
Produção, com um número publicado.
5.25) Coordenador do curso de
Engenharia Mecânica – 1959-1962.
5.26) Chefe do Departamento de
Engenharia de Produção, desde a criação
dêste Departamento (1963), resultante do
desdobramento da cadeira XIX em três
Cadeiras.
5.3) Na Faculdade de Ciências
Econômicas
e
Administrativas
da
Universidade de São Paulo:
Diretor da Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas, de 1957
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a 1960, tendo reestruturado o ensino
ampliado as instalações e instalado a
Congregação.

6.4) Em posições executivas:
Vice-Presidente da Fiação Brasileira de
Rayon Fibra S. A., desde março de 1964.

6) Atividades Profissionais:
6.1) Na Engenharia de Estruturas:
6.11)
Engenheiro
da
Sociedade
Comercial Construtora, de dezembro de 1948
a abril de 1951.
6.12) Escritório próprio de cálculo de
estruturas e de construção, de abril de 1951
a maio de 1954. Entre outros trabalhos,
projetou a estrutura de concreto de um
edifício para garage de 17 andares, à rua
Riachuelo, e obteve a segunda colocação no
Concurso de anteprojetos para a sede do
DER, em colaboração com os arquitetos
Hélio Duarte e Carvalho Mange.
6.2) Em Consultorias e Assessorias da
Organização e Administração Industrial:
6.21)
Assessor
contratado
nas
seguintes Indústrias:
6.211)
Bombril
(1958-1959)
–
Implantação de Sistema de Contrôle
Estatística de Qualidade, Custos Padrões e
Avaliação de Cargos.
6.212) Duratex S. A. – Fábrica de
Rações Anhanguera (1959 e 1963) –
Programação Linear, Delineamento de
Experiências, Análise das Vendas.
6.213) Indústria Mangels S. A. (1963 e
1964)
–
Avaliação
de
Cargos
–
(Organograma).
6.214) Feigenson S. A. – Indústria e
Comércio (1963) Política de Preços.
6.215) Cosipa (desde 1962) –
Instalação e chefia do Departamento de
Pesquisa de Mercado. Organização do fluxo
de papéis das vendas. Assessoria a Diretor
de Vendas.
6.216) Indústrias Villares S. A. (desde
1962) – Chefe da Assessoria de Organização
e Planejamento das Indústrias:
Organograma, Introdução de Contôles
para alta Administração. Guia Administrativo.
Análise
de
Balanços
Delacionados,
Reorganização
do
Setor
Financeiro,
Mecanização no processamento dos dados,
Dia de Trabalho Medido, Amostragem de
Trabalho, Sistema ABC de estoques, Custos
Padrões, Análises Econômicas.
6.217) Cerâmica São Caetano (desde
1964) – Organização da Seção de
Organização, Eficiência e Contrôle.
6.22) Trabalhos de Consultoria para as
seguintes indústrias:
6.221) Cosipa – Localização.
6.222) Sociedade Nacional de Calçados
(estudo de patente).
6.223) Socil – Fábrica de Rações
(Programação Linear).
6.224) Mecânica Pesada – Fórmula de
Reajustes.
6.225) Copebras – Projeção da
Demanda de Negro de Fumo.
6.3) Em consultorias e Assessorias de
Economia:
6.31)
Assessor
contratado
nas
seguintes organizações:
6.311) Grubima S. A. (1962 e 1963) –
Estudo Econômico para os Projetos do Pôrto
de Santarém e da Usina Hidrelétrica de
Curuá-Una.
6.312) Banco do Estado de São Paulo –
Chefe do Departamento de Estudos
Econômicos do Banco, de 1960 a 1962,
tendo orientado a elaboração dos Relatórios
da Diretoria, a organização dos Fundos de
Expansão Agropecuária, de Expansão da
Indústria de Base e de Financiamento das
Indústrias de Bens de Produção.
6.313) Fundo de Expansão Agro
Pecuária – Assessor Chefe de 1961 a 1962.
6.314) Complan – Ltda. (1962-1963) –
Projeção da demanda de energia elétrica.
6.315) Comissão Mista da Bacia
Paraná-Uruguai – Estodo do Mercado da
Cosima.
6.316)
Escritório
de
Pesquisas
Econômicas
e
Aplicadas
EPEA:
Coordenação do Planejamento Decenal do
Setor Industrial.

7) Participação em Conselhos e
Comissões:
7.1) Membro do Conselho Universitário
da Universidade de São Paulo de 1957 a
1960, como Diretor da Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas e, em 1963,
como representante da Congregação da
Escola Politécnica.
7.2) Membro da Comissão de
Orçamento e Regência Patrimonial (1953 a
1960) e da de Ensino e Pesquisa (1963),
ambas do Conselho Universitário da
Universidade de São Paulo.
7.3) Membro dos Conselhos Técnicos
Administrativos da Faculdade de Engenharia
Industrial (1956), Escola de Engenharia de
São Carlos (1963), Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (1963).
7.4) Membro do Grupo de Planejamento
do Govêrno Carvalho Pinto – (1959-1963).
Presidente da Comissão de SalárioMínimo do Estado de São Paulo, em 1958 e
1959.
7.6) Membro do Conselho do Fundo de
Construção da Cidade Universitária (1960 a
1963).
7.7) Membro do Conselho do Fundo de
Expansão da Indústria de Base (1963).
7.8) Membro da Comissão examinadora
de 18 concursos:
Seis de doutoramento.
Sete de livre-docencia.
Cinco de cátedra.
7.9) Membro do Grande Juri – Prêmio
Moinho Santista 1962 – Prêmio de Economia.
7.10) Membro do Conselho Técnico de
Economia,
Sociologia
e
Política
da
Federação de Comércio do Estado de São
Paulo.
7.11) Membro do Conselho do Serviço
Estadual de Mão de Obra da Secretaria do
Trabalho, de 1960 a 1963.
7.12) Membro do Conselho do Centro
de Computação Eletrônica da Cidade
Universitária de São Paulo, desde 1963.
7.13) Membro do Conselho Técnico
Consultivo de Assuntos Econômicos e
Sociais da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, desde 1964.
7.14) Membro do Conselho Consultivo
de Planejamento – CONSPLAN.
8) Participação em Congressos:
8.1)
Representante
da
Escola
Politécnica, no X Congresso Internacional de
Organização Cientifico em São Paulo, em
1954, nas Reuniões Internacionais de
Estatística em Petrópolis e, em Campinas,
em 1955.
8.2) Representante da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas no
Primeiro Congresso da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas no
Primeiro Congresso da Faculdade e Ciências
Econômicas em Pôrto Alegre, em 1959 e no
Seminário Universidade Industrial, em
Petrópolis, 1959, tendo apresentado teses
nos dois Congressos.
8.3) Integrante da representação do
Banco do Estado de São Paulo no Primeiro e
Segundo Congresso Nacional de Bancos
(1960 e 1961), tendo apresentado tese nos
dois Congressos.
8.4) Coordenador e responsável do
Seminário Internacional de Desenvolvimento
Econômico promovido pela UNESCO e
Universidade de São Paulo, em janeiro de
1963.
8.5) Representante da Congregação da
Escola
Politécnica,
na
Inter-American
Engineering Educatoris Conference, em
Cleveland – EEUU – fevereiro de 1963.
8.6) Integrante da representação
brasileira nos Seminários Metodológicos de
Integração
da
América
Latina,
em
Montevidéu (maio de 1964) e em Bogotá
(novembro de 1964), São Paulo (maio de
1965) e Buenos Aires (novembro de 1965).
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9)
Associações
Cientificas
Técnicas:
Biomatrie Society.
Econometric Society.
Institute of Management Science.
Regional Science Association.
American Economic Association.
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10) Trabalhos Publicados:
10.1)
Conceito
Moderno
de
Coeficiente de Segurança. Revista
Engenharia, 135, novembro de 1953.
10.2) A Relação entre a Tensão
Adminissível
Correspondente
ao
Recalque Unitário e à Resistência à
Penetração em Argilas: Um Problema de
Regressão Linear com Dados Isoladas.
Boletim de Estatística Aplicada à
Engenharia, 1, 1953, 1/19.
10.3) A Relação entre o Grau de
Compactação e a Umidade dos Solos: um
Problema de Regressão com Dados
Grupados.
Boletins
de
Estatística
Aplicada à Engenharia, 1, 1953, 21/35.
10.4) Estudo Estatístico do Ferro
Redondo de Bitola 1/4". Boletins de
Estatística Aplicada à Engenharia, 1,
1953, 37/57.
10.5) Estudo da Influência de Alguns
Fatôres na Resistência de Blocos
Parcialmente Carregados: Um Problema
de Comparação entre Regressões.
Boletins de Estatística Aplicada à
Engenharia, 1, 1953, 59/69.
10.6) O Problema da Fixação da
Tensão Admissível das Argilas a partir da
Resistência à Penetração. Anais da
Associação Brasileira de Mecânica dos
Solos, 3, 1954, 9/16.
10.7) Os Extremos de Amostras
Ocasionais e suas Aplicações à
Engenharia. X + 165 PP. Tese
apresentada ao concurso de docência
livre da Cadeira de Economia Política,
Estatística
Aplicada,
Organizações
Administrativas da Escola Politécnica, da
Universidade de São Paulo, em novembro
de 1954. Resumo e critica – Mathematical
Review, 1956, pp. 279.
10.8) A Pesquisa da Origem do Solo
por
meio
de
Característicos
de
Plasticidade de Granulometria: um
Exemplo
de Análise
Discriminante
Boletins de Estatística Aplicada à
Engenharia, 2, 1955, 71/94.
10.9) A Influência da Dimensão
sôbre a Resistência à Tração em Corpos
de Prova de Borracha. Em colaboração
cem M. Outa. Boletins de Estatística
Aplicada à Engenharia, 7, 1955, 33/48.
10.10) Produção de Purfural a partir
de Sabugo de Milho: um Delineamento
em Blocos Incompletos. Em colaboração
com J. Buschinelli. Boletim de Estatística
Aplicada a Engenharia, 2, 1955, 1/12.
10.11) Curso de Estatística. 1.
Departamento de Publicações da Escola
Politécnica, 1955,.ix + 182 pp.
10.12) Nota sôbre Programado Linear
Estocástica. Departamento de Publicações da
Escola Politécnica, 1955, 15 pp.
10.13) Aplicações Industriais da
Programação Linear, Revista Engenharia,
nº 155, nov. 1955, 62/64.
10.14) O Processo Simplex na
Programação Linear, Revista Engenharia,
nº 156, dez. 1955, 104/107.
10.15)
Casos
Especiais
da
Programação Linear. Revista Engenharia,
nº 158, fev. 1956. 329/335.
10.16) O Processo Simplex na
Regressão Múltipla. Trabalho apresentado na I
Reunião da Sociedade de Biometria.
Biometrios, 1956, p. 232; e, Boletim de
Estatística Aplicada à Engenharia, 3, 1/9.
10.17) Curso sôpre Problemas
Econômicos Brasileiros Atuais. Cópia das
palestras proferidas na Escola de
Engenharia de São Carlos, 1956.
10.18) Colaborou com o Prof. Milton da
Silva Rodrigues, no Vocabulário Brasileiro de
Estatística. IBGE, 1950, 305 pp.
10.19) Colaborou com o escritório E.
C. O. T. E. C., na Memória Técnica da
Cosipa. 1956.

10.20) Aplicação da Programação
Linear à Teoria da Decisão dos
Empresários. vii + 172 pp. Tese
apresentada ao concurso de Cátedra da
Cadeira de Economia Política, Estatística
Aplicada e Organizações Administrativas
da Escola Politécnica, em novembro de
1956.
10.21)
Teoria
Matemática
da
Localização de
Indústrias. Revista
Engenharia, 1957, 300/303.
10.22) Estudo da Função Descarga –
Altura Fluviométrica: um Problema de
Análise de Covariância. Boletim de
Estatística Aplicada à Engenharia, 3,
1957, 25-41.
10.23)
Estatística
Aplicada
à
Engenharia. In Enciclopédia Técnica
Universal. Editora Globo, 1958, 2, 57/90.
10.24) Curso de Engenharia de
Produção
na
Escola
Politécnica,
Engenharia, nov. 1958.
10.25) Curso de Estatística. 2.
Departamento de Publicações da Escola
Politécnica, 1959, 262 pp.
10.26) Curso de Estatística. 3.
Departamento de Publicações da Escola
Politécnica, 1959, 144 pp.
10.27) Políticas Econômicas e a Teoria
da Decisão. Revista Cairu, 1, 1959.
10.28) Cursos Pósgraduados de
Aperfeiçoamento e de Especialização
Industrial nas Escolas de Administração,
de Economia e de Engenharia. Tese
apresentada no Seminário UniversidadeIndústria, em novembro de 1959.
10.29) Engenheiros e Economistas
no Campo da Produção. Publicação da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas da Universidade de São
Paulo, 1960.
10.30) Experiência Americana no
Ensino da Administração. Boletim da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas da Universidade de São
Paulo, nº 15, 1960, 1/16.
10.31) Sôbre o Ensino de Economia
e Administração. Boletim da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas
da Universidade de São Paulo, nº 15,
1960, 17/43.
10.32) Salário Mínimo no Estado de
São Paulo. Em colaboração com o Eng.
Henrique Silveira de Almeida. Boletim da
Escola de Sociologia e Política de São
Paulo, nº 13, maio de 1960, 63 pp.
10.33)
Brasil
na
Batalha
da
Produtividade. A Nova Engenharia (Edição
especial de "O Politécnico", 1960).
10.34) Evolução dos Preços de
Terrenos na Cidade de São Paulo. Em
colaboração com Eng. Sérgio Luiz de
Oliveira Assis. Revista de Ciências
Econômicas, nº 2, junho da 1961, 18/27.
10.35) Considerações sôbre a
Concentração do Sistema Bancário
Brasileiro, 1961. Tese apresentada no
Primeiro Congresso Nacional dos Bancos,
(mimeografado) 7 pp.
10.36)
Administração
Salarial.
Publicação conjunta do FIESP-CIESPEPUSP. 1962, 157 PP.
10.37) Conceito de Engenharia de
Produção. Boletim de Engenharia de
Produção, 1, 1962, 1/22.
10.38) Formação de Engenheiros
para Indústria. Boletim de Engenharia de
Produção, 1, 1962, 47/53.
10.39) O Irracional na Administração.
Digesto Econômico, nº 171, maio/junho
1963. Problemas Brasileiros, nº 3, junho
1963, 11/17.
10.40) Estudo Econômico para o
Projeto de um Pôrto. Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas,
(mimeografado) 33 + 37 pp.
10.41) Curso de Estatística –
Elementos. Livro Técnico, Rio de Janeiro,
1963, 292 pp.
10.42) Analogies Physiques dans Ia
Théorie de Iá Localization. In Quelques
Aspects Fondamentaux de 1'Économie
Moderne, Dunod, Paris, 1954, 53/55.
10.43) Mercado da Cosima. Estudo
preliminar, 1964 (

10.44)
Ensino
Superior
e
Industrialização. In Educação Técnica e
Industrialização. Publicação do Forum
Roberto Simonsen, 1964, 37/55.
10.45) Pagamento com Incentivo X
Dia de Trabalho Medido. In Publicação
Trimestral da Pesquisadora de Relações
Industriais Limitada, nº 6, 1964.
10.46) Trabalhos em publicação:
a) Pesquisa de mercado de chapas a
de aço I. A ser publicado no Boletim de
Engenharia de Produção. nº 2.
b) Engenharia de Produção x
Administração Industrial.
Contrôle de Eficiência do Trabalho:
Incentivo x Dia de Trabalho Medido.
Uma Filosofia do Contrôle.
(A serem incluídos, acari mais sete
artigos, em um livro a ser publicado e na
Coleção de Engenharia de Produção e
Administração Industrial, da Editôra
Pioneira.
c) Demand Projections – a ser
publicado pela Brooking's Institution –
Washington DC.
10.47) Colaborou na elaboração dos
seguintes documentos oficiais:
Plano de ação do Govêrno Carvalho
Pinto;
Relatórios do Banco do Estado de
São Paulo – 1959-1960.
Regulamento do Fundo de Expansão
Agro-Pecuária – 1961.
10.48) Responsável pela Coleção de
Engenharia de Produção e Administração
Industrial, a ser editado pela Editôra
Pioneira, com um volume no prelo.
10.49) Contribuição à Teoria da
Localização Industrial – Tese apresentada
ao concurso à Cátedra da Cadeira XXIV
da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade de São Paulo.
11) Diversos:
11.1) Prêmio Instituto de Engenharia.
do ano de 1948, pela monografia "Cálculo
dos Esforços Solicitantes nas Vigas
Perimetrais de uma Placa Retangular
Carregada Uniformemente".
11.2) Paraninfo dos engenheirandos
da Escola Politécnica, nos anos de 1957
e 1962.
11.3) Paraninfo dos formandos da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de 1958 e Patrono dos
formandos de 1963.
À Comissão de Economia.
MENSAGEM Nº 227, DE 1966
(Nº 405, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal.
De
acôrdo
com
o
preceito
constitucional e nos têrmos dos artigos 22
e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de
1961, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas excelências a
dsignação que desejo fazer do Senhor
Frederico de Chermont Lisboa, ocupante
do cargo de Ministro de Primeira Classe
da carreira de Diplomata, do Quadro de
Pessoal, Parte Permanente, do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer a
função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República da Tunísia.
A fôlha de serviços do Ministro Frederico
de Chermont Lisboa que me induziu a
escolhê-lo para o desempenho, dessa elevada
função, consta da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 23 de junho de 1966. –
Humberto de Alencar Castello Branco.
CURRÍCULO VITAE
EMBAIXADOR FREDERICO
DE CHERMONTO LISBOA
O Embaixador Frederico de Chermont
Lisboa nasceu em Belém, Estado do Pará,
em 1 de novembro de 1905.
2. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores, como Auxiliar Con-
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tratado, em 2 de junho de 1933; nomeado
Côsul de Terceira Classe, em 1º de
fevereiro de 1934; promovido a Segundo
Secretário, por merecimento, em 31 de
agôsto de 1936; promovido a Primeiro
Secretário, por antiguidade, em 10 de
dezembro de 1945; Conselheiro, em 14
de junho de 1951; promovido a Ministro
de Segunda Classe, por merecimento,
em 11 de junho de 1952; promovido
a
Ministro
de
Primeira
Classe,
por merecimento, em 14 de outubro de
1964.
4. Durante sua carreira exerceu as
seguintes funções no exterior: Segundo
Secretário na Legação do Brasil em
Peipin;
Segundo
Secretário
na
Embaixada do Brasil em Lisboa; Segundo
Secretário na Embaixada do Brasil em
Londres; Segundo Secretário na Legação
do Brasil no Cairo; Encarregado de
Negócios no Cairo; Cônsul-Adjunto em
Antuerpra;
Ministro-Conselheiro
da
Embaixada do Brasil em Nova Delhi;
Enviado
Extraordinário
e
Ministro
Plenipotenciário junto ao Govêrno da
República do Líbano; Cônsul-Geral do
Brasil em Londres; Cônsul-Geral do Brasil
e em São Francisco; Encarregado
de Negócios no Haiti; Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto
ao
Govêrno
do
Senegal;
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República Islâmica da
Mauritânia; Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República do Mali, estas
duas últimas funções em caráter
cumulativo com a função de Embaixador
no Senegal.
5. Além dessas funções, exerceu as
seguintes
missões
e
comissões:
Designado par integrar a Comissão de
Recepção ao Presidente do Uruguai, em
1934; designado para integrar a
Comissão de Recepção ao Senador
Marconi, em 1935; designado para servir
na Delegação do Brasil junto à Comissão
de Inquérito nos Bálcans, em 1949; à
disposição da Missão Especial do México,
por ocasião da posse do Presidente
Getúlio Vargas, em 1951; Chefe da
Divisão de Passaportes, em 1952;
à
disposição
do
Doutor
Alberto
Lleras Camargo, Secretário-Geral da
Organização dos Estados Americanos, na
sua visita oficial ao Brasil, em 1952;
designado para acompanhar o Presidente
da República do Líbano, em sua visita ao
Brasil, em 1954, chefe da Delegação do
Brasil ao Festival Mundial de Arte Negra,
em Dacar, em 1966.
6.
Verifica-se
dos
seus
assentamentos pessoais:
a) nada consta nos mesmos que o
desabone;
b) foi diversas vezes elogiado pelo
desempenho dado às missões que lhe
foram confiadas.
7. Sua Excelência, que exerce, no
momento, a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno do Senegal e, em
caráter cumulativo com esta, as de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário junto aos Governos da
República Islâmica da Mauritânia e da
República do Mali, é indicado para
exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno da República da
Tunisia.
Secretaria de Estado, em ..... de
.......... de 1966. – Pedro H. F. Belloc,
Chefe, interino, da Divisão do Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores.
OFÍCIOS
Ns. 147 e 148, de 23 do mês em
curso, do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado as seguintes
proposições:
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Projeto de Lei da Câmara Nº 147, de
1966
(Nº 3.666-B/66, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre a prescrição do
direito de ação judicial e de reclamação
administrativas
contra
concursos
públicos.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Prescreve em um (1) ano, a
contar da data da homologação do
respectivo resultado final, o direito de
ação judicial contra o julgamento de
provas de concursos para o provimento
de cargos, empregos ou funções da
Administração Federal, centralizada ou
autárquica, bem como contra as decisões
administrativas de qualquer natureza
adotadas no processamento dos mesmos
concursos.
Art. 2º Prescreve em cento e oitenta
(180) dias o direito de reclamação
administrativa, de qualquer natureza,
contra os concursos a que se refere o
artigo anterior.
Parágrafo
único.
O
prazo
estabelecido neste artigo conta-se da
data da identificação de cada prova do
respectivo concurso e poderá ser
interrompido, até três vezes, por pedido
de revisão, de reconsideração ou recurso
tempestivamente interposto.
Art. 3º Do resultado do julgamento
de
concursos
públicos
cabe,
exclusivamente:
I – pedido de revisão de provas, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua
identificação e vista pelos candidatos;
II – pedido de reconsiderado ao
Diretor do órgão que houver realizado o
concurso, quando o pedido de revisão fôr
indeferido ou não decidido no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;
III
–
recurso
á
autoridade
imediatamente superior, quando o pedido
de reconsideração fôr indeferido ou não
decido no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua apresentação;
Art. 4º Fica autorizada a incineração
das provas e de todo o material Inservível
de cada concurso, uma vez prescritos o
direito de reclamação administrativa e de
ação judicial na forma desta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
A Comissão de Projetos do
Executivo.
Projeto de Lei da Câmara Nº 148, de
1966
(Nº 3463-B/66, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade do Maranhão e
dá outras providêricias.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a instituir a Fundação
Universidade do Maranhão, que se
regegerá por estatutos aprovados por
decreto do Presidente da República,
depois de homologados pelo Conselho
Federal de Educação.
Art. 2º A Fundação será uma
entidade
autônoma
e
adquirirá
personalidade jurídica a partir da
inscrição, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o
qual serão apresentados os Estatutos e o
decreto que os aprovam.
Art. 3º A Fundação terá por objetivo
implantar,
progressivamente,
e
Universidade do Maranhão, instituição de
ensino superior, de pesquisa e estudo em
todos os ramos do saber, visando,
imediatamente, a contribuir para a,
solução de problemas regionais de
natureza econômica, social e cultural.
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Art. 4º Organizada a Fundação
Universidade do Maranhão, e empossado
seu primeiro Conselho Diretor ficam
revogados os efeitos do Decreto nº
50.832, de 22 de junho de 1961, e,
conseqüentemente,
extinta
a
Universidade do Maranhão, mantida pela
Sociedade Maranhense de Cultura
Superior.
Art. 5º O patrimônio da Fundação
Universidade
do
Maranhão
será
constituído:
I – pelos bens do domínio Federal
que, na data da promulgação desta lei,
integram os patrimônios da Faculdade de
Direito de São Luiz do Maranhão e da
Faculdade de Farmácia e Odontologia de
São Luiz do Maranhão, federalizadas de
conformidade com o item II do art. 3º da
Lei nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950,
compreendendo imóveis, móveis e
instalações, veículos e semoventes;
II – pelos bens móveis e imóveis
pertencentes a Universidade Católica do
Maranhão e que, na data da promulgação
desta lei, estiverem sendo utilizadas pelas
Escolas
integrantes
da
referida
Universidade,
será
incorporada
à
Fundação.
III – pelos bens e direitos que, no ato
constitutivo
da
Fundação,
forem
oferecidos por outras entidades e
pessoas interessadas nos seus objetivos;
e
IV – pelas doações e subvenções
que lhe venham a ser feitas pela União,
por Estados, por Municípios e por
quaisquer
entidades
públicas
ou
particulares, nacionais ou estrangeiras.
Art. 6º Para manutenção da
Fundação, a lei orçamentária federal
consignara, anualmente, recursos sob a
forma da dotação global.
Art.
7º
A
Fundação
será
administrada por um Conselho Diretor,
composto de 6 (seis) membros e 2 (dois
suplentes, escolhidos, uns e outros, entre
pessoas estranhas aos quadros da
Universidade, de ilibada reputação e
notória competência, e se renovara, cada
2 (dois) anos, pela sua metade.
§ 1º O Conselho Diretor elegera
entre os seus membros o Presidente da
Fundação.
§ 2º De uma lista tríplice apresentada
pelo Conselho Universitário, de pessoas de
ilibada reputação e notória competência, o
Conselho Diretor eleborá o Reitor, cujas
funções serão executivas e didáticas e
definidas nos Estatutos da Universidade.
§ 3º Os membros do Conselho
Diretor exercerão mandato por 4 (quatro)
anos, podendo ser reconduzidos.
§ 4º Os membros e suplentes do
primeiro
Conselho
Diretor
serão
escolhidos pelo Presidente da República;
a) 2 (dois) de listas tríplices
apresentadas
pela
Sociedade
Maranhense de Cultura Superior;
b) 2 (dois) de listas tríplices
apresentadas pelas congregações da
Faculdade de Direito de São Luiz do
Maranhão e da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de São Luiz do Maranhão;
c) 2 (dois) de livre escolha do
Presidente da República.
§ 5º Os suplentes serão escolhidos
pelo Presidente da República das listas
tríplices referidas nas letras a e b do
parágrafo anterior.
§ 6º Feita a escolha pelo Presidente da
República, êste fixará mandatos de 2 (dois) e 4
(quatro) anos para cada metade do primeiro
Conselho Diretor e para as suplentes.
§ 7º A renovação do Conselho Diretor se
fará por escolha e nomeação do Presidente da
República, entre os nomes de pessoas de
uma lista tríplice apresentada para cada vaga
peio Conselho Universitário, observado o
disposto neste artigo.
Art. 8º Passar, desde logo, a integrar
a
Universidade
do
Maranhão,

criada por esta lei, os seguintes
estabelecimentos de ensina superior:
I – Faculdade de Direito de São Luiz
do Maranhão (Lei nº 1.254, de 4 de
dezembro de 1950
II – Faculdade de Farmácia e
Odontologia de São Luiz do Maranhão
(Lei nº 1.254 de 4 de dezembro de 1950),
que se desdobrará em Faculdade de
Odontologia;
III – Faculdade de Filosofia de São
Luiz do Maranhão (Decretos números
39.663, de 28 de julho de 1956, e 40.231,
de 31 de outubro de 1956), integrante da
antiga Universidade do Maranhão, com a
denominação de Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras;
IV – Faculdade de Ciências Médicas
do Maranhão (autorizada pelo Decreto nº
43.941, de 3 de julho de 1958), integrante
da antiga Universidade do Maranhão);
V – Faculdade de Serviço Social do
Maranhão (Decreto nº 39.082, de 301 de
abril de 1956) e Escola de Enfermagem
São Francisco de Assis (Decreto nº
40.062, de 6 de outubro de, 1960), quer
como agregadas, quer como incorporadas
sob
a
administração
comum
da
Universidade criada por esta lei.
Art. 9º A Universidade do Maranhão
gozará de autonomia didática, administrativa,
financeira e disciplinar, nos têrmos do art. 80
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
dos seus próprios estatutos elaborados pelo
Conselho Diretor de conformidade com as
disposições desta lei, e dos Estatutos da
Fundação Universidade do Maranhão, ambos
homologados pelo Conselho Federai de
Educação e aprovados por decretos do
Presidente da Republica.
Parágrafo único. Os Estatutos da
Universidade só poderão ser reformados
pelo seu Conselho Universitário, na forma
que fôr estabelecida, e qualquer
modificação, com parecer favorável do
Conselho Diretor, deverá ser aprovada
por decreto do Poder Executivo, nos
têrmos deste artigo.
Art. 10. Dos Quadros do pessoal da
Fundação e da Universidade terão as
seguintes designações:
I – docente;
II – técnico; e
III – administrativo.
§ 1º Os contratos de pessoal da
Fundação e da Universidade, das três
designações acima, reger-se-ão pela
legislação do trabalho, admitindo-se a
requisição, para elas, de servidores
públicos ou autárquicos.
§ 2º Os quadros do pessoal da
Fundação e da Universidade e o
preenchimento das respectivas vagas
observarão as normas da legislação em vigor.
§ 3º Na contratação do pessoal
docente, serão observadas, no que
couber, as disposições do Estatuto de
Magistério Superior.
§ 4º Nenhum docente ou técnico
poderá ser admitido sem que proceda a
instalação
do
respectivo
serviço,
ressalvados os casos de admissão para
organização imediata funcionamento de
um novo serviço.
§ 6º Aos atuais professôres fundadores
das Faculdades integrantes da Universidade
Católica do Maranhão, incorporadas à
Fundação, será assegurada a contratação nas
cátedras que, anteriormente, regiam.
§ 6º São extintos, à medida que se
vagarem, os cargos públicos federais da
Faculdade de Direito de São Luiz do
Maranhão e da Faculdade de Farmácia e
Odontologia de São Luiz do Maranhão,
devendo então os cargos correspondentes ser
providos nos têrmos do parágrafo primeiro
deste artigo.
Art. 11. O pessoal do serviço
público federal, ora lotado nas duas
Faculdades incorporadas à Fundação
Universidade
do
Maranhão,
passará
automaticamente,
a
disposição
da
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mesma, assegurados os direitos e
vantagens dos seus cargos.
Parágrafo único. Será, igualmente,
aproveitada nos quadros da Fundação
Universidade do Maranhão o pessoal
técnico e administrativo da (Universidade
Católica do Maranhão, assegurados seus
direitos e vantagens.
Art. 12. O Poder Executivo por ato do
Ministro de Estado da Educação e
Cultura, designará une representante
para os ates de constituição da Fundação
Universidade do Maranhão.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
As Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
I – De encaminhamento de
autógrafos de Projeto de Lei sancionado.
Oficio nº 1.296, de 17 do mês era
curso – com referência ao Projeto de Lei
nº 3.525-0-66, na Câmara, que institui o
Código Sanitário do Distrito Federal,
sancionado em 14 do mês em curso;
II – Comunicação da aprovação de
emendas do Senado a Projetos de Lei da
Câmara:
Oficio nº 1.300, de 20 do mês em
curso – com referência as emendas ao
Projeto de Lei nº 3.563-E-66, na Câmara,
que altera, sem aumento da despesa,
distribuição de dotações consignadas na
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1966;
Oficio nº 1.302, de 29 do mês em curso –
com referência à emenda ao Projeto de Lei nº
1.931-B-60, que concedo pensão especial de
Cr$ 9.600 (nove mil e seiscentos cruzeiros)
mensais a Marra Pompéia de Carvalho, viúva
de Rivaldo Coelho de Carvalho, e seus filhos
menores.
OFÍCIOS DO MINISTRO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
(De 17 do mês em curso)
Aviso nº 517 – comunica que aquela
Côrte mandou anotar o ato correspondente ao
Decreto Legislativo nº 15-66;
Aviso nº 518 – comunica que aquela
Corte mandou anotar o ato correspondente ao
Decreto Legislativo nº 18-66;
Aviso nº, 527 – comunica que aquela
Côrte mandou anotar o ato correspondente ao
Decreto Legislativo nº 19-66.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro da Fazenda:
(Avisos de 22.6.66).
Nº BR-23 – com referência ao
Requerimento nº 168-66, do Sr. Senador
Bezerra Neto;
Nº BR-24 – com referência ao
Requerimento nº 174-66, do Sr. Senador
Gilberto Marinho;
Nº BR-25 – com referência ao
Requerimento nº 173-66, do Sr. Senador
Bezerra Neto;
Nº. BR-26 – com referência ao
Requerimento nº 184-66, do Sr. Senador
Gilberto Marinho;
Nº BR-27 – com referência ao
Requerimento nº 167-66, do Sr. Senador
Bezerra Neto;
II – Do Ministro da Justiça e
Negócios interiores:
(Ofícios de 16 do mês em curso).
Nº G-554-B, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara nº 329-65, no
Senado e nº 2.860-C-65, na Câmara que
estende aos agentes fiscais do imposto
de renda o direito previsto no art. 96 da
Lei nº 4.592, de 20 de novembro de 1964;
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Nº G-555-B – com referência ao
Requerimento nº 108-66, do Sr. Senador
Aarão Steinbruch;
III – Do Ministro da Aeronáutica: a
Aviso nº 50-GB 5-256, de 20 do mês em
curso com referência ao Requerimento nº
141-66, do Sr. Senador Edmundo Levi:
PARECERES
Parecer nº 679, de 1966
Da Comissão de Economia, sôbre o
Oficio nº 319, de 4.5.65, do Presidente da
Associação das Federações Rurais do Estado
de São Paulo, encaminhando apreciação do
seu Departamento do Café a respeito do
embarque da safra 196-1966.
Relator: Sr. Atíllio – Fontana.
A Federação das Associações
Rurais do Estado de São Paulo
encaminhou ao Senado Federal, para
conhecimento,
apreciação
do
seu
Departamento do Café sôbre o embarque
da safra de 1965 -1966.
Diz o trabalho em referência que, em
1963, a produção exportável do mundo foi de
apenas 49:139.485 sacas de café. A
importação, porém, foi de apenas 48.637.000
sacas,. Devendo ter havido, além dos
estoques já existentes uma sobra de mais
302.485 sacas. Para a exportação verificada, a
África concorreu com 12.397.000 sacas,
sendo 9.297.750 de robusta e 3.099.250 de
arábicos. A Ásia e a Oceania exportaram
1.647.000 e o hemisfério ocidental figurou com
34.587.000 sacas de arábicos e o Brasil,
nesse total, com 19.514.000, tendo vendido
mais de que sua produção exportável, que era
de apenas 19 milhões de sacas, retirando o
excedente de seus estoques.
O
têxto
prossegue,
com
a
observação de que os consumidores de
café não têm todos o mesmo gôsto. "Uns
procuram os cafés suaves, como os
americanos das regiões setentrionais, os
escandinavos e os alemães; outros
preferem até os de aroma de iodofórmio.
Alguns reclamam torrações de um
castanho claro; e vários desejam uma
torração forte, para a composição de uma
bebida espumante. E quase todos levam
a
efeito
"blands'",
entrando
na
composição, além dos moles, os cafés
duros e os robusta, que são neutros, não
têm gosto, nem cheiro e fazem massa."
Criaram-se várias faixas de consumo
diferentes, através do Brasil, cada uma
delas
com
preferência
para
um
determinado tipo de café.
De outro lado, a assombrosa
fertilidade do solo paranaense passou a
criar caso grave para a economia cafeeira
por força de normas que foram impostas
ao Estado do Paraná, no que se refere á
comercialização externa de suas safras.
O IBC – voltamos a transcrever o texto –
"ao invés de estudar as possibilidades de
colocação do produto paranaense,
estabeleceu-lhe uma indireta proibição de
vendas para o exterior de forma a
possibilitar-lhe durante três anos, em que
êle colheu 39 milhões de sacas, a
exportação de sòmente dez milhões, por
Paranaguá. E' o que o obrigatório registro
mínimo de suas vendas permaneceu com
a diferença de um centavo de dólar
abaixo do preço, oficial dos cafés
embarcados em Santos.
Assim aquêle porto não pôde colocar-se
nos mercados exteriores, concorrendo com
cafés, que lhe são semelhantes, de forma que
o govêrno foi compelido a comprar-lhe as
sobras colossais, impondo uma enorme
contribuição aos frutos remetidos para fora.
De um ano a esta parte, essa política
foi definitivamente consagrada pelas
resoluções
do
Instituto,
que
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passou a adquirir, no interior, a um só
preço de 40 mil cruzeiro, a saca, todo o
café do tipo 5-6 para melhor, até cem 66
defeitos por 300 gramas, e nos portos a
levar a efeito, sem nenhum ágio para os
finos, a cone versão das cambiais
resultantes das vendas, com saque de 43
conta (agora 42) por libra-pêso, a 45 mil
cruzeiros por unidades embarcada.
A conseqüência foi a paralisação de
São Paulo e do Sul de Minas. Todos os
cafeicultores e até as cooperativas,
passaram
a
sujar
seus
grãos
beneficiados, levando a efeito misturas de
seus artigos bons, até dos suaves, com
grãos de tipos baixos, para fazerem os
5/6, a ser vendido ao govêrno. "
Observa então o texto que o que tem
significação é que não "tendo em
prateleiras os finos cafés arábicos, para
atender as ordens de seus clientes, o
Brasil foi deixando de vender, enquanto
seus freguêses procuraram em outras
partes as mercadorias que desejavam. Os
americanos apresentaram uma queda de
1% em seu consumo.
Em oito meses, como está
assinalado à página 102 do "Cofee
Annual" vendemos a todos nossos
tradicionais compradores menos do que a
metade vendida no ano anterior. Nesse
período a remessa foi de apenas
9.896.808 sacas.
Agora precisamos programar nosso
comportamento na safra 1965-1966, que
o govêrno avalia, em 36 milhões de sacas
e os americanos em 23.750.000 (Cofee
Annual de 1964, pág. 70). Deve o IBC
continuar a impor aos produtores
brasileiros essa terrível equalização, por
baixo? Devemos continuar a produzir café
para vender ao govêrno?
Parece-nos que não.
O govêrno, marcada uma quota de
expurgo de cinco por cento e uma série
de equilíbrio de trinta e cinco, que
continuará a pertencer ao embarcador,
não deverá comprar nenhum café no
inferior. Em compensação, os sessenta
por cento destinados aos mercados, a
serem liberados pela ordem dos
embarques deverão numa relativa
liberdade de comércio, dar a seus
possuidores, aproximadamente, o valor
internacional do produto. O sistema de
defesa de preços estáveis, aprovado pela
Organização Internacional do Café,
proposto pelo Brasil, deve desenvolver-se
satisfatoriamente, não reclamando uma
atuação singular dêste País, marcando
registros mínimos, o que importaria na
defesa do teto das cotações de limite do
Acôrdo, passando a garantir a venda dos
concorrentes, por baixo. Proporíamos,
então, que o Govêrno impusesse um
saque único de trinta dólares por saca, a
uma conversão igual a noventa por cento
da taxa de câmbio livre, o que lhe daria
uma arrecadação de 5.475 cruzeiros por
saca, admitindo que sejam negociados
livrementes os restas dos valores da
venda. Esta liberdade fará desaparecer
tôdas as fraudes de faturamento e
determinará uma composição, cada vez
maior, de cafés finos, para a reconquista
dos mercados pelos brasileiros. O poder
público, por seu Banco oficial, teria
apenas o deve de financiar 60% da safra,
à base de 80% do seu valor."
O
trabalho
encerra,
como
procuramos mostrar neste relato, segura
o análise do que se passa em nosso o
país no setor da economia cafeeira, bem
como alinha valiosas sugestões e às
autoridades governamentais para o
melhor ajustamento da nossa política de
café, aos reais interêsses do país.
Propomos, assim, que esta Comissão
de
Economia
tome
conhecimento

do trabalho em tela – e que seja êle
arquivado.
Sala das Comissões, em 22 de junho
de 1966. – Adolpho Franco, Presidente. –
Attílio Fontana, Relator. – José Leite. –
José Feliciano – Domício Gondim. –
Ermírio de Morais.
Pareceres ns. 680 e 681, de 1966
PARECER Nº 680, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 21, de 1966, que inclui o Conselho
Administrativo da Defesa Econômica
(CADE) na Comissão Consultiva de
Mercados de Capitais junto ao Conselho
Monetário Nacional.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964; que dispõe sôbre a Política e as
Instituições Monetárias, Bancárias e
Cerditicias, cria o conselho Monetário
Nacional e dá outras providências, assim
dispõe, em seu art. 7º, item II:
"Art. 7º Junto ao Conselho Monetário
Nacional funcionarão as seguintes
Comissões Consultivas:
II – de Mercado de Capitais,
constituída de representantes 1 – do
Ministério da Indústria e do Comércio; 2 –
do Conselho Nacional de Economia; 3 –
do Banco Central da República do Brasil;
4
–
do
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico; 5 – dos
Bancos Privados; 6 – das Sociedades de
Crédito, Financiamento e Investimentos; 7
– das Bôlsas de Valôres; 8 – das
Companhias de Seguros Privados e
Capitalização; 9 – da Caixa de
Amortização.
O presente projeto, de autoria do
eminente Senador Vicente Bezerra Neto,
inclui, no referido item, mais um número
10, assim redigido:
"10 – do Conselho Administrativo da
Defesa Econômica (C. A.D. E.)
2. Justificando a proposição, seu
ilustre autor argumenta com o fato de o
Conselho Administrativo da Defesa
Econômica
ter
finalidades
que
aconselham
a
sua
inclusão
na
mencionada Comissão Consultiva de
Mercados de Capitais.
3. Sôbre o mérito do assunto deverá
falar a Comissão de Economia.
No tocante ao aspecto constitucional
e jurídico, sob o qual nos cumpre
apreciar a matéria, nada há a objetar ao
projeto.
Sala das Comissões, em, 17 de
junho de 1966. – Wilson Gonçalves,
Presidente. – Gay da Fonseca; Relator. –
Afonso Arinos. – Bezerra Neto. –
Josaphat Marinho. – Menezes Pimentel.
PARECER Nº 681, DE 1966
Da Comissão de Economia, sôbre o
Projeto de Lei do Senado, nº 21, de 1966,
que inclui o Conselho Administrativo da
Defesa Econômica (CADE) na Comissão
Consultiva de Mercados de Capitais junto
ao Conselho Monetário Nacional.
Relator: Sr. José Feliciano
A proposição manda incluir o Conselho
Administrativo da Defesa Econômica (CADE)
entre os organismos mencionados no item II.
do Art. 7º, da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, integrantes da
Comissão Consultiva de Mercados de Ca-
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pitais que funciona junto ao Conselho
Monetário Nacional.
Explica o nobre Senador Bezerra
Neto, autor da proposição, que o objetivo
atingir, é sanar uma omissão de que se
ressente a Lei citada.
Essa Lei dispõe sôbre a Política e as
Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências. E o
seu art. 7º determina que junto ao
Conselho funcionarão quatro Comissões
Consultivas; a primeira referente ao
sistema bancário; a segunda referente às
representações do mercado de capitais; a
terceira com as representações de crédito
rural; e a quarta com as representações
de crédito industrial.
Em cada grupo, prossegue à
justificação, a Lei alinha os órgãos
representados, no item II, quanto às
entidades representativas do Mercado de
Capitais, "não inclui o Conselho
Administrativo da Defesa Econômica,
órgão cujas finalidade e prerrogativas não
o colocam à margem do sistema
financeiro nacional."
A Comissão de Constituição e
Justiça examinou a matéria em 17 de
junho corrente, sendo relator o eminente
Senador Gay da Fonseca reconhecendo
que, do ponto de vista constitucional e
jurídico, "nada há a objetar ao projeto."
Observamos que o § 3º, de art. 7º da
citada Lei nº 4.595 determina que...
“O Conselho Monetário Nacional, pelo
voto de 2/3 (dois terços) de seus membros,
poderá ampliar a competência das Comissões
Consultivas bem como admitir a participação
de representantes de entidades, não
mencionadas neste artigo, desde que tenham
funções diretamente relacionadas com suas
atribuições."
Pela disposição em tela verificamos
que Admitir a participação nas Comissões
Consultivas
de
representantes
de
entidades não mencionadas na parte de
Lei que trata da composição o dêsses
Órgãos é de competência do próprio
Conselho Monetário através de decisões
que, no caso deverão ser tomadas por
dois terços de seus membros.
Dentro aliás da faixa de competência
que lhe é determinada pelo dispositivo
legal a que nos referimos o Conselho
Monetário Nacional deliberou, em 28 de
fevereiro de 1966 ampliar as três
Comissões Consultivas que funcionam
junto e êle. Da Comissão Consultiva de
Mercado de Capitais passeram a fazer
parte representantes do Banco do Brasil.
Pode
o
Congresso
Nacional
evidentemente modificar o texto de uma
lei qualquer momento, desde que o faça
com a observância das normas jurídicas
universais respeitando também a letra da
Constituição vigente Quem pode o mais,
cabe lembrar, pode o menos.
Mas o problema não está situado nesse
plano, achamos. O fato a levar em conta é que
o própria Congresso Nacional decidiu, em
1964 ao aprovar o projeto que se transformaria
na Lei nº 4.595, que a ampliação das
Comissões Consultivas previstas no art. 7º
dêsse diploma seria decidida pelo Conselho
Monetário Nacional.
Existiam e existem, por certo,
especiais razões a tôda a sistemática do
texto em apreço condicionadoras da
disposição veiculada no § 3º do art. 7º.
Não identificamos, outrossim com
referência à medida ora proposta no
projeto
ponderáveis
motivos
que
justifiquem por parte do Congresso a
quebra daquela sistemática. Isto é, que o
Congresso venha a tomar uma decisão
que caberia ser tomada como o próprio
Congresso decidiu soberanamente pelo
Conselho monetário.
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Pelos motivos expostos, portanto
opinamos pela rejeição do projeto.
E o parecer.
Sala das Comissões, 22 de junho de
1966, – Attílio Fontana, Presidente – José
Feliciano, Relator. – José Ermírio. – José
Leite. – Domício Gondim. – Adolpho
Franco.
Parecer nº 682, DE 1966
Da Comissão de Economia, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 116.
(Projeto de Lei nº 905-C-59 – câmara),
que modifica o § 1º do art 3, da Lei nº
970, de 16 de dezembro de 1949, que
dispõe sôbre as atribuições, organizarão
e funcionamento do Conselho Nacional
de Economia.
Relator: Sr. Adolpho Franco.
Determina o projeto que o parágrafo
1º do art. 3º da Lei nº 970 de 16 de
dezembro de 1949, passa a ter a seguinte
redação:
"A investidura no Cargo de
Conselheiro é incompatível com o
exercício de qualquer outra função
política e durará cinco anos Um mês
antes de terminarão dêsse prazo o
Presidente da Republica submeterá á
aprovação elo Senado o nome sôbre que
tenha recaído sua escolha para o período
seguinte, permanecendo no cargo o
Conselheiro cujo mandate termina com as
vantagens e deveres a êle inerentes, até
a posse do substituto."
O nobre Deputado Cunha Bueno
autor da proposição justificou-a dizendo
que seu objetivo é evitar solução de
continuidade no rítimo do trabalho do
Conselho Nacional de Economia criado
pelo artigo 205 da Constituição Federal.
Da ausência de disposição nos
têrmos de que está sendo proposta na
legislação que disciplina e funcionamento
do Conselho Nacional de Economia vem
decorrendo
sensíveis
prejuízos
á
produtividade dêsse Órgão basta dizer
que algumas vêzes o plenário do CNE, se
reuniu com ano nas cinco membros dos
noves previsto na Lei nº 970 de 16 de
dezembro de 1949.
Por outro lado – é ainda e texto da
justificação que estamos focalizada – ao
Comissões Especiais do nº 970, são
presididas por Conselheiros e que deixa
mais em evidência a necessidade de não
serem tumultuados os trabalhos do CNE
pelos claros abertos na sua composição.
Na Câmara foi a propositura a
exame nas Comissões de Constituição e
Justiça e de Economia tendo ambas
oferecido emendas substitutivas.
O substitutivo de Comissão de
Justiça de autoria do saudoso San Tiago
Dantas foi aprovado pelo plenário da
Caso e dessa forma passou a constituir o
texto do projeto ora submetido á
consideração do Senado Federal.
A tramitação do projeto da Câmara
dos Deputados de 1959 a 1966 foi como
vimos marcada por processo rigoroso de
análise e aperfeiçoamento do respectivo
texto
para
que
–
resguardados
fundamentalmente do meritórios objetivos
colimados por seu Autor – ficassem
também atendidos outros importantes
aspectos do assunto ligados á sistemática
geral da legislação que rege o Conselho
Nacional de Economia.
São em nosso entender pacíficos o
evidentes os méritos da proposição pois,
permanecem válidas as razões que a
justificaram quando foi apresentada.
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Assim, na linha de exposto,
opinamos pela aprovação.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 22 de junho
de 1966, – Attílio Fontana, Presidente. –
Adolpho Franco, Relator. – José
Feliciano. – Jose Ermírio. – José Leite. –
Domício Gondim.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Vianna. (Pausa)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO (sem revisão
do orador.): – Senhor Presidente da
República o substitutivo do eminente relator,
Deputado Vasco Filho, ao Projeto de Lei nº 8,
enviado ao Congresso Nacional.
A proposição consistiu numa autorização
de crédito especial, ao Ministério de Viação e
Obras Públicas – Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – de 97 bilhões e 500
milhões, que, ajuntados aos recursos
oferecidos pelo USAID, dão o montante de
111 bilhões. Como vejo redigido o projeto do
Executivo, trata-se de pedir aquêle crédito em
seu aspecto global, sem discriminações.
Alguns parlamentares, entre os quais nos
incluimos, conseguiram destacar para
aplicação localizada, modesta parte daquela
dotação. No caso da BR-262 – Vitória do
Espírito Santo a Corumbá, Mato Grosso, da
parte que, segundo a exposição de motivos
lhe era destinada (26 bilhões e 500 milhões) e
que particularmente soubemos se destinava à
pavimentação do trecho Araxá-Frutal, o relator
acolheu nosso pedido de destaque para o
reinício da implantação no trecho AquidauanaPôrto Esperança-Corumbá.
Essas obras foram sustadas no inicio da
gestão Juarez Távora, e ocorre que, na porção
Aquidauana-Campo Grande, últimamente nele
se trabalhava, quando também vem de ocorrer
inopinada paralização, inclusive com a retirada
das máquinas. E' técnica e econômicamente
injustificável a paralização dos dois trechos.
Não se deve acolher informe que subestime o
valor da obra. Escreveu-me um operoso
vereador da Câmara, Municipal de Corumbá
de que ali, no dia 13 dêste, quando
acompanhava em visita o eminente Presidente
da República, o ilustre matogrossense Ministro
Roberto Campos dissera ser um contra-senso
a construção do trecho da BR-262 – Pôrto
Esperança – Corumbá, visto nele correr a
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Seria o
Govêrno federal armar um concorrente aos
seus próprios interêsses. Discutível esta
afirmativa, pois por ela não se construiria mais
estradas de rodagens nas zonas onde passe
ferrovia, mas se a aceitando, para argumentar,
devemos dizer que vozes autorizadas das
classes produtoras da florescente e ampliável
região pecuarista, defendem outro traçado
para a rodovia, nos municípios de Corumbá,
Rio Verde e Coxim.
Não tem qualificativos para um abono,
mesmo a título do mediatismo ou urgência da
construção, os que negam os bons resultados
econômicos do fácil empreendimento.
Há poucos dias, no Rio de Janeiro, o
Congresso Internacional de Rodovias,
colocava a ligação Bolívia-Brasil, através
de Corumbá e por estrada de rodagem,
como obra de alto e imediato alcance.
Quando pleiteamos e obtivemos, o agora
dependente de sanção presidencial,
destaque de modesta verba para aquela
secção da BR-262, foi, antes de tudo o que
o trecho defendido passe a ter prioridade
Presidente da República, o ilustre

Presidente da República, o ilustre ma
dizer que vozes autorizadas, defendem
outro traçado para a rodovia, nos em lei.
Memoriais
da
região
foram
endereçados ao eminente Presidente
Castelo Branco.
Nesta oportunidade queremos dar
nosso inteiro apoio á ilustrada Câmara
Municipal de Aquidauana, da qual
recebemos o seguinte pedido de
informações,
que
retransmitimos
regimentalmente ao Senhor Ministro da
Viação:
"Câmara Municipal de Aquidauana,
Estado de Mato Grosso. Nº 35-66, em 5 de
maio de 1966. Assunto: solicita informações.
Senhor Senador:
A Câmara Municipal de Aquidauana,
interpretando o pensamento de seus
representados, a população desta cidade,
vem a presença de V. Ex.ª solicitando
seja lhe informada dos motivos que
causaram a suspensão dos trabalhos de
execução da estrada BR-262, com a
retirada das máquinas.
Julgamos desnecessário esclarecer a V.
Ex.ª por que de há muito reivindicamos esta
obra, pois certos estamos que V. Ex.ª, lídimo
representante do povo matogrossense,
conscio de seus deveres e preocupado com a
defesa de nossos interesses, já terá
acirradamente defendido esta causa tão justa,
eis que esta esquecida zona anseia por se
firmar, por oferecer sua pujança, o trabalho
e a capacidade de seus filhos ao
engrandencimento da Nação.
Na
expectativa
de
seu
pronunciamento a respeito, firmamo-nos
expressando-lhes nossos protestos de
alto aprêço e justa consideração.
(ass) Amaury Espíndola Trindade,
Presidente.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Sôbre a mesa requerimento, que
será lido pelo Sr. 1º Secretário:
E' lido o seguinte
REQUERIMENTO, Nº 248, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeremos, nos têrmos do artigo
213, do Regimento Interno, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Viação
e
Obras
Públicas,
através
do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagens as seguintes informações:
1 – Quais os motivos que ditaram a
suspensão dos trabalhos da BR-262, na
região de Aquidauana, Mato Grosso?
2 – Se há o propósito de não serem
retomados os trabalhos, em face da
retirada das máquinas que lá operavam.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1966. – Senador Vicente Bezerra Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento que acaba de
ser lido vai á publicação e, em seguida,
será despachado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa requerimento
que será lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 249, DE 1966
Requeremos, na forma regimental,
as
seguintes
homenagens
de
pesar pelo falecimento, ocorrido ontem
no Rio de Janeiro, em circunstância
dolorosíssimas do Professor Maurício de
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Medeiros, luminar da classe médica e do
magisterio Superior do Brasil.
– inserção em ata de um voto de
profundo pesar;
– apresentação de condolências à
família do extinto e ao Estado do Rio de
Janeiro, que ele representou no
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 24 de junho de
1960. – Vivaldo Lima – Gilberto Marinho –
José Guiomard – Adalberto Sena –
Bezerra Neto – Guido Mondim – Lobão da
Silveira – Pedro Carneiro – Afonso Arinos
– Adolpho Franco – Paulo Barros.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o requerimento.
O SR. VIVALDO LIMA: – Peço a
palavra, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, para
encaminhar a votação, o nobre senador
Vivaldo Lima. PTP – ma RontespçãoªO SR. SENADOR VIVALDO LIMA
PRONUNCIA
DISCURSO,
QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se a votação ao
requerimento do Senador Vivaldo Lima,
de
homenagem
de
passar
pelo
falecimento ao Professor Maurício de
Medeiros.
Esta aprovado.
Os Senadores que o aprovem,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Em conseqüencia, será inservido em
Ata um voto de profundo pesar, e
apresentadas condolências a família do
extinto e ao Estado ao Rio de Janeiro,
que ele representou no Congresso
Nacional. A Mesa associa-se as
homenagens prestadas a memória do
Presidente Maurício de Medeiros, cuja
passagem na vida púbica e científica do
nosso país deixou marcas indeléveis
exemplos
que,
certamente,
serão
devidamente apreciados por tocas as
gerações.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira, da
Gama): – Está presente na Casa o Sr.
Paulo Barros, suplente convocado para
substituir o Senhor senador Eurico
Rezende, durante a licença concedida a
esse nobre representante do Espírito
Santo. Nos têrmos dos art. § 1º do
Regimento interno S. Exa. passará a
participar dos trabalhos da Casa,
dispensado ao compromisso regimental,
visto já haver prestado ao enseja de sua
primeira convocação.
O SR. RESIDENTE (Nogueira da
Gama): Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho.
O SR. SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Acha-se presente o Sr. Paulo
Barros suplente convocado para substituir
o Sr. Senador Eurico Rezende durante a
licença concedida a esse nobre
representante do Estado do Espírito
Santo.
Nos têrmos do art. 6º § 2º, do
Regimento. Interno, S. Excia. passará a
participar dos trabalhos da casa
dispensado do compromisso regimental,
visto já o haver prestado ao ensejo da sua
primeira convocação. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): Sôbre a Mesa comunicação que
vai ser lida pelo Senhor 1º Secretário.
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E' lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Em 21 de junho de 1966
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência, a vista do disposto nos arts. 9º e
72, parágrafo único do Regimento Interno,
que, assumindo o exercício da representação
do Estado do Espírito Santo, em substituição
ao Sr. Senador Eurico Recende adotarei o
nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei a bancada da ARENA.
Atenciosas saudações. – Paulo Barros.
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
José Guiomard
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Gilberto Marinho
Filinto Müller
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à Ordem do Dia. Estão
presentes apenas 19 Srs. Senadores. Não há
quorum para votação. Em conseqüência, as
duas primeiras matérias, que estão em fase de
votação, ficam adiadas para a próxima Ordem
do Dia.
São as seguintes as matéria, cujas
votações ficam adiadas:
Projeto de Emenda à Constituição nº
1. de 1965, de iniciativa do Senhor
Senador José Ermírio, que dá neva
redação ao § 1º do art. 153 da
Constituição Federal (aproveitamento dos
recursos minerais e energia hidráulica),
tendo Pareceres sob números 34 e 530.
de,1966;
da
Comissão
Especial;
pronunciamento: favorável ao projeto; 2º
pronunciamento: favorável à emenda.
Projeto de Emenda à Constituição nº 4,
de 1965, originário da Câmara dos Deputados
(nº 19-B-64, na Casa de origem), que altera a
redação do art. 199 da Constituição Federal,
suprimindo-lhe o parágrafo único (referente ao
prazo para aplicação, no Pleno de Valorização
Econômica de Amazônia de quantia anual não
inferior a 3 por cento da renda tributaria da
União, tendo parecer, sob, nº 529, de 1966, da
Comissão Especial favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Passa-se ao item 3
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Perfeição
em seu Parecer nº 648, de 1966, do Projeto de
Resolução nº 30, de 1966, .que suspende a
execução do artigo 2º da Lei Federal nº 3.528
de 3 de janeiro de 1959.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra;
dou por encerrada a discussão.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que a Redação Final seja
submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, independentemente
de votação, nos têrmos do art. 310-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai á promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:
Redação final do Projeto de
Resolução nº 30, de 1966.
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 30, de 1966. que
suspende a execução do art. 2º da Lei Federal
nº 3.528, de 3 de janeiro de 1950.
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Sala das Sessões. 21 de junho de
1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano.
ANEXO AO PARECER Nº 648, DE 1966
Redação final do Projeto de
Resolução nº 30, de 1966
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 61 da
Constituição Federal, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº DE 1966
Suspende a execução do art. 2º da
Lei Federal nº 3.523, de 3 de janeiro, de
1959.
Art. 1º E' suspensa, por oposição, ao
texto do artigo 135, parágrafos 1º e 2º, da
Constituição Federal, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em sessão de 17 de
maio de 1965, no Recurso Eleitoral nº
371, do Estado de São Paulo, a execução
do art. 2º da Lei Federal nº 3.528, de 3 de
janeiro de 1959.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de, sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 4
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 657, de
1966, do Projeto de Lei do Senado nº 66,
de 1965, que declara de utilidade pública
a Fundação Pestalozzi do Pará, com sede
em Belém, Estado do Pará.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, dou por encerrada a discussão.
Não tendo havido emendas, nem
requerimento no sentido de que a Redação
Final seja submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada independentemente
de votação, nos têrmos do art. 316-A do
Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos
Deputados.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 66, de 1965
Relator: Sr. Eurico Rezende.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado número
66, de 1965, que declara de utilidade
pública a Fundação Pestalozzi do Para,
com sede em Belém, Estado do Pará.
Sala das Sessões 22 de junho de 1966.
– Lino de Mattos, Presidente. – Eurico
Rezende, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO PARECER
Nº 657- 66
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 66, de 1965, que declara de
utilidade pública a Fundação Pestelozzi do
Pará, com sede em Belém, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ declarada de utilidade
pública a Fundação Pestalozzi do Pará
com sede em Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):

Junho de

Item 5

1966

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):

Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 658 de
1936, do Projeto; de Lei do Senado nº 67,
de 1965, que autoriza o Poder Executivo
a emitir uma série de selos postais em
homenagem a memória de José
Veríssimo.

Item 6
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado número 28, da 1966 (nº 3.088B-65, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional do Livro, tendo Pareceres (números
643 e 644, de 1966), da Comissões de
Educação e Cultura, favorável, nos têrmos da
Emenda Substitutiva número 1-CEC; e de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade.

Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Sem emendas e sem requerimentos
para que a redação seja submetida a
votos, é ela dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos
têrmos regimentais.
O projeto vai á Câmara dos
Deputados;
E'. o seguinte o projeto aprovado:
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 67, de 1965

Em discussão o projeto, com o
substitutivo.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Fica adiada a votação para a
próxima sessão, por falta de número na
de hoje.
Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Sôbre a mesa. Comunicação que vai
ser lida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lida a seguinte

Relator: Sr. Eurico Rezende.
A Comissão apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado número 67, de 1965.
que autoriza o Poder; Executivo a emitir uma
série de selos; postais em homenagem á
memória de José Veríssimo.
Sala das Sessões, 22 de junho de
1966 – Lino de Mattos, Presidente. – Eurico
Rezende, Relator. – Edmundo Levi.

COMUNICAÇÃO
Senado – BSB.
De Senado Federal Rio GB Nr. Nil
24-6-66 – Para Senador Atiro Moura
Andrade, Presidente Senado Federal,
Brasília.
Para devidos efeitos comunico
Vossa Excelência que me ausentarei do
País a partir do dia 25 corrente em
viagem Europa..
Saudações cordiais – Senador Oscar
Passos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicarão lida vai à
publicação. Não há oradores inscritos.
(Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou
encerar a sessão designando para a de
segunda-feira, dia 27 de junho, a seguinte

ANEXO AO PARECER Nº 658-66
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 67, de 1965, que autoriza o
Poder Executivo a emitir uma série de
selos postais em homenagem á memória
de José Veríssimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo
autorizado a emitir uma série de selos
postais em homenagem à memória de
José Veríssimo assinalando o transcurso
do cinqüentenário de sua morte.
Parágrafo único. Os selos postais
representarão a efígie do homenageado.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1966
(SEGUNDA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1265
Votação em segundo turno, do Projeto de Emenda à Constituição nº 1, de 1965,
de iniciativa do Sr. Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art. 153 da
Constituição Federal (aproveitamento dos recursos minerais e energia hidráulica),
tendo Pareceres sob números 34 e 530, de 1966; da Comissão Especial 1º
pronunciamento: favorável ao projeto; 2º pronunciamento: favorável à emenda.
2
PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº 19-B-64, na Casa de origem, que altera a
redação do art. 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe o parágrafo único
(referente ao prazo para aplicação, no plano de Valorização Econômica da Amazônia,
de quantia anual não inferior a 3% da renda tributária da União), tendo parecer, sob nº
529, de 1966, da Comissão Especial, favorável.
3
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 640, de 1966, do Projeto de Resolução nº 25, de 1966,
que suspende a execução do § 4º do art. 89, da Lei nº 175, de 5 de julho de 1949 – Lei
de Organização Judiciária – do Estado da Bahia.
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4
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 1966

Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 629, de 1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de
1966, originário da Câmara dos Deputados, nº 93-A/63, na Casa de origem, que
determina o registro pelo Tribunal de Contas, do têrmo de 5 de julho de 1961, de
rescisão amigável de parte do contrato celebrado, em 23 de novembro de 1960, entre
a Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Agricultura e a
firma CISA S.A. Engenharia e Comércio.
5
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 630, de 1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de
1966, originário da Câmara dos Deputados, nº 159-A/64, na Casa de origem, que
mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a termo de Acôrdo
Especial celebrado, em 31 de maio de 1954, entre o Ministério da Educação e Cultura
e a Escola Industrial Dom Bosco, da Congregação dos Padres Salesianos.
6
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 9, DE 1966
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 631, de 1966), do Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de
1966 (nº 148-A/57, na Casa de origem), que mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a acordo celebrado entre a Superintendência
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e o Estado do Pará.
7
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 1966
Discussão, em turno único da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 637, de 1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de
1966, originário na Câmara dos Deputados (nº 253-A/66 na Casa de origem) que torna
definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão de 3 de
dezembro de 1965, da despesa de Cr$ 3.792 (três mil setecentos e noventa e dois
cruzeiros), para pagamento à Rio Light S.A. – Serviços de Eletricidade e Carris.
8
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 1, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 639, de 1966, do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1966,
que dispõe sôbre o financiamento a criadores e lavrados não cadastrados pelo
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e dá outras providências.
COMISSÃO DIRETORA
5ª REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE
MAIO DE 1966
Sob a presidência do Sr. Moura
Andrade, presentes os Srs. Nogueira da
Gama, Vice-Presidente; Dinarte Mariz, 1º
Secretário;
Gilberto
Marinho,
2º
Secretário;
Barros
Carvalho,
3º
Secretário;
Cattete
Pinheiro,
4º
Secretário; Guido Mondin, 2º Suplente;
Sebastião Archer, 3º Suplente e Raul
Giuberti, 4º Suplente, reúne-se a
Comissão Diretora.
Deixa de comparecer, por motivo
justificado, o Sr. Joaquim Parente, 1º
Suplente.
A ata da reunião anterior é lida e,
sem debate, aprovada.
São deferidos, inicialmente, os
seguintes requerimentos:
– de Amphrísio Lessa Ribeiro,
Redator de Anais e Documentos
Parlamentares, PL-2, e de Ivan Braga,
Ajudante de Portaria, FT-7, ambos
solicitando dois anos de licença, sem
vencimentos, para tratar de interêsses
particulares;
– de Arthur Levy Siqueira Schutte,
Redator
de
Radiodifusão,
PL-4;

Silvia Minazi Mantovani Peixoto, Auxiliar
Legislativo, PL-7 e Wilton Dias Vianna,
Motorista, PL-10, solicitando licença para
tratamento de saúde;
– de Mauricio Pereira Vasques,
Taquígrafo Revisor, PL-2; Ronaldo
Ferreira Dias, Oficial Legislativo, PL-6;
Arnaldo Gomes, Carlos do Carmo
Moreira e Mauro Motta Burrlamaqui,
Auxiliareis Legislativos, respectivamente,
PL-9 e PL-10, pedindo abono de falta por
motivo de provas na Universidade de
Brasília;
– de Leda Fialho Diniz Martins,
Oficial Legislativo, PL-6 e Aroldo Lacerda
Guimarães, Auxiliar de Limpeza, PL-11,
solicitando licença para tratamento em
pessoa da família.
Em seguida, tomando conhecimento
do resultado das Sindicâncias realizadas
para apurar o desvio de material ocorrido
na Garagem e as causas do desastre
verificado com o auto nº 147; a Comissão
Diretora, tendo em vista as conclusões do
processo, determina seja dispensado, nos
têrmos do art. 3º, § 1º da Resolução
nº 129, de 1965, João Ferreira da
Silva, pintor FT-7, acusado do crime
previsto no art. 312, § 1º do Código

Penal Brasileiro; e que se proceda ao
ressarcimento do prejuízo sofrido pelo
Senado, fazendo-se o desconto nos
vencimentos do motorista Vicente Cristino
Filho, da importância correspondente ao
consêrto, na forma do § 1º, do art. 200, da
Resolução número 6, de 1960.
E' mantida a punição aplicada pelo
Diretor-Geral no linotipista FT-2, 2, José
Pedro de Araújo, diante da grave falta
disciplinar cometida.
E' indeferido, nos têrmos da
informação, a licença de dois anos
pleiteada por Edmir Simões Lopes
Conceição, Auxiliar de Encadernação, FT5.
A Comissão Diretora, tendo em vista
a solicitação de horário especial,
formulado
por
diversos
servidores
estudantes da Universidade, determina ao
Diretor Geral que ajuste os horários dos
mesmos e, em conseqüência, só lhes
pague serviço extraordinário após a
compensação de horas devidas ao
Senado.
No requerimento de Luiz Homem da
Costa,
Auxiliar
Legislativo,
PL-9,
solicitando abono de faltas de 26 de maio
a 3 de junho, a Comissão exige a
apresentação do trabalho de pesquisa e
documentação que realizou ou de que
participou, no interior de Goiás.
No requerimento em que Luiz
Fernando de Sá Mendes Vianna, Redator
de Anais e Documentos Parlamentares,
PL-2, solicita pagamento de nível
universitário,
a
Comissão
exigiu,
preliminarmente, a apresentação do
diploma, devidamente registrado.
Por fim a Comissão, atendendo
solicitação do Diretor da Taquigrafia,
resolve prorrogar por 1 (um) ano a
validade do concurso realizado para
provimento do cargo de TaquígrafoRevisor.
A
Comissão
Diretora,
em
cumprimento ao disposto no art. 5º da
Resolução nº 20, de 1966, que manda
atualizar as gratificações criadas pela
Resolução nº 6, de 1960, e para vigorar a
partir de 10 de junho próximo, resolve:
1º) elevar o valor dos símbolos das
funções gratificadas, fixando-as como se
segue: FG-1, em Cr$ 60.000; FG-3, em
Cr$ 50.000; e FG-4, em Cr$ 30.000.
2º) declarar devida a gratificação
especial de nível universitário ao DiretorGeral da Secretaria, ao Secretário-Geral
da Presidência, aos Vice-Diretores Gerais
e aos Diretores portadores de diploma
universitário de nível superior;
3º) passar as atuais gratificações de
Cr$ 2.500 e Cr$ 1.500 para Cr$ 10.000 e
Cr$ 6.000, respectivamente.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerra os trabalhos
lavrando eu, Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral e Secretário da Comissão, a
presente ata.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
ATA
DA
6ª
REUNIÃO,
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO
DIA 23 DE JUNHO DE 1966.
Aos vinte e três dias do mês de
junho do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, às quinze horas, na Sala
das Comissões, sob a Presidência do
Senhor Senador José Ermírio, Presidente,
presentes os Senhores Senadores
Eugênio Barros, José Feliciano, Attílio
Fontana e Adolpho Franco, reúne-se,
extraordinàriamente, a Comissão de
Agricultura.
Ausentes, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Lopes da Costa,
Antônio Carlos, Júlio Leite Argemiro de
Figueiredo.
E' dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior que, dada como apro-
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vada, é assinada pelo Senhor Presidente.
Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Eugênio Barros que oferece
parecer ao seguinte projeto, constante da
pauta:
– Projeto de Lei do Senado nº 14 de
1966, que "atualiza o valor do
financiamento atribuído pelo art. 9º da Lei
nº 3.253, de 27 de agôsto de 1957 (Autor
Senador Guido Mondin)." Opinando, o
Senhor Relator pela aprovação do
Projeto, na forma do substitutivo oferecido
pela Comissão da Constituição e Justiça.
A seguir, submetido o parecer à
discussão e votação, sem restrições, é
aprovado.
Concluindo, o Senhor Presidente
comunica estar esgotada a matéria
constante da pauta e anuncia haver
procedido, no dia de ontem, a seguinte
distribuição:
– Ao Senhor Senador Eugênio
Barros, o Projeto de Lei da Câmara
número 52, de 1963, que "Estabelece
medidas de proteção à borracha, cria o
Fundo Nacional da Borracha; transforma
a Comissão Executiva de Defesa da
Borracha no Conselho Nacional da
Borracha e dá outras providências".
Nada mais havendo que tratar, o
Senhor Presidente encerra a presente
reunião e, para constar, eu, J. Ney
Passos Dantas, Secretário da Comissão,
lavrei a presente Ata que, uma vez lida e
aprovada, será pelo Senhor Presidente
assinada.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
19ª
REUNIÃO,
ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE
1966.
Às 17 horas do dia 22 de junho de
1966, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Wilson
Gonçalves, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, presentes os Senhores
Senadores Josaphat Marinho, Afonso
Arinos, Gay da Fonseca, Aurélio Viana,
Eurico Rezende e Adalberto Sena, reúnese a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Jefferson de Aguiar, Heribaldo
Vieira, Milton Campos, Arthur Virgílio e
Bezerra Neto.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
Dos projetos constantes da pauta
são relatados os abaixos e adiados os
demais por motivo de fôrça maior.
Com a palavra, o Senador Josaphat
Marinho devolve o Ofício nº 8-66-P/MC do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, cuja vista lhe fôra concedida,
expondo que, em face do Ofício nº 11-66
do citado Presidente, o primeiro Ofício
referido deveria ser devolvido ao dito
órgão. Submetida a proposta a discussão
e votação, decide a Comissão que seja
restituído ao Supremo Tribunal Federal o
Ofício nº 8-66-P/MC, ficando, porém,
apensos ao processo cópia do mesmo e
do acórdão ali mencionado.
O Senhor Presidente passa a para
relatar o Projeto de Lei do Senado nº
148-63 – Estabelece normas para o
consumo de papel de imprensa pelos
jornais editados no país e dá outras
providências. Lido o seu parecer o
Senador conclui pela rejeição do Projeto
por Inconstitucional. O Senhor Presidente
põe a matéria em discussão, usando da
palavra o Senador Ermírio de Moraes,
autor da proposição que presta uma
série de explicações sôbre o Projeto.
Depois de debatido o assunto pelos
Senadores
Afonso
Arinos,
Eurico
Rezende e Josaphat Marinho, o Senhor
Presidente coloca o parecer em votação,
sendo vencido o Relator por terem votado
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pela constitucionalidade os demais membros.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica
que passará a votação do parecer, quanto ao
mérito, votando pela injuridicidade os
Senadores Gay da Fonseca e Afonso Arinos;
pela juridicidade declarando que deve ser
ouvida a Comissão de Indústria e Comércio o
Senador Eurico Rezende; nos mesmos
têrmos o Senador Aurélio Viana; com
restrições,
podendo
as
modificações
necessárias serem feitas pela Comissão de
Indústria e Comércio, os Senadores Josaphat
Marinho e Adalberto Sena.
Em vista de estarem sendo chamados
ao Plenário os Senhores Senadores,
encerra-se a reunião, lavrando Secretária,
a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente.
20ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE
1966.
Às 15 horas do dia 23 de junho de 1966,
na Sala das Comissões, de conformidade
cem o § 3º do art. 81, do Regimento Interno,
assume a presidência o Senhor Senador
Afonso Arinos, presentes os Senhores
Senadores Gay da Fonseca, Eurico
Rezende, Daniel Krieger, Bezerra Neto,
Aurélio Vianna, Filinto Müller e Adalberto
Sena, reúne-se a Comissão de Constituição
e Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores
Wilson
Gonçalves,
Jeffer-

son de Aguiar, Heribaldo Vieira, Milton
Campos, Arthur Virgilio e Josaphat Marinho.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
Dos projetos constantes da pauta são
relatados os seguintes:
Pelo Senador Eurico Rezende:
– Favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 17-66 – Aprova a intervenção
federal no Estado de Alagoas, conforme
Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de 1963.
Submetido o parecer à discussão e
votação é aprovado, sendo vencidos os
Senadores Aurélio Vianna, Bezerra Neto e
Adalberto Senna.
Pelo Senador Gay da Fonseca:
–
Pela
constitucionalidade
e
juridicidade, com emenda substitutiva, do
Projeto de Lei do Senado nº 18-66 –
Assegura às novas organizações do país o
direito de manter a locação das antigas
sedes dos partidos extintos.
– Audiências do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, por intermédio
do Ministério da Educação e Cultura, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 25-66 – Declara
Monumento Artístico Nacional o Teatro
Amazonas, de Manaus e dá outras
providências
e
do
Ministério
da
Fazenda sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 23-66 – Regula o direito de pagamento
ao endossatário do certificado de depósito
de que trata a Lei nº 4.728, de 14 de julho
de 1965.

ATAS DAS COMISSÕES
–
Pela
inconstitucionalidade
e
injuridicidade do Projeto de Lei do Senado nº
26-66 – Institui normas para o chamamento,
pelos municípios, da população escolar de 7
anos de idade, com o fim de matricula.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação são aprovados, com exceção, do
Projeto de Lei do Senado número 26-66 que
é concedida vista ao Senador Bezerra Neto.
Passando a Presidência ao Senhor
Senador Bezerra Neto, o Senhor Senador
Afonso Arinos lê os seus pareceres sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 296-64 – Dispõe
sôbre a naturalização dos filhos menores,
nascidos antes da naturalização dos pais
modifica os artigos 3º, 4º e 8º da Lei 818, de
18.9.1949, revoga a Lei número 4.404, de
14.9.1964 e dá outras providências,
concluindo pela aprovação do Projeto, bem
como sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
154-65 – Altera a Lei nº 4.299, de 23 de
dezembro de 1963 determinando o seu
arquivamento.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação são aprovados, abstendo-se de votar
o Projeto de Lei da Câmara nº 296-64 o
Senhor Senador Aurélio Vianna.
Retomando a presidência o Senhor
Senador Afonso Arinos encerra a reunião,
lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão,
Secretária a presente ata que depois de lida
e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
7ª REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE
JUNHO DE 1966
Às dezesseis horas do dia vinte e
dois de junho de mil novecentos e
sessenta e seis, na Sala das Comissões,
sob a presidência do Sr. Senador
Attílio Fontana, Presidente, presentes os
Srs. Senadores José Feliciano, Adolpho
Franco, Domício Gondim, José Leite e José
Ermírio.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Júlio Leite,
Melo Braga, Nelson Maculan, Pedro Ludovico
e Arthur Virgilio.

È dispensada a leitura da ata da reunião
anterior e, em seguida, aprovada.
Inicialmente, a palavra é concedida ao
Sr. Senador José Feliciano que, profere os
seguintes pareceres:
Favorável, ao Projeto de Lei do Senado
nº 49, de 1965, que loteia, para aquisição
pelos seus ocupantes, as terras da extinta
Estrada de Ferro de Bragança, no Estado do
Pará, e dá outras providências.
Em discussão e votação, o parecer é
aprovado unanimemente.
Contrário, ao Projeto de Lei do Senado
nº 21, de 1966, que inclui o Conselho
Administrativo da Defesa Econômica (CADE)
na Comissão Consultiva de Mercados de
Capitais junto ao Conselho Monetário
Nacional.
Em discussão, tece considerações
contrárias ao parecer apresentado, o Sr.
Senador Domício Gondim, que expõe seu
ponto de vista pela inclusão de Conselho
Administrativo da Defesa Econômica (CADE),
no Conselho Monetário Nacional.
Submetido à votação, é o parecer
aprovado, tendo o Sr. Senador José Ermírio
votado favorável com restrições.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede
a palavra ao Sr. Senador Adolpho Franco
que emite parecer favorável, aprovado pela
Comissão, ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 1966, que modifica o § 1º do art. 3º
da Lei nº 970, de 16 de dezembro de 1949,
que dispõe sôbre as atribuições, organização
e funcionamento do Conselho Nacional de
Economia.
A seguir, o Senhor Presidente convida o
Sr. Senador Adolpho Franco a assumir a
presidência com o objetivo de relatar o Ofício
nº 319, de 4 de maio de 1965 do Presidente
da Federação das Associações Rurais da
Estado de São Paulo encaminhando
apreciação do seu Departamento do Café a
respeito do embarque da safra de 1965-1966.
Submetido o parecer pelo arquivamento
à discussão e votação, é aprovado sem
restrições.
Reassumindo
a
presidência,
o
Senhor Senador Attílio Fontana constata
que está encerrada a matéria pendente
de
apreciação
pela
Comissão
e,

então procede a seguinte redistribuição;
Ao Sr. Senador Adolpho Franco –
Projeto de Lei da Câmara nº 198, de 1950
que regula o Regime das Empresas
Concessionárias de Serviço Publico.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Cláudio Carlos
Rodrigues Costa, Secretário, a presente ata
que, uma vez, aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
17ª REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE
JUNHO DE 1966
Às 16 horas do dia 21 de junho de 1966,
na sala das Comissões, sob a presidência do
Sr. José Ermírio, presentes os Srs. Manuel
Villaça, Lobão da Silveira, José Leite,
Bezerra Neto, Gay da Fonseca, Lino de
Mattos e Aurélio Vianna, reúne-se a
Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer os Srs. Victorino
Freire,
Sigefredo
Pacheco,
Wilson
Gonçalves, Irineu Bornhausen, Adolpho
Franco, Domício Gondim, e Lopes da Costa,
Argemiro de Figueiredo, João Abrahão,
Oscar Passos e Pessoa de Queiroz.
E' dispensada a leitura da ata de
reunião anterior e, em seguida aprovada.
São relatados os seguintes projetos
constantes da pauta:
Pelo Sr. Gay da Fonseca:
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 137 de 1966, que autoriza a abertura ao
Poder Executivo, de créditos especiais
destinados a Órgãos e Ministérios, no
montante de Cr$ 6.174.933.224, para os fins
que especifica;
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 89 de 1966, que concede ampla isenção
tributária à COCEA – Companhia Central de
Abastecimento; e
Favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 59, de 1965, que aprova o
acôrdo para evitar a Bitributação da Renda e
do capital, assinado entre e os Estados
Unidos do Brasil e o Reino da Suécia, no Rio
de Janeiro, em 17.9.65.
Com restrições do Sr. Aurélio Vianna
quanto ao Projeta de Lei da Câmara nº 137,
de 1966 e Decreto do Legislativo nº 59, de
1965, a Comissão aprova os pareceres.
Pelo Sr. Manuel VilIaça:
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 139, de 1966, que altera, sem aumento de
despesa, o Orçamento Geral da União
aprovada pela Lei nº 4.900, de 10 de
dezembro de 1965, e
Pela audiência à Fábrica Nacional de
Motores ao Projeto de Lei da Câmara nº 125,
de 1966, que autoriza a Fábrica Nacional de
Motores a alienar, às Igrejas que o
desejarem, as áreas de sua propriedade
ocupadas a com as construções dos templos
daquelas, situados em Mantiquira, Caxias,
Estado do Rio de Janeiro.
A Comissão, por unanimidade, os
pareceres.
Pelo Sr. Lobão da Silveira:
Contrário ao Projeto de Lei do
Senado nº 31, de 1965, que torna
extensivo aos funcionários públicos civis
da União, ocupantes de cargos para
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cujo exercício seja exigido diploma específico
de nível universitário, o disposto na Lei nº
2.688, de 20.12.1955.
O parecer é aprovado pela Comissão.
Pelo Sr. José Leite:
Favorável ao Projeta de Lei da Câmara
nº 140, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 14.400.000.000,
destinados a completar a integralização do
capital
da
Emprêsa
Brasileira
de
Telecomunicações – EMBRATEL; e
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 1966, que altera a redação da
alínea a do art. 2º da Lei 4.202 de 6 de
fevereiro de 1963, estendendo a isenção ali
prevista aos navios estrangeiros afretados à
Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS) e à
Vale do Rio Doce Navegação S.A.
(DOCENAVE), e contrário a emenda da
Comissão de Economia.
Submetidos os pareceres a discussão e
votação são, sem restrições, aprovados pela
Comissão.
Pelo Sr. Eugênio Barros:
Favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 135, de 1966, que autoriza abertura de
créditos especiais num montante de Cr$
35.893.676,860, à Presidência da República,
diversos Ministérios, Supremo Tribunal
Federal e Justiça Eleitoral, para os fins que
especifica;
Contrário ao Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 1963, que estabelece medida e
proteção à Borracha, cria o Fundo Nacional
da Borracha; transforma a Comissão
Executiva da Defesa da Borracha no
Conselho Nacional da Borracha, e dá outras
providências; e
Favorável com emenda, ao Projeto de
Lei da Câmara nº 133, de 1966, que concede
isenção de tributos para aparelhos e
equipamentos médico-hospitalares.
Com restrições dos Srs. Aurélio Vianna
e Edmundo Levi ao Projeto de Lei da Câmara
nº 135, de 1966 e, ainda, do Sr. Aurélio
Vianna quanto à rejeição do Projeto de Lei da
Câmara nº 52, de 1963, os pareceres são
aprovados pela Comissão.
O Sr. Aurélio Vianna solicita a palavra,
pela ordem e apresenta uma moção de
aprêço ao desempenho do Sr. Gay da
Fonseca, prestes a deixar o Senado, que,
com inteligência, dedicação e alto senso
público, foi um dos senadores mais atuantes
e de melhor convívio, na Comissão de
Finanças, na presente sessão legislativa.
A seguir o Sr. Presidente, Senador José
Ermírio, declara que o Sr. Aurélio Vianna
interpretou o pensamento de tôda a
Comissão e submete a votos a moção que é
aprovada por unanimidade.
Com a palavra o Sr. Gay da Fonseca
agradece a honra com que foi distinguido
pelos membros da Comissão, desejando
levar cópia este voto de louvor, pois trata-se
do maior legado que podaria deixar a seus
filhos.
Finalmente, o Sr. Gay da Fonseca emite
parecer favorável ao projeto de Lei da
Câmara nº 78, de 1966, que estabelece
penalidade para embarcações que lançarem
detritos ou óleo em águas do litoral brasileiro
e dá outras providências.
Em discussão, o Sr. Manoel Villaça
solicita e obtém vista do Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
ATA DA 7ª REUNIÃO, REALIZADA EM
21 DE JUNHO DE 1966
Aos vinte e um dias do mês de junho
do ano de mil novecentos e sessenta e
seis, às quinze horas, na Sala das
Comissões, reúne-se a Comissão de
Legislação Social, sob a presidência do
Sr. Senador Vivaldo Lima, Presidente,
presentes os Srs. Senadores Edmundo
Levi, Eugênio Barros, Eurico Rezende e
José Leite.
Deixam de comparecer os Srs.
Senadores Aarão Steinbruch, Attílio
Fontana, José Cândido, Zacarias de
Assumpção e Heribaldo Vieira.
Ao constatar a existência de número
regimental o Sr. Presidente declara
iniciada a reunião e manda o Secretário
proceder a leitura da ata da reunião
anterior.
A seguir, sem discussão, é a referida
ata submetida a votos e aprovada.
O Sr. Senador Edmundo Levi emite
parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 67, de 1966, que «determina a
criação de juntas de Conciliação e
Julgamento na 4ª Região da Justiça do
Trabalho.
O referido parecer é aprovado após
ser submetido à discussão e a votos.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião. Para constar, eu Cláudio I.
C. Leal Neto, Secretário, lavrei presente
ata, que, uma vez aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE SAÚDE
7ª REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE
JUNHO DE 1966
Às dezesseis horas do dia vinte e um
de junho de mil novecentos e sessenta e
seis, presentes os Srs. Senadores Manoel
Villaça, Adalberto Sena e Eugênio Barros,
na Sala das Comissões do Senado
Federal, sob a Presidência do Sr.
Senador Manoel Villaça, Presidente em
exercício, reúne-se a Comissão de
Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Srs. Senadores Sigefredo
Pacheco, Presidente, Pedro Ludovico e
Miguel Couto.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e em seguida dada como
aprovada.
Havendo número legal o Sr.
Presidente declara iniciados os trabalhos
da Comissão concedendo em seguida a
palavra ao Sr. Senador Adalberto Sena
para leitura de parecer de sua autoria,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 124,
de 1966, que dispõe sôbre a instalação
de Postos de Serviço de Assistência
Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU)
nas Santas Casas e dá outras
providências:
Lido o parecer que é favorável a
aprovação do Projeto, vai a discussão e
votação, sendo em seguida sem debate
aprovado.
Prosseguindo, o Sr. Presidente
solicita ao Sr. Senador Adalberto
Sena que assuma a Presidência dos
trabalhos para que lhe seja possível
proceder à leitura de parecer de sua
autoria sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 26, de 1966, que institui o «Dia da
Caridade».
Lido e discutido é pôsto em votação,
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sendo aprovado o referido parecer que
conclui pela aprovação do Projeto.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Alexandre Marques de Albuquerque
Mello, Secretário, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
CIVIL
ATA DA 5ª REUNIÃO,
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO
DIA 23 DE JUNHO DE 1966
Aos vinte e três dias do mês de
junho do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, às dezesseis horas
e quarenta e cinco minutos, na Sala
das Comissões, sob a Presidência do
Senhor Senador Adalberto Sena, no
exercício eventual da Presidência,
presentes os Senhores Senadores
Antônio Carlos, Manoel Villaça, José
Feliciano e Filinto Müller, reúne-se,
extraordinariamente, a Comissão de
Serviço Público Civil.
Deixam de comparecer, com causa
justificada, os Senhores Senadores
Vasconcelos Tôrres, Presidente, Victorino
Freire, Vice-Presidente, Mello Braga,
Arnon de Mello, Sigefredo Pacheco e
Nelson Maculan.
E' dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior que, dada como
aprovada, é assinada pelo Senhor
Presidente.
Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente dá a palavra ao Senhor
Senador Antônio Carlos que oferece
parecer ao seguinte projeto:
– Projeto de Lei da Câmara nº 67, de
1966 (Projeto de Lei nº 3.466-A-66 – na
Casa de Origem), que «cria mais 7 (sete
Juntas de Conciliação e Julgamento
integrantes da jurisdição do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região.»
O
Senhor
Relator,
ao
concluir,
apresenta parecer pela aprovação do
projeto.
A seguir, colocado em votação, é o
parecer aprovado.
Em prosseguimento, o Senhor
Presidente de acôrdo com o que
preceitua o Regimento Interno passa a
Presidência dos trabalhos ao Senhor
Senador José Feliciano para, na
qualidade de Relator proferir parecer
sôbre o seguinte projeto:
– Projeto de Lei do Senado nº 9, de
1964, que «dispõe sôbre o ingresso na
carreira de Agente Fiscal do Impôsto de
Consumo.» Opinando, pela aprovação da
emenda de plenário.
Concluindo, submetido a votação,
sem restrições, é o parecer aprovado.
Reassumindo a presidência o
Senhor
Senador
Adalberto
Sena
comunica estar esgotada a matéria
constante da pauta.
Nada mais havendo que tratar, o
Senhor Presidente encerra a presente
reunião e, para constar, lavrei eu, J. Ney
Passos Dantas, Secretário da Comissão,
a presente Ata que, uma vez lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
ATOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 16, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso
de
suas
atribuições,
tendo
em
vista
as
razões
apresentadas
pelo Presidente da Comissão de
Inquérito
designada
pela
Porta-

Junho de 1966

ria nº 8, de 14 de abril de 1966, desta
Secretaria, pelas quais justificou a
necessidade de empreender novas
diligências consideradas imprescindíveis
à conclusão dos trabalhos resolve,
ex-vi do parágrafo único do artigo
224 da Resolução nº 6, de 1960,
prorrogar os respectivos trabalhos por
trinta (30) dias.
Secretaria do Senado Federal, 16 de
junho de 1966. – Gilberto Marinho 1º
Secretário.
PORTARIA Nº 17, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso de
suas atribuições, tendo em vista as
razões apresentadas pelo Presidente
da Comissão de Inquérito designada
pela Portaria nº 9, de 14 de abril do ano
em
curso,
pelas
quais
justificou
plenamente os motivos do retardamento
de seus trabalhos, resolve, ex vi do
parágrafo único do artigo 224 da
Resolução nº 6, de 1960 prorrogar
os respectivos trabalhos por trinta (30)
dias.
Secretaria do Senado Federal, 16 de
junho de 1966. – Gilberto Marinho 1º
Secretário.
PORTARIA Nº 18, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso de
suas atribuições, resolve designar Aloísio
Barbosa de Souza, Roberto Velloso e
Luiz Fernando de Sá Mendes Vianna
Redatores de Anais e Documentos
Parlamentares, PL-2, para sob a
presidência do primeiro, constituírem sua
Comissão de Inquérito, a fim de apurar a
falta praticada pelo Motorista, PL-10,
Walter dos Santos Soares que foi
encontrado em estado de embriagues
quando dirigia o carro do Senado placa
5851.
Senado Federal, 10 de junho de
1966. – Primeiro Secretário.
EDITAL
Pelo presente edital, fica convocado
Pedro
Aurélio
Guabiraba
Pereira
Cardoso, Motorista, PL-10 a comparecer
a esta Secretaria, a fim de justificar
sua ausência ao serviço sob pena de
lhe ser aplicado o disposto no artigo
210, item II, § 1º da Resolução
nº 6, de 1960 (Regulamento da
Secretaria).
Secretaria do Senado Federal, 13 de
junho de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
ATA DA QÜINQÜAGÉSIMA SEXTA
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM
16 DE JUNHO DE 1966.
Aos dezesseis dias do mês de junho
de mil novecentos e sessenta e seis, às
onze horas, na sala de reunião, presentes
os
Srs.
Ary
Pitombo,
Campos
Vergal, Jaeder Albergaria e Aniz Badra,
sob a Presidência do Monsenhor
Arruda Câmara, reuniu-se e Conselho
Deliberativo dêste Instituto, a fim de tratar
de assuntos diversos. – Lida e aprovada a
ata da reunião anterior o Sr. Ary Pitombo
relata, pelo indeferimento por falta de
amparo legal, os requerimentos dos Srs.
Alberico Antunes de Oliveira, solicitando
pagar as contribuições relativas ao
período em que esteve afastado da
suplência; Anísio Rocha, que pede lhe
seja facultado pagar metade do período
da carência por ter sido suplente

1783

na legislatura anterior; Henrique Pinto de
Carvalho
Junior,
solicitando,
por
eqüidade, a contagem de até oito anos de
serviço
público
federal,
Beatriz
Nascimento Pinto, requerendo auxíliodoença; Myrthes Hooper Silva, que pede
desligamento
do
Instituto
se
comprometendo a continuar a pagar o
empréstimo de emergência. O Conselho
aprovou os pareceres do relator,
acrescentando no último que «nenhum
associado pode desligar-se do Instituto
estando em débito com o mesmo». Em
continuação trata-se dos requerimentos
dos Srs. Oswaldo Schimidt de Alencastro
e Elizia Cruz Cavalcanti em que solicitam
empréstimo para tratamento dentário, o
que é deferido, dentro das possibilidades
de consignação, em doze meses; do Sr.
Leônidas de Castro Mello, ex-parlamentar
que pede para pagar a carência pelo
subsídio
anterior,
conforme
seu
requerimento deferido em 25 de
novembro de 1964. O Conselho decide
que o pagamento da carência só pode ser
feito pelo subsídio atual, de acôrdo com a
Lei nº 4.937-66. A seguir é aprovado o
Contrato da «Burroughs do Brasil
Máquinas Ltda.» para manutenção por
um ano de uma máquina de calcular de
sua fabricação, pertencente ao I.P.C. Em
prosseguimento o Sr. Campos Vergal
relata, pelo indeferimento, de acôrdo com
o artigo 48 do Regulamento, o
requerimento do Sr. Hélio Burgos Cabal,
sôbre
o
pagamento
da
pensão.
Finalmente
são
deferidos
os
requerimentos
dos
Srs.:
Lazaro
Fereghette, Cícero Francisco de Oliveira,
Eduardo Jorge Caldas Pereira, Ney
Madeira, Maria José ViIhegas de
Carvalho Monteiro, Affonso Waltencyr
Febre e, Deputado Mário Gomes,
solicitando
auxílio-doença;
Aliomar
Baleeiro, Ramiro Berbert de Castro, Felix
Valois de Araújo, Jairo Brum, Antônio
Teixeira Gueiros, Oscar Cardoso da Silva,
José Francisco Bias Fortes, Wilson
Vargas da Silveira, Unírio Carrera
Machado, Norberto Harald Schmidt
Antônio Gomes de Almeida, Pedro
Anschau, Augusto Oliveira Carneiro de
Novaes, Ivar Figueiredo Saldanha, Fidelis
dos Santos Amaral Netto, Yukishigue
Tamura, João de Moura Santos, José
Carlos de Souza, Edésio da Cruz Nunes,
Dulcino Monteiro de Castro, Luiz
Gonzaga de Paiva Muniz, Wilson da
Costa
Falcão,
Cesário
Guilherme
Coimbra, Milton Garcia Dutra, Luiz da
Costa Araújo Bronzeado, Mem de Sá,
Jefferson de Aguiar e Osmar da Rocha
Grafalha, requerendo contagem de
mandato estadual, de acôrdo com a Lei nº
4.937-66; Manoel Veríssimo Ramos,
Hugo Rodrigues Figueiredo, José Ney
Passos Dantas e Antonio Ponce, pedindo
inscrição no Instituto. Nada mais havendo
a tratar o Senhor Presidente encerra a
sessão às treze horas e, para constar, eu,
Alberto de Oliveira, Secretário, lavrei a
presente ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. – Mons. Arruda Câmara.
UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Grupo Brasileiro
De ordem do Senhor Presidente,
convoco a Comissão Executiva do
Grupo Executiva do Grupo Brasileiro
da União Interparlamentar para uma
reunião a ser realizada têrça-feira, dia
vinte e oito do corrente, às dezessete
horas, na sala da Comissão de Economia
da Câmara dos Deputados. A. Lazary
Guedes, Secretário-Geral.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente –Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias ao Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário; Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Presidente Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB
Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Antônio Balbino
Josaphat Marinho
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4as-feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
TITULARES

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attilio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 noras
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto VaIladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto MülIer
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretario: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 15 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Viana
Lino de Matos

Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Secretário: Alexandre MelIo.
Reuniões: Têrças-feira, às 16 noras,

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 noras.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Conto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgilio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.
PRÊÇO DESTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 88

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

rias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de
segurança, a servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C. N.), que institui o Quadro do
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da Pessoal do Conselho nacional de Telecomunicações (CONTEL) e dá
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas outras providências.
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizaremse nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Dia 2 de agôsto;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº
137, de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença
concessiva de mandado de segurança, a servidor público civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de
1966, que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de
1966, que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o
Conselho Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente

Cédula

Veto

1
2

1º
2º

Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66 (C.N.),
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior,
cria o Conselho Nacional de Comércio Exterior e da outras
providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula Matéria a que se refere

Em 2 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no Senado,
que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniá-

1
2
3
4
5
6

§§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 5
Art. 64

SENADO FEDERAL

O
SR.
PRESIDENTE
(Nogueira da Gama): – A lista
de
presença
acusa
o
comparecimento de 11 Srs.
PRESIDÊNCIA DO SR.
Senadores. Havendo número
NOGUEIRA DA GAMA
legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à
Às 14 horas e 30 minutos
leitura
da ata da sessão anterior,
acham-se presentes os Srs.
que é aprovada sem debates.
Senadores:
O Sr. 1º Secretário lê o
Adalberto Sena
seguinte:
Edmundo Levi
Wilson Gonçalves
EXPEDIENTE
Manoel Villaça
OFÍCIO
DO
MINISTRO
Ruy Carneiro
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
Jefferson de Aguiar
CONTAS DA UNIÃO.
Paulo Barros
Aviso nº 548, de 23 do mês
Aurélio Vianna
em curso – comunica que aquela
Nogueira da Gama
Côrte mandou anotar o ato
Attílio Fontana
referente ao Decreto Legislativo
Guido Mondin – (11)
nº 13-66.
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA
5ª LEGISLATURA

§ 1º do art. 1º do projeto.
Parágrafo único do art. 2º
SESSÃO CONJUNTA

SESSÃO CONJUNTA

ATA DA 90ª SESSÃO,
EM 27 DE JUNHO DE 1966

Matéria a que se refere

Ofício nº 105, de 6 do mês em
curso do Sr. Laudo Natel;
Governador do Estado de São
Paulo – Comunica a sua posse.
Telegrama, nº 1.410, de 13
do mês em curso, do Governador
do Estado de Minas Gerais –
Agradece
as
condolências
do Senado pelo falecimento
do
ex-Presidente
Wenceslau
Braz.
OFÍCIOS DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS.
(Comunicação da aprovação
de emendas do Senado a
Projetos de Lei).
Nº 1.346, de 23 de mês em
curso – com referência à emenda
do Senado ao Projeto de Lei nº
3.512-D, de 1966, na Câmara,
que modifica dispositivos da Lei
nº 2.180, de 5 de fevereiro de

1959, que dispõe sôbre o Tribunal
Marítimo,
e
dá
outras
providências (Projeto enviado à
sanção na mesma data);
Nº 1.348, de 23 do mês em
curso – com referência às
emendas do Senado ao Projeto
de Lei nº 3.538-D, de 1966, na
Câmara, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e
quinhentos milhões de cruzeiros)
destinado a atender a despesas
com a manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego
aéreo, e dá outra providências
(Projeto enviado à sanção na
mesma data);
Nº 1.351, de 21, do mês em
curso – com referência às
emendas do Senado ao Projeto
de Lei nº 3.500-E, de 1966, na
Câmara,
que
introduz
modificações
na
legislação
pertinente ao Plano Nacional de
Habitação. (Projeto enviado à
sanção na mesma data);
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OFÍCIO
Do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando a revisão do
Senado as seguintes proposições.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 149, DE 1966
(Nº 4.409-B/62, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal
Superior Eleitoral – o crédito especial de Cr$
100.000.000 (cem milhões de cruzeiros),
para atender a despesas gerais com
eleições, no exercício de 1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' o Poder Executivo autorizado
a abrir ao Poder Judiciário – Justiça Eleitoral
– Tribunal Superior Eleitoral – o crédito
especial de Cr$ 100.000.000 (cem milhões
de cruzeiros), para atender a despesas
gerais com eleições, no exercício de
1962.
Art. 2º O crédito a que se refere se a
presente
Lei
será
automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional, dispensadas
as exigências do art. 43 do Código de
Contabilidade da União.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA'
Nº 150, DE 1966
(Nº 3.649-B/66, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre
solicitador-acadêmico
Advogados do Brasil.

a

na

inscrição como
Ordem
dos

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Aos alunos das Faculdades
de Direito, oficiais ou fiscalizadas pelo
Govêrno Federal, que se matricularem, até
31 de dezembro de 1966, na 4ª Série do
Curso de Direito, fica assegurado o direito
à inscrição, na Ordem dos Advogados do
Brasil, na categoria de solicitador acadêmico.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 151, DE 1966
(Nº 3.530-C/66, NA ORIGEM)
Cria o Dia do Guarda Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Dia do Guarda Civil.
Parágrafo único. O Dia do Guarda Civil
comemorar-se-á no dia 3 do mês de
setembro de cada ano.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Educação e Cultura.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 152, DE 1966

setembro de 1948, e alterado por leis
subseqüentes, passa a ser o constante da
tabela anexa a esta lei.
Parágrafo único. Os atuais cargos e
funções do referido Quadro passam a ter os
símbolos de vencimentos constantes da
tabela anexa, ressalvadas as situações já
constituídas em virtude de lei ou decisão
judicial.
Art. 2º A atual função gratificada de
Secretário do Presidente do Tribunal fica
transformada
em
cargo
isolado
de
provimento em comissão, com a mesma
denominação, e será de livre escolha e
nomeação do Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região.
Art. 3º O cargo de ArquivistaBibliotecário, criado por esta Lei, obrigará o
seu titular ao desempenho das duas funções.
Art. 4º Os cargos de Servente, do
Quadro do Pessoal da Justiça do Trabalho da
8ª Região, passarão a ser isolados de
provimento efetivo e terão a denominação de
Auxiliar de Portaria.
Parágrafo único. Ficam extintos, no
Quadro acima referido, os cargos de
Servente símbolo PJ-7, enquadrando-se os
demais no cargo a que se refere êste artigo.
Art. 5º Os cargos isolados de
provimento em comissão serão preenchidos
por funcionários pertencentes ao Quadro do
Pessoal da Justiça do Trabalho da 8ª Região,
ressalvado o disposto no art. 2º desta Lei.
Art. 6ª Os cargos de carreira e os
isolados de provimento efetivo do Quadro do
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
8ª Região serão preenchidos mediante
concurso público de provas e títulos.
Art. 7º Os ocupantes da classe final da
carreira de Auxiliar Judiciário terão, pelo
critério de merecimento, apurado na forma da
legislação vigente, acesso à carreira de
Oficial Judiciário e preencherão metade das
vagas existentes na classe inicial desta
carreira.
Art. 8º Aos Porteiros de Auditório
poderão ser atribuídas ouras funções além
das específicas do cargo.
Art. 9º Aplica-se aos funcionários
do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região o disposto no art. 15 e seus
parágrafos da Lei nº 4.315, de 26 de junho de
1964.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Quadro do Pessoal
da Justiça do Trabalho da 8ª Região,
aprovado pela Lei nº 409, de 25 de
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Capital e Interior

Semestre ..........................
Ano ...................................

Cr$
Cr$

50,00
96,00

Semestre ..........................
Ano ...................................

Cr$

136,00

Ano ..................................

Exterior
Ano ...................................

Cr$
Cr$

89,00
76,00

Cr$

108,00

Exterior
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sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido,
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
Art. 10. As despesas decorrentes desta
Lei deverão correr à conta dos créditos
orçamentários do vigente exercício.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1º

ESPECIFICAÇÃO

Nível
ou
símbolo

1
1
2
4
1

Cargos isolados de provimento em comissão:
Diretor de Secretaria ....................................................................
Secretário do Presidente .............................................................
Diretor de Serviço ........................................................................
Chefe de Seção ...........................................................................
Chefe de Protocolo ......................................................................

PJ
PJ-1
PJ-2
PJ-5
PJ-4

5
3
1
8
1
1
1
1
1
1
9
1
10
1
1
20

Cargos isolados de provimento efetivo:
Chefe de Secretaria .....................................................................
Chefe de Secretaria .....................................................................
Arquivista-Bibliotecário ................................................................
Oficiai de Justiça ..........................................................................
Distribuidor ...................................................................................
Contador ......................................................................................
Contador-Auxiliar .........................................................................
Avaliador ......................................................................................
Depositário ...................................................................................
Almoxarife ....................................................................................
Porteiro de Auditório ....................................................................
Motorista ......................................................................................
Guarda-Judiciário .........................................................................
Ascensorista ................................................................................
Zelador .........................................................................................
Auxiliar de Portaria .......................................................................

PJ-1
PJ-2
PJ-3
PJ-3
PJ-3
PJ-5
PJ-7
PJ-7
PJ-6
PJ-6
PJ-8
PJ-12
PJ-12
PJ-13
PJ-10
PJ-12

5
7
10
10
10
15

Cargos de carreira:
Oficial-Judiciário ...........................................................................
Oficial-Judiciário ...........................................................................
Oficial-Judiciário............................................................................
Auxiliar-Judiciário .........................................................................
Auxiliar-Judiciário .........................................................................
Auxiliar-Judiciário .........................................................................

PJ-3
PJ-4
PJ-5
PJ-6
PJ 8
PJ-9

(Nº 3.451-B/66, NA ORIGEM)
Amplia o Quadro do Pessoal da Justiça
do Trabalho da 8ª Região e dá outras
providenciais.
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Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 153, DE 1966
(Nº 3.665-A/66, NA ORIGEM)
Autoriza a abertura, pelo Ministério das
Relações Exteriores, do credito especial de
Cr$ 614.000.000 (seiscentos e quatorze
milhões de cruzeiros), para atender ao
pagamento da contribuição brasileira ao
Fundo Especial das Nações Unidas relativa
ao exercício de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
614.000.000 (seiscentos e quatorze milhões
de cruzeiros), para atender ao pagamento da
contribuição brasileira ao Fundo Especial das
Nações Unidas, relativa ao exercício de
1965.
Art. 2º O crédito especial de que trata
o artigo anterior terá a vigência de dois
exercícios e será registrado e distribuído
ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de
Contas.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 154, DE 1966
(Nº 3.659-B/66, NA ORIGEM)
Modifica, em parte, as Leis números
2.308, de 31 de agôsto de 1954, 4.156, de 28
de novembro de 1962, 4.357, de 16 de julho
de 1964, 4.364, de 22 de julho de 1964, e
4.676, de 16 de junho de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
São
reduzidas
de
50% (cinquenta por cento) as alíquotas
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referidas no item III do art. 1º da Lei nº
4.156, de 28 de novembro de 1962, que
incidam sôbre os consumos faturados a
partir da vigência desta Lei.
Art. 2º A tomada, de obrigações da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.–
Eletrobrás – instituída pelo artigo 4º da
Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962,
com a redação alterada pelo art. 5º da Lei
número 4.676, de 16 de junho de 1965,
fica prorrogada até 31 de dezembro de
1973.
Parágrafo único. A partir de 1º de
janeiro de 1967, as obrigações a serem
tomadas pelos consumidores de energia
elétrica serão resgatáveis em 20 (vinte)
anos, vencendo juros de 6% (seis por
cento) ao ano sôbre o valor nominal
atualizado, por ocasião do respectivo
pagamento, na forma prevista no art. 3º
da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964,
aplicando-se a mesma regra, por ocasião
do resgate, para determinação ao
respectivo valor.
Art. 3º O parágrafo 21 do art. 3º da
Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964,
passa a ter a seguinte redação:
"§ 21. Com exclusão das empresas
das concessionárias de serviços de
energia elétrica, ficam dispensadas da
obrigatoriedade de correção monetária,
de que trata este artigo, as sociedades de
economia mista nas quais, pelo menos,
51% (cinquenta e um por cento) das
ações com direito a voto pertencem a
União, aos Estados e aos municípios, e
as pessoas jurídicas compreendidas no
parágrafo 1º do art. 18 da Lei nº 4.154, de
28 de novembro de 1962".
Art. 4º O parágrafo 5º do art. 4º da
Lei nº 2.308, de 31 de agosto de 1954,
alterado pelo art. 1º da Lei nº 4.676, de 16
de junho de 1965, passa a ter a seguinte
redação:
"§ 5º Estão isentos do pagamento do
impôsto:
a – a parte consumida nas oficinas e
outros serviços pertinentes a produção,
transmissão e distribuição de eletricidade
dos concessionários geradores de
energia elétrica;
b – o fornecimento de energia feito
pelos concessionários geradores aos
distribuidores;
c – as entidades a que se refere o
art. 31, item V, letra b, da Constituição
Federal;
d – o fornecimento de energia a
serviços proprios da União dos Estados
do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como a operação de transportes por
tração elétrica e a dos serviços públicos
de abastecimento dágua e serviços
públicos de esgotos, sejam quais forem
as entidades que os prestem;
e – as contas de consumo geral
equivalente ao valor de até 30 (trinta)
quilowatts-hora (kwh), inclusive, quer o
fornecimento seja feito sob a forma
medida, quer a forfait;
f – a energia elétrica produzida para
consumo próprio e uso exclusivo;
g – os consumidores de energia
elétrica fornecida por sistema gerador
exclusivamente constituído de usinas
termelétricas."
Art. 5º O art. 15 da Lei número
4.676, de 16 de junho de 1965, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. Os concessionários de
serviços públicos de energia elétrica, cujo
sistema
gerador
seja
constituído
exclusivamente de usinas termelétricas,
ficam isentos da tributação de que tratam
as
Leis
ns.
4.425
e
4.452,
respectivamente de 8 de outubro e 5 de
novembro de 1964."
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Art. 6º Fica revogado o parágrafo 6º
introduzido no art. 4º da Lei número
4.156, de 28 de novembro da 1962, pelo
art. 2º da Lei nº 4.364, de 22 de julho de
1964.
Art. 7º O parágrafo 1º do art. 4º da
Lei nº 4.156, de 28 de novembro de 1962,
passa a ter a seguinte redação:
"§ 1º O distribuidor de energia
elétrica promovera a cobrança ao
consumidor, conjuntamente com as suas
contas, do empréstimo de que trata êste
artigo, e mensalmente o recolherá, nos
prazos previstos para o imposto único e
sob as mesmas penalidades, em agencia
do Banco do Brasil à ordem da Eletrobrás
ou diretamente à Eletrobrás, quando esta
assim o determinar."
Art. 8º Os recursos correspondente a
39% (trinta e nove por cento) da
arrecadação do Impôsto Único sôbre
Energia Elétrica destinados a constituir o
Fundo Federal de Eletrificação, de que
trata o item I do parágrafo 1º do art. 13 da
Lei nº 4.676, de 16 de junho de 1965,
serão recolhidos, mensalmente, pelos
distribuidores de energia elétrica, em
agência do Brasil à ordem da
ELETROBRÁS
ou
diretamente
à
ELETROBRÁS, quando esta assim
determinar.
Parágrafo único. Os recursos a que
se refere o presente artigo serão
depositados no prazo de 30 (trinta) dias,
pelo
Banco
do
Brasil
e
pela
ELETROBRÁS, no Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, que os
creditará em conta de movimento à ordem
do Fundo Federal de Eletrificação.
Art. 9º O art. 5º e seu parágrafo
único, da Lei nº 4.156, de 28 de
novembro de 1962, passam a ter a
seguinte redação:
"Art. 5º Os 4% (quatro por cento) dos
recursos provenientes da arrecadação do
impôsto de consumo, vinculados ao
Fundo Federal de Eletrificação, passarão
a ser recolhidos mensalmente pelas
repartições arrecadoras, mediante guias
especificas, ao Banco do Brasil, a crédito
do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico.
Parágrafo único. Os recursos
referidos neste artigo creditados pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico em conta demovimento
à
ordem do Fundo Federal da Eletrificação."
Art.
10.
Os
saques
da
ELETROBRÁS ao Fundo Federal de
Eletrificação, quando destinados a
atender ao disposto no art. 11 da Lei nº
4.876, de 16 de junho de 1965, ou a
aplicações que, pela sua natureza
pioneira, são destituídas de imediata
rentabilidade, serão escriturados a crédito
da União Federal, em conta especial,
para utilização na subscrição ou
integralização
de
capital
da
ELETROBRÁS, tão logo cada uma das
aplicações referidas fôr atingindo os
limites legais de remuneração do
respectivo investimento.
Art. 11. O recolhimento dos 10%
(dez por cento) do produto da cobrança
ida taxa de despachos aduaneiros, de
que trata o 1º do art. 66 da Lei nº 3.244,
de 14 de agôsto de 1957, será feito no
mesmo prazo e pela mesma forma
estabelecida no art. 5º e seus parágrafo
único, da Lei nº 4.156, de 28 de
novembro de 1962, com a nova redação
que lhe foi dada pelo artigo 9º da
presente Lei.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 1966
(Nº 268-A 66, NA ORIGEM)
Reforma decisão denegatória do
Tribunal de Contas da União, proferida
em sessão de 11 de dezembro de 1962,
para efeito de tornar definitivo o registro
da concessão de reforma ao soldado
Josias Severino de Freitas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reformada a decisão
denegatória do Tribunal de Contas da
União, proferida em sessão de 11 de
dezembro de 1962, para efeito de tornar
definitiva o registro da concessão de
reforma ao soldado Josias Severino de
Freitas.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
PARECERES
PARECER Nº 683, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 18, de 1966, que assegura as novas
organizações do país o direito de manter
a locação das antigas sedes dos partidos
extintos.
Relator: Sr. Gay da Fonsêca.
Pelo presente projeto (art. 1º), é
assegurado às organizações partidárias a
que se refere o art. 1º do Ato
Complementar nº 4, de 1965, manter sua
sede, como locatária sucessora, nos
imóveis que serviram para o mesmo fim a
qualquer dos extintos partidos, regulandose a locação (parágrafo único), pelas leis
em vigor, mantidas as condições do
contrato de locação anteriormente firmado
em cada caso.
II. Justificando a proposição, dizem
os seus eminentes Autores que as duas a
organizações
políticas
provisórias,
Aliança
Renovadora
Nacional
e
Movimento Democrático Brasileiro, em
alguns casos, não dispõem das antigas
sedes das agremiações extintas e que
é preciso regularizar a continuidade
das locações feitas pelos partidos
extintos.
III. Em que pese aos seus louváveis
propósitos, o projeto não deve, em
nosso entender, prosseguir em sua
tramitação, dada a sua flagrante
injuridicidade.
Realmente, não se pode ver, na
Arena e no MDB, sucessôres dos partidos
extintos pelo Ato Institucional nº 2, de
1965, eis que êste assim decidiu:
"Art. 18. Ficam extintos os atuais
partidos políticos e cancelados os
respectivos registros.
Parágrafo único. Para a organização
dos novos partidos são mantidas as
exigências da Lei nº 4.740, de 15 de julho
de 1965, e suas modificações".
Quer dizer, o PSD, a UDN, o PTB, o
PSP, o PDC, o PL, o PTN, o PST, enfim
tôdas as antigas agremiações políticopartidárias foram, extintas, e, ao deixarem
de existir, não fora, substituídas por novos
partidos, os quais, quando forem
organizados, te-lo-ão de ser na forma
prevista na Lei nº 4.740, citada.
A Arena e o MDB não são, aliás,
partidos, mas, conforme determina o Ato
Complementar nº 4, de 1965, meras
organizações com "atribuições de partidos
políticos, enquanto êstes não se
constituirem".
Ora,
dissolvidos
os
antigos
partidários políticos, pelo Ato Institucional
nº 2, desapareceram as pessoas jurídicas
que êles representavam, ex vi do disposto
no art. 21 do Código Civil e, tal ocorrendo
não há como admitir a Arena e o MDB
como seis herdeiros para efeito de
continuidade de locação.
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Aliás, para ilustrar o ato de total
desvinculação entre aquelas organizações
e os extintos partidos, cabe observar que
numerosos componentes dos partidos de
oposição figuram na Arena ao passo que
muitos elementos dos partidos que
apoiavam o Govêrno estão, hoje no MDB.
O vinculo obrigacional entre os
antigos partidos polÍticos e os locadores
dos prédios que ocupavam cessou desde
o instante em que o Ato Institucional
extinguiu aquelas agremiações políticas e
restaurá-lo, nos têrmos do projeto,
afigura-se-nos ato infringente do Código
Civil e dos princípios gerais de Direito.
IV. Diante do exposto, considerando
a Proposição injurídica, opinamos por sua
rejeição.
2. Justificando a proposição, dizem
os seus eminentes autores que as duas
organizações políticas atuais – Aliança
Renovadora Nacional e Movimento
Democrático Brasileiro, em alguns casos,
não dispunham senão das antigas sedes
das agremiações extintas.
3. – O projeto merece integral
acolhida, pelos seus altos objetivos que
visam a solucionar, de modo oportuno e
conveniente, o sério problema criado com
a extinção dos partidos políticos, no que
se refere aos imóveis locados às suas
antigas sedes.
Não apenas em alguns casos, como
acentuam os eminentes autores do
projeto, mas de modo quase geral
dificuldades estão surgindo, em vario
Estados, na transferência das antigas
sedes partidárias às novas organizações,
especialmente por parte dos proprietários,
que se aproveitam das omissões ou
lacunas legais para se oporem a essas
transferências.
4. – O Ato Complementar nº 4, de
1965, ao respeitar a destinação dada pelos
Estatutos ao patrimônio dos partidos
extintos (art. 11), estabeleceu, para a
hipótese de inexistência de estipulação
nesse sentido, a venda com pagamento do
passivo e distribuição equitativa do líquido
entre
as
organizações
registradas
(parágrafo único).
Êsse dispositivo cria, em verdade,
um direito a tais organizações, com
relação ao patrimônio dos partidos.
Ora, se o patrimônio se constitui de
bens móveis, imóveis, indústrias, capitais,
direitos e ações respectivas, por certo
nêle se poderá enquadrar a locação,
contrato que gera direitos.
Se o legislador de exceção deixou claro
o seu propósito de amparar a atividade
político-partidária das atuais organizações,
como se vê do citado Ato Complementar nº 4
e o de nº 7 de 1965, não é aceitável se lhes
recuse o uso e o gôzo da locação dos
imóveis de que trata o projeto, desde
tenha sido possível a qualquer dessas
organizações manter-se nesses imóveis
após a extinção dos partidos.
Sem dúvida que ninguém se opõe ao
evidente interêsse de ordem pública,
relevante sob o prisma civil, político e
democrático, em que as entidades partidos
políticos sejam assistidos e amparados no
exercício de seus, misteres.
Todos os podêres da República,
constitutivos do Govêrno da União,
devem estar sempre acórdes no
reconhecimento do indiscutível munus
público que os partidos políticos exercem,
de tal modo que sem êles não poderá
existir qualquer forma de democracia
fundada no soberania popular.
A
vida
dêsses
partidos,
compreendidos, como é evidente, as suas
atividades
plenamente
exercidas,
enquadra-se, portanto, nas definições do
bem público e, assim, desfruta daquela
proteção que a sabedoria jurídica dos
romanos traduzia nesta sentença – O
bem público deve ser anteposto ao
particular" (Publicam bonum privato est
praeferendum).
5. – Não se diga que as atuais
organizações não são, propriamente,
partidos políticos, faltando-lhes, assim,
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qualidade para uma sucessão jurídica desses
órgãos.
É certo que o Ato Complementar
número 4 declara que essas organizações
possuem apenas atribuições de partidos
políticos,
enquanto
estes
não
se
constituírem" (art. 1º), mas nessa qualificação
não se contem a menor restrição ao amplo
exercício da atividade político-partidária que,
ao contrário, está assegurado taxativa e
exaustivamente nos demais dispositivos
dêsse e no de nº 7.
Por outro lado, ditas organizações só
foram admitidas depois de preenchidas as
formalidades impostas a sua constituição,
inclusive a de registrar no Tribunal Superior
Eleitoral, para o qual se fixou até o prazo
improrrogável de dez dias (Cit. Ato nº 4, art.
3º).
E' óbvio, portanto, que sendo os
partidos políticos pessoas jurídicas de direito
público, segundo a conceituação das leis
eleitorais, outra não é a qualificação que se
há de dar às atuais organizações, legalmente
constituídas como estão.
6. – Não há, pois, que cogitar se elas
são ou não aptas, do ponto de vista jurídico,
a suceder, nas locações, aos extintos
partidos.
E'
questão
sem
qualquer
importância, inclusive porque, se dúvida
houvesse, o projeto de que ora se trata visa
preciamente a estabelecer essa sucessão.
7. – No intuito de melhorar o projeto, no
que tange à disciplina legal da locação, em
face dos casos de retomada e também da
hipótese de transformação das atuais
organizações
em
partidos
políticos,
oferecemos-lhe,
a
seguinte
emenda
substitutiva:
Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei
nº 18, de 1966.
Assegura às novas organizações
partidárias o direito de manter a locação das
antigas sedes dos extintos partidos políticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' assegurado às organizações
partidárias a que se refere o artigo 1º do Ato
Complementar nº 4, de 1965, manter sua
sede, como locatárias sucessoras, nos
imóveis que serviram para o mesmo fim a
qualquer dos extintos partidos políticos,
respeitadas as condições do contrato de
locação anteriormente firmado em cada caso.
§ 1º O direito assegurado neste artigo
estende-se aos partidos ou entidades
políticas
em
que
futuramente
se
transformarem
as
organizações
que
assumirem as locações previstas nesta lei.
§ 2º Aplica-se a essas locações o
disposto no art. 11 e seus incisos e
parágrafos da lei nº 4.494, de 25 de
novembro de 1964.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
8. – Diante do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto nos têrmos do
substitutivo oferecido, que consulta, como
acentuamos, os vários aspectos da matéria.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1966.
– Afonso Arinos, Presidente eventual. – Gay
da Fonseca, Relator. – Bezerra Neto. –
Adalberto Lima. – Aurélio Vianna. – Eurico
Rezende. – Filinto Müller.
TEXTO DA LEI Nº 4.494, DE 25 DE
NOVEMBRO DE 1964
Regula a locação de prédios urbanos.
Art. 11. O despejo sòmente será
concedido:
I – Se o locatário não pagar o aluguel e
demais encargos no prazo convencionado,
ou, na falta do contrato escrito, até o dia dez
do mês calendário seguinte ao vencido:
II. – Se o locatário infringir obrigação
legal, ou cometer infração grave e obrigação
contratual:
III – Se o proprietário, promitente
comprador
ou
promitente
cessionário
em caráter irrevogável e imitido na
posse, com título registrado, pedir o
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prédio para residência de ascedente
ou descendente que não dispuser, nem
o seu cônjuge, de prédio residencial
próprio;
IV – Se o locador pedir parte do prédio
que ocupe, ou em que resida, para seu uso
próprio ou para residência de descendente
ou ascendente;
V – Se o locador que residir ou utilizar
prédio próprio ou prédio de que seja
promitente
comprador
ou
promitente
cessionário pedir para seu uso outro de sua
propriedade ou do qual seja promitente
comprador ou promitente cessionário,
sempre em caráter irrevogável, com imissão
de posse e título registrado, comprovada em
juízo a necessidade do pedido;
VI – Se o empregador pedir o prédio
locado a empregado, quando houver
ver rescisão do contrato de trabalho,
e o imóvel se destinar a moradia de
empregado;
VII – Se o Instituto ou Caixa, promitente
vendedor, pedir o prédio para residência de
seu associado, ou mutuário (VETADO)
promitente comprador;
VIII– Se o proprietário, promitente
comprador ou promitente cessionário que
preencha as condições do item III, e haja
quitado o preço da promessa ou que não o
tendo feito, seja autorizado pelo proprietário,
pedir o prédio para demolição e edificação
licenciada, ou reforma, que dêem ao prédio
maior
capacidade
de
utilização,
considerando-se como tal a de que resulte
aumento de vinte por cento na área
construída. Se o prédio fôr destinado à
exploração de hotel, o aumento deverá ser,
no mínimo, de cinquenta por cento:
IX – Se o proprietário, promitente
comprador ou promitente cessionário nas
condições do item III pedir o prédio para
reparações urgentes determinadas pela
autoridade pública, que não possam ser
normalmente executadas com a permanência
do locatário no imóvel, ou, podendo ser o
locatário recuse consenti-las;
X. – Se o proprietário, promitente
comprador ou promitente cessionário nas
condições do item III, residindo em prédio
alheio ou dêle se utilizando, pedir pela
primeira vez o prédio locado para uso
próprio, ou se, já o havendo retomado
anteriormente, comprovar em juízo a
necessidade do prédio;
XI. – VETADO.
§ 1º No caso do inciso I, poderá o
devedor evitara rescisão, requerendo no
prazo da contestação da ação de despejo,
seja-lhe admitido o pagamento do aluguel e
encargos devidos as custas e os honorários
do advogado do locador, fixados, de plano
pelo juiz. O pagamento deverá ser realizado
no prazo que o Juiz determinar, não
excedente de trinta dias, contados da citação
procedendo-se a depósito, em caso de
recusa;
§ 2º – VETADO.
§ 3º – VETADO.
§ 4º A ação de despejo, nos casos dos
itens III, IV, V, VII, VIII; X e XI, só poderá ser
proposta depois de decorridos noventa dias
da notificação judicial feita ao locatário
cientes os sublocatários;
§ 5º O Juiz. ao decretar o despejo,
fixará prazo, até trinta dias, para a
desocupação. Se o locatário fôr repartição
pública, estabelecimento de ensino, hospital,
autarquia ou entidade paraestatal, sindicato
de classe, associação cultural, beneficente,
religiosa, desportiva, recreativa ou titular de
fundo de comércio, estabelecido no prédio há
mais de três anos o Juiz fixará prazo
razoável, até seis meses, para a
desocupação, atendidas as circunstâncias de
cada caso, salvo se a locação houver sido
rescindido com fundamento no inciso I
(Vetado)
§ 6º Na ação de despejo. dar-se-á
ciência aos sublocatários do pedido inicial;

§ 7º A apelação, nas ações de despejo,
salvo os casos previstos nos incisos I, VI e
IX, terá efeito suspensivo.
§ 8º No caso do inciso V, o retomante é
obrigado a dar ao locatário, em igualdade de
condições com terceiros, preferência para a
locação do prédio em que reside e do qual se
queira mudar a menos que a mudança
decorra de desapropriação ou da interdição
do prédio, pela autoridade pública.
PARECER Nº 684, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 154,
de 1965, que altera a Lei nº 4.299, de 23
de dezembro de 1963, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Afonso Arinos.
O Sr. Deputado Emílio Gomes
apresentou, em 30 de outubro de 1964, o
Projeto de Lei nº 2.417, visando a alterar a
Lei nº 4.299, de 30 de dezembro de 1963,
referente à cobrança do impôsto de vendas e
consignações.
Aprovado na Comissão de Justiça da
Câmara tem, na Comissão de Economia,
substitutivo, que foi aceito pela Comissão de
Finanças e, afinal, aprovado em plenário na
Sessão de 5 de agôsto de 1965, transformouse no Projeto da Câmara nº 2.417-B,
submetido à apreciação do Senado.
Nesta Casa entrou êle, acompanhado
pelo Ofício de 12 de agôsto do ano passado,
sendo distribuído às Comissões de Economia
e de Finanças.
A Comissão de Economia ofereceu dois
pareceres ao projeto da Câmara. No
primeiro, de 8 de setembro de 1965, aquela
Comissão sugere seja o Projeto nº 2.417-B
da Câmara (que é o de que vimos tratando)
anexado ao Projeto nº 172-65 da mesma
Câmara, devido à correlação da matéria
entre ambos.
Ocorre, porém que, alguns dias depois,
ou seja, a 28 do mesmo mês de setembro, o
referido Projeto número 172-65, que se
originara de mensagem do Poder Executivo
encaminhada ao Congresso a 6 de agôsto de
1965 foi transformado na Lei nº 4.784, de 28
de setembro do mesmo ano, após a
tramitarão especial que lhe assegura o Ato
Institucional de 1964.
Advertida dêsse fato pela Mesa a
Comissão de Economia ofereceu então, o
seu segundo parecer. Neste referindo-se à
Lei nº 4.784 e ao Projeto da Câmara nº
2.417-B, afirma a referida Comissão: "É claro
que os textos, quer da citada Lei, quer o
proposto no projeto em pauta, não coincidem
entre si, isto é não se repetem. Os objetivos
da Lei anterior estão porém contidos também
no Projeto".
Portanto, o que se contém neste trecho,
é que os textos do Projeto da Câmara,
oriundo de um projeto individual de deputado
e da lei aprovada pelo Congresso, oriunda de
mensagem do Executivo, são formalmente
diferentes, mas juridicamente se equivalem,
pois repetindo as palavras da Comissão de
Economia, "os objetivos da lei anterior estão
contidos também, no projeto".
Não esclareceu a Comissão se além
dos objetivos a que se refere outros haverá
no projeto que tenham escapado à lei
anterior. A presunção é negativa, pois que,
se os houvesse e sendo matéria específica
da sua competência não deixaria a Comissão
de Economia de assinalar o fato.
Não fica bem clara, assim, a conclusão
favorável o que chegou a douta Comissão de
Economia, quanto à aprovarão do Projeto da
Câmara nº 2.417-B, por "não considerar que
o seu texto ficou prejudicado pela Lei nº
4.784".
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Data venia da posição de Comissão
de Economia, quer-nos parecer que razão
assiste à Comissão de Finanças do
Senado, que, em parecer de 15 de abril do
corrente ano, estranha "a aprovação dêste
projeto, poucos meses depois de estar em
vigor uma lei – de iniciativa do Poder
Executivo – que disciplina o mesmo
assunto", para concluir pela rejeição do
projeto, com a "constatação de que o
quadro mudou, após a apresentação da
propositura e ela tornou-se, dêsse modo,
inoportuna".
Em face da situação assim criada,
o Projeto foi retirado da votação do plenário,
na Sessão de 18 de maio do corrente ano,
e remetido à nossa Comissão para
exame, tendo em vista as observações
dos nobres Senadores Josaphat Marinho e
Eurico Rezende, em face da Emenda
Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de
1965.
O art. 5º do referido diploma
constitucional reza:
"Os impostos componentes do sistema
tributário nacional são exclusivamente os que
constam
desta
emenda,
com
as
competências e limitações nela previstas".
Ora na competência dos Estados, a
Emenda nº 18 prevê:
a) o impôsto sôbre a transmissão
de imóveis e de direitos reais sôbre os
mesmos, exceto os direitos reais de garantia
(art. 9º);
b) o impôsto sôbre às operações
relativas à circulação de mercadorias (art.
12);
Além dos impostos acima citados,
compete ainda aos Estados cobrar taxas, no
âmbito das suas atribuições (art. 18); e
contribuições de melhoria, nas mesmas
condições (art. 19).
Fora dos casos previstos, prevê ainda a
emenda, em benefício dos Estados,
participação nos impostos de venda e sôbre
a produção, (art. 21.)
Vê-se, pois, que, além das razões já
argüidas, e referentes à concorrência de
matérias entre o projeto em exame e a Lei nº
4.784, de 28 de setembro de 1965, ocorre
ainda que a emenda constitucional nº 18, de
dezembro dêste último ano, portanto
posterior à lei, deu nova configuração ao
sistema tributário nacional. Nestas condições,
tanto o projeto quanto a lei se acham
superados. Somos, assim, pelo arquivamento
do processo.
Sala das Comissões, em 23 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente eventual. –
Afonso Arinos, Relator. – Adalberto Sena. –
Gay da Fonseca. – Filinto Müller. – Eurico
Rezende. – Aurélio Vianna.
PARECER Nº 685, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 296, de
1964 (nº 1.720-B-64, na Casa de origem),
que modifica dispositivos da Lei nº 818-49 e
revoga a de nº 4.404-64.
Relator: Sr. Afonso Arinos.
A 16 de janeiro de 1964, o Presidente
da República enviou Mensagem ao
Congresso, acompanhada de exposição de
motivos do Ministro da Justiça, na qual
propunha modificação dos artigos 3º e 4º da
Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949, que
regula a aquisição e perda da nacionalidade
brasileira.
A razão da iniciativa presidencial
estava em que, graças à tolerância de
certos juízes, estava sendo permitido
a filhos de estrangeiros naturalizados,
nascidos
no
estrangeiro
antes
da
naturalização dos pais, optarem nela
nacionalidade brasileira, com infração do
art. 129 da Constituição Federal que só
prevê a opção no caso do indivíduo nascido
no exterior ser filho de pai ou mãe
brasileiro.
O assunto havia suscitado inicialmente
pelo
Itamaraty,
sob
a
gestão
do
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signatário dêste, quando um filho
de brasileiros naturalizados, nascido
no estrangeiro antes da naturalização,
tivera permissão, em São Paulo, para
optar pela nacionalidade brasileira e
obtivera
mandado
liminar
de
segurança contra a ação de anulação
desta
sentença,
matriculando-se,
como brasileiro, no curso de preparação
de
diplomatas
do
Instituto
Rio
Branco.
De outra parte, a Lei nº 404, de 14
de setembro de 1964, declarou "brasileiro
para todos os efeitos" o menor nascido
fora do País mas residente no Brasil e
filho de pais igualmente nascidos no
exterior, desde que naturalizados e aqui
domiciliados. Esta lei foi considerada
inconstitucional pelo Consultor Jurídico do
Itamaraty, professor Haroldo Valadão,
que argumentou, com razão, contra o
principio da naturalização coletiva e
automático, alheio á nossa tradição
jurídica.
Em face dêsses precedentes a
Comissão de Justiça da Câmara,
sendo relator o nobre deputado Rondon
Pacheco, ofereceu substitutivo regulando
a matéria mais completamente. Além
de estabelecer no processo judicial
de opção, medidas que impossibilitam a
fraude
existente
ao
artigo
129
da Constituição, o substitutivo, por
outro lado, facilita a naturalização
dos
filhos
de
estrangeiros
já
naturalizados.
Nesta Comissão foi o projeto
distribuído ao ilustre Senador Edmundo
Levy, que, apresentou sôbre a matéria
brilhante, substancioso e meditado
estudo. Referindo-se ao substitutivo da
Câmara, escreve aquêle eminente colega:
"O projeto... não oferece inconveniência e
até proporciona ensejo a que se dê
melhor atenção ao problema tratado na lei
cuja alteração objetiva. Tornará mais
seguro o processo já urgente, mas não
impõe restrições a direitos nem tropeça
em qualquer impedimento. Apenas
alarga, completa a orientação própria
para o processamento do exercício das
faculdades consentidas pelo artigo 129 da
Constituição."
Apesar dêste julgamento favorável,
Senador Levy entendeu conveniente
apresentar 6 emendas ao projeto.
A de nº 1 esclarece que o prazo de 4
anos no qual o optante deve proceder às
diligências de opção, contará a partir dos
18 anos (maioridade política) e não de
"atingida a Maioridade", como está no
projeto, o que equivale à maioridade civil.
Segundo o relator a emenda se impõe
porque a nacionalidade é princípio de
direito público (político), e não privado.
A emenda nº 2 repete a anterior, em
outro artigo, melhora a redação do art. 8º,
além de suprimir o item III do mesmo
artigo do projeto, que exige a
alfabetização do optante.
A emenda nº 3 condiciona o valor
dos imóveis do optante no Brasil a 250
vêzes o salário-mínimo regional.
A emenda nº 4 modifica o artigo 10
da Lei nº 818, não alterado pelo projeto.
Por ela se estabelecem medidas
processuais sôbre a petição de opção.
A emenda nº, 5 altera o art. 16 da Lei
nº 818, igualmente não modificado pelo
projeto, e fá-lo em consonância com o
estabelecido pela emenda número 2.
A emenda nº 6 altera a redação do
art. 19 da Lei nº 818, não alterada pelo
projeto. E' simples acréscimo de redação.
Pelo exposto vê-se que a emenda
de fundo, embora não substancial, é a da
nº 1, que passa o prazo de opção, dos
21
para
os
18
anos.
Embora
reconhecendo
as
razões
jurídicas
apresentadas
pelo
autor,
pode-se
questionar o fundamento de emenda,
visto que talvez seja mais prudente deixar
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a decisão do optante para um pouco mais
tarde, de forma a corresponder a uma
mentalidade mais amadurecida.
À vista disto, e considerando a
conveniência de se aprovar logo o
projeto, que já se encontra há bastante
tempo no Senado, de forma a evitar as
delongas de seu retôrno à outra Casa,
principalmente em época de eleições
parlamentares, sou pela aprovação do
substitutivo, sem emendas, proclamando
embora, mais uma vez, minha admiração
pelo brilhante trabalho do Senador
Edmundo Levy.
Sala das Comissões, 23 de junho de
1968. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Afonso Arinos, Relator. –
Eurico Rezende. – Filinto Müller. – Gay da
Fonseca. – Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
A Presidência deferiu, hoje, o
Requerimento
nº
248,
de
1966,
apresentado na sessão anterior, pelo qual
o nobre Senador Bezerra Neto solicita
informações a serem prestadas pelo
Ministério de Viação e Obras Públicas.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No dia 29 do corrente, quartafeira, às 17 horas, deverá visitar o
Congresso Nacional o Grão-Mestre da
Ordem Soberana de Malta, que tem
categoria de Chefe de Estado.
O visitante será recebido pelas
Mesas, Lideranças e Comissões de
Relações Exteriores das duas Casas, no
salão de recepção do Seriado.
A Presidência encarece a presença
dos membros da Mesa, dos Srs. Líderes
e Membros da Comissão de Relações
Exteriorem do Senado e de todos os Srs.
Senadores
presentes
em
Brasília.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa expediente que
será lido pelo Sr. 1º-Secretário.
É lido o seguinte:
OFÍCIO
Brasília, em 24 de junho de 1966.
Senhor Presidente:
Na qualidade de Líder da ARENA,
venho solicitar a V. Excia. a substituição,
na Comissão de Legislação Social do
Senador Vivaldo Lima pelo Senador
Eugênio de Barros, e na vaga dêste,
como suplente, o Senador Domício
Gondim.
Atenciosamente, Senador Filinto
Muller.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em atenção ao Ofício do nobre
Senador Filinto Muller, Líder da ARENA, a
Presidência designa o nobre Senador
Eugênio Barros para a vaga do Senador
Vivaldo Lima na Comissão de Legislação
Social, como titular, e para a daquele
representante da ARENA, como Suplente,
o Senador Domício Gondim.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos. Tem a
palavra o nobre Senador Attílio Fontana.
O
SR.
ATÍLIO
FONTANA
(sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, Srs. Senadores, no dia
24 último tive ensejo de visitar a mo-

derna usina de aço USIMINAS, em Minas
Gerais, em companhia dos Senhores
Senadores Domício Gondin e Edmundo
Levy e do Presidente do Banco de
Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal.
Chegando no moderno aeroporto,
tivemos
desde
o
início
a
melhor impressão, pois a USIMINAS
está instalada numa bela planície ao lado
do Rio Doce. E' a USIMINAS uma
das mais modernas indústrias de aço,
em fase de amplo desenvolvimento
pois está produzindo apròximadamente
500 mil toneladas de aço anualmente,
com previsão de aumentar essa
produção até alcançar 2 milhões de
toneladas anuais. Ela foi, segundo
soubemos,
planejada
e
projetada
obedecendo à técnica das últimas
descobertas
e,
conseqüentemente,
pode
produzir
econômicamente,
ainda mais porque, nesta usina, está
sendo aproveitado o minério que não é
próprio para exportação: é um minério
fino, como dizem êles, um minério
granulado que não é valorizado para
exportação.
Essa região – o Vale do Rio
Dôce
–
como
sabemos,
produz
grande quantidade de minério de
ferro para a exportação. Mas nessa
produção existe uma percentagem de
minério que está sendo aproveitado pela
USIMINAS.
Observamos
ainda
que
essa
usina, operada econômicamente e
dirigida por brasileiros é uma organização
realmente modelar. Produz aço da
melhor
qualidade,
principalmente
chapas a quente e a frio. As chapas a
quente – segundo fomos informados –
são as de maior diametro e espessura,
utilizadas também nos navios de grande
tonelagem.
É a única usina siderúrgica do
País que produz chapas de aço
reforçadas, para êsse tipo de navios.
Entretanto, não o faz apenas para o
consumo interno; êsses dois tipos de
material são produzidos também para
exportação.
Verificamos, na ocasião, que um
apreciável lote de chapas estava pronto
para ser embarcado para o pôrto, a fim de
ser
remetido
posteriormente
para
Orleans, nos Estados Unidos. Também as
Repúblicas do Prata têm comprado aço
daquela usina.
Enfim, Sr. Presidente, devo declarar
que a visita que fizemos à Usiminas fêz
com que maior entusiasmo e esperança
depositássemos no futuro dêste grande
País.
O que é preciso, naturalmente, é que
se multiplique a capacidade de nossas
usinas e que se possibilite a instalação de
outras. Sessenta por cento do carvão que
a Usiminas utiliza é de origem estrangeira
e os restantes quarenta por cento é de
produção nacional, do Estado que tenho a
honra de representar – Santa Catarina.
Muito embora o carvão nacional
tenha preço mais elevado do que o
carvão estrangeiro – sendo mesmo de
qualidade inferior a êste último – não nos
custa divisas, custa cruzeiros. Também a
mão de obra é nacional.
Bem sabemos que, na região
carbonífera de Santa Catarina, existem
milhares de famílias que vivem da
exploração do carvão nacional. É,
portanto, preciso encontrar, para êle, uma
aplicação que não onere e dificulte o
desenvolvimento
da
siderurgia
e,
principalmente, que nos proporcione a
conquista do mercado internacional.
O Brasil, mesmo importando carvão,
tem condições para poder exportar
em maior escala, os produtos das
nossas usinas siderúrgicas, porque
o nosso minério é da mais alta quali-
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dade, dando rendimento dos mais
elevados que se conhece, além de que a
nossa mão de obra é bem mais
econômica do que a dos países europeus
e da América do Norte.
Ai está a prova, Sr. Presidente: uma
indústria nova, como a Usiminas,
conquistando clientes nos próprios
Estados Unidos, como nos foi dito pelo
Diretor Dr. Lanaro Júnior e demais
Diretores, quando nos acompanharam na
visita que fizemos àquela Siderúrgica.
Alcançando a Usina a produção de um
milhão de toneladas, – o que ocorrerá no
ano de 1968 – o custo de sua produção
se tornará ainda mais econômico. E mais
ainda, no momento em que alcance a
máxima capacidade, prevista que é de
dois milhões de toneladas. Poderemos,
então, ter fonte de divisas da maior
importância.
Naturalmente, êsse desenvolvimento
também
atingirá
outras
indústrias
siderúrgicas
como
a
Companhia
Siderúrgica Nacional por exemplo, que
vem já exportando, conforme temos
observado nas publicações dos jornais.
Realmente, o aço produzido no
Brasil nada fica a dever ao estrangeiro.
Graças à sua boa qualidade estamos
conquistando novos mercados.
Sr Presidente e Srs. Senadores,
estou informado de que estão para serem
iniciadas construções de novas usinas,
inclusive uma de capital estrangeiro, a se
instalar no nôvo e moderna Pôrto de
Tubarão, no Espírito Santo. Seu escôpo
principal é a industrialização do nosso
minério, a fim de exportar seu produto.
É notícia alentadora, principalmente
para aquêles que, como nós, têm
interêsse em que seja encontrada a
solução do problema de exportação do
nosso minério já industrializado.
É portanto, notícia que deve ser
registrada.
Entretanto, Sr. Presidente, temos de
levar em consideração que, se nesta
Casa, a Emenda nº 1. de 1966 fôr
aprovada, criará dificuldades para o
capital estrangeiro. Dêste modo êle não
se
instalará
em
nosso
País,
impossibilitando o aproveitamento dos
nossos minérios.
Devemos, portanto, analisar bem
iniciativa porque se aprovada aquela
emenda certamente a grande indústria
siderúrgica que pretende instalar-se no
Pôrto de Tubarão, reconsiderará o seu
intento. Na verdade, por melhores que
sejam as intenções nossas e de nossos
colegas, não dispomos de capital
suficiente para o aproveitamento imediato
dos nossos minérios. O fato exige somas
vultosas, como verificamos na Usiminas,
onde foram aplicados mais de cento e
cinqüenta bilhões de cruzeiros. Além do
mais, para completar seu plano, será
necessária, talvez soma ainda maior para
uma capacidade total de aproveitamento.
Assim sendo, se votarmos a Emenda
nº 1, onde iremos buscar os 51% a mais
para formar o capital das novas indústrias
siderúrgicas, para aproveitamento dos
minérios que temos, em larga escala,
neste grande país? Não será uma forma
de resolver nossos problemas e
conquistar
maiores
divisas
pelas
exportações. Mas, rejeitando-a, teremos
possibilidades
de
novas
capitais
pioneiros, de origem estrangeira, firmas
que de acôrdo com a nova legislarão
deverão ser formadas e registradas em
nosso país, mas que podem valer-se de
capitais estrangeiros na sua totalidade. E
assim
poderemos
desenvolver
o
aproveitamento dos vários tipos de
minérios que temos, suprindo o mercado
interno.
Poderíamos, então, passar de
importadores a exportadores. Não que
não pensamos em defender os inte-
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rêsses
de
nossos
patrícios,
de
nosso País! O que não é possível
é apenas pensar que somos um País
rico de minérios, sem grande variedade
e mantê-los in natura, como se
encontram, recorrendo a importações!
Muitas vêzes, até, recorremos a créditos
para que a importação seja coberta, a
longo prazo! Quando poderíamos, com a
colaboração de capitais estrangeiros,
como no caso a que nos referimos, da
siderurgia, industrializar o minério em
nosso País.
Êsse, o caminho que nos parece
devemos
seguir,
nossas
riquezas
minerais ainda estão por explorar e
nem sequer conhecemos 50% das
ocorrências geológicas industrialmente
aproveitáveis.
Freqüentemente lemos e ouvimos
informações da descoberta de novas
jazidas minerais. Ainda hoje soube de
descoberta realizada em Minas Gerais.
Torna-se mister que os recursos
minerais
que
possuímos
sejam
explorados racionalmente, com capital
nacional, quando possível ou com a
colaboração
estrangeira,
quando
indispensável.
Urge que nossas riquezas sejam
movimentadas, a fim de que possam
proporcionar à nação o impulso
necessário ao desenvolvimento que tanto
almejamos. Temos a iniciativa privada
que, à medida do possível de seus
recursos financeiros, em nosso País tem
contribuído e está contribuindo, sem
dúvida, e o Govêrno a tem apoiado.
É do conhecimento de todos que
somos um país que ainda não dispõe de
grande reserva da capital privado. Ainda
mais:
nos
últimos
anos,
coma
aflação,
êsse
capital
de
giro,
principalmente, das emprêsas particulares
não tem aumentado como deveria. Daí
precisarmos
ainda
contar
com
investimentos estrangeiros.
Tenho dito muitas vêzes que
é
preferível
o
financiamento
do estrangeiro. Sem dúvida nenhuma, o
Govêrno tem conseguido vultosas somas
de financiamento, e o investimento
externo tem sido reclamado, nesta
Casa, até pela Oposição. E nós
concordamos,
quando
se
trata
principalmente, de indústria pioneira,
como a dos minérios, principalmente
industrializando-o
em
nosso
País.
E' o caso da siderurgia e de tantos
outros minérios que sabemos existirem,
mas em ralação aos quais os
nossos
recursos
financeiros
são
insuficientes.
Assim. pois, é que eu desejo, nesta
oportunidade, fazer referência a essa
emenda constitucional que está em
tramitação do Senado e que exige, para a
exploração dos nossos minérios que as
emprêsas a serem constituídas tenham
51% de capital nacional. Se fôssemos um
país rico, se tivéssemos recursos
disponíveis para explorar as nossas
riquezas minerais então estaríamos de
acôrdo, mas, como todos sabem, somos
um país de escassos recursos em
emprêsas, privadas e precisamos contar
com o capital estrangeiro.
Como verificamos agora mesma, Sr.
Presidente, a USIMINAS foi iniciada com
quase 50% de capital estrangeiro,
japonês. Hoje, êsse capital está reduzido
a 20% tão sòmente, com 80% nacional.
Se permitirmos que novas emprêsas
surjam em nosso país com maioria de
capital estrangeiro como já temos tantas,
no futuro poderemos, aos poucos,
conquistar a maioria de capital. E não
sòmente poderemos conquistar a maioria
de capital, como vamos preparando
nôvos técnicos patrícios. Com os recursos
que se irão formando, poderemos
capacitar-nos organização de novos
empreendimentos industrias, seja no
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setor de minério como em múltiplos,
outros setores. O que não convém é
vivermos baseados na premissa de que
somos um país rico pela natureza.
Precisamos explorar e desenvolver as
nossas riquezas. Por esta razão, não
podemos
fechar
as
portas
aos
investimentos estrangeiros, que através
de lei ordinária, o Govërno passaria a
disciplinar, orientando a aplicação, do
capital de fora mas não no nosso
entender, por meio de uma emenda á
Constituição.
Esperamos, pois, Sr. Presidente, que
esta Casa, no momento oportuno, rejeite
a emenda para que possamos dentro em
pouco, contar com o inicio da grande
siderúrgica do Pôrto de Tubarão, no
Estado do Espírito Santo.
Com esta providência estaremos
antecipando o desenvolvimento dêste rico
País, proporcionando aos brasileiros
espetáculos como o que oferece a
USIMINAS, com aquêle lote imenso de
aço a ser embarcado para o pôrto de
Orleans,
nos
Estados
Unidos.
Poderemos, então, conquistar mercados
em outras regiões do mundo, como a
Europa, que passaria a comprar, em
maior escala, o aço produzido no Brasil.
Com esta orientação, o Brasil,
atingindo
um
alto
estágio
de
desenvolvimento, certamente, num futuro
próximo,
não
dependerá
dos
investimentos estrangeiros, tampouco de
financiamentos, porque êstes, por melhor
que sejam, acumulam juros que as
gerações futuras terão que pagar.
Assim, pensando no futuro dêste
País, é que acredito devamos facilitar o
desenvolvimento de nossa indústria quer
com capital nacional, quer com capital
estrangeiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archar
Joaquim Parente
Sigefredo Pacheco
Josaphat Marinho
José Feliciano
Filinto Mülller
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Estão presentes 20 Srs. Senadores.
Não há quorum para as votações.
As duas primeiras matérias da
Ordem do Dia estão em fase de votação e
ficam, assim, adiadas para a próxima
sessão.
Item 3:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer número 640, de
1966, do Projeto de Resolução nº 25, de
1966, que suspende a execução do § 4º
do art. 89 da Lei número 175, de 5 de
julho de 1949 – Lei de Organização
Judiciária – do Estado da Bahia.
Em discussão a Redação Final,
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
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Não tendo havido emendas nem
requerimento no sentido de que a
Redação Final seja submetida a votos, é
ela dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto ira à promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:
PARECER Nº 640, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do
Resolução nº 25, de 1966.

Projeto

de

Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução número 25,
de 1966, que suspende a execução do §
4º do artigo 89 da Lei nº 175, de 5 de
julho de 1949 – Lei de Organização
Judiciária – do Estado da Bahia.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Edmundo Levi, Relator. –
Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 640-66
Redação final do
Resolução nº 25, de 1966.

Projeto

de

Faço saber que o Senado Federal
aprovou nos têrmos do artigo 64 da
Constituição Federal, e eu, .......
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1966

Suspende a execução do § 4º do
artigo 89 da Lei nº 175 de 5 de julho de
1949 – Lei de Organização Judiciária –,
do Estado da Bahia, julho de 1949.
Art.
1º
E'
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em 4 de novembro de
1965, no Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança nº 14.369, a execução do §
4º do art. 89 da Lei nº 175, de 5 de julho
de 1949 – Lei de Organização Judiciária –
do Estado da Bahia.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 4:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 629, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
2, de 1966, originário da Câmara dos
Deputados, nº 93-A de 1963, na Casa de
origem, que determina o registro pelo
Tribunal de Contas, do têrmo de 5 de
julho de 1961, de rescisão amigável de
parte do contrato celebrado, em 23 de
novembro de 1960, entre a Divisão de
Obras do Departamento de Administração
do Ministério da Agricultura e a firma
CISA S. A. Engenharia e Comércio.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
Não tendo havido emendas, nem
requerimento no sentido de que a
Redação Final seja submetida a votos, é
ela dada como definitivamente encerrada,
independente de votação, nos têrmos do
artigo 316-A do Regimento Interno.
O projeto irá à promulgação.

E' a
aprovada

seguinte

a

Redação

final

PARECER Nº 629, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2, de 1966 (número 93-A63, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
2, de 1966 (nº 93-A-63, na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, de têrmo, de 5 de
julho de 1961, de rescisão amigável de
parte do contrato celebrado, em 23 de
novembro de 1960, entre a Divisão de
Obras do Departamento de Administração
do Ministério da Agricultura e a firma
CISA S. A. Engenharia e Comércio.
Sala das Sessões, em 12 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Filinto Müller, Relator. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 629-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 2, de 1966 (número 93-A63, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º, da Constituição Federal, e eu,
............................, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966
Determina o registro pelo Tribunal de
Contas do têrmo, de 5 de julho de 1961,
de rescisão amigável de parte do contrato
celebrado, em 23 de novembro de 1960,
entre
a
Divisão
de
Obras
do
Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e a firma CISA S.
A. Engenharia e Comércio.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O Tribunal de Contas
registrará o têrmo, de 5 de julho de 1961
de rescisão amigável de parte do contrato
celebrado, em 23 de novembro de 1960,
entre
a
Divisão
de
Obras
do
Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e a firma CISA S.
A. – Engenharia e Comércio, para
execução das obras de construção de 6
(seis) casas residenciais para professôres
ilegível, na Escola de Agronomia "Eliseu
Maciel", em Pelotas, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 5:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 630, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
8, de 1966 originário da Câmara dos
Deputados, nº 159-A-64, na Casa de
origem, que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a têrmo de
Acôrdo Especial celebrado, em 31 de
maio de 1954, entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola Industrial
Dom Basco, da Congregação dos Padres
Salesianos.
Em discussão a Redação Final.
Sem
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
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Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A,. do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E' a seguinte a redação final
aprovada:

da como definitivamente aprovadas,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E' a seguinte a redação final
aprovada:

PARECER Nº 630, DE 1966

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 9, de 1966, (número 148-A57, na Casa de origem).

Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1996 (nº 159-A de
1964, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
8, de 1966 (nº 159-A-64, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro de Acôrdo
Especial celebrado, em 31 de maio de
1954, entre e o Ministério da Educação e
Culiural e a Escola Industrial Dom Bosco,
da Congregação dos Padres Salesianos.
Sala das Sessões em 17 de julho de
1966 – Bezerra Neto, Presidente eventual
– Filinto Müller, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 630-66
Redação final do projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1966 (nº 159-A de
1964, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º, da Constituição Federal, e eu,
................................,
Presidente
do
Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo de Acôrdo
Especial celebrado, em 31 de maio de
1954, entre o Ministério da Educação e
Cultura e a Escola Industrial Dom Bosco,
da Congregação dos Padres Salesianos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 2 de julho
de 1954, do Tribunal de Contas,
denegatório do registro ao têrmo de
Acôrdo Especial celebrado, em 31 de
maio de 1954, entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola Industrial
Dom Bosco, da Congregação dos Padres
Salesianos, para aquisição de material
mecanizado.
Art. 2º Este Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 6:
Discussão, em turno único, da
Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 631, de
1966), do Projeto de Decreto Legislativo
número 9 de 1966 (nº 148-A-57, na Casa
de origem), que mantém o ato do Tribunal
de Contas denegatório de registro a têrmo
aditivo a acôrdo celebrado entre a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Estado do Pará.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma da-

PARECER Nº 631, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Relator: Sr. Filinto Müller.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo! nº
9, de 1966 (nº 148-A-57, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a têrmo
aditivo a acôrdo celebrado entre a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Estado do Pará.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Filinto Müller, Relator –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 631-66
Redação final da Projeto de Decreto
Legislativo nº 9, de 1966, (número 148-A57, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu
........................, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº .... DE 1966
Mantém, o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
acôrdo
celebrado
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia, e o
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 24 de
fevereiro de 1956, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao têrmo, 30 de
30 de dezembro de 1955, aditivo ao
acôrdo celebrado em 30 de dezembro de
1954, entre a Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia
do Estado do Pará, para erradicação do
mal de New Castle.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
a contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 7
Discussão, de turno único, da
redação final oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 637, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
20, de 1966, originário da Câmara dos
Deputados (nº 253-A-66 na Casa de
origem) que torna definitivo, o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 3 de dezembro de 1965, da
despesa de Cr$ 3.792 três mil setecentos
e noventa e dois cruzeiros), para
pagamento à Rio Light S. A. – Serviços
de Eletricidade e Carris.
Em discussão. (Pausa).
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar discuti-lo, irei declarar encerrada
a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Encerrada
a
discussão
sem
emendas, nem requerimentos para que a
mesma seja submetida a votos, é ela
dada como definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos
têrmos do art. 316-A do Regimento.
O Projeto irá à promulgação.

E' a
aprovada:

seguinte
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PARECER Nº 637, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 20, de 1966 (número 253-A66, na Casa de origem).

E' a
aprovada:

seguinte

a
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redação

final

PARECER Nº 639. DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 1, de 1966.

Relator; Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
20, de 1966 (nº 253-A-66, na Casa de
origem), que torna definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 3 de dezembro de 1965, da
despesa de Cr$ 3.792 (três mil,
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
para pagamento a Rio Light S. A. –
Serviços de Eletricidade e Carris.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Edmundo Levi, Relator. –
Filinto Müller.

Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão. apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado nº 1, de
1966 que dispõe sôbre o financiamento a
criadores e lavradores não cadastradas
pelo Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (IBRA), e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Edmundo Levi, Relator. –
Filinto MülIer.

ANEXO AO PARECER Nº9 637-66

Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 1, de 1966, que dispõe sôbre o
financiamento a criadores e lavradores
não cadastradas pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (IBRA), e dá outras
providências.

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 20, de 1966 (número 253-A66, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 3º da Constituição Federal, e eu
........................., Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ..., DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 3 de dezembro de 1965, da
despesa de Cr$ 3.792 (três mil setecentos
e noventa e dois cruzeiros), para
pagamento à Rio Light S. A. – Serviços
de Eletricidade e Carris.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o registro
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 3 de dezembro de 1965, da
despesa de Cr$ 3.792 a (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
para pagamento à Rio Light S. A. –
Serviços de Eletricidade e Carrís, pelo
fornecimento de energia elétrica em 1948,
ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 8.
Discussão, em turno único, da
Redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 639, de
1966, do Projeto de Lei do Senado nº 1,
de
1966,
que
dispõe
sôbre
o
financiamento a criadores e lavradores
não cadastrados pelo Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (IBRA) e dá outras
providências.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, dou por encerrada a
discussão.
Não tendo havido emendas nem
requerimento no sentido de que seja a
redação final submetida a votos, é ela
dada como definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos
têrmos do art. 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto ira à Câmara dos
Deputados.

ANEXO AO PARECER Nº 639-66

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os financiamentos a criadores
e lavradores proporcionados pelos
estabelecimentos de crédito oficial e a
assistência das entidades de fomento
agropecuário poderão ser negados se
após 6 (seis) meses do cadastramento da
área, pelo Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária (I. B. R. A.) o interessado não
apresentar o competente certificado.
Art. 2º Gratuitamente, o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (I. B. R. A.)
fornecerá ao cadastrando, fazendo-lhe a
comunicação necessária, os formulários
de cadastramento e lhe prestará tôda
assistência para preenchê-los.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a matéria da Ordem
do Dia – Sôbre a mesa oficio do Sr. Líder
da ARENA, que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
Brasília, em 27 de junho de 1966.
Sr. Presidente:
Designa os Srs. Senadores Manoel
Villaça e Paulo Barros em substituição
aos Srs. Senadores Sigefredo Pacheco e
Eurico Resende para integrarem a
Comissão Parlamentar de Inquérito que
vai ao Acre, criada pela o Resolução nº
92, de 1965.
Atenciosamente. Senador Filinto
Müller, Líder da Arena.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – De acôrdo com a indicação do
Sr. Líder da ARENA, designo os Srs.
Senadores Manoel Villaça e Paulo Barros
para substituírem os Srs. Senadores
Sigefredo Pacheco e Eurico Rezende na
Comissão Parlamentar de Inquérito que
irei ao Acre, criada pela Resolução nº 9266.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há oradores inscritos.
(Pausa).
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão designando para a de
amanhã de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1966

Junho de 1966
7
REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 1966

1

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 634, de 1966), do Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de
1966 (nº 249-A-66 na Câmara), que torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo
Tribunal de Contas, em sessão de 8 de junho de 1965, relativo à pensão concedida a
Jurema Azevedo Marques e outras.

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965

8

(TÊRÇA-FEIRA)

Votação, em segundo turno, do Projeto de Emenda à Constituição número 1, de
1965, de iniciativa do Sr. Senador José Ermírio, que dá nova redação ao § 1º do art.
153, da Constituição Federal (aproveitamento dos recursos minerais e energia
hidráulica), tendo Pareceres sob números 34 e 530, de 1966; da Comissão Especial:
1º pronunciamento: favorável ao projeto; 2º pronunciamento: favorável à emenda.
2

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 1966
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 635, de 1966), do Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de
1966 (nº 244-A-66 na Câmara), que determina o registro, pelo Tribunal de Contas, de
contrato celebrado, em 4 de novembro de 1964, entre o Govêrno Federal e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S.A.

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965

9

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Emenda à Constituição número 4, de
1965, originário da Câmara dos Deputado (nº 19-B-64, na Casa de origem), que altera
a redação do art. 19) da Constituição Federal, suprimindo-lhe o parágrafo único
(referente ao prazo para aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia,
de quantia anual não inferior a 3% da renda tributária da União), tendo parecer, sob nº
529, de 1966, da Comissão Especial, favorável.

REDAÇÃO FINAL

3
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 1963
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 1963 (nº 3.171-B-57 na Casa de origem) que regula o exercício da
profissão de agrônomo, e dá outras providências tendo parecer, sob nº 650, de 1966,
da Comissão de Redação, oferecendo a redação do Substitutivo.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 1961
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1961, de
autoria do Sr. Senador Gilberto Marinho, que assegura aos atuais adjuntos de
catedrático, em caráter provisório, do Magistério do Exército, com mais de 2 (dois)
anos de exercício das funções, a recondução para os estabelecimentos de ensino
onde lecionam, prevista no Decreto nº 37.999, de 4 de outubro de 1955, e dá outras
providências (projeto aprovado em 19 turno, em 18-5-66, nos têrmos do substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça), tendo parecer da Comissão de Redação sob nº
628, de 1966, oferecendo a redação do vencido.
5
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11, DE 1966
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 632, de 1966), do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de
1966 (nº 79-A-61, na Casa de origem), que mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a contrato celebrado, em 7 de outubro de 1953,
entre, o Govêrno Federal e Ézio Biondi, para desempenhar a função de Técnico de
Radar na Diretoria de Eletrônica, da Marinha.
6
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 1966
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 633, de 1966), do Projeto de Decreto Legislativo nº 14,
de 1966 (nº 247-A-86, na Casa de origem), que torna definitivo o registro, feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão de 10 de setembro de 1965, relativo a
despesa de Cr$ 130.000, em favor da firma Estabelecimentos Gráficos Iguassu.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19, DE 1966
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 636, de 1966) do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de
1966 (nº 248-A-66 na Câmara), que torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo
Tribunal de Contas, relativo à pensão concedida a Regina Augusta Cunha.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e
35 minutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENHOR SENADOR VIVALDO LIMA, NA
SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 1966,
QUE
SERIA
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. VIVALDO LIMA
(para
encaminhar
a
votação):
–
Sr.
Presidente, Srs. Senadores, avançava a
noite de ontem quando um telefonema de
Deputado amigo e médico me avisava
que havia ocorrido, ao entardecer, um
lamentável atropelamento em pleno
centro urbano da antiga Capital da
República. Já, é quase rotina de tráfego
conhecerem-se acidentes de tôda, ordem,
culposos ou não, na área do Estado da
Guanabara; em particular.
A vida humana não tem mais
qualquer aprêço de parte daquêles que
conduzem os veículos, porque se julgam
donos das vias públicas, donos das
estradas, senhores absolutos do volante,
pouco importando que, à sua frente,
possa cruzar algum ser humano também
no seu direito de perambular dentro dos
limites impostos pelo tráfego.
São conhecidas as consequências
dos acidentes, mutiladores ou lutuosos.
Não obstante as repressões que a lei
culmina, os que dirigem os veículos,
nesta Nação, ainda continuam a desafiálas.
Poucos momentos antes havia lido
um artigo em "O Globo", de uma
individualidade brasileira, já avançadas
nos anos, mais ainda fértil na sua
inteligência. Dia 22 aquêle jornal
publicava seu penúltimo artigo e, hoje
divulga a sua última crônica que,
coincidentemente, tem o título "Antialcoolismo" .
O colunista, Sr. Presidente, a que
me quero referir e de quem mencionei
suas
duas
derradeiras
produções
jornalísticas,
é
nada
mais
nada
menos que o cientista e intelectual de
largo fôlego, Maurício Campos de
Medeiros. Com tantos títulos, o seu

preferido na imprensa era "Da Academia
Brasileira."
Vou ler, para que seja o preâmbulo
dessas palavras de profundo pesar, o que
êste culto homem, no seu último dia de
existência, ontem mesmo, entregava à
redação de "O Globo" para publicação,
mal sabendo que a caminho de sua casa,
a fatalidade o colheria, para encerrar a
sua existência física.
(Lê)
"ANTIALCOOLISMO
Maurício de Medeiros
(Da Academia Brasileira)
A
Comissão
Nacional
de
Fiscalização de Entorpecentes que,
importadas por contrabando, no funciona
no Ministério das Relações Exteriores,
quando tudo indica que deveria funcionar
no da Saúde, criou uma Subcomissão
Nacional de Alcoolismo que vai criando
pelos
Estados
outras
tantas
subcomissões.
Recebi
recentemente
dessa
Comissão a "Publicação nº 29" que se
ocupa do Centro de Recuperação de
Alcoólicos do Rio de Janeiro. Sua
diretora, a assistente social D. Maria de
Lourdes Campos, nela apôs delicada
dedicatória chamando-me de "pioneiro na
luta contra o alcoolismo". Recebi com
ufânia êsse título, porque em verdade,
antes de a Liga Brasileira de Higiene
Mental e a Liga Brasileira de Temperança
se ocuparem do assunto, já eu, simples
estudante de medicina, publicava um
trabalho sôbre o vício, denominando meu
trabalho "Notas de um Antialcoolista".
Nesse trabalho, inspirado em
um livro de Romme sôbre o al-
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coolismo, eu pugnava pela luta contra o

sultará

alcoolismo

de

altamente meritória a ação do Centro de

associações, em vez de punições por

Recuperação de Alcoólicos do Rio de

por

iniciativa

privada

órgãos oficiais.
Anos depois, o desastre da chamada
"Lei Sêca" deu-me razão. Os viciados se
abasteciam com bebidas falsificadas ou
com as importadas por contrabando, no
qual era entretida tôda uma rêde de
"gangsters". A situação assumiu tais
proporções que Franklin Roosevelt achou
melhor revogar a lei.

sempre

alguma

coisa.

E'

Janeiro."
Horas

depois,

esta

figura

extraordinária é vitima de tráfego na
própria metrópole carioca. Assim noticia
"O Globo" o infausto acontecimento:
Em alta velocidade, um automóvel
atropelou ontem o Professor Maurício
Campos de Medeiros, que veio a falecer
ao ser medicado no Hospital Sousa
Aguiar. O atropelamento ocorreu às 17

Antes de mim, já o Dr. Cunha Cruz

horas na esquina da Avenida Rio Branco

tinha estudado o assunto. Assim, pois, fui,

com a rua Santa Luzia. O carro, que fugiu

com êle, pioneiro na luta contra o

e cuja chapa não foi anotada, lançou o

alcoolismo. Nela a criação de um Centro

Professor Maurício de Madeiros contra

de Recuperação nesta cidade é uma obra

outro, de chapa oficial, da Presidência da

meritória.
Atende êsse centro às possibilidades
de

recuperação

dos

alcoólicos

sintomáticos irregulares bem como dos
regulares. Quanto aos inveterados ou
alcoolomanos

é

muito

difícil

senão

impossível a recuperação.
Apesar de só funcionar duas vêzes
por semana, em três anos já ali acendeu

República, nº 8-55-49 dirigido pelo PM
José Soares da

Silva, que prestou

socorro à vítima transportando-o para o
Hospital Sousa Aguiar onde ficaram
comprovadas fraturas do crânio, da bacia
e da perna direita.
O Professor Maurício de Medeiros
residia na Rua Aurelino Leal, ilegível
apartamento 901, no Leme. Seu corpo
está sendo velado na Academia Brasileira

a 271 pacientes, sendo curioso notar que

de

a maioria dos que o freqüentam é de

realizado às 16 horas de hoje, no

alcoolistas crônicos, pois que os em fase

Cemitério São João Batista.

A despeito da má qualidades dos
freqüentadores, já o centro conseguiu
estabilizar 10 pacientes considerando
como estabilizados os alcoolistas que
durante dois anos não tomam nenhuma
bebida alcoólica. Verificou, outrossim, o
Centro que dos que freqüentam o grupo
etário predominante é dos 26 aos 35
anos.
Se as autoridades policiais fizessem
os

dispositivos

legais

que

proíbem a venda de bebidas alcoólicas a
menores, mesmo que seja para levar para
casa, ou a que pune o dono de botequim
que vende bebida alcoólica a bebedor já
visivelmente

alcoolizado,

a

ação

do

Centro seria ainda mais eficiente.
Silveira reclamava em São Paulo contra a
impunidade em que a Policia de Trânsito
os

motoristas

que

dirigem

O Centro de Recuperação do Rio de
Janeiro tem procurado colocar cartazes
de propaganda em botequins do Rio de
Janeiro. Não se pode dizer que não
tenham tido aceitação.
Presidente,

o

Professor

Maurício Campos de Medeiros dizia, nos
dois últimos períodos:
"Dessa persistência na campanha
contra

o

sepultamento

será

membro da Academia Brasileira de Letras
e

de

várias

entidades

cientificas

e

literárias nacionais e estrangeiras, o
professor Mauricio de Medeiros destacouse entre as mais expressivas figuras dos
meios culturais do País.
Nascido no Rio, a 14 de julho de
1885, filho do Conselheiro do Império
Joaquim José de Campos da Costa de
Medeiros e de D. Maria Carolina Ribeiro
de Medeiros, o professar Mauricio de
Medeiros formou-se pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro em 1907
realizando posteriormente cursos de
especialização na França, Alemanha e
Áustria.
Apaixonado pelo meio intelectual,
no

jornalismo

em

1908,

assinando a coluna diária "Aqui. Ali e
Acolá", na "Gazeta de Notícias".
Durante a Primeira Guerra Mundial
fêz parte do contingente médico-militar do
Exército Brasileiro enviado à Europa,

alcoolizados os automóveis.

Senhor

o

parlamentar, ministro, cronista, escritor e

estreou

Ainda recentemente, o Dr. Alípio

deixa

e

Como professor, médico, jornalista,

crônica não se consideram alcoólicos.

cumprir

Letras,

alcoolismo

re-

como tenente-coronel médico, chefiando
o Serviço de Clínica Neuropsiquiátrica do
Hospital Brasileiro de Paris.
Em 1915 foi nomeado diretor-geral
de Higiene do Estado do Rio, ingressando
na política no ano seguinte, quando foi
eleito deputado estadual. Em 1921 foi
eleito

deputado

federal

por

aquêle

Estado, e retornou à Câmara em 1927.
Perdeu o mandato com a revolução de
1930.

No mesmo ano foi nomeada
catedrático de Patologia Médica da
Faculdade de Medicina e em 1934
assumiu
a
cátedra
de
Clínica
Propedêutica Médica. Dez anos mais
tarde foi transferido para a cadeira de
Clínica Psiquiátrica e em 1946 foi
nomeado
diretor
do
Instituto
de
Psiquiatria.
Desde jovem o professor Mauricio de
Medeiros manifestou um intenso interêsse
pelas letras, militando na imprensa diária,
praticamente, tôda a sua vida e
escrevendo uma série de livros técnicos,
de crônicas, de impressões de viagem e
de ficção. Entre suas obras destacam-se:
"Notas de um Anti-Alcoolista", publicada
aos 21 anos de idade; "Métodos em
Psicologia", que despertou a atenção dos
especialistas da psicanálise: "Peço a
Palavra", uma análise de problemas
políticos que foi ao prelo em 1924;
"Rússia", lançado apos uma viagem
realizada à União Soviética e que foi,
possìvelmente a primeira análise de um
observador
brasileiro
sôbre
o
desenvolvimento político e social da
URSS "Idéias, Homens e Fatos" em 1934;
"Outras Revoluções Virão... ", no mesmo
ano; "Fôlhas Sêcas" em 1941; "Temas
Falados, em 1946; "Joaquim Nabuco" ,
em 1949; "Aspectos da Psicologia
Infantil", em 1951; "No Mundo do Ensino",
em 1954; e "Divórcio", em 1957.
Em abril de 1955 foi eleito membro
da Academia Brasileira de Letras
ocupando a cadeira nº ilegível na vaga
deixada por Celso Vieira e cujo patrono é
Tobias Barreto.
O Professor Mauricio de Medeiros
era membro ainda de várias entidades
nacionais e estrangeiras entre as quais a
Academia Nacional de Medicina a
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro, a Academia Brasileira de
Ciências, o Instituto Brasileiro de Cultura
e a Sociedade de Psicologia de Paris.
Em novembro de 1955 foi nomeado
Ministro da Saúde no Govêrno Nereu
Ramos, e manteve-se na pasta a partir de
janeiro de 1956, no Govêrno Juscelino
Kubitschek. Ocupou o cargo até julho de
1958.
O Professor Maurício de Medeiros
participou
de
diversas
reuniões
internacionais,
por
diversas
vêzes
representando o Brasil, notadamente no I
Congresso Mundial de Psiquiatria,
realizado em Paris em 1950, e nos I e II
Congressos
Internacionais
de
Neuropatologia, realizados em Roma
(1952) e Londres (1955).
Embora não fôsse divulgado, Senhor
Presidente, ninguém ignora que o mérito
educador e homem de letras extinto era
altamente agraciado possuindo lauréis de
honrosas
categorias,
nacionais
e
estrangeiras entre os quais, lembro, a
"Cruz de Distinção", conferida pela Cruz
Vermelha Brasileira.
O SR. ADALBERTO SENA: – Vossa
Excelência permite um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Com muito
prazer.
O SR. ADALBERTO SENA: – Estou
ouvindo a exposição de V. Exa.
com muita atenção e, mais do que
atenção, num a atitude de reconhecendo
espiritual ou, diria melhor, numa prece
muda em referência àquele homem,
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Mauricio de Medeiros, que, tendo sido um
dos meus mestres na Faculdade de
Medicina, tornou-se depois, e por muitos
anos, uma das personalidades mais
merecedoras da minha admiração. Mas o
que desejo, nesta homenagem sentida, é
relembrar um fato ocorrido com Mauricio
de Medeiros, para revelar uma das
facetas de sua personalidade, diria
melhor, da sua alma Exatamente no ano
em que me diplomava em Medicina,
procedeu-se a nomeação do Diretor do
Departamento Nacional, de Ensino, que
descontentou profundamente a maioria
dos estudantes. Professôres e alunos
dividiam em grupos e, no grupo que ficou
ao lado do Diretor, portanto distanciado
dos estudantes, figurava o Professor
Maurício de Medeiros. Por amizade, por
questão de princípios, ou talvez, pela sua
convicção legalista, Mauricio de Medeiros
não ficou, nesse momento, ao lado dos
estudantes. Pois bem, Senador Vivaldo
Lima, na solenidade da formatura, o
orador da turma fôra eleito exatamente
pelo grupo que ficara contrário ao diretor.
O então Diretor da Faculdade de
Medicina quis censurar o discurso desse
jovem, que a isto se opôs. Terminado o
discurso do paraninfo, que por sinal foi o
saudoso Professor Aloisio de Castro,
levanta-se o Diretor da Faculdade de
Medicina e nega a palavra ao orador da
turma, sob a alegação de que êste não
permitira a censura ao seu discurso.
Nesse momento, todos os estudantes, eu
inclusive, solidários com o orador da
turma, gritaram: "A Congregação pode
retirar-se", afastou-se o Diretor com tôda
a Congregação, e ficando apenas, no
recinto, de beca, o Professor Bruno Lôbo,
e, sem a beca, o Professor Fernando
Magalhães. Gritavam todos os alunos:
"Pode a Congregação retirar-se mas o
orador falará para nós". E o orador falou,
fazendo as mais acerbas críticas ao
Govêrno Federal e provocando, portanto,
a reação da polícia. Antes que terminasse
o discurso, todos nós sabíamos que havia
um policial esperando, para recolhe-lo ao
xadrez, o nosso orador. Pois bem,
Senador Vivaldo Lima! Quando todos os
ânimos serenaram, terminada a incisiva
oração daquele jovem, nós nos dírigimos
para trás da tribuna, por onde deveria
retirar-se o orador. Quem estava ali?
Mauricio de Medeiros, que deu o braço ao
estudante, conduziu-o ao automóvel e
disse-lhe: Vá para junto de sua família.
Você não será preso.
O SR. VIVALDO LIMA: – Inscrevemse neste discurso, melhor diria, nesta
oração fúnebre, as palavras do nobre
representante do Acre, dignificante que
revela mais uma faceta da vida
dignificante do grande morto.
Agora, Sr. Presidente, um outro
ângulo da vitalidade pobimorfa da
Mauricio de Medeiros, êste no que diz
respeito aos seus contatos com a
imprensa leiga, como um apreciado
colunista. Diz muito bem, com pleno
conhecimento de causa, o vespertino
carioca "O Globo", aliás, de sua ostensiva
preferência:
Havia cêrca de cinco anos o
Professor Maurício de Medeiros vinha
mantendo uma coluna em O Globo, na
qual tratava dos mais diversos assuntos,
sempre ilegível grande conhecimento de
causa e discernimento de raciocínio.
Liberal
convicto,
manifestou
séria oposição às idéias estatizantes
e socializantes que avassalaram a
nossa política durante as demagógicas
administrações de governos recentes,
da mesma forma que na década
de 1930 a 1940, usou sua pena e
palavra
para
fustigar
quaI-
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fascista

e

reacionaria.
Costumava salientar que
o seu maior patrimônio era
a

sua

mentalidade

intrinsecamente

liberal.

Foram suas as palavras:
"So

aceito

único
a

Liberdade

sentido

posso

em

no
que

compreender:

ampla, irrestrita, ilimitada,
tal

como

a

impõe

a

dignidade humana".
Desaparecendo aos 81
anos de idade, o Professor
Mauricio
de
Medeiros
deixa um patrimônio de
realizações e uma herança
de espirito.

Estas
palavras,
Sr.
Presidente
poderiam
ser,
normalmente, de um noticiario
no caso de morte natural visto
como, na ancianidade refulgente
alcançada, seria apenas um
desfecho de tôda criatura
humana. Assim como nasce,
também tem de morrer. Mas
acontece que esse homem
excepcional,
apesar
da
avançada idade, ainda estava
em pleno vigor mental a
disposição física, sobretudo com
um colaborador assíduo da
imprensa. E, agora mesmo no
canto nobre de "O Globo", que
lhe era destinado, na edição de
hoje, por triste coincidencia, ao
lado de sua oportuna crônica
intitulada "Antialcoolismo", como
ultima homenagem à constante
e austera ilegível de suas
colunas, todo o noticiario do
trágico acidente que enlutou a
própria nação.

Junho de 1966

Neste
momento.
Sr.
Presidente – são 16 horas –
um cortejo funebre de longa
extensão, com um mundo de
semblantes consternados vai a
caminho do Cemitério São
João Batista. O Panteão dos
imortais abre-se, dêsse modo,
para receber mais um esquite.
Dentro dêle, os restos mortais
de um brasileiro insigne, cuja
vida se extinguiu num instante
infortunado.
A mortalha, que é o seu
vistoso e ufano fardão, envolve
agora um corpo destroçado
pela brutalidade de um destino
imerecido, mas cuja memória
se manterá tão vivaz a altiloqua
na everência de tôda a nação.
E',
em
síntese,
doravante, a imortalidade
de um grande espírito que
às gerações coevas e
pósteras cumpre cultuar no
próprio altar cívico da Pá-

tria, da qual êle foi uma de
suas
mais
renomadas
figuras
de
cientista
e
intelectual, glória lidima que
foi dêste Brasil, orgulhoso do
filho
que
lastreou
tão
luminosamente a sua longa
vida terrena. (Muito bem.)
UNIÃO
INTERPARLAMENTAR
Grupo Brasileiro
De ordem do Senhor
Presidente,
convoco
a
Comissão
Executiva
do
Grupo Brasileiro da União
interparlamentar para uma
reunião a ser realizada
têrça-feira, dia vinte e oito
do corrente, às dezessete
horas, na sala da Comissão
de Economia da Câmara dos
Deputados. – A. Lazary
Guedes, Secretário-Geral.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
DIRETORIA DO PESSOAL
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE MOTORISTA, SÍMBOLO PL-10, PARA PROVIMENTO
DA VAGA DECORRENTE DÁ APOSENTADORIA DE NELSON LIMA DÁVEL, MOTORISTA, PL-9, RESOLUÇÃO Nº 12/66 –
D.C.N. DE 26/5/66, ATÉ 26 DE MAIO DE 1966.
DE PL-10 PARA PL-9 – ANTIGUIDADE
CABE A:
DURVAL DOS SANTOS, conforme se
verifica da relação abaixo:
DURVAL DOS SANTOS
RAIMUNDO LINDOSO BELFORT
JOSE SIPRIANO DA SILVA
ORESTES PEREIRA LOPES
ORLANDO ANTONIO DOS SANTOS

REPUBLIQUE-SE POR HAVER SAÍDO CO INCORREÇÕES
CLASSE
CARREIRA
SENADO
SERV. PÚBLICO
542
542
542
542
542

542
542
542
542
542

877
877
877
542
542

543
–
–
7 731
6.491

Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 7 de junho de 1966.
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

ROMEU ARRUDA
Chefe da Seção

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal

TOTAL
1.420
877
877
8.273
7.033
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CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DE MOTORISTA, SÍMBOLO PL-10, PARA PROVIMENTO
DE VAGA DECORRENTE DA APONSENTADORIA DE ADONIAS PEDRO DA COSTA, MOTORISTA, PL-9, RESOLUÇÃO Nº
6/66, D.C.N. DE 17/02/66.
ATÉ 17 DE FEVEREIRO DE 1966.
DE PL-10 PARA PL-9 – MERECIMENTO REPUBLIQUE-SE POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES
CONCORREM:
CLASSE
CARREIRA
SENADO
SERV. PÚBLICO
RAIMUNDO LINDOSO BELFORT
444
444
779
–
JOSÉ SIPRIANO DA SILVA
444
444
779
–
ORESTES PEREIRA LOPES
444
444
444
7.731
ORLANDO ANTÔNIO DOS SANTOS
444
444
444
6.491
JORGE PARREIRA DA SILVA
444
444
444
4.233
OTACÍLIO PINTO BARRETO
444
444
444
4.178
GERALDO LÚCIO QUEIROZ
444
444
444
3.330
JAYME DE REZENDE PACHECO
444
444
444
2.659
CRISPIM NUNES DE ALMEIDA
444
444
444
2.306
MESSIAS DE CAMPOS
444
444
444
1.862
ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA
444
444
444
1.409
MACEDÔNIO ALCÂNTARA
444
444
444
1.196
ALBERTO CORÁ FILHO
444
444
444
1.179
JOSÉ DE SOUZA MACHADO
444
444
444
458
SEBASTIÃO DUARTE GOMES
444
444
444
289
STÊNIO CORREIA DE LIMA
444
444
444
259
HILTON JOSÉ DE OLIVEIRA
444
444
444
197
JOÃO ALVES FERREIRA
444
444
444
–
ODILON VICENTE ISAC
444
444
444
–
NEWTON DA SILVA MARQUES
444
444
444
–
JOÃO ELIAS DE ARAÚJO
444
444
444
–
MANOELITO NOVAIS DE OLIVEIRA
444
444
444
–
HUGO ANTÔNIO CREPALDI
444
444
444
–
JOÃO FERREIRA FILHO
444
444
444
–
PEDRO AURÉLIO G. PEREIRA CARDOSO
444
444
444
–
WALTER DOS SANTOS SOARES
444
444
444
–
JOSÉ NÓBREGA
444
444
444
–
AVELAR JOSÉ ROBERTO
444
444
444
–
ORÁCIO RODRIGUES DA CUNHA
444
444
444
–
SILSON SATHLER
444
444
444
–
JORGE ANTÔNIO GONÇALVES
444
444
444
–
ANTÔNIO AMÉRICO VIEIRA
444
444
444
–
MESSIAS DE SOUZA COSTA
444
444
444
–
ALFEU OLIVEIRA
444
444
444
–
ALTEMIR PEREIRA COUTINHO
444
444
444
–
MOZART BOAVENTURA JÚNIOR
444
444
444
–
MÁRCIO JOSÉ ALVES ROMANT
444
444
444
–
JOÃO BATISTA FAMILIAR
444
444
444
–
JAIR GONÇALVES DE MELO
444
444
444
–
OSWALDO CESARINO DA ROSA
443
443
443
4.665
ANTÔNIO SOARES
433
433
768
–
TENISSON CHAVES DOS SANTOS
429
429
429
–

TOTAL
779
779
8.175
6.935
4.677
4.622
3.774
3.103
2.750
2.306
1.853
1.640
1.623
902
733
703
641
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
5.108
768
429

Seção Administrativa da Diretoria do Pessoal, em 07 de junho de 1966.
RUBEM SOARES BRANQUINHO
Auxiliar Legislativo, PL-9

VISTO: MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA
Diretora do Pessoal

ROMEU ARRUDA
Chefe de Seção
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Maria
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretario – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretario – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attilio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jose Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpbo Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
Jose Ermírio

ARENA

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciono
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermirio

Secretario: Cláudio Cardos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretario: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTE

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Draga
Vasconcelos Torres
MDB

Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Meto
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB
Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Antônio Balbino
Josaphat Marinho
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues
Reuniões: Quintas-feiras, as 15,30 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurelio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-5.
Reuniões: 4ªs.-feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO

TITULARES

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Borhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
Jose Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-Feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Jose Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULAR

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attilio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondin
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras. às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Rui Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(6 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domicio Gondim
ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende
ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MDB
Josaphat Marinho
José Ermirio

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Flinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas

Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz
ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire
ARENA

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

Jósé Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon do Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Rui Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurelio Vianna
Lino de Matos

Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(3 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Eugênio Barros
Jefferson da Aguiar
Jose Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Ireneu Bornahausen
Sigefredo Pacheco

Atíllio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiros

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgilio

Secretária: Neuza Joana Orlando Verissimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
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PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXXI – Nº 89

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
têrmos do art. 66, nº IV da Constituição Federal, e eu,
Camillo Nogueira da Gama, Primeiro Vice-Presidente do
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas seguinte:
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizaremse nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara
DECRETO LEGISLATIVO Nº 22, DE 1966
dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Aprova a intervenção Federal no Estado de Alagoas, conforme o
Dia 2 de agôsto:
Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de 1966
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64, na Câmara, e nº
137, de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de
Art. 1º É aprovada a intervenção federal no Estado de
vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença Alagoas, na conformidade do Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de
concessiva de mandado de segurança, a servidor público civil;
1966.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
1966, que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Senado Federal, em 28 de junho de 1966.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1966, que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência
Conselho Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do art.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
64 da Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama,
Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a
AURO MOURA ANDRADE
seguinte:
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 31, DE 1966
SESSÃO CONJUNTA
Suspende a execução do art. 2º, da Lei federal nº 3.528, de 3 de
Em 2 de agôsto de 1966, ás 21 horas
janeiro de 1959
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no
Senado, que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de
segurança, a servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C.N.), que institui o Quadro do
Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e dá
outras providencias.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Veto
1º
2º

Matéria a que se refere
§ 1º do art. 1º do projeto.
Parágrafo único do art. 2º.
SESSÃO CONJUNTA

Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66 (C.N.), que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional de Comércio Exterior e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
§§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 26.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 59.
Art 64.

Art. 1º É suspensa, por oposição ao texto do artigo 135, §§ 1º
e 2º, da Constituição Federal, nos têrmos da decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão de 17 de
maio de 1965, no Recurso Eleitoral nº 371, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 2º da Lei federal 3.528, de 3 de janeiro de
1959.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 28 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência
SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira
da Gama, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
nos têrmos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 32, DE 1966
Exonera, a pedido, Itú Pery de Lauro Faria, Auxiliar Legislativo, PL-9,
do Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Artigo único. E' exonerado, a pedido, de acôrdo com o art. 85,
letra c, item 2, do Regimento Interno, do cargo de Auxiliar Legislativo,
PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Itú Pery de Lauro
Faria.
Senado Federal, em 28 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência
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Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos têrmos ao art. 47, nº 16, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:

Junho de 1966
EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 33, DE 1966

DIRETOR GERAL

Exonera, a pedido, Elpídio Corrêa de Barros, Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

Artigo único. É exonerado, a pedido, de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, Lipídio Corrêa de Barros.

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Senado Federal, em 28 de junho de 1966.

SEÇÃO II

CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos têrmos do art. 47, nº 16, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 34, DE 1966
Exonera, a pedido, Ataliba Luiz Mota Teixeira, Auxiliar-Legislativo PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal
Artigo único. É exonerado, a pedido, de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de Auxiliar-Legislativo, PL-10, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, Ataliba Luiz Mota Teixeira.
Senado Federal, em 28 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos têrmos do art. 47, nº 16, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 1966
Exonera, a pedido, Maria Regina Coêlho Teixeira, Auxiliar Legislativo, PL-7,do Quadro da
Secretaria do Senado Federal
Artigo único. É exonerado, a pedido, de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de Auxiliar Legislativo, PL-7, do Quadro da Secretaria do Senado
Federal, Maria Regina Coêlho Teixeira.
Senado Federal, em 28 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência
ATA DA 91ª SESSÃO, EM 28 DE JUNHO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS.: NOGUEIRA DA
GAMA, VIVALDO LIMA E RAUL GIUBERTI
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Arthur Virgílio
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Joaquim Parente
Wilson Gonçalves
Manoel Villaça
Ruy Carneiro
Domínio Gondim
Rui Palmeira
Heribaldo Vieira
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
José Feliciano
Pedro Ludovico
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Attílio Fontana
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 28 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 155, DE 1966
(Nº 3.656-B/66, NA ORIGEM)
Concede desconto de 50 (cinqüenta por
cento) nas tarifas das companhias de
telecomunicações e radiotelecomunicações,
que operam em território brasileiro, nas
transmissões esportivas realizadas por
emissoras de rádio e televisão no País ou no
Exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As transmissões de caráter
esportivo, levadas a efeito no País ou no
Exterior por emissoras nacionais de rádio e
televisão, sofrerão um desconto de 50
(cinqüenta
por
cento)
nas
tarifas
apresentadas
pelas
companhias
de
telecomunicações e radiotelecomucações
que operam no território brasileiro, respeitada
a legislação e os acôrdos internacionais
sôbre o assunto.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições e
em contrário.
Às
Comissões
de
Transportes,
Comunicações e Obras Públicas e de
Finanças.

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre...........................
Ano....................................

Cr$
Cr$

50,00
96,00

Semestre...........................
Ano....................................

Cr$

136,00

Ano...................................

Exterior
Ano....................................

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Cr$

108,00

Exterior

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa
Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido,
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 155, DE 1966
(Nº 2.824-B/61, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre a nomeação e a admissão
de servidores e empregados da União, das
Autarquias e de outras entidades, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Tôda e qualquer nomeação para
as vagas de classe singular ou inicial de
séries de classes, bem como para cargos
isolados de provimento efetivo, dos Quadros
de Pessoal da União, dos Órgãos Autônomos
e das Autarquias, só poderá ser feita
mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, respeitado o acesso previsto
em lei.
Parágrafo único. Fica ressalvada do
preceituado neste artigo a admissão ou a
nomeação
de
candidato
que
tenha
participado de teatro de operações de
guerra na Itália, incorporado na Fôrça
Expedicionária Brasileira, no 1º Grupo de
Caça ou Fôrça Aérea Brasileira, ou que
tenha participado de operações ativas de
guerra, navegando em missão de escolta,
comboio ou patrulhamento, incorporado na
Marinha Mercante, cuja nomeação eu
admissão continuará a ser feita conforme
preceitua o Decreto nº 53.073, 3 de
dezembro de 1963, ratificado pelo § 3º do art.
2º do Decreto nº 54.003, de 3 de julho de
1964.
Art. 2º À medida que forem
surgindo vagas nas classes singulares,
séries de classes ou classes ou cargos
isolados de provimento efetivo nos Quadros
de Pessoal da União, dos Órgãos Autônomos
e das Autarquias, o Poder Executivo,
através do Departamento Administrativo do
Serviço Público, providenciará a abertura
imediata do concurso previsto nesta lei,

respeitada a ressalva do parágrafo único do
artigo anterior.
Art. 3º As normas estabelecidas
pelo
Departamento
Administrativo
do
Serviço Público para o concurso publico
de provas e títulos, da União, dos
Órgãos Autônomos e das Autarquias serão
seguidas pelas demais entidades estatais e
paraestatais.
Art. 4º Qualquer nomeação ou
admissão de servidores ou empregados fora
do regime ora instituído acarretará a
nulidade do ato e a responsabilidade do
administrador que o praticar, vedado o
provimento, em caráter interino, de cargos
públicos como o de cargos e funções nas
demais entidades de que trata esta lei,
ressalvado o candidato que se enquadre nas
exceções previstas nos arts. 1º e 2º da
presente lei.
Art. 5º Os atuais funcionários interinos
só poderão ser exonerados após a efetivação
de
concurso
público,
realizado
na
conformidade dos dispositivos estatutários,
salvo se lhe fôr aplicada punição disciplinar
de acôrdo com o Estatuto do Funcionalismo
Público Civil da União (Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952).
Parágrafo único. Serão considerados
estáveis, para todos os efeitos, após
contarem 3 (três) anos de serviço público,
os funcionários interinos que tenham
participado do teatro de operações de
guerra na Itália, incorporados na Fôrça
Expedicionária Brasileira, no 1º Grupo de
Caça da Fôrça Aérea Brasileira, ou de
operações ativas de guerra, navegando
em missão de escolta, comboio ou
patrulhamento, incorporados na Marinha de
Guerra ou na Marinha Mercante.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 7º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Serviço Público Civil.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 157, DE 1966
(Nº 3.744-A/66, NA ORIGEM)

Abre ao Poder Legislativo – Senado Federal e Câmara dos Deputados – créditos
suplementares no total de Cr$ 900.000.000 (novecentos milhões de cruzeiros), para refôrço
de dotações orçamentárias que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Poder Legislativo – Senado Federal – o crédito
suplementar de Cr$ 660.000.000 (seiscentos e sessenta milhões de cruzeiros) ao
Orçamento vigente (Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965) para refôrço das seguintes
dotações:
2.02.00 –
3.0.0.0 –
3.2.0.0 –

Senado Federal
Despesas Correntes
Transferências Correntes

Inativos
Proventos.................................................................
Vantagens incorporadas..........................................
Abono provisório e novas aposentadorias...............
Salário-família
Pessoal Civil.............................................................
Despesas de Capital
Transferências de Capital
Contribuições Diversas
Entidades Federais, inclusive para pagamento de
contribuição do Senado Federal ao Instituto de
Previdência dos Congressistas (Lei nº 4.284, art.
6º, letra b).................................................................
TOTAL......................................................................

250.000
150.000
40.000

440.000
40.000

180.000
660.000

Câmara dos Deputados
Despesas Correntes
Transferências Correntes
Inativos
Pessoal Civil
Abono provisório e novas aposentadorias....................................
Despesas de Capital
Transferências de Capital
Contribuições Diversas
Entidades Federais
1) Contribuição da Câmara dos Deputados ao Instituto de
Previdência dos Congressistas.............................................
TOTAL..........................................................................................

90.000

150.000
240.000

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.

(Nº 269-B/66, NA ORIGEM)
Reforma decisão denegatória do
Tribunal de Contas da União, proferida
em sessão de 4 de julho de 1961, para efeito
de tornar definitivo o registro da concessão
de reforma do 3º Sargento João Peixoto
Martins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reformada a decisão
denegatória
do
Tribunal
de
Contas
da União, proferida em sessão de 4
de julho de 1961, para efeito de tornar
definitivo o registro da concessão de
reforma ao 3º Sargento João Peixoto
Martins.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Constituição e Justiça
de Finanças.

Antônio Feliciano, Chefe da Delegação
Afrânio de Oliveira
Edgard Pereira
Luiz Francisco
Luiz Pereira
Souto Maior
Tarso Dutra
Waldyr Simões
Wilson Falcão.

Heloísa de Souza Dantas.

Em milhares
de cruzeiros

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 1966

Argemiro Figueiredo
Joaquim Parente
Manoel Villaça
Miguel Couto
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves.

Secretária

Art. 2º Fica aberto ao Poder Legislativo – Câmara dos Deputados – o crédito
suplementar de Cr$ 240.000.000 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros) ao
Orçamento vigente (Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965), para refôrço das seguintes
dotações:

2.01.00 –
3.0.0.0 –
3.2.0.0 –
3.2.3.0 –
01.00 –
03 –
4.0.0.0 –
4.3.0.0 –
4.3.5.0 –
4.3.5.1 –

Senadores

Deputados
Em milhares de cruzeiros

3.2 3 0 –
01.01 –
01.02 –
01.03 –
3.2.5.0 –
01.00 –
4.0.0.0 –
4.3.0.0 –
4.3.5.0 –
4.3.5 1 –

passo a relatar os trabalhos da Delegação
Brasileira à 54ª Conferência Interparlamentar,
realizada em Ottawa, Canadá, de 8 a 17 de
setembro de 1965.
Compareceram ao Conclave representantes
de 60 países membros da União, sendo que
437 delegados e 128 assessôres.
A Delegação Brasileira ficou assim
constituída:

OFÍCIO
Da União Interparlamentar,
Brasileiro, como segue:

Grupo

UNIÃO INTERPARLAMENTAR
GRUPO BRASILEIRO
Brasília, 17 de maio de 1966.
Of. nº 10-66
Senhor Presidente:
Tenho o prazer de encaminhar a V.
Exa. cópia do Relatório, apresentado
pelo Deputado Antônio Feliciano, sôbre
os
trabalhos
da
54ª
Conferência
Interparlamentar, realizada em Ottawa,
Canadá, de 8 a 17 de setembro de 1965.
Aproveito
a
oportunidade
para
reiterar a V. Exa. os meus protestos de alta
estima e consideração. – Rui Palmeira,
Presidente.
Senhor Presidente do Grupo Brasileiro
da União Interparlamentar:
Em obediência ao disposto no
artigo 27 do Regimento Interno do Grupo
Brasileiro
da
União
Interparlamentar,

Assessôres de Imprensa
Marcos Faria
Benedito Coutinho.
A Sessão Solene de Instalação se
realizou na manhã do dia 8 de setembro, dela
participando o Governador-Geral do Canadá,
GaI. Georges P. Varnier. Durante a cerimônia
discursaram os Srs. Alan A. Mcnaughton,
Presidente da Câmara dos Deputados do
Canadá, J. M. Dessurcault, Presidente do
Grupo Canadense e Ranieri Mazzilli,
Presidente do Conselho Interparlamentar.
Os trabalhos foram iniciados logo após
o encerramento da Sessão de Instalação,
sendo eleito Presidente da 54ª Conferência
o Senador J. M Dessurcault. Nessa
oportunidade, o Sr. Antônio Feliciano foi
designado Vice-Presidente da Conferência.
As sessões dos dias 8 e 9 foram
destinadas ao debate do relatório do
Secretário-Geral da União Interparlamentai.
Durante a manhã do dia 9 foi suspenso
o debate geral e o Sr. C. V. Narasimhan,
representante da U Thant, fêz a leitura da
Mensagem do Secretário-Geral das Nações
Unidas à 54ª Conferência.
Dia 10 de setembro teve início o debate
sôbre "As Nações Unidas como instrumento
de cooperação internacional para a paz e o
desarmamento", que prosseguiu até o dia 11.
Ainda no dia 10, os Grupos da URSS e
da RAU apresentaram proposições relativas
à guerra no Viet-Nam, as quais foram
rejeitadas pela Conferência.
Na tarde do mesmo dia, os delegados
ouviram o Sr. Blamont, que apresentou
Mensagem do Diretor-Geral da Organização
Internacional do Trabalho.
Nos dias 13 e 14 de setembro foi
discutido o tema "Novas perspectivas das
relações econômicas internacionais".
Na tarde do dia 14, foram votados, sem
debate, 4 projetos de resolução.
Os relativos a "O problema demográfico
às vésperas da Conferência das Nações
Unidas sôbre população mundial". "As
relações da União Interparlamentar com a
UNESCO" e "O emprêgo da televisão e de
outros métodos modernos na educação de
crianças e adultos, num espírito de paz e
amizade internacionais" foram aprovados
por unanimidade. O projeto de resolução
sôbre "O problema do apartheid à luz da
Declaração Universal dos Direitos do
Homem" foi aprovado por 566 votos contra
10 e 9 abstenções.
A 15 de setembro foi iniciado o debate
sôbre "Medidas a serem tomadas para
reforçar
a
eficiência
da
instituição
parlamentar", que se estendeu até o dia 16.
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Na tarde do segundo dia, o Deputado
Nelson Carneiro pronunciou um discurso no
qual alegou julgar essencial que os
próprios parlamentares tomem a iniciativa de
modernizar suas instituições. Esclareceu
que os congressistas devem esforçar-se
na consecução dêsse objetivo sem sacrificar
o direito de expressar suas diferenças
de opinião. Ressaltou a importância da
cooperação da Imprensa, pois esta tem de
reconhecer que deve, antes de tudo, defender
a liberdade. Opinou que o caráter temporário
dos mandatos legislativos reforça o Congresso,
pois seus membros são, nas eleições, julgados
pelo povo. Finalizando, declarou que a
reeleição, por unanimidade, do Deputado
Ranieri Mazzilli constituiu motivo de orgulho
para a Delegação Brasileira.
Ainda no dia 16, por não ter sido obtida
a maioria de dois têrços, não pôde
ser apreciado o projeto de resolução,
apresentado pelo Grupo Francês sôbre "A
situação no Viet-Nam".
Durante a Conferência, reuniram-se
também
diversos
órgãos
da
União
Interparlamentar, conforme passo a expor.
GRUPO INTERPARLAMENTAR
AMERICANO
O GRlA reuniu-se dia 11 de setembro,
presentes
representantes
dos
países
americanos membros da União. Durante essa
sessão ficou deliberado que as Conferências
Ordinárias da Organização seriam, doravante,
realizadas
durante
as
Conferências
Interparlamentares. Ficou, ainda, resolvido, por
unanimidade, que os integrantes do GRIA
apoiariam o nome do Senador Carrillo
Smith, Peru, para uma das vagas a serem
preenchidas na Comissão Executiva.
CONSELHO INTERPARLAMENTAR
Representaram o Brasil no Conselho
Interparlamentar
os
Srs.
Senadores
Sigefredo Pacheco e Nelson Carneiro,
substituindo, respectivamente, os Srs.
Senadores Filinto Müller e Rui Palmeira,
membros permanentes do órgão.
A eleição para a Presidência do
Conselho Interparlamentar realizou-se dia 14
de setembro, sendo reeleito, por aclamação,
o Deputado Ranieri Mazzilli, por um período
de dois anos.
COMISSÃO EXECUTIVA
Dia 15 de setembro, o plenário da
Conferência elegeu os Srs. J. M. Dessureault,
Canadá, e C. de Bacck, Bélgica, para as duas
vagas existentes na Comissão Executiva.
COMISSÕES PERMANENTES
Os Delegados Brasileiros participaram
ativamente dos trabalhos das Comissões. A
representação do Brasil ficou assim
distribuída: "Comissão para o Estudo das
Questões
Políticas,
da
Segurança
Internacional e do Desarmamento", Sr.
Senador Wilson Gonçalves e Deputado Luiz
Francisco; "Comissão Econômica e Social",
Senhores Senador Manoel Villaça e
Deputado Souto Maior; "Comissão para os
Territórios Não Autônomos e Estudo das
Questões Etnicas", Senhores Deputados
Antônio
Feliciano e
Luiz Francisco;
"Comissão para o Estudo das Questões
Culturais", Srs. Senador Sigefredo Pacheco e
Deputado Waldyr Simões; e, "Comissão
Parlamentar e Jurídica", Srs. Senador Miguel
Couto e Deputado Nelson Carneiro.
Na manhã do dia 17 de setembro foram
terminados os trabalhos da 54ª Conferência
Interparlamentar.
Antes de encerrar êste relatório cumpreme elogiar a atuação da Embaixada Brasileira
no Canadá. O Embaixador Sérgio Corrêa
da Costa e seus Secretários, Paulo Nogueira
Batista, José Ferreira Lopes e Álvaro Gurgel
de Alencar Netto, foram inexcedíveis no
assessoramento à Delegação e posso mesmo
assegurar que, em tôdas as Conferências
Interparlamentares
de
que
participei,
jamais encontrei Missão Brasileira que me-
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lhor colaborasse e mais se esforçasse em
auxiliar os Membros do Congresso
Nacional.
Também
desejo
destacar
a
colaboração dos Jornalistas. Ambos
assistiram,
com
aptidão,
nossos
Delegados e o Senhor Benedito Coutinho
enviou ao Brasil uma série de artigos,
focalizando os trabalhos da Conferência.
Finalizando, julgo de justiça ressaltar
o excelente assessoramento prestado à
Delegação pela Secretária Heloisa de
Souza Dantas, que, no desempenho de
suas atribuições, aliadas à finura no trato,
demonstrou capacidade e eficiência
incomuns.
Estas,
Senhor
Presidente,
as
considerações que tenho a honra de
submeter a V. Ex.ª a respeito da atuação
da
Delegação
Brasileira
à
54ª
Conferência Interparlamentar.
Brasília 15 de fevereiro de 1966. –
Deputado Antônio Feliciano – Chefe da
Delegação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a Leitura do
expediente.
Sôbre a mesa, comunicação que vai
ser lida.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Brasília, 28 de junho de 1966
Excelentíssimo Sr. Presidente do
Senado Federal.
Comunico a Vossa Excelência que a
Comissão Parlamentar de inquerito
incumbida de estudar as causas de
ordem
geográfica,
social,
política,
econômica e outras que deram lugar, ao
movimento separatista irrompido nos
municípios de Feijó Tarauacá e Cruzeiro
do Sul se deslocará, nos têrmos do artigo
150 do Regimento Interno do Senado
Federal, para o Estado do Acre, nos
primeiros dias do próximo mês, no intúito
de prossguir nos trabalhos de apuração
dos tatos que motivaram a sua criação.
Outrossim, esclareço que, para os
fins previstos nos artigos 306 e 318, nº II,
da
Resolução
nº
6,
de
1960,
acompanharão
esta
Comissão
os
funcionários Hugo Rodrigues Figueiredo.
Auxiliar Legislativo. PL-7, e Serafim de
Oliveira, Taquígrafo de Debates, PL-4,
respectivamente,
na
qualidade
de
Secretário e Taquígrafo.
Sala das Sessões em 28 de junho de
1966. – Edmundo Fernandes Levi –
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Comunicação lida vai à
publicação e a Mesa fica inteirada do seu
teor.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa Requerimentos e
informações que vão ser lidos pelo
Senhor 1º Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 250, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª, na forma
regimental, sejam solicitadas a quem de
direito, as seguintes informações:
1º) Se está funcionando no Banco
Central da República do Brasil uma
Comissão incumbida de redigir o Projeto
de Resolução, a ser apresentado ao
Conselho Monetário Nacional, regulando
as Bôlsas de Valôres na nossa
sistemática prevista na Lei de Mercado de
Capitais;
2º) Quais os integrantes dessa
Comissão, indicando se são ou não
servidores públicos e, caso afirmativo,
qual a sua categoria no serviço público;
3º) Se o Senhor Ary Waddington
integra ou integrou oficial ou oficio-
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samente essa Comissão, e se a referida
pessoa é ou não empregado de uma
empresa de crédito, financiamento e
investimento (CREDIBRÁS) cujo capital
social
é
controlado
pelo
grupo
ROCKFELER-MOREIRA SALLES;
4º) Se o Senhor Pedro Horácio
Leitão da Cunha integra ou integrou essa
Comissão oficial ou oficiosamente, e se a
referida pessoa é ou não empregada de
uma emprêsa cujo capital social é
controlado pelo grupo LIGHT;
5º) Se o Senhor Norman Goser
integra
ou
integrou,
oficial
ou
oficiosamente essa Comissão qual a sua
nacionalidade, sua posição atual no
Banco Central da República do Brasil e
quais suas atividades profissionais antes
de prestar serviços ao Banco Central da
República do Brasil;
6º) Se, mesmo não tendo integrado
oficial ou oficiosamente essa Comissão
os citados Senhores Ary Waddington,
Norman Poser e leitão da Cunha
colaboraram direta ou indiretamente na
redação do anteprojeto citado e se, por
designação do Banco Central da
República do Brasil, têm sido incumbido
de manter contacto com entidades
interessadas (pessoas físicas e jurídicas)
na Regulamentação da Lei de Mercado
de Capitais.
Sala das Sessões, em 28 de junho
de 1966. – Aurélio Vianna.
REQUERIMENTO Nº 251, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se oficie
ao Senhor Ministro da Viação e Obras
Públicas, para que informe se estão
sendo tomadas providências para a
instalação de ponte sôbre o Rio Macacu
na estrada que liga os Municípios de
Magé e Visconde de Itaboraí, porquanto
sua inexistência vem trazendo grandes
prejuízos e economia da região.
Sala das Sessões, em 28 de junho
de 1966. – Senador Aurão Steinbruch.
REQUERIMENTO Nº 252, DE 1966
Requeiro que, observadas as
normas regimentais, sejam solicitadas ao
Ministério da Fazenda as seguintes
informações:
1) A Comissão de Defesa dos
Capitais Nacionais do Ministério da
Fazenda aprovou parecer de sua
Consultoria, no processo nº 93.341-65 ou
em outro, considerando ilegal
e
incoveniente e exclusão do xisto
betuminoso do alcance do monopólio
estatal do petróleo?
2) As providências porventura
sugeridas no parecer foram adotadas?
Quais foram elas e quais os resultados
obtidos?
3) Aprovado ou não o parecer, quem
o emitu, qual o seu inteiro teor e que
destino ou consegüência teve, a final?
4) Quais os componente da
Comissão ao tempo da decisão referida?
Justificação
A exclusão do xisto, betuminoso da
área do monopólio estatal do petróleo, por
ato executivo, provocou e justifica natural
estranhesa. A importância econômica da
exploração dos folhetos oleigenos cresce
em todos os povos que dispõem de
jazidas dessa natureza.
Recentemente, comparecendo ao
plenário
do
Senado,
o
Ministro
da Indústria e Comércio e o das Minas e
Energia salientaram o valor econômico
dos xistos e as atividades da Petrobrás
no sentido de dar-lhe o devido
aproveitamento.
Particularmente
assinalaram
que
a
exploração
adequada assegurará ao País o volume
de enxôfre suficiente às nossas

necessidades industriais, evitando, assim,
a importação dêsse metalóide e
proporcionando ponderável economia, de
divisas. Técnicos da Petrobrás, tem
estudos publicados salientaram, mesmo,
que através da exploração dos xistos
obter-se-à
enxofre
que
propiciara
excedente para exportação.
Diante da importância do assunto e
para que sua apreciação seja procedida
dos informes oficiais necessários, é que
são solicitados os esclarecimentos
enumerados.
Há publicação leiga que menciona
parecer da Comissão de Defesa dos
Capitais Nacionais do Ministério da
Fazenda, contrário à exclusão dos
xistos betuminosos do alcance do
monopólio instituido pela Lei número
2.004, de 1953.
E' mais aconselhável, porém,
examinar a matéria à base dos dados
oficiais recentes, para contrastá-los
com a lei e outros elementos, evitando
dúvidas, inconciliáveis com o interêsse
nacional.
Sala das Sessões, em 28 de junho
de 1966. – Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Os requerimentos lidos vão à
publicação e em seguida, serão
despachados pela presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sobre a Mesa comunicação
que vai ser lida pelo Senhor 1º Secretário.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
De Votarantim – SP.
Telex ao Exmo. Sr. Presidente do
Senado Federal.
Em 27 de junho de 1966.
De acôrdo com o artigo 38 do
Regimento Interno do Senado Federal
comunico a V. Ex.ª que devo viajar para o
Exterior dentro de algumas semanas
regressando ao Brasil em meados do mês
de agôsto proximo. Esta viagem deverá
durar cÊrca de um mês.
Cordiais Saudações – Senador José
Ermírio de Moraes.
Transmitido às 15,30 hs.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Senhor 1º Secretário vai
proceder à leitura de comunicação
enviada à Mesa pelo nobre Senador
Moura Andrade.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Senhores Membros do Senado
Federal:
Tenho a honra de comunicar a
Vossas Excelências, em cumprimento do
que dispõe no art. 38 do Regimento
Interno, que me afastei dos trabalhos da
Casa pelo prazo, aproximadamente, de
um mês, a partir do dia 28 do corrente,
para viagem ao estrangeiro, em caráter
particular.
Senado Federal, 23 de junho de
1966. – Auro Moura Andrade – Presidente
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Mesa fica ciente e a
comunicação vai a publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador José
Guiomard. (Pausa).
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S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Attilio Fontana.
O SR. ATTILIO FONTANA: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – S Exa. desiste da palavra.
Tem a palavra o nobre Senador
Antônio Cartos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
desejo fazer o registro de dois fatos de
interêsse, o primeiro de tôda a
coletividade de pescadores do Brasil e o
segundo, de regiões do Estado que
representa
nesta
Casa.
Atos
administrativos e que vieram resolver
problemas que há muito, se arrastavam e
clamavam por solução.
O Primeiro dêles, se refere à
situação dos pescadores autônomos
perante o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos, autarquia a que
devem estar filiados, autarquia que pela
Lei Orgânica da Presidência Social deve
segurar os profissionais da pesca em
nosso país.
A legislação que determina o seguro
social dos pescadores pelo Instituto
de Aposentadoria e Penões dos
maritimos, ao correr do tempo tem
merecido uma série de interpretações
viciosas
que
vinha
prejudicando
sèriamente os pescadores, principalmente
aquêles mais humildes que não exercem
a sua profissão através de contrato de
trabalho
com
grande
emprêsas
armadoras.
Em Santa Catarina, existe uma
laboriosa coletividade de pescadores. A
maioria dêsses profissionais trabalha
por conta própria ou pelo sistema de
parceria, de modo que êsses pescadores
são cinsiderados como trabalhadores
avulsos.
A regularização da situação dêsses
profissionais perante o Instituto dos
Maarítimos era tradicionalmente feira
através
do
que
se
denomina
"levantamento de débitos".
O pescador que não tinha vínculo
com uma grande emprêsa armadora, que
trabalhava só ou com dois ou três
companheiros, em embarcação de
pequeno porte, muitas vêzes de sua
propriedade, quando necessitava do
amparo do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos, quando se
aproximava
a
época
de
sua
aposentadoria, procurava a Agência da
Autarquia, e procedia ao levantamento do
seu débito e decorrido o prazo de
carência êle entrava no gôzo dos direitos
assegurados em lei.
Antes de 31 de março de 1964, êsse
procedimento, através do levantamento
do débito, era feito com grandes e graves
irregularidades. Por isso tão logo se
instalou o atual Governo, como medida
saneadora, o Instituto de Aposentadoria e
Pensão do pagamento dos benefícios a
todos os pescadores cujos processos
tivessem sido preparados e despachados
com as irregularidades que vinham sendo
praticadas.
Mais tarde, feita a primeira triagem,
o Instituto entendeu de modificar os
critérios de concessão de aposentadoria a
êsses profissionais, todos êles humildes
e, na maioria, residentes em regiões
distantes dos centros urbanos do
IAPM. Assim, após aquela suspensão,
que teve caráter geral e que se justificou
tendo em vista as irregularidades
que haviam sido cometidas, o Instituto
que haviam sido cometidas, o Instituto
dos
Marítimos
informou
que
os
pescadores aposentados, com 25 vistos
na caderneta que lhes é fornecida pelas
Capítanias dos Portos, tinham a sua
aposentadoria também suspensa, pois
havia necessidade de que, na cader-
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neta referida, figurassem trinta vistos.
Dessa decisão, houve mandado de
segurança para que permanecesse o
critério anterior, dos 25 vistos. Êsse
mandado de segurança ainda está
dependendo de decisão do Supremo
Tribunal Federal.
Em seguida, o Instituto dos
Marítimos mandou suspender também o
pagamento das aposentadorias dos
pescadores que tivessem, em suas
respectivas cadernetas, trinta vistos
alegando
que
a
maioria
dessas
aposentadorias havia sido concedida
mediante apresentação de documentos
falsos.
Os
processos,
que
se
encontravam em tôdas as Delegacias do
I.A.P.M., foram encaminhados ao Rio de
Janeiro e mais tarde devolvidos à
Delegacia do Instituto, sem um despacho
definitivo, apenas com um referência de
que o assunto fôra disciplinado pela Junta
Interventora do Conselho Administrativo
do Instituto, através da portaria nº 11-66.
Tomei, então, conhecimento dessa
Portaria dos Diretores do Departamento
de
Benefícios
e
Arrecadação
e
Fiscalização do IAPM, e verifiquei que ela
consolidava uma série de medidas
restritivas. Postas em vigor tais medidas
iriam provocar de fato, a suspensão de
todos os beneficios concedidos aos
pescadores considerados trabalhadores
avulsos. Procurei então o Presidente do
Instituto,
o
Presidente
da
Junta
Interventora, Dr. Renato de Almeida e fiz
uma longa exposição a S.Sª mostrando
os prejuízos reais que estava sofrendo a
classe dos pescadores diante, primeiro,
das medidas restritivas postas em vigor
pelo "I.A.P.M." e segundo, pela mudança
constantes
da
orientação
daquela
Autarquia face à situação daqueles
trabalhadores avulsos.
O Sr. Presidente do "I.A.P.M."
determinou um reestudo daquela Portaria,
de nº 11 e, no dia 7 de junho 1 de 1966, a
Junta
Interventora
do
Conselho
Administrativo do "IAPM" aprovou a
Resolução Normativa de 1 nº 33, de 7 de
junho de 1966 que estabelece normas
gerais para contribuição e concessão de
benefícios dos pescadores avulsos,
trabalhadores autônomos e dá nova
redação à Instrução de Serviço do
Departamento de Benefícios e do
Departamento
de
Arrecadação
e
Fiscalização, aprovado pela Resolução da
Junta Interventora, de nº 458, de 19 de
maio de 1966.
A
Resolução
nº
33,
sem
dispor facilidades, sem permitir que
aquelas
irregularidades
praticadas
anteriormente
viessem
a
ser
reconhecidas e gerassem direitos,
estabelece, contudo normas capazes de
fazer com que o pescador possa receber
o seu beneficio, pois a suspensão dos
pagamentos foi extinta e tem um prazo
para cumprir as exigências determinadas
pela autarquia.
Sôbre o assunto, recebi, da Câmara
de Vereadores de Florianópolis, Capital
do meu Estado, o seguinte telegrama:
"A
Câmara
Municipal
de
Florianópolis, por proposição do Vereador
Baldicero Filomeno, apresenta felicitações
pelo interêsse tomado na solução da
angustiante situação em que se
encontravam os pescadores avulsos do
nosso litoral. Saudações. – Norberto
Ungaretti,
Presidente
da
Câmara
Municipal de Florianópolis."
Quero, neste registro,congratuIar-me
com o Senhor Presidente da Junta
Interventora do Conselho Administrativo
do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos e pedir aos pescadores do
meu Estado, aos pescadores avulsos,
que procurem as agências do I.A.P.M., de
modo que possam regularizar uma vez
por tôdas a sua situação, nos têrmos
da Resolução Normativa nº 33, da Jun-
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ta Interventora, de 7 de junho de 1966.
Estou convencido, Sr. Presidente, de
que essa Resolução vai corrigir injustiças
e regularizará a situação daqueles
modestos
profissionais
da
pesca,
daqueles que trabalham nas suas
pequenas canoas, sòzinhos ou com a
ajuda de dois ou três camaradas, e que,
realmente, não têm possibilidade de
cumprir, com pontualidade, as exigências
determinadas pelo I.A.P.M., mas que
precisam de amparo e de auxílio, não só
nos períodos de doença como, também,
quando na velhice, necessitam da
aposentadoria a que têm direito.
O outro assunto, Sr. Presidente, diz;
respeito à atuação do Ministério das Minas e
Energia no Estado de Santa Catarina.
Desejo, antes que iniciemos o recesso
do próximo mês de julho, mais uma vez,
desta tribuna agradecer ao Exmo. Sr.
Ministro Mauro Thibau a atenção que tem
dispensado aos problemas catarinenses da
alçada do seu Ministério. As obras básicas
no setor de energia elétrica, no Estado de
Santa Catarina, têm sido possiveis graças
à dedicação e boa-vontade do Sr. Ministro
das Minas e Energia. A grande usina
termo-elétrica da Sociedade Termo-Elétrica
do Capivari (SOTELCA) que produz 50.000
kw, está concluindo a instalação de
máquinas que permitirão a produção de
100.000 kw. Entretanto, só pôde concluir
seu novo programa de trabalho graças ao
apóio que recebeu do Ministério das Minas
e Energia, sob a administração do Ministro
e Mauro Thibau.
A par do aumento, realmente,
considerável da potência de energia
elétrica em Santa Catarina, o Ministério
das Minas e Energia atendeu, com
substancial dotação, o programa de
construção de linhas de transmissão, rêde
de distribuição e construção de estações
e subestações abaixadoras em todo o
Estado. Ainda recentemente o Sr. Ministro
autorizou a assinatura de diversos
convênios para concessão de auxílios às
Centrais Elétricas de Santa Catarina
(CELESC), emprêsa de economia-mista
que controla a produção e distribuição de
energia elétrica no Estado e também uma
série de cenvênios para atender a
problemas de energia elétrica nos
Municípios catarinenses.
As Centrais Elétricas de Santa
Catarina têm recebido, nos últimos anos,
auxílios
extraordinários.
Quantias
superiores a um bilhão de cruzeiros,
várias vêzes no exercícia.
Tive a honra de celebrar na semana
passada, dois convênios, o primeiro dêles
entre o Ministério das Minas e Energia e
as Prefeituras de Caçador, Caibi,
Anchieta,
–
Rancho
Queimado,
Araranguá, Turvo Sombrio, Rio d'Oeste e
Ipira. Êsses Municípios receberam
respectivamente, cem, dez, dez, trinta,
sessenta, vinte, quinze vinte e vinte
milhões de cruzeiros para serviços de
energia elétrica em suas áreas.
O outro convénio foi celebrado entre
o Ministério e o Comércio Intermunicipal
de Eletricidade, entidade autárquica que
reúne 10 municípios do Extremo-Oeste de
Santa Catarina. Para êste Consórcio o
Ministério das Minas e Energia destinou,
pelo convênio que celebrei há dias,
duzentos e setenta milhões de cruzeiros.
O Consórcio é uma entidade
pioneira, não só em Santa Catarina, mas
em todo o Brasil.
Pequenos municípios do ExtremoOeste catarinense, na fronteira da
República Argentina, em 1958, sob o meu
modesto patrocínio, reuniram-se para
resolver o problema da produção e
distribuição de energia elétrica em seus
territórios. Desde o inicio, a entidade lutou
contra a má-vontade de muitos e a
incomprensão de quase todos.
O Consórcio Intermunicipal de
Eletricidade que se propõe a construir

as Usinas de Salto do Famoso e Salto da
Ferradura no Rio das Flôres as linhas de
transmissão e redes de distribuição para
atender àqueles municípios, teve seu
trabalho, não raro, dificultado pelos
obstáculos
decorrentes
da
incompreensão e da má vontade. Lutou,
também, e luta ainda com a falta de
elementos técnicos.
Para obviar esta terceira, dificuldade,
o Ministério, a meu pedido, decretou a
intervenção administrativa no Consórcio,
nomeando interventor o engenheiro-civil
Waldemar
Eduardo
Magalhães,
Coordenador
dos
Distritos
do
Departamento de Águas e Energia
Elétrica do Ministério das Minas e
Energia:
Sob a direção, orientação e conselho
dêsse grande técnico das Minas e
Energia vamos iniciar, neste exercício, a
aplicação dos 270 milhões de cruzeiros
previstos no Convênio.
Vamos prosseguir as obras das
usinas de Famoso e Rio das Flores que
serão as usinas de ponta, uma vez que a
energia elétrica será fornecida através
das linhas de transmissão de Capivari,
Lages, Xanxerê e São Miguel do Oeste.
Estas levarão até à fronteira da República
Argentina a energia produzida com
carvão catarinense, na usina da
SOTELCA, naquela primeira cidade de
Capivari.
Estou seguro de que, com a
intervenção administrativa e com a
contribuição dos 270 milhões de
cruzeiros, objeto do convênio a que me
referi, o Consórcio terá os elementos
técnicos e materiais para poder cumprir a
sua grande missão.
A par dêsse trabalho, ainda, o
Consórcio dirigiu ao Sr. Ministro das
Minas e Energia ofício, solicitando auxílio
de um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros, para concluir tôdas as obras
programadas.
Quero,
uma
vez
que
sou
representante do Consórcio e o
responsável pela sua criação, fazer
constar de meu discurso o ofício que
sôbre o assunto, pedindo aquêle bilhão e
meio, dirigi ao titular das Minas e Energia.
(Lê):
Exmo. Sr. Ministro das Minas e
Energia
De acôrdo com a orientação ditada
por Vossa Excelência, venho na
qualidade de Procurador do Consórcio
Intermunicipal de Eletricidade de São
Miguel do Oeste, Estado de Santa
Catarina, expor e finalmente, pleitear o
seguinte:
1) Criado pela Lei Estadual nº 587,
de 7 de outubro de 1960, que aprovou o
convênio celebrado entre os municípios
de Cunha-Porã, Descanso, Dionísio
Cerqueira, Itapiranga, Maravilha, Mondai,
Palmitos, São Miguel do Oeste, São
Carlos e São José de Cedro, o Consórcio
Intermunicipal de Eletricidade, tem por
objetivo construir e operar sistemas de
Produção, transmissão, transformação e
distribuição de energia elétrica às,
populações urbanas e rurais dos
municípios citados, localizados na região
do Extremo Oeste de Santa Catarina.
2) Pelos Decretos nºs 1.200, de 19
de junho de 1962 e 54.735, de 30 de
outubro de 1964, dêsse Ministério foi ao
CIME
autorgada;
concessão
para
produzir, transmitir e distribuir energia
elétrica na área dos municípios que o
compõe.
3) Da data de sua fundação até o
presente, o CIME realizou diversos
investimentos nos seguintes setores.
a)
estudos e projetos das
usinas dos rios das Flôres – Salto
da Ferradura – Famoso – Salto do
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Famoso – linhas de transmissão e
linhas de distribuição;
b) obras de construção das usinas
dos Rios das Flôres e Famoso;
c) obras de construção da linha de
transmissão Mondai – Palmitos – São
Carlos – Águas de Chapecó;
d) remodelação da rêde de
distribuição na cidade de São Miguel do
Oeste;
e) despesa de manutenção.
4) Para tais investimentos contou
com quatro fontes de recursos:
a) dotações orçamentárias dêsse
Ministério;
b) dotações orçamentárias da
Superintendência
da
Valorização
Econômica da Região Flonteira Sudoeste
do País;
c) dotação da Comissão Especial da
Faixa do Fronteira;
d) contribuições dos municípios
participantes do Consórcio.
5) Em 1965, estando as obras
aludidas no item anterior em fase de
construção a chefia do primeiro Distrito de
Águas e Energia, sediada em Pôrto
Alegre e que fiscaliza as obras, como
representante dêsse Ministério, verificou
as deficiências de ordem técnica e
administrativas
que
estavam
comprometendo a execução do programa
do CIME.
6) Tendo em vista a importância das
obras programadas e a circunstância de
já terem sido aprovados pelo DNAE os
projetos respectivos, e face à correição
realizada pelo Primeiro Distrito de Águas
e Energia, êsse Ministério acolheu o
pedido de intervenção administrativa que
lhe foi encaminhado pelo signatário do
presente.
7) Em data de 26 de maio de 1966, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República assinou os Decretos números
58.493 e 58.494, efetivando a intervenção
e
nomeando
para
interventor
o
engenheiro
Waldemar
Eduardo
Magalhães.
8) Regularizada, assim, a situação
técnico-administrativa da entidade resta
agora obter os recursos necessários ao
prosseguimento das obras indispensáveis
à realização dos objetivos do CIME, as
quais vão atender vasta e próspera região
do Estado de Santa Catarina.
9) Ante o exposto, venho requerer
digne-se Vossa Excelência determinar,
pela forma que achar mais conveniente a
concessão de um auxílio, no corrente
exercício, de Cr$ 1.500.000.000 (um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros),
para prosseguimento das obras referidas.
10) A aplicação dêsses recursos
obedecerá o plano de trabalho e as
especificações técnicas elaboradas pelo
CIME – com a aprovação da chefia do
Primeira Distrito de Águas e Energia e do
Interventor – e que anexo ao presente.
11) As obras do CIME irão atender
às necessidades de energia elétrica dos
dez municípios que o compõem e mais
dos Municípios de Palma Sola, Guarujá
do
Sul,
Guaraciaba,
Anchieta,
Romelândia e Águas de Chapecó que
foram desmembrados das comunas
fundadoras do CIME.
12)
Outrossim,
o
município
paranaense
de
Barracão,
pleiteia,
igualmente, ser beneficiado pela energia
elétrica, produzida pelo sistema do CIME.
13) Atendendo. aos municípios
acima, a CIME vai cobrir área
superior a cinco mil quilômetros
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quadrados e atender população de cêrca de
150.000 habitantes.
14) Na área acima aludida, estão
localizadas as mais importentes serrarias da
região do Oeste Catarinense, moinhos de
trigo e de milho; há em construção dois
grandes frigoríficos (Itapiranga e São Carlos)
e a produção
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agropecuária é extraordinária, em volume e
valor
Nestas têrmos. Peço deferimento.
Brasília, 15 de junho de 1956. –
Antônio Carlos Konder Reis, Senador e
Procurador do Consórcio Intermunicipal de
Eletricidade.

Plano de aplicação para o Consórcio Intermunicipal de Eletricidade – São Miguel do
Oeste – Santa Catarina – Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros)
1.0 – Linhas de transmissão

Cr$

1.1 – São Miguel – Iporã
Material .......................................................
Mão de Obra ...............................................
1.2 – Iporã – Itapiranga
Material .......................................................
Mão de obra ...............................................
1.4 – São Miguel do Oeste – São José do Cedro
Material.......................................................
Mão de obra ...............................................
1.5 – Guarujá – Pecegueiros
Material .......................................................
Mão de obra ...............................................
1.6 – Maria Prêta – Dionísio Cerqueira
Material .......................................................
Mão de obra ...............................................
1.7 – São José do Cedro – Maria Prêta
Material .......................................................
Mão de obra ...............................................

Cr$

164.893.140
49.467.942

214.361.082

46.459.330
13.937.799

60.397.129

161.403.250
48.420.975

209.824.225

1.569.870
470.961

2.040.831

14.505.375
4.351.613

18.856.935

48.180.933
14.454.280

62.635.213

2.0 – Transformadores
2.1 – Tranformadores de distribuição 22.000
K.V./380 K.V, 30 K.V.A. trifasico 220 K.V.
80 x 1.859.550 ............................................
148.764.000
2.2 – Chaves desligadores Tipo Matheus 240 x
35.000 .........................................................
8.400.000
2.3 – Para-raios Cristal Valve 22.K.V. 240 x
130.000 .......................................................
31.200.000
3.0 – Medidores
3.1 – Residencial
90% 9.000 x 30.000 ....................................
27.000.000
3.2 – Comercial
5% 500 x 100.000.......................................
5.000.000
3.3 – Industrial
5% 500 x 100.000 .......................................
5.000.000
4.0 – Obras do Túnel e da Usina do Rio das Flôres
5.0 – Conclusão da Usina Pilôto do Famoso e barragens sistemas
Famosos e Ferradura ...............................................................
6.0 – Reserva Técnica .......................................................................

138.364.000

37.000.000
324.036.508
300.000.000
70.000.000
1.500.000.000

Brasília, 15 de junho de 1966. – Antônio Carlos Konder Reis, Senador e Procurador do
Consórcio Intermunicipal de Eletricidade.

Êste oficio, acompanhado do Plano de
Aplicação de um bilhão e meio foi
encaminhado pelo Sr. Ministro das Minas
energia a Eletrobras, para que a Eletrobrás
possa atender a êsse auxílio indispensável
ao presseguimento das obras do Consórcio
Intermunicipal da Eletricidade do Oeste
Catarinense.
O programa de aplicação prevê as
linhas de transmissão São Miguel – IporãItapiranga, Cristo Rey-João, São Miguel do
Oeste – São José do Cedro, Guarujá –
Pecegueiro,
Maria
Preta
–
Dionisio
Cerqueira, São José do Cedro – Maria Preta.
Prevê,
ainda,
a
aquisição
e
instalação
de
transformadores
de
distribuição e o prosseguimento das obras
da Usina de Rio das Flores e a conclusão

da Usina Pilôto do Salto do Famoso, do rio
do mesmo nome.
Com a intervenção administrativa e com
o auxílio de 270 milhões, objeto do convento
que assinei recentemente, e com a
concessão do auxílio de 1 bilhão e meio –
que esperamos a Eletrobrás não nos negue –
teremos concluido a grande obra do
Consórcio Intermunicipal de Eletricidade, o
primeiro consórcio do Brasil, realização
pioneira, que reuniu municipios localizados
na fronteira do Brasil com a República
Argentina, municipios que estão nascendo,
mas
que,
nesta
fase
inicial
de
desenvolvimento, já produzem e produzem
bastante para enriquecer o Brasil no
setor da agricultura no setor da pecuária e
no
setor
da
industria
de
ilegível

Sr.
Presidente,
seria
omissão
injustificável se eu desse tribuna não fizesse
o agradecimento de que é merecedor o Sr.
Ministro Mauro Thibau pelo auxílio que tem
dado as Centrais Elétricas de Santa Catarina
(CELEC), sociedade de economia mista do
govêrno do Estado que esta realizando vasto
programa de construção de linha de
transmissão graças ao auxílio do Ministro; se
não registrasse aqui meu agradecimento
pelos convênios celebrados com os diversos
municípios catarinenses e principalmente se
não trouxesse ao Senado a notícia do apoio
que S. Exa. deu e pretende dar às obras
pioneiras do Consórcio Inter-municipal de
Eletricidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem;
muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Raul Gilbert): –
Por cessão do Senador Edmundo Levi, dou a
palavra ao nobre Senador Nogueira da
Gama.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente e
Srs. Senadores, publicaram os jornais,
nos ultimos dias, que o Dr. Alcino Salazar,
eminente Procurador-Geral da República,
estaria adotando providencias no sentido
de promover a cassação de vários Municipios
novos, criados nos Estados do Amazonas,
do Para, do Maranhão e de Minas.
Neste último, são arrolados, pelos jornais, em
uns, 232 Munícipios e em outros 253. Em
algumas notícias, êste número figura como
sendo 243.
Vê-se, desde logo, Sr. Presidente, que o
problema ventilado pela Procuradoria-Geral
da República e de grande importância, não
apenas para os Estados que seriam
atingidos, mas todo o nosso país.
Dizem as notícias que a procuradoriaGeral
de
república
teria
encotrado
irregularidades diversas em muitos casos e
em outros e inobservância de ordem legal
para a criação dêsses novos municípios.
Considero do meu estrito dever, Senhor
Presidente, manifestar-me perante o Senado
com relação a êsse magno assunto visando
diretamente, e certo, ao município do meu
Estado, sem porém deixar de reconhecer que
no mesmo pe de igualdade devem ser
colocados os do Amazonas, os do Pará, os
do Maranhão ou os de outras unidades da
nossa Federação.
Tenho a ventura de conhecer, na sua
grande parte, os novo Municípios de
Minas Gerais cujos nomes ou cujas
denominações, estão citados no noticiário
dos jornais. Alguns dêles não são de um nem
de dois nem de três anos de criação, mas em
sua marioria de tempo mais remoto.
São Municipios criados, Sr. Presidente, ao
longo de quase dez anos, e estou certo,
segundo fidedignas informações, que me
foram transmitidas da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, de que em nenhum só
dêles se deixou, ali, de se observar as
exigências estabelecidas pela Constituição
Estadual.
Todos
os
requisitos
foram
rigorosamente
observados.
Nenhuma
irregularidade ou ilegalidade se praticou na
criação dos novos Municípios mineiros.
As condições mínimas fixadas na Carta
Constitucional de Minas foram atendidas, ou
sejam: população de 10.000 habitantes, 100
mil cruzeiros de renda, 200 casas
residenciais e prédios para instalação de
cadeia, grupo escolar, mercado, pôsto de
saude e matadouro público.
Em discurso que acabam de proferir,
perante aquela Assembléia, os Deputados
João Bosco Murta Lages, Cícero Dumont e
Lourival Batista, afirmam categòricamente a
observância, em todos os casos, dos requisi-
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tos constitucionais exigidos. Inversa êles, em
nome de todo o povo de Minas nesses
discursos, o povo de Minas, nesses
discursos, o seu processo contra as medicas
em perspectiva.
Outro não é o meu proposito ocupando
hoje esta tribuna, Senhor Presidente. E o faço
lamentando profundamente que, num País de
extensa base fisica como e o Brasil, lutando para
sair do subdesenvolvimento econômico,
aplicando todos os meios na sua luta para
crescer e desenvolver as suas riquezas, ainda se
levante dos quadros oficiais uma voz de
reprovação e medidas como estas que são
absolutamente justas e aconselháveis, uma vez
que o papel dos municipios é também o de
contribuir,
poderosamente,
para
o
desenvolvimento econômico do país.
Sr. Presidente, em todos os tempos,
quando novas terras, são descobertas, os
problemas que surgem, em primeiro lugar,
desafiando aqueles que são responsáveis pela
direção, é o da ocupação, seguindo-se o da
colonização. Nenhuma dificuldade deixa de ser,
porém, prontamente vencida e superada se as
novas terras são de pequenas áreas e de
geografia acessivel e favorável à conquista e à
ação modificadora de homem, porque em pouco
tempo nelas se plantam núcleos populacionais
que para aí levam o progresso e a civilização,
sob todos os seus aspectos. O Brasil, porém,
oferece històricamente um quadro opôsto a
essas facilidades existentes na pequenas glebas,
porque em seu território muitas são as causas
responsáveis
pelo
subdesenvolvimento
econõmico em que êle ainda se debate,
destacando-se, entre tôdas a que provem da sua
vasta extensão territorial.
Não desejo discutir neste meu rápido
discurso as opiniões dos economistas e dos
sociólogos sôbre as falhas da colonização
em nossas terras. O objetivo central de
minha vinda à tribuna dispensa-me de fazêlo. Pouco importa dizer hoje, por exemplo
que os holandeses não tenham dado
continuidade
aos
melhores
impulsos
registrados na exploração e na exportação do
açúcar brasileiro, de tudo se aproveitando
apenas para uso próprio, inclusive para se
instalarem nas Antilhas, como a nossa
técnica e como nossos competidores.
Pouco importa, por exemplo, Senhor
Presidente, afirmar, hoje, que não tenhamos
podido criar, nêsses primeiros séculos da
nossa economia, uma indústria nacional,
autônoma,
livre,
em
condições
de
escoamento direto, para o exterior, com
tratativas feitas com os nossos homens
públicos, sem qualquer intermediação.
Pouco importa referir todos êsses fatos,
uma vez que a nossa condição era a de triste
colônia de metrópole estrangeira, que só
começou a ver oportunidade para o seu
desenvolvimento quando aqui aportou um
monarca, que teve necessidade, em 1808, de
abrir os nossos portos para o comércio exterior.
A alegação que pode ser chamada de
nacionalista, pouco importa, finalmente, de
têrmos vivido, até hoje, sob o jugo
imperialista de potências estrangeiras. Tôdas
essas seriam causas aceitáveis, mas já
superadas, sou vários aspectos.
O certo, Sr. Presidente, o indiscutivel é
que o Brasil, entre muitos dos seus
problemas, ainda não resolveu o da
ocupação de uma grande parte de seu
território, nem o da sua colonização.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Com
muita honra.
O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Exa.
mencionou o Estado do Amazonas como um
daqueles visados pela ação do Procurador-Geral
da República. Ora, no meu Estado o município
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tem uma função especial. Além do
aspecto econômico, a que V. Exa. se
referiu, a criação do município no
Amazonas, obedece aos imperativos
sociológicos e também históricos. A
presença da autoridade nas longínquas
regiões amazônica dá garantia ao homem
de que o Estado está presente. Um
Estado como o Amazonas de cêrca de
1.700.000
quilômetros
quadrados,
possuía, até há pouco tempo, apenas 28
municípios, de sorte que a sua população
estava esparsa pelo seu território, sem
que gozasse a menor assistência do
poder público. A criação do município
assim, o deslocamento da autoridade do
centro para a periferia, é uma marcha
para o oeste. A medida que se criam
municípios, novos núcleos; de civilização
se plantam e, com isso, estabelecem-se
garantias ao homem, e o Estado está
presente, perante aquelas populações
para dizer que existe não apenas para
cobrar, impostos, mas também para velar
pela segurança dos que trabalham no
interior do Amazonas. De sorte que uma
medida como esta, de extinção pura e
simples dos municípios, unicamente
porque não oferecem condições de
acôrdo com o padrão idealizado pareceme de precipitação. Não é apenas
julgando de centros como Brasília e Rio
de Janeiro que se podem considerar as
verdadeiras condiçôes do Amazonas.
Assim, nobre Senador, quero juntar minha
voz a de V. Exa. para pedir aos
responsáveis por essa medida, para que,
antes de tomá-la, meditem sôbre o que
vão fazer e examinem os fatôres que
determinaram a criação dos municípios –
não só do Amazonas mas de toda a
Amazônia – e que atentem para as
condições reais existentes, a fim de que
as populações não deixem de ter
assistência das autoridades em tocos os
recantos da Amazônia.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – O
aparte do nobre Senador Edmundo Levi
vem corroborar os argumentos que estou
manifestando em favor, não apenas da
manutenção da autonomia dos novos
municípios, mas da criação de outros,
porque
isto
é
absolutamente
indispensável num País com a geografia
e condições humanas, sociológicas e
políticas que o nosso possui.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Pois não.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Tive a
honra, durante minha vida política, de
exercer
o
mandato
de
prefeito
constitucional de um município que tinha
a
superfície
territorial
de
1.450
quilômetros quadrados. A princípio,
pareceu-me fácil percorrer e administrar
essa superfície. Assim, quando foi
proposto
o
desmembramento
do
município que administrava fiz algumas
objeções e afinal de contas, com êle
concordei, porque a maioria é quem
decide, mas verifiquei posteriormente que
os municípios então criados tiveram um
surto de progresso muito maior do que
teriam se continuassem integrados no
município primitivo. Daí por que
deduzimos que a criação de novos
município,
ainda
que
inicialmente
pareçam não ter as condições desejadas
para o seu desenvolvimento e a sua
subsistência, tem a conveniência de uma
administração autônoma, que luta para o
desenvolvimento, para a melhoria, o
aumento da produção dêsses município.
Por essa razão, somos solidários
com V. Exa. principalmente, quando faz
sentir que, o assunto da extinção de certos
municípios deve ser examinado muito bem.
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Em geral, melhor será mantê-los e
dar-lhes
alguma
assistência
e
colaboração, pois com estas poderiam
tornar-se também grandes municípios,
como tentos outros.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Muito agradeço o testemunho do nobre
Senador Attílio Fontana que alia, no caso;
não apenas os seus conhecimentos de
antigo militante na política, mas,
sobretudo, do homem de trabalho e de
ação úteis do alto comércio, da lavoura e
da indústria e que à base de todo êsse
conjunto de observações que pode ter
feito ao longe da sua vida voltada a essas
atividades, pôde observar, no interior de
seu Estado, a. utilidade dos novos
Municípios na contribuição que oferecem
ao progresso e à civilização de nosso
País.
O SR. ATILIO FONTANA: – Muito
obrigado.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: –
Permita-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com prazer.
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – De
modo geral, estou de acôrdo com a
opinião que V. Ex.ª transmite a Casa
sôbre a criação e divisão de municípios
do Brasil. Infelizmente o critério, muito
embora
baseado
em
normas
constitucionais,
não
é
cumprido.
Preponderam os interêsses políticos dos
novos sôbre os dos antigos municípios.
Já fui prefeito quatro vêzes e cheguei à
conclusão de que só se deve criar um
município quando houver condições
econômicas para resistir a tôdas as
oportunidades
que
surgem.
Estou
solidário com V. Ex.ª e certo de que
aqueles que conhecem o interior hão de
pleitear a criação de municípios com base
econômica, com base social, para
poderem resistir à luta dura e cruel. Têmse formado municípios nos Estados
obedecendo, apenas a normas políticas,
prejudicando os interêsses não só da
região, como do próprio País.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – A
observação do nobre Senador Lobão da
Silveira em nada diminuí tudo quanto se tem
dito e se pode dizer em favor da criação de
novos
municípios.
Se
por
acaso
irregularidades são praticadas no ato dessas
criações, então o que é preciso é corrigir a
forma de organização, de estruturação das
novas entidades, não porém impedir que se
as pratique em nosso País, porque é
indispensável a multiplicação dos municípios
como alavancas do progresso em nosso
território.
Mas, Sr. Presidente, continuando as
minhas considerações, quero deixar
esclarecido que o Brasil, com oitenta e um
milhões e quinhentos mil habitantes,
população que representa um têrço da
América Latina, oferecendo um índice de
natalidade de 4,3% ao ano, tem apenas
dezessete habitantes por quilômetro
quadrado.
É sabido que mais de 90% dessa
população global estende-se pelas
regiões do Nordeste, Leste e Sul e os
censos estatísticos demonstram que o
Centro-Oeste e o Norte se apresentem
com baixíssima densidade demográfica.
A população das zonas urbanas ao
contrário, cresceram em 1965 para 50%
do total, o que em face dos indices
anteriores, mais elevados na zona rural,
mostra a abertura e a existência de vasios
populacionais sempre crescentes em todo
o interior do País.
Ninguém poderá negar portanto, Sr.
Presidente, que diante dêsse quadro a
função dos novos municípios é também
aquela a que ainda há pouco me referi, de
ocupação e colonização. Não realizam
êles, é certo. Senhor Presidente, o "uti
possidetis", que tanto inspirou a bravura,
a coragem e a ação dos desbravadores
de outrora. Mas incorporam, legítima-

mente, novas áreas ao progresso e ao
desenvolvimento econômico nacional. Um
município nôvo que se cria é um nôvo
polo de irradiação que se instala no
interior, para a conquista econômica de
terras
até
então
desprezadas,
abandonadas, incultas ou mal cultivadas.
Abrindo concomitantemente estradas ou
caminhos para o progresso, implantado o
ensino,
levando
a
educação
a
saneamento, o combate as endemias que
dizimam as populações infelizes e pobres
de todo o "hinterland" do país.
Sr. Presidente, os grande centros
industriais
urbanos
causam
continuamente os êxodos rurais. Mas as
pequenas
cidades
localizadas
no
hinterland do País, as pequenas cidades
que servem de sede aos novos
municípios interioranos, são, ao contrário,
antípodas a êsses exôdos, porque
servem também para concentrar as
famílias dos trabalhadores dos campos
vizinhos, que aí se instalam, em melhores
condições, sem prejuízo do trabalho dos
seus chefes nas zonas rurais mais
próximas.
Esse é um aspecto que não deve ser
obscurecido, na função e no papel do
município novo ou de todo pequeno
município do Interior do País; de anteparo
aos êxodos rurais.
Em regra os trabalhadores dos
campos não buscam êsses pequenos
centros para se deslocarem do trabalho
rural para a industria, porque esta não
existe nas pequenas cidades. Êles
buscam os grande centros para mudar de
profissão, para auferir no salário maior,
para deixar labores agrícola, substituindoos pela máquina pelo tear, pela fábrica,
pelos trabalhos das bancas do comércio
ou da industria.
Esse é o êxodo capaz de prejudicar os
campos nacionais e para esse êxodo não
concorrem nem os pequenos municípios,
nem os outros de maio ilegível a que se
espalham pela hinterlândia mas onde não
exista industria. São, ao contrário, ante
concentração social para os trabalhadores
que, quando se mudam para ai, o fazem
apenas em busca de melhoria para
instalação de suas famílias e educação de
seus filhos, continuando, porém, no exercício
de suas profissões nos campos vizinhos.
E' preciso, assim, não esquecer
também esta função dos municípios.
Sr. Presidente, o nobre Senador
Edmundo Levi observou o papel dos
municipios no Amazonas, o papel de
caráter social, sociólogo mesmo, naquêle
mundo imenso que é a Amazônia,
absolutamente fechada ainda a ação
modificadora do homem. O município é
antes de tudo, a alavanca que ali penetra
para levar o progresso, as luzes de que
precisa a terra e o homem dêste país, a
fim de fazer com que aquela região
nacional deixe de ser cobiçada pelo
estrangeiro e se integre econômicamente
com o seu poderio e as suas riquezas no
patrimônio nacional.
Sr. Presidente, não sei se a
Procuradoria-Geral da República vai ter
fato adotar providências com relação à
cassação de autonomia dos municípios
do meu Estado, em número de mais de
duzentos e quarenta, assim como quanto
ao Estado do Amazonas, Maranhão, Pará
e outros. Mas, se o fizer, Sr. Presidente,
estaria executando uma tarefa muito dificil
e de grande responsabilidade e que
sobretudo, colocará sobre seus ombros, a
responsabilidade de trabalhar contra o
progresso
e
o
desenvolvimento
econômico desta Nação.
Chego a duvidar mesmo que o
presidente
castello
Branco
tenha
conhecimento
desta
iniciativa
da
procuradoria Geral da República. Não
quero acreditar que sejam adotadas
medidas assim com tanta facilidade
sopesando as decisões das Assembléias
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Legislativas dos Estados, que decidiram à
base de processos e provas.
Sr. Presidente, é indispensável que
os homens de govêrno neste País
pensem com mais seriedade sôbre os
atos
que
praticam.
Não
posso
compreender se queiram adotar, neste
momento histórico da vida brasileira,
essas providências cerceadoras da
independência e autonomia de Municípios
que
prosperam,
crescem
e
se
desenvolvem
cooperando
para
o
engrandecimento desta grande Pátria.
Por que Senhor Presidente?
Sr. Presidente, se poderia proceder
dessa forma?
O SR. JOSAPHAR MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Com muita honra.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – No
comêço de sua clara exposição V. Ex.ª
acentuou, e mais de uma vez, que no
Estado de Minas Gerais, os municípios
foram criados com observância as
normas constitucionais e legais do direito
local. Até aqui, ao que se sabe, o
Supremo Tribunal Federal só declarava a
inexistência de municipios ou anulava a
criação de municipios, por violação de
disposições dessa natureza. Se as
normas apropriadas foram obedecidas,
fundado em que o Procurador da
República irá pleitear a cassação da
existência dêsses municípios? Ainda não
pude atentar prima facie pelo menos, nas
razões que determinarão o pedido
anunciado.
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: –
Agradeço a intervenção do nobre
Senador Josaphat Marinho. E S. Ex.ª
pergunta muito bem: fundado em que o
Sr. Procurador Geral da Republica pedirá
a cassação da autonomia dêsses
municipios de Minas?
Também
anunciou
os
jornais
que a Procuradoria Geral da república
teria recebido notícias da existência
de "municipios fantasmas" no Norte do
país e de que alguns foram criados
apenas para recebimento das cotas do
Impôsto de Renda e do Impôsto de
Consumo.
Sr. Presidente, se essas denúncias
forem verídicas, autênticas, se forem
formuladas por pessoas capazes e
responsáveis, caberá ao Sr. Procurador
Geral da República, sem dúvida,
mandar verificar a procedência do fato,
para ver se existem "municipios
fantasmas" em nosso País, ou Municipios
que tenham sido criados apenas para o
recebimento de cotas do impôsto de
Renda.
Asseguro, porém, ao Senado da
República, que em Minas Gerais não
existem "municipios fantasmas". todos os
que foram criados estão lá, progredindo a
olhos vistos, inclusive para serem vistos
pelo Sr. procurador Geral da República,
se S. Ex.ª quiser perambular pelo interior
do meu Estado. E todos êles recebem e
aplicam honestamente as cotas do
Impôsto de Rendas.
Se irregularidades, por ventura,
forem encontradas em algum dos casos
cumpre corrigí-las, sem, porém com base
nelas generalizar-se, adotando-se dos
novos municipios criados no Brasil,
inclusive no meu estado.
Um município nôvo, Sr. Presidente,
significa maior atendimento á população
rural. São mais casas higiênicas, mais
escolas, mais hospitais, tratamento
próprio. São novos caminhos vicinais que
se abrem. É a penetração humana, social,
familiar, que se estende pelo nosso
território. São as rendas públicas, através
das cotas do impôsto de renda, que se
distribuem em novos melhoramentos,
numa verdadeira capilarização da receita
nacional.
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Sr. Presidente, não é possível esquecer
– repito – o papel dos municípios e
estou certo de que a medida não será, em
última análise, adotada pela Procuradoria
Geral da República, sem um acurado
reexame da matéria, porque ela pode
causar graves conseqüências e prejuízos
ao desenvolvimento do nosso país. É
fácil ver que a matéria se apresenta
controvertida, inoportuna, inconveniente e
cerceodora do progresso e desenvolvimento
de numerosos núcleos interioranos do País,
núcleos de população e de trabalho. Não é
também difícil reconhecer que o Govêrno,
antes de punir com medidas desse porte,
deve ajudar com auxílio financeiro e de outra
natureza, para que os novos municípios
possam preparar melhor, não só os de
Minas, mas também os do Amazonas, do
Pará, do Maranhão e outros Estados.
Não é aceitável que os municípios
novos, já criados e em desenvolvimento,
por atos de legitima soberania das
Assembléias estaduais, em processos
regulares, sejam cerceados, à base de
critério apreciativo da respectiva prova, por
outros órgãos, era face de elementos
colhidos posteriormente, sob critérios, quiçá,
subjetivos, que possam refugir ao crivo
constitucional. Não é aceitável que isso
possa ocorrer, deixando-se de lado os
motivos e os fatôres de ordem social, política
e econômica, bem como a relevância da
matéria, que aconselha um recato à
autonomia dêsses municípios.
Sr. Presidente, não é licito e nenhuma
autoridade subestimar a função dimensional
que os novos municipios executam no
trabalho constante e atual desenvolvimento
economico dêste país. É um trabalho de
colonização, é um trabalho de educação, é
um trabalho de saneamento. Por tudo isso,
não é justo que o Dr. Procurador Geral da
República, recebendo denúncias no seu
gabinete anuncie aos jornais providências
dêsse porte, pondo em risco e em jôgo
processos
adotados
nas
assembléias
legislativas estaduais, pondo em rico e em
jôgo
a
soberania
das
respectivas
assembléias porque se isso fôsse de se
admitir então teríamos que reconhecer que
não havia mais lei neste país, que não havia
mais lei neste país, que a Constituição era
um farrapo de papel sem valor nenhum,
porque uma autoridade do Ministério Público
Federal teria mais poder do que a justiça, do
que o Poder Legislativo dos Estados e da
União.
Não é possível que êsses fatos ocorram
sem o nosso protesto, que é o de homens
que conhecem o interior, dos homens que
pelo interior perambulam constantemente,
sentindo de perto as dificuldades do povo
que ali labuta pela grandeza desta grande
pátria, inclusive daqueles que, nos pequenos
municípios de Minas, como nos longínquos
municípios da Amazônia, sofrem privações
de tôda natureza para manter grande o
pavilhão nacional, o nome do Brasil,
contribuindo para o progresso desta grande
nação.
Essas as considerações que me julgo
no dever de formular, como Senador por
Minas Gerais, deixando aqui o meu solene
protesto contra as providências anunciadas
pela Procuradoria Geral da República, com a
segurança de que contra elas lutarei com
todos os municípios do meu Estado,
esperando que o Sr. Presidente da
República, homem de bem, brasileiro
patriota, não aprovará atos desse ilegível
que constituem um verdadeiro desastre para
a grandeza, a independência e a autonomia
dêste País. (Muito bem. Muito bem.)
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Pedro Carneiro
Sebastião Archer
Sigrefredo Pacheco
Waldemar Alcantara
Dix-Huit Rosado
Paulo Barros
Filinto Müller
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
– Esgotado o período destinado ao
Expediente.
A lista de presença acusa o
comparecimento de 33 Srs. Senadores.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
As duas primeiras matérias exigem
quorum qualificado para a sua votação.
Ficam assim, adiadas para a próxima sessão.
São as seguinte as matérias cujas
votações ficam adiadas:
Projeto de Emendas a Constituição nº 1,
de 1965, de iniciativa do Sr. Senador José
Ermirio, que dá nova redação ao § 1º do art.
153, da Constituição Federal (aproveitamento
dos recursos minerais e energia hidráulica),
tendo Pareceres sob ns. 34 e 530, de 1966;
da Comissão Especial: 1º pronunciamento:
favoravel do projeto; 2º pronunciamento:
favoravel a emenda.
Projeto de Emenda a Constituição nº 4,
de 1965, originario da Câmara dos
Deputados (nº 19-B, de 1964, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 19) da
Constituição Federal, suprimindo-lhe o
parágrafo unico (referente ao prazo para
aplicação,
no
Plano
de
valorização
Econômica da Amazônia, de quantia anual
não inferior a 3% da renda tributaria da
União), tendo parecer, nº 529, de 1966, da
Comissão Especial, favorável.
O SR. PRESIDENTE ( Vivaldo Lima): –
Passa-se ao Item 3.
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 23, de 1963 (nº 3.171-B-57
na Casa de origem) que regula o exercício da
profissão de agrônomo, e dá outras
providências, tendo parecer, sob nº 650, de
1966, da Comissão de Redação, oferecendo
a redação do Substitutivo.
Em discussão o substitutivo.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas
nem
requerimento para que o substitutivo seja
submetido a votos, é o mesmo dado como
definitivamente aprovado, nos têrmos do art.
257-A, § 5º do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
PARECER Nº 650, DE 1966 DA COMISSÃO
DE REDAÇÃO
Redação, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 1963 (nº 3.171-B, de 1957,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação, para
turno suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1963
(nº 3.171-B-57, na casa de origem), que
regula o exercício da profissão de agrônomo,
e dá outras providências suprimindo

de seu texto a palavra "equiparadas"' referente a
escolas, uma vez que estas de acôrdo com a
legislação em vigor não mais existem, havendo,
inclusive o Plenário desta Casa, na oportunidade
da votação do Projeto de Lei da Câmara nº 136,
de 1965 (dispõe sôbre a profissão de
Nutricionistas), suprimido, por sugestão da
Comissão de Educação e Cultura, aquela
palavra do projeto.
Sala das Sessões, em 21 de junho de
1966. – Lino de Mattos. Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano.
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Do uso do Título Profissional

TÍTULO I

Art. 4º São reservadas exclusivamente
aos profissionais referidos nesta Lei as
denominações de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo,
acrescidas,
obrigatòriamente, das características de sua
formação básica.
Parágrafo único. As qualificações de
que trata êste artigo poderão ser
acompanhadas de designações outras
referentes a cursos de especialização,
aperfeiçoamento e pós-graduação.
Art. 5º As qualificações de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo só podem
ser acrescidas à denominação de pessoa
jurídica
composta
exclusivamente
de
profissionais que possuam tais títulos.
Art. 6º São poderá ter em sua
denominação as palavras engenharia,
arquitetura ou agronomia a firma comercial
ou industrial cuja diretoria fôr composta, em
sua maioria, de profissionais registrados nos
Conselhos Regionais.
Art. 7º A concessão de licença a título
precário, nos têrmos do art. 3º desta Lei, não
autoriza o uso dos títulos de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo.

DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA
ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA
AGRONOMIA

Do exercício ilegal da profissão

ANEXO AO PARECER
Nº 650, DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 1963 (nº
3.171-B-57 na Casa de origem), que regula a
profissão de agrônomo, e dá outras
providencias.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Regula o exercício das profissões de
engenheiro,
arquiteto
e
engenheiroagrônomo, e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Seção I
Caracterização e Exercício das Profissões
Art. 1º As profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agrônomo são
caracterizadas pelas realizações de interêsse
social e humano que importem na realização
dos seguintes empreendimentos:
a) aproveitamento e utilização de
recursos naturais:
b) meios de locomoção e comunicações;
c) edificações, serviços e equipamentos
urbanos, rurais e regionais nos seus
aspectos técnicos e artísticos;
d) instalacões e meios de acesso a costas,
cursos e massas de água e extensões terrestres;
e)
desenvolvimento
industrial
e
agropecuário.
Art. 2º O exercício, no Pais, da profissão
de engenheiro, arquiteto ou engenheiroagrônomo, observadas as condições de
capacidade e demais exigências legais, é
assegurado:
a) aos que possuam, devidamente
registrado, diploma de faculdade ou escola
superior de engenharia arquitetura ou
agronomia,
oficiais
ou
reconhecidas
existentes no País;
b) aos que possuam, devidamente
revalidado e registrado no País, diploma de
faculdade ou escola estrangeira de ensino
superior de engenharia arquitetura ou
agronomia, bem como os que tenham êsse
exercício
amparado
por
convênios
internacionais de intercâmbio;
c) aos estrangeiros contratados que a
critério dos Conselhos Federal e Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
consideradas a escassez de profissionais de
determinada especialidade e o interêsse
nacional tenham seus títulos registrados
temporàriamente.
Parágrafo único. O exercício das atividades
de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo
é garantido, obedecidos os limites das
respectivas licenças e excluídas as expedidas, a
título precário, até a publicação desta lei, aos
que, nesta data, estejam registrados nos
Conselhos Regionais.
Art. 3º Nas localidades onde não haja
profissional
habilitado,
os
Conselhos
Regionais poderão, a título precário,
autorizar, a pessoas idôneas, a prática das
atividades regulados nesta Lei, obedecidas
as normas nela estabelecidas.

Seção III

Art. 8º Exerce ilegalmente a profissão
de engenheiro, arquiteto ou engenheiro
agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que
realizar atos ou prestar serviços público ou
privado reservados aos profissionais de que
trata esta lei e que não possua registro nos
Conselhos Regionais;
b) o profissional que se incumbir de
atividades
estranhas
às
atribuições
discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a
pessoas, firmas, organizações ou emprêsas
executoras de obras e serviços sem sua real
participação nos trabalhos delas;
d) o profissional que, suspenso de seu
exercício, continue em atividade;
e) a firma, organização ou sociedade
que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer
atribuições reservadas aos profissionais da
engenharia, da arquitetura e da agronomia,
com infringência do disposto no parágrafo
único do art. 10 desta lei.
Seção IV
Atribuições profissionais e coordenação de
suas atividades
Art. 9º As atividades e atribuições
profissionais do engenheiro, do arquiteto e do
engenheiro-agronomo consistem em:
a) desempenho de cargos, funções e
comissões em entidades estatais, paraestatais,
autarquicas, de economia mista e privada;
b) planejamento ou projeto, em geral, de
regiões, zonas, cidade, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais
e desenvolvimento de produção industrial e
agropecuária;
c)
estudos,
projetos,
análises,
avaliações, vistorias, perícias, pareceres e
divulgação técnica;
d) ensino, pesquisas, experimentação e
ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada,
industrial ou agropecuária.
Parágrafo
único.
Os
engenheiros,
arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão
exercer qualquer outra atividade que, por
natureza se inclua no âmbito de suas profissões.
Art. 10. As atividades e atribuições
enunciadas nas alíneas a, b, c, d e f do artigo
anterior são da competência de pessoas
físicas, para tanto, legalmente habilitadas.
Parágrafo único. As pessoas juridicas
e
organizações
estatais
só
pode-
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rão exercer as atividades discriminadas no
art. 9º, com excessão das contidas na alinea
"a", com a participação efetiva e autoria
declarada
de
profissional
legalmente
habilitado e registrado pelo Conselho
Regional, assegurados os direitos que esta
lei lhe confere.
Art. 11. As atividades enunciadas nas
alíneas g e h do art. 9º, observados os
preceitos desta lei, poderão ser exercidas,
indistintamente, por profissionais ou por
pessoas juridicas
Art. 12. As caracteristicas da formação
dos profissionais de que trata esta lei, serão
determinadas em função de seus títulos,
através das indicações feitas ao Conselho
Federal pelas Congregações das escolas e
faculdades de engenharia, arquitetura e
agronomia.
Art. 13. Cabe às Congregações das
escalas e faculdades de engenharia,
arquitetura e agronomia indicar, ao Conselho
Federal, em função dos títulos apreciados
através da formação profissional, em
têrmos genéricos, as características dos
profissionais por ela diplomados.
Art. 14. O Conselho Federal organizará
e manterá atualizada a relação dos títulos
concedidos pelas escolas e faculdades, bem
como seus cursos e curriculos, com a
indicação das suas características.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho
Federal,
mediante
representação
de
entidades de classes e, tendo em vista o alto
interesse do exercício profissional, a revisão
das indicações das escolas e faculdades.
Art. 15. Na União, nos Estados e nos
Municípios, nas entidades autarquicas,
paraestatais e de economia mista, os cargos
e funções que exijam conhecimentos
de engenharia, arquitetura e agronomia
relacionados conforme o disposto na alinea
"g" do art. 30, sómente poderão ser exercidos
por profissionais habilitados de acôrdo com
esta lei.
Art. 16. Os estudos, plantas, projetos,
laudos e qualquer outro trabalho de
engenharia, de arquitetura e de agronomia,
quer público, quer particular, sómente
poderão ser submetidos ao julgamento
das autoridades competentes e se terão valor
jurídico quando seus autores forem
profissionais habilitados de acôrdo com esta
lei.
Art. 17. Nos trabalhos gráficas,
especificações
orçamentos,
pareceres,
laudos e atos judiciais eu administrativos, e
obrigatória, além da assinatura, precedida do
nome da emprêsa, sociedade, instituição ou
firma a que interessarem, a menção explicita
do titulo do profissional que os subscrever e
do número da carteira referida no art. 59.
Art. 18. São nulos de pleno direitos
os contratos referentes a qualquer ramo da
engenharia, arquitetura ou da agronomia,
inclusive a elaboração de projeto, direção
ou execção de obras, quando firmados
por entidade pública ou particular com
pessoafisica ou jurídica não legalmente
habilitada a praticar a atividade nos têrmos
desta lei.
Art. 19. Enquanto durar a execução de
obras, instalações e serviços de qualquer
natureza, é obrigátoria a colocação e
manutenção de placas visíveis e legíveis ao
público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus
aspectos técnicos e artísticos, assim como
os dos responsáveis pela execução dos
trabalhos.
CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE E AUTORIA
Art. 20. Os direitos de autoria de um
plano ou projeto de engenharia, arquitetura
ou agronomia, respeitadas as relações
contratuais expressas entre o autor e outros
interessados, são do profissional que os
elaborar.
Parágrafo
único.
Cabem
ao
profissional que os tenha elaborado os prê-

mios ou distinções honorificas concedidas a
projetos, planos, obras ou serviços técnicos.
Art. 21. As alterações do projeto ou
plano original só poderão ser feitas pelo
profissional que o tenha elaborado.
Parágrafo único. Estando impedido
ou recusando-se o autor do projeto ou
plano original a prestar sua colaboração
profissional, comprovada a solicitação. as
alterações ou modificações dêles poderão
ser feitas por outro profissional habilitado, a
quem caberá a responsabilidade pelo projeto
ou plano modificado.
Art. 22. Quando a concepção geral que
caracteriza um plano ou projeto fôr elaborada
em conjunto por profissionais legalmente
habilitados, todos serão considerados coautores do projeto, com os direitos e deveres
correspondentes.
Art.
23.
Os
profissionais
ou
organizações de técnicos especializados que
colaborarem numa parte do projeto, deverão
ser mencionados explicitamente como
autores da parte que lhes tiver sido confiada,
tornano-se mister que todos os documentos,
como plantas desenhos, cálculos, pareceres
relatórios, análises, normas, especificações e
outros documentos relativos ao projeto,
sejam por êles assinados.
Parágrafo único. A responsabilidade
técnica pela ampliação, prosseguimento ou
conclusão de qualquer empreendimento de
engenharia, arquitetura ou agronomia caberá
ao profissional ou entidade registrada que
aceitar êsse encargo, sendo-lhe, também
atribuída a responsabilidade das obras,
devendo o Conselho Federal adotar
resolução quanto às responsabilidades das
partes já executadas ou concluídas por
outros profissionais.
Art. 24. Sempre que o autor do projeto
convocar para o desempenho do seu
encargo, o concurso de profissionais da
organização de profissionais, especializados
e legalmente habilitados, serão êstes havidos
como co-responsáveis na parte que lhes diga
respeito.
Art. 25. Ao autor do projeto ou a seus
prepostos é assegurado o direito, de
acompanhar a execução da obra de modo a
garantir a sua realização de acôrdo com as
condições,
específicações
e
demais
pormenores técnicos nêle estabelecidos.
Parágrafo único. Terão o direito
assegurado, neste artigo, ao autor do projeto,
na parte que lhes diga respeito peito, os
profissionais
especializados
que
participarem, como co-responsáveis, na sua
elaboração.
Art. 26. Os Conselhos Regionais criarão
registros de autoria de planos e projetos,
para salvaguarda dos direitos autorais dós
profissionais que o desejarem.
TÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS
PROFISSÕES
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES
Art. 27. A aplicação do que dispõe
esta lei, a verificação e fiscalização do
exercício e atividades das profissões
nela reguladas serão exercidas por um
Conselho
Federal
de
Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e
Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(CREA),
organizados de forma a assegurarem
unidade de ação.
Art. 28. Mantidos os já existentes.
o Conselho Federal de Engenharia.
Arquitetura e Agronomia promoverá
a instalação, nos Estados, Distrito
Federal e Territórios Federais, dos
Conselhos Regionais necessários à
execução desta lei, podendo, a ação de
qualquer dêles, estender-se a mais de
um Estado.
§ 1º A proposta de criação de
novos Conselhos Regionais será feita
pela maioria das entidades de classe
e escolas ou faculdades com sede
na nova Região, cabendo aos Conse-
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lhos atingidos pela iniciativa opinar e
encaminhar a proposta à aprovação do
Conselho Federal.
§ 2º Cada unidade da Federação só
poderá ticar na jurisdição de um Conselho
Regional.
§ 3º A sede dos Conselhos Regionais
será no Distrito Federal, em capital de Estado
ou de Território Federal.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
SEÇÃO I
Da Instituição do Conselho e suas
Atribuições
Art. 29. O Conselho Federal de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(CONFEA), é a instância superior da
fiscalização do exercício profissional da
engenharia, da arquitetura e da agronomia.
Art. 30. São atribuições do ConseIho
Federal:
a) organizar o seu regimento interno
e estabelecer normas gerais para os
regimentos dos Conselhos Regionais:
b) homologar os regimentos internos
organizados pelos Conselhos Regionais:
c) examinar é decidir em última
instância os assuntos relativos ao
exercício das profissões de engenharia
arquitetura e agronomia, podendo anular
qualquer ato que não estiver de acordo
com a presente lei;
d) tomar conhecimento e dirimir
quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos.
Regionais;
e) julgar em última instância os recursos
sôbre registros, decisões e penalidades
impostas pelos Conselhos Regionais;
f) baixar e fazer publicar as resoluções
previstas para regulamentação e execução
da presente lei, e, ouvidos os Conselhos
Regionais, resolver os casos omissos:
g) relacionar os cargos e funções dos
serviços estatais, paraestatais, autárquicos e
de economia mista, para cujo exercício seja
necessario o titulo de engenheiro, arquiteto
eu engenheiro-agrônomo:
h) incorporar ao seu balancete de
receita e despesa os dos Conselhos
Regionais:
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia
do expediente encaminhado ao Tribunal de
Contas até 30 (trinta) dias após a remessa:
j) publicar anualmente a relação de
títulos cursos e escolas de ensino superior,
assim como, periódicamente, relação de
profissionais habilitados:
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho
Regional, as condições para que as
entidades de classe da região tenham nêle
direito a representação:
l) promover, pelo menos uma vez por
ano, as reuniões de representantes dos
Conselhos Federal e Regionais previstas no
art. 56 desta lei:
m) examinar e aprovar a proporção das
representações dos grupos profissionais nos
Conselhos Regionais;
n) julgar, em grau de recurso, as
infrações do Código de Ética Profissional
do engenheiro, arquiteto e engenheiroagrônomo, elaborado pelas entidades de
classe:
o) aprovar ou não as propostas de
criação de novos Conselhos Regionais:
p) fixar e alterar as anuidades
emolumentos e taxas a pagar pelos
profissionais e pessoas juridicas referidos no
art. 66.
Parágrafo único. Nas questões
relativas a atribuições profissionais, a
decisão do Conselho Federal só será
tomada com o mínimo de 12 (doze) votos
favoráveis.
Art. 31. Constituem renda do Conselho
Federal:
a) um décimo da renda bruta dos
Conselhos Regionais;
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b) doações, legados, juros e receitas
patrimoniais;
c) subvenções.
SEÇÃO II
Da Composição e Organização
Art. 32. O Conselho Federal será
constituido por 18 (dezoito) membros
brasileiros, diplomados em Engenharia,
Arquitetura ou Agronomia, habilitados de
acôrdo com esta lei, obedecida a seguinte
composição:
a) (quinze) representantes de grupos
profissionais, sendo 9 (nove) engenheiros
representantes
de
modalidades
de
engenharia
estabelecida
em
têrmos
genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo
de 3 (três) modalidades, de maneira a
corresponderem às formações técnicas
constantes dos registros nêle existentes: 3
(três) arquitetos e 3 (três) engenheirosagrônomos;
b) (um) representante das escolas de
engenharia, 1 (um) representante das
escolas de arquitetura e 1 (um) representante
das escolas de agronomia.
§ 1º Cada membro do Conselho Federal
terá 1 (um) suplente.
§ 2º O presidente do Conselho Federal
será eleito, por maioria absoluta, dentre os
seus membros.
§ 3º A vaga do representante nomeado
presidente do Conselho será preenchida por
seu suplente.
Art. 33. Os representantes dos grupos
profissionais referidos na alínea "a" do art. 32
e seus suplentes serão eleitos pelas
respectivas entidades de classe registradas
nas regiões, em assembléias especialmente
convocadas para este fim pelos Conselhos
Regionais, cabendo a cada região indicar em
forma de rodízio, um membro do Conselho
Federal.
Parágrafo único. Os representantes das
entidades de classe nas assembléias
referidas neste artigo serão por elas elitos na
forma dos respectivos estatutos.
Art. 34. Os representantes das escolas
ou faculdades e seus suplentes serão eleitos
por maioria absoluta de votos em assembléia
dos delegados de cada grupo profissional,
designados pelas respectivas Congregações.
Art. 35. Os mandados dos membros do
Conselho Federal e do Presidente serão de 3
(três) anos.
Parágrafo único. O Conselho Federal se
renovará anualmente pelo têrço de seus
membros.
CAPÍTULO III
DOS CONSELHOS REGIONAIS DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
SEÇÃO I
DA INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS
REGIONAIS E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 36 Os Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA)
são órgãos de fiscalização do exercício das
profissões de engenharia, arquitetura e
agronomia, em suas regiões.
Art. 37. São atribuições dos Conselhos
Regionais:
a) elaborar e alterar seu regimento
interno, submetendo-o à homologação do
Conselho Federal.
b) criar as Câmaras Especializadas
atendendo às condições de maior eficiência
da fiscalização estabelecida na presente lei;
c)
examinar
reclamações
e
representações acêrca de registros;
d) julgar e decidir, em grau, de recursos,
os processos de infração da presente lei e do
Código de Ética. enviados pela Câmaras
Especializadas;
e) julgar em grau de recursos os
processos de imposição de penalidades e
multas:
f) organizar o sistema de fiscalização do
exercício das profissões reguladas pela
presente lei;
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g) publicar relatórios de seus trabalhos
e relações dos profissionais e firmas
registrados;
h) examinar os requerimentos e
processos de registro em geral, expedindo as
carteiras profissionais ou documentos e
registro;
i) sugerir ao Conselho Federal medias
necessárias á regularidade dos serviços e a
fiscalização do exercício das profissões
reguladas nesta lei;
j) agir com a colaboração das
sociedades de classe e das escolas ou
faculdades de engenharia, arquitetura e
agronomia, nos assuntos relacionadas com a
presente lei;
k) cumprir e fazer cumprir a presente lei,
as resoluções baixadas pelo Conselho
Federal, bem com expedir atos que para isso
julguem neces necessários;
l) criar inspetorias e neomear inspetores
especiais
para
maior
eficiencia
da
fiscalização;
m) deliberar sôbre assuntos de
interësse gera e administrativos e sôbre os
casos
comuns
a
duas
ou
mais
especializações profissionais;
n) julgar, decidir ou dirimir as questões
da atribuição ou competencia das Câmaras
Especiallizadas referidas no artigo 48,
quando não possuir o Conselho Refional
numero suficiente de profissionais do mesmo
grupo para constituir respectiva Câmara,
como estabelece o artigo 51;
o) organizar, disciplinar e manter
atualizado o registro dos profissionais e
pessoas jurídicas que, nos têrmos desta lei,
se inscreva, para excercer atividades de
engenharia, arquitetura ou agronomia, na
Região;
p) organizar e manter atualizado o
registro das entidades e classe referidas no
artigo 65 e das escolas e faculdades que de
acôrdo com esta lei, levam participar da
eleição de representantes destinada a
compor o Conselho Regional e o Conselho
Federal;
q) organizar, regulamentar e manter o
registro de projetos e planos a que se refere
o artigo 26;
r) registrar as tabelas básicas de
honorarios profissionais elaboradas pelos
orgãos de classe.
Art. 38. Constítuem renda dos
Conselhos Regionais;
a) as taxas de expedição das carteiras
profissionais e de registros;
b) as multas aplicadas de conformidade
com a presente lei;
c) doações, legados, juros e receita;
patrimoniais;
d) subvenções.
Artigo 39. renda bruta proveniente da
arrecadação das taxas e multas referidas nas
alínesa a e b de artigo anterior, o Conselho
Regional recolherá um décimo ao Conselho
Federal, de acôrdo com o artigo 31.
Parágrafo
único.
Os
Conselhos
Regionais destinarão anualmente a renda
liquida provinda da arrecadação das multas a
medidas que objetivem o aperfeiçoamento
técnico e cultural; do engenheiro, do arquiteto
e do engenheiro-agrônomo.
SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Artigo 40. Os Conselhos Regionais
serão constituídos de brasileiros diplomados
em curso superior, legalmente habilitados de
acôrdo com a presente lei obedecida a
seguinte composição:
a) um presidente, leeito por maioria
absoluta pelos membros do Conselho, dom
mandato de 3 (tres) anos;
b) um representante de cada escola ou
faculdade de engenharia, arquitetura e
agronomia com sede na Região;
c) representantes diretos das entidades
de classe de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo. registradas na Região
de conformidade com o artigo 65.
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Parágrafo único. Cada membro do
Conselho terá um suplente.
Artigo 41. Os representantes das
escolas e faculdades e seus respectivos
suplentes serão indicados por suas
congregações.
Artigo 42. Os representantes das
entidades de classe e respectivos suplentes
serão eleitos por aquelas entidades na forma
de seus Estatutos
Artigo 43. O numero de conselheiros
representativos das entidades de classe sera
fixado nos respectivos Conselhos Regionais,
assegurados o minimo de um representante
por entidade de classe e a proporcionalidade
ente os representantes das diferentes
categorias profissionais.
Artigo 44. A proporcionalidade dos
represetantes de cada categoria profissional
será estabelecida em face dos números
totais dos registros no Conselho Regional, de
engenheiros das modalidades genéricas
previstas na alínea "a" do artigo 32, de
arquitetos e de engenheiros-agrônomos, que
houver em cada região, cabendo a cada
entidade de classe registrada no Conselho
Regional um número de representantes
proporcional
à
quantidade
de
seus
associados, assegurado o minimo de um
representante por entidade.
Parágrafo único. A proporcionalidade de
que trata este artigo será submetida a prévia
aprovação do Conselho Federal.
Artigo 45. Os Conselhos Regionais
funcionarão em pleno e, para os assuntos
especificos, organizados em Câmaras
Especializadas correspondentes as seguintes
categorias profissicionais: engenharia nas
modalidades correspondentes ás formações
tecnicas referidas na alinea a do art. 32,
arquitetura e agronomia.
Artigo 46. O mandato dos conselheiros
regionais será de 3 (três) anos e se renovara
anualmente pelo têrço de seus membros.
Artigo 47. Cada Conselho Regional terá
inspetorias, para fins de fiscalização, nas
cidades ou zonas onde se fizerem
necessárias.
CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS
SEÇÃO I
DA INSTITUIÇÃO DAS CÂMARAS E SUAS
ATRIBUIÇÕES
Artigo 48. As Câmaras Especializadas
são os órgãos dos Conselhos Regionais
encarregados de julgar e decidir sobre os
assuntos de fiscalização pertinentes às
respectivas especialiazações profissionais e
infreções do Código de Ética.
Artigo 49. São atribuições das Câmaras
Especializadas:
a) julgar os casos de infração da
presente lei, no âmbito de sua competência
profissional especifica;
b) julgar as infrações do Código de
Ética;
c) aplicar as penalidades e multas
previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de registro
de profissionais, das firmas, das entidades de
direito público, das entidades de classe e das
escolas ou faculdades na Região;
e) elaborar as normas para a
fiscalização das respectivas especializações
profissionais;
f) opinar sôbre os assuntos de interêsse
comum de duas ou mais especializações
profissionais, encaminhando-os ao Conselho
Regional.
SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 50. As Câmaras Especializadas
serão
constituídas
pelos
conselheiros
regionais.
Parágrafo único. Em cada Câmara
Especializada haverá um membro, eleito pelo
Conselho Regional, representando as demais
categorias profissionais.

Artigo 51. Será constituida Câmara
Especializada
desde
que
entre
os
conselheiros regionais haja um minimo de
3(três) do mesmo grupo profissional.
CAPÍTULO V
GENERALIDADES
Artigo 52. Aos Presidentese do
Conselhos Federal e Regionais compete,
alem da direção do respectivo Conselho, sua
representação em juizo.
Artigo 53. O conselheiro Federal
ou regional que durante 1 (um ano faltar,
sem licença prévia a 6 (seis) sessões,
consecutivas
ou
não
perderá
automaticamente o mandato passando este a
ser exercido, em carqater efetivo pelo
respectivo suplente.
Artigo 54. O mandato dos Presidente e
dos conselheiros sera honoritico.
Art. 55. O exercício da função de
membro dos Conselhos por espaço de tempo
não inferior a dois terços do respectivo
mandato sera considerado serviço relevante
prestado Nação.
1º O Conselho Federal concedera aos
que se acharem nas condições deste artigo o
certificado
de
serviço
relevante,
independentemente de requerimento do
interessado, dentro de 12 (doze) meses
contados a partir da comunicação dos
Conselhos.
§ 2º Será considerado como serviço
publico efetivo, para efeito de aponsentadoria
e disponibilidade, o tempo exercido como
Presidente ou Conselheiro, vedada, porém, a
contagem cumulativa com tempo exercido
em cargo público.
Art. 56. Os representantes dos
Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ao
pelo menos uma vez por ano para
conjuntamente, estudar e estabelecer
providências que assegurem ou aperfeiçoem
a aplicação da presente lei, devendo o
Conselho Federal remeter aos Conselhos
Regionais, com a devida antecedência o
temário respectivo.
Art. 57. Aos Conselhos Regionais é
cometido o encargo de dirimir qualquer:
dúvida ou omissão sôbre a aplicação desta
lei, com recurso "ex officio", de efeito
suspensivo, para o Conselho Federal, a
quem compete decidir em última instância,
em carater geral.
TÍTULO III
DO REGISTRO E FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL
CAPÍTULO I
DO REGISTRO DOS PROFISSIONAIS
Art. 58. Os profissionais habilitados na
forma estabelecida nesta lei so poderão
exercer a profissão após o registro no
Conselho Regional, sob cuja jurisdição se
achar o local de sua atividade.
Art. 59. Aos profissionais registrados de
acôrdo com esta lei será fornecida carteira
profissional, conforme modelo adotado pelo
Conselho Federal, contendo o número de
registro, a natureza do titulo, especializações
e todos os elementos necessários á sua
identificação.
§ 1º A expedição da carteira a que se
refere o presente artigo fica sujeita à taxa que
fôr arbitrada pelo Conselho Federal.
§ 2º A carteira profissional, para os
efeitos desta lei, substituirá o diploma, valerá
como documento de identidade e terá fé
pública.
§ 3º Para emissão da carteira
profissional os Conselhos Regionais deverão
exigir do interessado a prova de habilitação
profissional de identidade, bem como outros
elementos julgados convenientes, de acôrdo
com instruções baixadas pelo conselho
Federal.
Art.
60.
Os
diplomados
por
escolas ou faculdades de engenharia,
arquitetura
ou
agronomia,
oficiais
ou (reconhecidos cujos diplomas não te-
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nham sido registrados, mas estejam
em processamento na repartição federal
competente, poderão exercer as respectivas
profissões mediante registro provisório no
Conselho Regional.
Art. 61. Se o profissional, firma ou
organização,
registrado
em
qualquer
Conselho Regional, exercer atividade em
outra Região, ficará obrigado, a visar, nela, o
seu registro.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO DE FIRMAS E ENTIDADES
Art. 62. As firmas, sociedades,
associações, companhias, cooperativas e
empresas em geral, que se organizem para
executar obras ou serviços relacionados na
forma estabelecida nesta lei, só poderão
iniciar sua atividades depois de promoverem
o competente registro nos Conselhos
Regionais, bem como o dos profissionais do
seu quandro técnico.
§ 1º O registro de firmas sociedades,
associações, companhias, cooperativas e
empresas em geral só será concedido de
seua denominação fôr realmente condizente
com a sua finalidade e qualificação de seus
componentes.
§ 2º As entidades estatais paraestatais,
autárquicas e de economia mista que tenham
atividade na engenharia, na arquitetura ou
na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos
de profissionais dessas categorias, são
obrigadas, sem quaisquer ônus, a fornecer
aos Conselhos Regionais todos os elementos
necessários a verificação e fiscalização da
presente lei.
§ 3º O Conselho Federal estabelecerá,
em resoluções, os requisitos que as firmas ou
demais organizações previstas neste artigo
deverão preencher para o seu registro.
Art. 63. Tôda e qualquer firma
ou
organização
que,
embora
não
enquadrada no artigo anterior, tenha
alguma
seção
ligada
ao
exercício
profissionais da engenharia, arquitetura e
agronomia, na forma estabelecida nesta lei,
é obrigada a requerer o seu registro e a
anotação dos profissionais, legalmente
habilitados delas encarregados.
Art. 64. Quando os serviços forem
executados em lugares distantes da
sede da entidade, deverá esta manter,
junto a cada um dos serviços, um
profissional
devidamente
habilitado
naquela jurisdição.
Art. 65. Os membros dos Conselhos
Regionais só poderão ser eleitos pelas
entidades de classe que estiverem
previamente registradas no Conselho em
cuja jurisdição tenham sede.
§ 1º Para obterem registro as
entidades referidas neste artigo deverão
estar legalizadas, ter objetivo definido
permanente, contar no minimo trinta
associados engenheiros arquitetos ou
engenheiros-agrônomos e satisfazer as
exigências que forem estabelecidas pelo
Conselho Regional.
§ 2º Quando a entidade reunir
associados
engenheiros,
arquitetos
engenheiros-agrônomos, em conjunto, o
limite minimo referido no parágrafo
anterior deverá ser de sessenta.
CAPÍTULO III
DAS ANUIDADES, EMOLUMENTOS E
TAXAS
Art. 66. Os profissionais e pessoas
jurídicas registrados de conformidade
com o que preceitua a presente lei são
obrigados ao pagamento de uma
anuidade ao Conselho Regional, a cuja
jurisdição pertencerem.
§ 1º A anuidade a que se refere êste
artigo será paga até 31 de março de cada
ano.
§ 2º O pagamento da anuidade fora
dêsse prazo terá o acréscimo de 10% (dez
por cento), a título de mora.
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§ 3º O pagamento da anuidade
inicial será feito por ocasião do registro.
Art. 67. Será automáticamente
cancelado o registro do profissional ou
da pessoa juridica que deixar de efetuar
o pagamento da anuidade, a que
estiver sujeito, durante 2 (dois) anos
consecutivos,
sem
prejuizo
da
obrigatoriedade do pagamento da divida.
Paragrafo único. O profissional ou
pessoa juridica que tiver seu registro
cancelado nos termos deste artigo, se
desenvolver qualquer atividade regulada
nesta lei, estará exercendo legalmente a
profissão, podendo reabilitar-se mediante
novo registro, sastifeitas, além das
anuidades em debito, as multas que lhe
tenham sido impostas e os demais
emolumentos e taxas regulamentares.
Art. 68. Tôda vez que o profissional
diplomado apresentar a um Conselho
Regional sua carteira para o competente
"visto" e registro, devera fazer prova de
ter pago a sua anuidade na Região de
origem ou naquela onde passar a residir.
Art. 69. O pagamento da anuidade
devida por profissional ou pessoa juridica
somente sera aceito apos verificada a
ausencia
de
quaisquer
debitos
concernentes a muitas, emolumentos,
taxas ou anuidades de exercícios
anteriores.
Art.
70.
Embora
legalmente
registrado, so sera considerado no
legitimo exercício da profissão e
atividades de que trata a presente lei o
profissional ou pessoa juridica que esteja
em dia com o pagamento da respectiva
anuidade.
Art.
71.
As
autoridades
administrativas
e
judiciarias,
as
repartições
estatais,
paraestatais,
autarquicas ou de economia mista não
receberão estudos, projetos, laudos,
perícias, arbitramentos e quaisquer tipo
trabalhos,
sem
que
os
autores,
profissionais ou pessoas juridicas, façam
prova de estar em dia com o pagamento
da respectiva anuidade.
Art. 72. Só poderão ser admitidos
nas concorrências públicas para
obras ou serviços técnicos e para
concursos de projetos profissionais
e pessoas jurídicas que apresentarem
prova de quitação de débito ou
visto do Conselho Regional da
jurisdição onde a obra, o serviço
técnico
ou
projeto
deva
ser
executado.
TÍTULO IV
DAS PENALIDADES
Art. 74. As penalidades aplicáveis
por infração da presente lei são as
seguintes, de acordo com a gravidade da
falta:
a) advertência reservada;
b) censura pública,
c) multa;
d)
suspensão
temporária
do
exercício profissional;
e) cancelamento definitivo do
registro.
Paragrafo único. As penalidades
para cada grupo profissional serão
impostas pelas respectivas Câmaras
Especializada ou, na falta destas pelos
Conselhos Regionais.
Art. 75. As penas de advertência
reservada e de censura pública
são aplicaveis aos profissionais que
deixarem de cumprir disposições
do Codigo de Ética, tendo em vista
a gravidade da falta e os casos
de reincidência, a critério das
respectivas Câmaras Especializadas.
Artigo
76.
As
multas
são
estabelecidas em função do maior salariominimo vigente no País e terão os
seguintes valôres, desprezadas as
frações de mil cruzeiros:
As multas de um a três décimos
do salário-minimo, aos infratores
dos artigos 20 e 61 e das disposições
para as quais não haja indicação
expressa de penalidade;
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b) multas de três a seis décimos do
salário-mínimo as pessoas fisicas, por
infração da alínea "b" do artigo 8º, dos
artigos 16, 17 e 58 ou do parágrafo único
do artigo 67;
c) multas de meio a um saláriominimo às pessoas jurídicas, por infração
dos artigos 16, 17, 62, 63 e parágrafo
único do artigo 67;
d) multa de meio a um saláriominimo ás pessoas físicas por ínfração
das alíneas "a" e "c" e d" do artigo 8º;
e) multas de meio a três saláriosmínimos as pessoas jurídicas, por
infração do artigo 8º.
Parágrafo único. As multas referidas
neste artigo serão aplicadas em dôbro
nos casos de reincidência.
Art. 77. Nos casos de nova
reincidência das infrações previstas no
artigo anterior, alíneas "c", "d" e "e", será
imposta, a critério das Câmaras
Especializadas, suspensas temporária do
exercicio profissional, por prazos variáveis
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e, pelos
Conselhos Regionais em pleno, de 2
(dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 78. O cancelamento do resgistro
será efetuado por ma conduta pública e
escândalos praticados pelo profissional
ou sua condenação definitiva por crime
considerado infamante.
Art. 79. As pessoas não habilitadas
que exercerem as profissões reguladas
nesta lei, indepedentemente da multa
estabelecida, estão sujeitas as penalidades
previstas na Lei de Contravenções Penais.
Art. 80. São competentes para lavrar
autos de infração das disposições a que
se refere a presente lei os funcionários
designados para êsse fin pelos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia nas respectivas Regiões.
Art. 81. Das penalidades impostas
pelas Câmaras especializadas, poderá o
interessado, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da
notificação, interpor recurso que terá
efeito suspensivo, para o Conselho
Regional e, no mesmo prazo, dêste para
o Conselho Federal.
§ 1º Não se efetuando o pagamento
das multas, amigavelmente. estas serao
cobradas por via executiva.
§ 2º Os autos de infração depois de
julgados definitivamente contra o infrator,
constituem títulos de dívida líquida e
certa.
Art. 82. O profissional punido por
falta de registro não podera obter a
carteira profissional, sem artes efetuar o
pagamento das multas em que houver
incorrido.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 83. Os Conselhos Federal e
Regionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, autarquias dotadas de
personalidade jurídica de direito
público, constituem serviço público
federal, gozando os seus bens,
rendas e serviços de imunidade
tributária total (art. 31, inciso V,
alínea a da Constituiçto Federal) e,
franquia postal e telegrafica.
Art. 84. Nenhum profissional poderá
exercer funções eletivas em Conselhos
por mais de dois períodos sucessivos.
Art. 85. As remunerações iniciais dos
engenheiros, arquitetos e engenheirosagrônomos, qualquer que seja a fonte
pagadora, não poderã ser inferiores a 6
(seis) vezes o salário-mínimo da
respectiva região.
Art. 86. Os trabalhos profissionais
relativos a projetos não poderão ser
sujeitos a concorrência de preço,
devendo. quando fôr o caso, ser objeto de
concurso.
Art. 87. Para o caso da
autorização a título precário no art.
3º, quando inexistam, em par-

tes do Território Nacional, profissionais
em condições e quantidades suficientes
para o exercido de funções abrangidas
por esta lei, ressalvado o disposto na
alínea "a" do art. 9º., as pessoas idôneas,
destinadas a suprir as que satisfaçam os
requisitos estabelecidos, serão escolhidas
de acôrdo com o seguinte critério de
prioridade:
a) o profissional de um grupo
substituido por profissional de outro
grupo;
b) o profissional de um grupo
substituido por tecnico de grau medio do
mesmo ramo;
c) o profissional de um grupo
substituido por pratico com formação
secundária;
d) o profissional de um grupo
substituído por pratico do ramo em causa.
§ 1º A substituição prevista neste
artigo terá carater precário, não dando
direito a título ou certificado de qualquer
natureza, cessando tão logo fixe domicílio
no local um profissional habilitado.
§ 2º A Licença ou registro a titulo
precário devera ser requerido ao
Conselho Regional da jurisdição e objeto
de renovação anualmente.
§ 3º Dependera de prova de
suficiência a substituição prevista nas
alineas "c" e "d".
Art.
88.
O
graduado
por
estabelecimento de ensino agrícola ou
industrial de grau médio, oficial ou
reconhecido, cujo diploma ou certificado
esteja
registrado
nas
repartições
competentes, só podera, execer suas
funções ou atividades apos registro nos
Conselhos Regionais.
Paragrafo único. As atribuições do
graduado referido neste artigo serão
regulamentadas pelo Conselho Federal,
tendo em vista seus currículos e graus de
escolaridade.
Art. 89. As entidades que contrarem
profissionais nos termos da alínea "c" do
artigo 2º são obrigadas a manter junto a
êles, um assistente brasileiro do ramo
profissional respectivo.

Junho de 1966

813

1

nando, até a expiração dêste prazo, os
regulamentos e resoluções vigentes no
que não colidam com os dispositivos da
presente lei.
Art. 95. Os Conselhos Regionais
darão às pessoas não habilitadas que
venham a desempenhar, a titulo precário,
funções previstas pelos artigos 3º e 87
desta lei licenças provisórias especiais, a
serem padronizadas pelo Conselho
Federal.
Art. 96. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima):
Item 4:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 7 de 1961,
de autoria do Sr. Senador Gilberto
Marinho, que assegura aos atuais
adjuntos de catedrático em caráter
provisório, do Magistério do Exército, com
mais de 2 (dois) anos de exercício das
funções,
a
recondução
para
os
estabelecimentos
de
ensino
onde
lecionam, prevista no Decreto nº 37.999
de 4 de outubro de 1955, e dá outras
providências (projeto aprovado em 1º
turno, em 18.5.66, nos têrmos do
substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça), tendo parecer da Comissão de
Redação sob nº 628, de 1966, oferecendo
a redação do vencido.
Em discussão o projeto em seu
segundo turno.
Ee nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que o projeto seja
submetido a votos, é o mesmo dado
como definitivamente aprovado, indepen
dente de votação, nos têrmos do art. 272A do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara das
Deputados
É o seguinte o projeto aprovado

TÍTULO VI

PARECER
Nº 628, DE 1966

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Da Comissão de Redação

Art. 90. São assegurados ao atuais
profissionais de engenharia, arquitetura e
agronomia e aos que se encontrem
matriculados nas escolas respectivas, na
data da publicação desta lei, os direitos
até então usufruidos e que venham de
qualquer forma a ser atingidos por suas
disposições.
Parágrafo único. Fica estabelecido
prazo de 12 (doze) meses, a contar da
publicação desta lei, para os interessados
promoverem a devida anotação nos
registros dos Conselhos Regionais.
Art. 91. Os membros atuais dos
Conselhos
Federal
e
Regional
completarão os mandatos para os quais
foram eleitos.
Parágrafo
único.
Os
atuais
presidentes dos Conselhos Federais e
Regionais completarão seus mandatos
ficando o presidente do primeiro dêsses
Conselhos com o carater de membro do
mesmo.
Art. 92. O Conselho baixará
resoluções, dentro de 60 (sessenta) dias
a partir da data da presente lei,
destinadas a completar a composição dos
Conselhos Federal e Regionais.
Art. 93. Na Constituição do primeiro
Conselho Federal apos a publicação
desta lei serão escolhidos por meio de
sorteio as Regiões e os grupos
profissionais que as representarão.
Art. 94. Os Conselhos Federal
e Regionais completados na forma
desta lei, terão o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias após a posse, para
elaborar seus regimentos internos, vigo-

Redação do vencido, para segundo
turno, do Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 7, de 1961.
Relator: Sr. Planto Müller
A Comissão apresenta a redação do
vencido, para segundo turno, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 7, de 1961, que dispõe sôbre o direito
de recondução dos atuais professores
adjuntos de catedrático em caráter
provisório, do Magistério do Exército, aos
estabelecimentos onde lecionem, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual – Filinto Müller, Relator –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 628-66
Redação do vencido, para segundo
turno, do Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 7, de 1961, que dispõe sôbre o
direito de recondução dos atuais
professôres adjuntos de catedráticos, em
caráter provisório, do Magistério do
Exército, aos estabelecimentos onde
lecionem, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E assegurado aos atuais
professôres adjuntos de catedrático, em
caráter provisório, do Magistério do
Exército, com mais de 2 (dois) anos de
exercício em sua função, direito à
recondução aos estabelecimentos onde
lecionem, prevista no Decreto número
37.999, de 4 de outubro de 1955, e sua
posterior nomeação, como adjuntos de
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catedrático, em caráter efetivo, nos mesmos
estabelecimentos, desde que satisfaçam as
seguintes condições:
a) tenham sido aprovados em
concursos de provas e de títulos;
b) tenham conceito favorável do
Conselho de Ensino no estabelecimento
onde lecionem.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
Item 5:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 632, de 1966), do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11, de 1966 (nº 79A-61, na Casa de origem), que mantém o ato
do Tribunal de Contas denegatório do
registro a têrmo aditivo a contrato celebrado,
em 7 de outubro de 1953, entre o Govêrno
Federal e Ézio Biondi, para desempenhar a
função de Técnico de Radar na Diretoria de
Eletrônica, da Marinha.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa),
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai â Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 632, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação finaI do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1966 (nº 79-A de 1961,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de
1966 (nº 79-A-61, na Casa de origem), que
mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro aditivo a contrato
celebrado, em 7 de outubro de 1953, entre o
Govêrno Federal e Ezio Biondi.
Sala das Sessões, era 17 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente eventual –
Filinto Müller, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 632-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1966 (nº 79-A de 1961,
na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição Federal, e eu, ...........................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVA
Nº
, DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
contrato celebrado, em 7 de outubro de 1953,
entre o Govêrno Federal e Ezio Biondi.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato, de 30 de julho
de 1954, do Tribunal de Contas denegatório
de registro ao têrmo, de 9 de julho de 1954,
aditivo ao contrato celebrado em 7 de
outubro de 1953, entre o Govêrno Federal e
Ezio Biondi, para o desempenho, na Diretoria
de Eletrônica da Marinha, da função de
Técnico de Radar.
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Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará
trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
Item 6:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 633, de 1966), do Projeto
de Decreto Legislativo nº 14, de 1986 (nº
247-A-66, na Casa de origem) que torna
definitivo o registro, feito sob reserva pelo
Tribunal de Contas em sessão de 10 de
setembro de 1965, relativo a despesa de Cr$
130.000, em favor da firma Estabelecimentos
Gráficos Iguassu.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa )
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do artigo 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
E' a seguinte a redação final, aprovada:
PARECER Nº 633, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1966 nº 247-A de 1966,
na Casa de origem.).
Relator: Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de
1966 (nº 247-A-66, na Casa de origem), que
torna definitivo o registro, feito sob reserva
pelo Tribunal de Contas, em sessão de 10 de
setembro de 1965, relativo à despesa de Cr$
130.000 (cento e trinta mil cruzeiros), em
favor da firma Estabelecimentos Gráficos
Iguassu Limitada.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual. – Filinto Müller, Relator. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 633-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1966 (nº 247-A de 1966,
na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 77, 3º, da
Constituição Federal, e eu, ............................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº . DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 10 de setembro de 1965,
relativo à despesa de Cr$ 130.000, em
favor da firma Estabelecimentos Gráficos
Iguassu Limitada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 10 de setembro de 1965,
relativo à despesa de Cr$ 130.000 (cento
e trinta mil cruzeiros), em favor da firma
Estabelecimentos Gráficos Iguassu Ltda.,
proveniente de serviços de impressão
prestados ao Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
Item 7:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 634, de 1966), do Projeto
de Decreto Legislativo número 15, de 1966
(nº 249-A-66 na Câmara), que torna definitivo
o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de
Contas, em sessão de 8 de junho de 1965,
relatico a pensão concedida a Jurema
Azevedo Marques e outras:
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não tendo havido emendas, nem
requerimentos, no sentido de que a redação
final seja submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, nos têrmos do Art.
316-A, do Regimento Interno.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 634, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final do Projeto de. Decreto
Legislativo nº 15, de 1966 (nº 249-A de 1966,
na Casa de origem.)
Relator: Filinto Müller
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de
1966 (nº 249-A-66, na Casa de origem), que
torna definitivo o registro, feito sob reserva
pelo Tribunal de Contas, em sessão de 8 de
junho de 1965, relativo a pensão concedida a
Jurema Azevedo Marques e outras.
Sala das Sessões, em 17 junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente eventual. –
Filinto Müller, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 634-66
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 1966 nº 249-A de 1966,
na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 77, § 3º, da
Constituição Federal, e eu, ..........................,
Presidente do Senado Federal. promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ......, DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão
de 8 de junho de 1965, relativo a pensão
concedida e Jurema Azevedo Marques e
outras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 8 de junho de 1965, relativo a
pensão militar concedida a Jurema Azevedo
Marques e outras, netas do 1º Tenente da
Armada reformado, falecido, Amélio Azevedo
Marques,
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima.):
Item 8:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 635 de 1966), do Projeto
de Decreto Legislativo nº 16, de 1966 (nº
244-A-66 na Câmara), que determina o
registro, pelo Tribunal de Contas, de contrato
celebrado, em 4 de novembro de 1964, entre
o Govêrno Federal e o Banco Mercantil de
Minas Gerais S. A.
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Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Nenhum dos Senhores Senadores
desejando fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão, dou-a como encerrada.
Está encerrada.
Não tendo havido emendas nem
requerimento no sentido de que seja .a
Redação Final submetida a votos, é ela dada
como definitivamente aprovada independente
de votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
PARECER Nº 635, DE 1966
(DA COMISSÃO DE REDAÇÃO)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1966 (numero 244-A-66,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de
1966 (nº 244-A-66, na Casa de origem), que
determina o registro, pelo Tribunal de Contas,
de contrato celebrado, em 4 de novembro de
1964, entre e Govêrno Federal e o Banco
Mercantil de Minas Gerais.
Sala das Sessões, em 17 de junho de
1966. – Bezerra Neto, Presidente eventual. –
Edmundo Levi, Relator. – Filinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 635-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1966 (número 244-A-66,
na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 77. § 1º, da
Constituição Federal, e eu, .......................,
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº ... DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal de
Contas, de contrato celebrado, em 4 de
novembro de 1964, entre o Govêrno Federal
e o Banco Mercantil de Minas Gerais S. A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o
contrato celebrado, em 4 de novembro de
1964, entre o Govêrno Federal e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S. A. para locação
do segundo pavimento do imóvel situada na
Avenida Afonso Pena nº 501, em Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, onde funciona a
Inspetoria do Impôsto de Renda.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima): –
Item 9:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida peta Comissão de Redação
em seu Parecer nº 636, de 1966) do Projeto
de Decreto Legislativo nº 19, de 1966 (nº
248-A-66 na Câmara) que torna definitivo o
registro; feito sob reserva pelo Tribunal de
Contas, relativo à pensão concedida a
Regina Augusta Cunha.
Em discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo quem queira usar a
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa).
Encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requecimentos para que a Redação Final
seja submetida a votos, é a mesma
dada como definitivamente aprovadas
independente de votação, nos têrmos

Quarta-Feira 29

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

do art. 316, letra a, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E' a seguinte a redação final
aprovada:

de 1965, relativo à pensão concedida a
Regina

Augusta

Cunha,

mãe

dos

Junho de 1966

para fins de irrigação agrícola da propriedade, denominada "Gameleira", situada no
município de Iguatu, Estado do Ceará.

soldados do Corpo de Fuzileiros Navais,
falecidos, Lauricy Cunha e José Maria da

PARECER Nº 636, DE 1966

Cunha.

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1966 (número 248-A66, na Casa de origem).

em

vigor

na

data

de

sua

publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O

Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresente a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
19, de 1966 (nº 248-A-66, na Casa de
origem), que torna definitivo o registro,
feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
relativo à pensão concedida a Regina
Augusta Cunha.
Sala das Sessões, em 17 de junho
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente
eventual – Edmundo Levi, Relator –
Filinto Müller.

SR.

PRESIDENTE

do Dia.
Há orador inscrito.
Tem

a

palavra

nobre

4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 1965
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Seriado nº 60, de 1965, que
dá nova redação ao "caput" do art. 19 da Lei nº 94, de 16 de setembro de 1947, que
permite aos Juízes da Fazenda Pública a requisição de processos administrativos para
extração de peças, tendo Parecer, sob nº 647, de 1966, da Comissão de Redação,
oferecendo a redação do vencido.

(Vivaldo

Lima): – Esgotada a matéria da Ordem

Senador

Edmundo Levi. (Pausa)
O SR. EDMUNDO LEVI: – Desisto

5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 1965
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 68, de 1965, de
autoria do Sr. Senador José Leite, que altera normas de elaboração estatística do
Sistema Nacional de Transportes e dá outras providências, tendo Pareceres favoráveis
(ns. 339 e 340, de 1966) das Comissões – de Constituição e Justiça e de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.

da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – De acôrdo com resolução

ANEXO AO PARECER Nº 636-66

tomada por esta Casa, amanhã não

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1966 (número 248-A66, na Casa de origem).

funcionará o Senado, havendo, no
entanto, às 17 horas, cerimônia no

DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966

salão-nobre,

em

Grão-Mestre

da

homenagem
Ordem

ao

Soberana

Militar de Malta, para a qual estão

Torna definitivo o registro. feito sob
reserva pelo Tribunal de Contas. relativo
à pensão concedida a Regina Augusta
Cunha.

convidados todos os Srs. Senadores
presentes em Brasília.
O

SR.

PRESIDENTE

(Vivaldo

Lima): – Nada mais havendo que tratar

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' tornado definitivo o
registro, feito sob reserva pelo Tribunal
de Contas, em sessão de 13 de outubro

vou encerrar a sessão designando para
a próxima a seguinte:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1966
(QUINTA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965
Votação, em segundo turno, do Projeto de Emenda à Constituição número
ilegível de 1965, de iniciativa do Sr. Senador José Ermirio, que dá nova redação ao §
1º do art. 153 da Constituição Federal (aproveitamento dos recursos minerais e
energia hidráulica), tendo Pareceres sob números 34 e 530, de 1966; da Comissão
Especial: 1º pronunciamento: favorável ao projeto; 2º pronunciamento: favorável à
emenda.
2
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Emenda à Constituição número
4, de 1965, originário da Câmara dos Deputado (nº 19-B-64, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 19) da Constituição Federal, suprimindolhe o parágrafo único (referente ao prazo para aplicação, no Plano de
Valorização Econômica da Amazônia, de quantia anual não inferior a 3% da
renda tributária da União), tendo parecer, sob nº 529, de 1966, da Comissão
Especial, favorável.
3
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 649. de 1966, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 1966 (nº 166-A-59, na Casa de origem) que determina o
registro, pelo Tribunal de Contas, do contrato celebrado, em 6 de dezembro
de 1952, entre o Govêrno Federal e Antônio Adil Mendonça e outros,
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6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 1966
Discussão, em segunde turno, do Projeto de Lei do Senado nº 9, de 1966, de
autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que dispõe sôbre recursos nas causas em que
fôr parte vencida a Fazenda Nacional, tendo Parecer Favorável, sob nº 257, de 1966,
da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR PRESIDENTE (Vivaldo Lima): – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 35 minutos.)
ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA
8º REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE
JUNHO DE 1966
Às dezesseis horas do dia vinte e
oito de junho de mil novecentos e
sessenta e seis, na Sala das Comissões,
sob a presidência do Sr. Senador Attílio
Fontana, Presidente, presentes os
Srs.Senadores José Feliciano Domício
Gondim e Pedro Ludovico, reúne-se a
Comissão de Economia.
Deixam de comparecer por motivo
justificado, os Senhores Senadores
Adolpho Franco, Melo Braga, Nelson
Maculan e Arthur Vigílio.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
Iniciando os trabalhos, o Senhor
Presidente dá a palavra ao Senador
Domício Godim, que passa a discutir
com os demais membros da Comissão,
seu parecer sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 13, de 1966 que determina a
aplicação da correção monetária a
créditos objeto de ação judicial, e dá
outras providências.
É aprovado o projeto, bem como
das quatro emendas a êle oferecidas
pela Comissão de Constituição e
Justiça.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Cláudio Carlos Rodrigues Costa,
Secretário, a presente ata, que, uma
vez aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
ATA
DA
8a
REUNIÃO,
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27
DE JUNHO DE 1966.
Aos vinte e sete dias do mês de
junho do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, às quinze horas e trinta
minutos, na Sala das Comissões, reu-

ne-se, extraordinariamente a Comissão
de Legislação Social, com a presença
dos Srs. Senadores Attílio Fontana,
Edmundo Levi, Eugênio Barros, José
Leite, Ruy Carneiro e Zacarias de
Assunção.
Deixam de comparecer os Srs.
Senadores José Cândido. Heribaldo
Vieira e Aarão Steinbruch.
No cumprimento das atribuições
estabelecidas pelo parágrafo terceiro
do artigo oitenta e um do Regimento
Interno, e na forma do disposto no
parágrafo quarto dêsse mesmo artigo,
assume a presidência o Sr. Senador
Attílio Fontana, que, após declarar
iniciados os trabalhos comunica estar
vaga a Presidência da Comissão, em
conseqüência da eleição do seu titular
para o cargo de 2º Vice-Presidente do
Senado e informa que a reunião tem
por objetivo a eleiçãode um novo
Presidente. A seguir designa o Sr,
Senador
Eugênio
Barros
para
funcionar como escrutinador.
Distribuídas as cédulas colhidos e
apuradas os votos, verifica-se o seguinte
resultado.
Para Presidente:
Senador Heribaldo Vieira 6 (seis)
votos.
Em cumprimento ao deliberado, o Sr.
Presidente eventua! Senador Attílio
Fontana, proclama eleito Presidente da
Comissão de Legislação Social o Sr.
Senador Heribaldo Vieira.
Em razão do não comparecimento
do Sr. Presidente eleito e de não mais
haver o que tratar, o Sr. Presidente
eventual encerra a reunião.
Para constar, eu, Cláudio I. C.
Leal Neto, Secretário, lavrei a presente
ata que, uma vez aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente e
pelos demais Senhores Senadores
presentes.
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Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

Junho de 1966
COMISSÃO DE ECONOMIA

4º Secretario – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermirio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondin

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assunpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Hut Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Erminio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MD
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Erminio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quarta-feiras às 16,30 horas
COMISSÃO DE EDUACAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Caiazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Alonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Kriegar
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadare
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quarta-feira, as 16,30 horas

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurelio Vianna

Secretaria: Maria Selena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, ilegível
Reuniões: 4ª .-feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornnausen
ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Perícles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, as 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

TITULARES

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wison Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiros
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermínio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPUSIÇAO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermida
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões; Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Hult Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reunibes: Quintas-feiras, ..s dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Candido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attíllo Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo LevI
Ruy Carneiro
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras ás quinze horas.

Bezerra Neto
José Ermirio
Lino de Matto

Antônio Balbino
Aurélio Viana
Ruy Carneiro

Secretario: José Sores de Qliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras. às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMNOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes: Domicto Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermirio

José Feliciano
Flilnto Müller
Daniel Kriege
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretario: Claudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze noras.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarab Abrana.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador. Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidenta: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretario: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barro

TITULARES

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
Jose Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attíllo Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Souza.
Reunião: Quarta-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Aguiar
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Josa;hat Maritnho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalbarto Sena
Arthur Virgilio

Secretária: Neuza Joana Orlando Verissimo.
Reuniões: Terças-feira, às 15 horas.

PREÇO DESTE NÙMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – 90

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDÊNCIAIS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu, Camilo Nogueira da Gama, Primeiro
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da o seguinte:
Constitução e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso, Nacional para, em sessões conjuntas a ralizarein-se
DECRETO LEGISLATIVO Nº 23, DE 1966
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a termo
da Acôrdo Especial celebrado, em 31 de maio de 1954, entre o Ministério
Dia 2 de agosto:
– veto (parcial) ao Projeto de. Lei nº 1.6.42-B/64, na Câmara, e nº 187, da Educação e Cultura e a Escola Industrial Dom Bosco, da Congregaçdo
de 1965, no Senado, que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e dos Padres Salesianos.
Art. 1º E mantido o ato, de 2 de julho de 1954, do Tribunal de Contas,
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
de segurança, a sevidor público civil;
denegatdrio de registro ao termo do Acôrdo Especial celebrado, em 91 de
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 8. da 1966, maio de 1954. entre o Ministério da Educação e Cultura e a Escola
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de Industrial Dom Bosco, da Congregação dos Padres Salesianos, para
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
aquisição de material mecanizado
Dia 3 de agôsto:
Art. 2º Éste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966, públicação, revogadas as disposições em contrário.
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior e dá outras providências.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Senado Federal, em 16 de Junho de 1966
e Vice-Presidente, no exercício
Auro Moura Andrade
da Presidência
Presidente
SESSÃO CONJUNTA
Em 2 de agôsto de 1966, às 21 doras
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no
Senado, que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens
secundarias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de
segurança, e servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C. N.), que institui o Quadro do Pessoa,
do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e dá outras
providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédul
a
1
2

Veto
1º
2º

Matéria a que se refere
§ 1º do art. 1º do projeto.
Paragrafo único do art. 2º.
SESSÃO CONJUNTA

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu, Camilo Nogueira da Gama, Primeiro
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 24, DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a têrmo
adtive a acôrdo celebrado entre a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e o Estado do Pará.
Art. 1º É mantido o ato, de 24 de fevereiro de 1956, do Tribunal de
Contas, denegatório de registro ao têrmo, de 30 de dezembro de 1955,
aditivo ao acôrdo celebrado, em 30 de dezembro de 1954, entre a
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e o
Estado do Pará, para erradicação do mal de New Castle.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará, em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1ª Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo
Veto presidencial (parcial) as, Projeto de Lei nº 7-66 (C.N.), que dispõe o seguinte:
sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional de
Comércio Exterior e da outras previdências.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 25, DE 1966
ORDEM DO DIA

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédul
a
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 59.
Art. 64.

Determina o registro, pelo Tribunal de Contas, do termo, de 5 de julho
de 1961, de rescisão amigável de parte do contrato celebrado, em 23 de
novembro de 1960, entre a Divisão de Obras do Dpaertamnto de
Administração do Ministério da Agricultura e a firma CISA S. A.,
Engenharia e Comércio.
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o termo, de 5 de julho de 1981,
de rescisão amigável de parte do contrato celebrado, em 23 de novembro
de 1960, entre a Divisão de Obras do Departamento de Administração do
Ministério da Apicultura e a firma CISA S. A., Engenharia e Comércio, para
execução das obras de construção de 6 (seis) casas residenciais para
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professôres catedráticos, na Escola de Agronomia "Eliseu. Maciel", em Pelotas, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Art 2º Este decreto legislativo entrara em vigor na data de sua publição,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 3º da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo seguinte:

Julho de 1966
EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

DECRETO LEGISLATlVO Nº 26, DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão
de 3 de dezembro de 1965, da despesa de Cr$ 3.792 (três mil setecentos e noventa e
dois cruzeiros), para pagamento à Rio Light S. A.Serviços de Eletricidade e Carris.
Art. 1º E tornado definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 4 de dezembro de 1965, da despesa de Cr$ 3.792 três mil setecentos e
noventa e dois cruzeiros, para pagamento à Rio Light S. A. – Serviços de Eletricidade
e Carris, pelo fornecimento de nergia elétrica, em 1948, ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLA NOGUERRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º da
Constituição Federal, e eu, Camilo Nogueira da Gama, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal. no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 27, DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro ao têrmo aditivo a
contrato celebrado, em 7 de outubro de 1953, entre o Govêrno Federal e Ezio Biondi.
Art. 1º É mantido o ato, de 30 de julho de 1954, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao têrmo. de 9 de julho de 1954, aditivo ao contrato celebrado,
em 7 de outubro de 1953, entre o Govêrno Federal e Eido Biendi, para o desempenho,
na Diretoria de Eletrônica da Marinha, da função de Técnico de Rodar.
Art. 2º Este decreta legslativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sanado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 3º da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 28, DE 1986
Torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão
de 10 de setembro de 1965, relativo à despesa de Cr$ 130.000, em favor da firma
Estabelecimentos Graficos Iguaçu Ltda.
Art. 1º E tornado definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 10 de setembro de 1965, relativo à despesa de Cr$ 130.000 (cento e
trinta mil cruzeiros), em favor da firma Estabelecimentos Graficos Iguaçu Ltda., proveu
lente de serviços de impressão prestados ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 29, DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas, em sessão
de 8 de junho de 1965, relativo à pensão concedida a Jurema Azevedo Marques e
outras.
Art. 1º É tornado definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 8 de junho de 1965, relativo à pensão militar concedida a Jurema
Azevedo Marques e outras, netas do 1º Tenente da armada reformado, falecido,
Amélio Azevedo Marques.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente no exercício
da Presidência

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre............................. Cr$
Ano...................................... Cr$

50,00 Semestre................................. Cr$ 39,00
96,00 Ano.......................................... Cr$ 76,00

Exterior

Exterior

Ano.................................... Cr$ 136,00

Ano....................................... Cr$ 108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitara remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência ê remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
simonte mediante solicitação.
– O custo do número atrasado serás acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercícios
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 30, DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal de Contas, de contrato celebrado, era 4 de
novembro de 1964, entre o Governo Federal e Banco Mercantil de Minas Gerais S. A.
Art. 1º O Tribunal de Cantas registrará o contrato celebrado, em 9 de novembro
de 1964, entre o Govêrnn Federal e o Banco Mercantil de Minas Gerais S. A., para
locação do segundo pavimento do imóvel situado à Avenida Afonso Pena nº 501. em
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, onde funciona a Inspetoria do Impâsto de Renda.
Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
Faço saber que o Ccngresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 3º da
Constituição Federal, e eu, Camilio Nogueira da Gama, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercicio da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº 31, DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas relativo à
pensão concedida a Regina Augusta Cunha.
Art. 1º tornado definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas, em
sessão de 15 de outubro de 1965, relativo à pensão concedida a Regina Augusta
Cunha, mãe das soldedos do Corpo de Fuzileiros Navais, falecidos, Lauiricy Cunha e
José Maria da Cunha.
Art 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
1º Vice-Presidente, no exercício
da Presidência
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do art. 64 da Constituição
Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 36, DE 1966

do § 4º do art. 89 da Lei nº 175, de 5 de julho de 1949 – Lei de Organização Judiciária
– do Estado da Bahia.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Suspende a execução do § 4º do art. 89 da Lei nº 175, de 5 de julho de 1949 – Lei de
Organização Judiciária – do Estado da Bahia

Senado Federal, em 30 de junho de 1966.

Art. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 4 de novembro de
1965, no recurso ordinário em Mandado de Segurança nº 14.369, a execução

1º Vice-Presidente, no exercício da Presidência

ATA DA 92ª SESSÃO, EM 30 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham se
presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Wilson Gonçalves
Heribaldo Vieira
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Péricles Pedro
Filinto Müller
Attílio Fontana
Mem de Sá – 15.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 15 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Senhor Primeiro Secretário
da
Câmara
dos
Deputados,
encaminhando
ao
Senado
as
seguintes proposições:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 158, DE 1966
(Nº 3.674-B/66, NA ORIGEM)
Isenta do impôsto de consumo, de
direitos de importação e taxas
aduaneiras, exceto a de previdência
social, os Aparelhos de Raios X e o
equipamento fotográfico para revelação
de Raios X, importados pela Sociedade
Beneficente de Senhoras do Hospital
Sírio-Libanês, de São o Paulo –
Capital.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. São isentos do impôsto de
consumo, dos direitos de importação e
das taxas aduaneiras, exceto a de
previdência social, os seguintes aparelhos
e
equipamentos
importados
pela
Sociedade Beneficente de Senhoras, do
Hospital Sírio-Libanês, sediado em São
Paulo, Capital:
1 – Aparelho para radiodiagnóstico
"Aristocrat",
com
suas
partes
componentes, Certificado de Cobertura
Cambial nº 18-65/2897;
2 – Aparelho de Raios X, modêlo
Móvel 225, com mesa de comando,
transformador e tubo Raios X, coberto
pela Licença de Importação nº 1665/046954;

3
–
Uma
máquina
para
processamento de filmes radiográficos XOMAT, coberta pela Licença de
importação nº 18-66/5588.
Parágrafo único. Fica excluído da
isenção referida neste artigo o material do
qual exista similar nacional.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor, na
data de sua publicação.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 159, DE 1966
(Nº 3.745-A/66, NA ORIGEM)
Estende
aos
Servidores
das
Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais dispositivos da Lei nº 4.863, de
29 de novembro de 1965, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os valores correspondentes
aos símbolos aos cargos e Funções
gratificadas
dos
Quadros
das
Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais do País passam a vigorar
com um aumento de 46% (quarenta e
seis por cento), de acordo com o
seguinte esquema: 35% (trinta e cinco
por cento) a partir de 1º de março de
1966; mais 5% (cinco por cento) a
partir de 1º de julho de 1966; e mais
6% (seis por cento) a partir de 1º de
outubro de 1966 (Lei nº 4.963, de 29
de novembro de 1965, e Resoluções
ns. 108-66 e 2z-65, respectivamente,
Câmara dos Deputados e do Senado
Federal).
Art. 2º O salário-família, por
dependente, será pago na base de Cr$
8.000 (oito mil cruzeiros) mensais.
Art. 3º Aplica-se esta Lei aos
servidores
inativos
dos
Tribunais
Regionais Eleitorais, independentemente
de prévia apostila, na base de 40%
(quarenta por cento), de acôrdo com o
seguinte esquema: 30% (trinta por cento)
a partir de 1º de março de 1966; mais 5%
(cinco por cento) a partir de 1º de julho de
1966; e mais 5% (cinco por cento) a partir
de 1º de outubro de 1966.
Art. 4º Nenhum funcionário da
Justiça Eleitoral perceberá vencimentos
ou qualquer vantagem superior nem
inferior ao de outro funcionário da mesma
justiça, cujo cargo tenha a mesma
denominação ou equivalência, quando se
tratar de isolado, ou, além da mesma
denominação, fôr integrante da mesma
classe, quando se tratar de cargo de
carreira.
Art. 5º O aumento fixado nesta Lei
poderá ser revisto em decorrência da
regulamentação do princípio estabelecido
no art. 25 do Ato Institucional nº 2.
Art. 6º Os efeitos decorrentes da
aplicação da presente Lei são devidos a
partir de 1º de março de 1966.
Art. 7º Para atender as despesas,
decorrentes desta Lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir ao Poder
Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunais
Regionais Eleitorais – o crédito
suplementar de Cr$ 3.869.793.914
(três bilhões oitocentos e sessenta e
nove milhões setecentos e noventa e
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dois mil e novecentos e quatorze
cruzeiros, em reforço das categorias
econômicas 3.1.1.1 – Pessoal Civil
(Parte Fixa), 3.2.3.0 – Inativos e 3.2.5.0

–
Salário-familia,
do
vigente
Orçamento (Lei nº 4.900, de 10 de
novembro de 1965), com as seguintes
discriminações:

Anexo 3 – Poder Judiciário
04.00 – Justiça Eleitoral
02 –
03 –
04 –
05 –
06 –
07 –
08 –
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –

TRE de Alagoas......................................................................
TRE do Amazonas..................................................................
TRE da Bahia..........................................................................
TRE do Ceará.........................................................................
TRE do Distrito Federal...........................................................
TRE do Espírito Santo............................................................
TRE da Goiás..........................................................................
TRE da Guanabara.................................................................
TRE do Maranhão...................................................................
TRE de Mato Grosso..............................................................
TRE de Minas Gerais..............................................................
TRE do Pará...........................................................................
TRE da Paraíba......................................................................
TRE do Paraná.......................................................................
TRE de Pernambuco...............................................................
TRE do Piauí...........................................................................
TRE do Rio de Janeiro............................................................
TRE do Rio Grande do Norte..................................................
TRE do Rio Grande do Sul.....................................................
TRE de Santa Catarina...........................................................
TRE de São Paulo..................................................................
TRE de Sergipe.......................................................................

Cr$
47.022.500
84.643.000
294.910.000
168.220.680
71.000.000
78.894.400
75.612.794
673.558.039
83.330.000
43.482.000
365.180.630
81.897.000
68.072.828
155.277.430
206.700.000
69.626.770
130.792.129
93.434.000
179.330.171
124.124.965
713.468.000
52.389.498
3.869792.914

Parágrafo único. O referido crédito
será registrado no Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor o na
data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões do Serviço Público
Civil e de Finanças.

Projeto de Decreto Legislativo nº 17 de
1962.

RESPOSTA A PEDIDO DE
INFORMAÇÕES

Da Comissão de projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 138, de 1966 (nº 3.614-B-66,
na Câmara dos Deputados), que concede
isenção de tributos para aparelhos e
equipamentos médico-hospitalares.

Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
Of. 1.381, de 23 de junho, em
atenção ao oficio SP-75, de 26-5-66, com
referência ao Projeto de Lei da Câmara nº
8-64, que dispõe sôbre medidas
aplicáveis aos menores de 18 anos pela
prática de atos definidos corno infrações
penais e dá outras providências.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COTA
DO IMPÔSTO DE RENDA RECEBIDA
DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

GO;

– do Prefeito Municipal de Luziânia, GO;
– do Prefeito Municipal de Uruana,

– do Prefeito Municipal de Miguel
Archanjo, SP;
– do Prefeito Municipal de Orlândia, SP;
– do Prefeito Municipal de Nova Era, MG;
– do Prefeito Municipal de Poço
Fundo, MG;
– do Prefeito Municipal de Senhora
dos Remédios, MG.
Requerimento nº 1-66, de Paulo da
Cunha Rabello, pelo Espólio de Joaquim
Vieira Ferreira:
Solicita o pronunciamento do
Senado sôbre a matéria de que trata o

PARECERES
PARECERES NS. 686 E 687,
DE 1966
PARECER Nº 686, DE 1966

Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O presente projeto, oriundo da
Câmara dos Deputados, teve a sua
origem na Mensagem nº 266, de 29
de abril último, com a qual o Senhor
Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional ante-projeto de
lei
dispondo
sôbre
a
isenção
de
determinados
tributos
para
aparelhos e equipamentos médicohospitalares.
Essa iniciativa do Poder Executivo
prende-se ao disposto no Decreto
número 55.823, de 16 de março de
1965, que instituiu, no Ministério da
Saúde, um Grupo de Trabalho para
estudo das operações de financiamentos
destinado
ao
reequipamento
da
nossa rêde hospitalar e medidas
complementares.
Entre as atribuições do Grupo de
Trabalho, o Decreto citado especifica, no
seu Artigo 2º, item 6º:
"6º) estudar as medidas legais e
administrativas que devam ser adotadas:
a) para facilitação do processo de
importação e de liberação aduaneira
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dos materiais, equipamentos e aparelhos;
b) para redução ou, quando couber a
isenção de imposto, taxas e demais
tributos ou contribuições.
O assunto abordado pelo projeto é
de especial relevância, ligado, como está,
ao conteúdo do Decreto 55.823 de 1966,
determinando as medidas de auxílio ao
reaparelhamento médico hospitalar do
país.
O problema do tratamento médico,
na atual concepção científica, não está
mais limitado ao simples exame clínico
com o fim de alcançar um diagnóstico. A
clássica e insubstituível anamnésia é
complementada e auxiliada geralmente
por uma série de exames, não sòmente
de laboratório de análises clínicas, como
também realizados com aparelhamento e
instrumental de alta precisão, ainda fora
do alcance da nossa indústria.
A
electrocardiografia
e
a
electroencefalografia, praticas quase de
rotina são exemplos flagrantes do
imperativo de exames especializados
para fins diagnósticos. A própria
celposcopia, hoje exames obrigatório no
consultório
de
ginecologia,
para
despistamento do câncer genital feminino,
está na dependência de aparelhamento
importado, enquanto espera que as
nossas oficinas de ótica e de mecânica,
esforços conjugados, ofereçam aos
profissionais o colposcópio capaz de
substituir o importado.
Não é necessário alcançar o raciocínio
para justificar a oportunidade do projeto. Êle
vem complementar uma série de medidas
visando a melhorar a nossa rêde hospitalar,
permitindo o aparelhamento de grande
número de estabelecimento ainda falhos em
matéria de instalação e de equipamentos
científicos.
A Comissão de Projetos do
Executivo, alcançando perfeitamente a
alta finalidade do projeto em estudo, é de
parecer que o mesmo deve ser aprovado,
com a emenda que oferece.
EMENDA Nº 1-CPE
Ao Artigo 1º parágrafo 2º:
Substitua-se pelo seguinte:
§ 2º – Não se beneficiam do disposto
nesta Lei os produtos com similares
nacionais.
Sala das Comissões, em 27 de julho
de 1966 – Jefferson de Aguiar, Presidente.
– Wilson Gonçalves, Relator. – Ruy
Carneiro – Antônio Carlos, Filinto Müller.
PARECER Nº 687, DE 1966
Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 138, de
1966 (nº 3.634-B-66, na Câmara dos
Deputados), que concede isenção de
tributos para aparelhos e equipamentos
médicos-hospitalares.
Relator: Sr. Eugênio Ramos.
O presente projeto, oriundo da
Câmara dos Deputados, concede, pelo
prazo de 5 anos isenção dos impostos de
importação e de consumo emolumentos
consolares e taxa de despacho aduaneiras
aos aparelhos, equipamentos e outros
materiais adquiridos no exterior mediante
financiamento, e que se destinem a
instituições hospitalares e para-hospitalares
oficiais, bem como a instituições privadas,
de caráter filantrópico ou beneficente, sem
finalidade lucrativa.
A aplicação prática do disposto no
projeto caberá ao Grupo de Trabalho
instituído pelo Decreto nº 55.823 de 1º de
março de 1965, na parte referente à
análise de prioridades, indicação de
material a ser importado, condições de
financiamento para as operações de
importação etc.
Trata-se de preencher, com o ilegível,
uma sensível lacuna nas possibilidades
de aparelhamento da nossa rêde
médico-hospitalar,
que
se
ressen-
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te da falta de instrumentos científicos
indispensáveis ao bom cumprimento das
suas finalidades.
A Comissão de Finanças, como já
tem feito em casos análogos, é de
parecer que o projeto deve ser aprovado,
com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1-C.F.
Redija-se assim o § 2º do art. 1º:
§ 2º. A isenção não abrangerá os
aparelhos,
equipamentos
e
outros
materiais que tinham produção de similar
no País.
Sala das Comissões, em 21 de junho
de 1966. – José Ermírio, Presidente. –
Eugênio Barros, Relator. – Bezerra Neto –
Edmundo Levi – Gay da Fonseca – José
Leite – Lobão da Silveira – Manuel
Villaça.
PARECER Nº 688, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 157 de
1966, que abre ao Poder Legislativo –
Senado Federal e Câmara dos Deputados
– créditos suplementares no total de Cr$
900.000.000 (novecentos milhões de
cruzeiros), para refôrço de dotações
orçamentárias que especifica.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
A Comissão de Orçamento da
Câmara dos Deputados, acolhendo as
razões alegadas pelos Secretários do
Senado Federal e da Câmara dos
Deputados,
elaborou
o
presente
Projeto de Lei que abre ao Poder
Legislativo créditos suplementares, no
montante
de
Cr$
900.000.000
(novecentos milhões de cruzeiros),
sendo Cr$ 240.000.000 (duzentos e
quarenta milhões) para a Câmara dos
Deputados
e
Cr$
660.000.000
(seiscentos e sessenta milhões) para o
Senado Federal.
Os créditos suplementares de que
trata a presente proposição se destinam a
refôrço de dotações que especifica, as
quais se tornaram insuficientes em
decorrência das Resoluções ns. 20-1966
do Senado e 188-1966, da Câmara dos
Deputados
que
dispõem
sôbre
vencimentos
de
funcionários
e
aposentados das duas Casas do
Congresso.
Assim sendo, obedecidas que foram
prescrições legais atinentes à espécie
opinamos pela aprovação do Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, 28 de junho de
1966. – Lobão da Silveira, Presidente. –
Manoel Villaça, Relator. – Sigefredo
Pacheco. – Eugênio Barros. – Filinto
Müller. – Lopes da Costa. – Atílio
Fontana. – Edmundo Levi. – Wilson
Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa.)
Sôbre a mesa, comunicação que vai
ser lida.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Em 30 de junho de 1966.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, tendo deixado o
cargo de Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, reassumo hoje o exercício do
meu mandato do Senador pelo Estado do
Rio Grande do Sul.
Atenciosas saudações. – Mem de
Sá.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): –- O expediente lido vai à
publicação.
Com grande regozijo o Senado
recebe novamente o nobre Senador Mem
de Sá, que engrandece sempre os
trabalhos desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Estêve, ontem em visita ao
Congresso Nacional, o Grão-Mestre da
Ordem Soberana e Militar de Malta, Sua
Alteza Eminentíssima Fra Angelo de
Mojana di Cologna.
O ilustre visitante e foi recebido pelas
Mesas e membros das Lideranças e das
Comissões de Relações Exteriores das
duas Casas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos. Tem a
palavra o nobre Senador Atílio Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente e
Srs.
Senadores,
nesta
sessão,
provàvelmente a ultima do primeiro
semestre dêste ano, e que acontece o
período de recesso, quero aproveitar a
oportunidade para fazer referências e
tecer considerações a respeito de uma
das organizações que pretendem
industrializar, no Brasil, minérios e
produtos nacionais para fabricação de
fertilizantes e adubos para nossa
lavoura.
É o complexo Ultrafértil, que foi
iniciado no dia 24 do corrente, em
Piaçaguera, Cubatão, no Estado de São
Paulo.
Trata-se de uma iniciativa de
grande importância e alcance social,
econômico e político, porque os
fertilizantes são indispensáveis para a
produção agropecuária. Sem adubos,
sem fertilizantes, as nossas terras vãose pouco. É uma indústria – segundo
cansando e passa ma produzir muita
podemos depreender, pelas notícias
publicadas no brilhante matutino, a
Fôlha de São Paulo, do dia 25 do
corrente – que vai custar mais de cento
e cinqüenta bilhões de cruzeiros capital
de patrícios nossos, de emprêsas
estatais e ainda oriundo da contribuição
de
emprêsas
estrangeiras,
principalmente a Philips Petroleum &
Cia., já especializada nesse setor. Além
do complexo industrial que já está
anunciando naquela localidade de
Piaçaguera, serão instaladas quinze
estações misturadoras no interior do
País. Segundo a qualidade de nossas
terras e a lavoura que se pretende
adubar, as misturas serão feitas
tècnicamente de acôrdo com as
exigências daquelas culturas, daquelas
terras e se propõe aquela organização
iniciar a produção, dentro de trinta
meses, dois anos e meio, portanto.
Naturalmente a iniciativa levada
avante com a colaboração de capitais
estrangeiros e, também de técnicos
estrangeiros, possibilitará aos Estados do
Sul do País um grande impulso.
Devemos ainda ressaltar que os
componentes para a produção dêsse
fertilizante são na sua maioria de origem
nacional.
De acôrdo com a Ultrafértil o
consumo anual de matérias-primas será o
seguinte: nafta, 20.000 toneladas: enxôfre
75.000, toneladas; potassa 60.000
toneladas; minério de fósforo 260.000
toneladas; caulim, 8.000 toneladas.
Sr. Presidente à exceção da nafta
que é um produto derivado do petróleo –
e dêle ainda importamos mais de dois
têrços – os demais produtos nós os temos
em grande quantidade.
A nafta, como acentuei produto
derivado de petróleo, é um subproduto da
gasolina, do óleo "Diesel" portanto
subproduto das nossas refinarias de
petróleo. Deve ser a razão por que essa
grande indústria vai ser montada vizinha à
Refinaria
Arthur
Bernardes,
de
Piacaguera.
Quanto ao enxôfre, Sr. Presidente
é do conhecimento público que os
resíduos piritosos da produção de
carvão catarinense já acumulados há
muito
tempo,
representam
uma
quantidade tão grande, se aproveitados
que os teremos por muito tempo para
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suprir a indústria e o consumo nacionais.
O potássio como sabe a Casa, foi
descoberto, em Sergipe, em grande
quantidade. É portanto, questão de se
eqüacionar o seu aproveitamento e,
dentro de algum tempo, o teremos,
abundantemente, para o consumo
interno.
Minério de fósforo existe em
Araxá, Minas, Pernambuco e até em
Santa Catarina. Assim, podermos
explorá-lo em grande escala, como
também o caulim, que temos sobrando
em tôda a parte. O Brasil é também
muito rico dêsse minério, com o qual
poderemos contar por muitos anos. A
respeito dêle, não temos com que nos
preocupar. Segundo declarações do
Presidente da Ultrafértil está prevista
uma produção de mil quilos de adubo
por minuto, ou seja, mil e quatrocentas
toneladas diárias, o que dá para cobrir
boa parte das necessidades do centrosul do País.
O Sr. Ministro Paulo Egídio por
ocasião da inauguração daquela indústria,
a certa altura do seu discurso, declarou:
(Lendo)
Destruímos imensas florestas para
utilização de terras virgens que foram
ficando cansadas à medida que eram
exploradas e iam sendo abandonadas
a proporção em que novas florestas
eram devastadas. Êsse crime contra as
riquezas florestais e o patrimônio da
nação ainda vem sendo perpetrado e
as
gerações
futuras
não
nos
perdoariam se não adotássemos
medidas rápidas e eficientes para por
côbro a essa autofagia de âmbito
nacional.
Por isso o dia de hoje é uma grande
data.
Mais adiante, disse Sua Excelência:
"Como sabeis, a
agricultura
moderna só é possível com o uso, em
larga escala, do adubo sintético. Mas
para que êste possa ser empregado
intensivamente, necessário se faz que
seu preço seja suficientemente baixo,
para que o agricultor possa e seja
estimulado a utilizá-lo em larga
escala. Por seu turno, o produtor de
adubo só poderá oferecê-lo no
mercado a preços baixos, se puder
produzir em grande escala e colocar
tôda a sua produção. Do contrário
cria-se um círculo vicioso. O consumo
de adubos é baixo, porque êstes são
caros. A produção de fertilizantes é
cara, porque seu consumo é pequeno.
O desenvolvimento da agricultura e
da indústria de fertilizantes, no Brasil,
vem sendo prejudicado nos últimos
anos, exatamente em virtude dêsse
círculo vicioso".
Sr. Presidente, observa-se, pelas
palavras do eminente Ministro da
Indústria e Comércio, que devemos
envidar esforços, no sentido de que o
adubo seja produzido em larga escala. Da
parte do Govêrno, a contribuição mais
eficiente será a de reduzir o frete do
transporte ferroviário, principalmente dos
adubos, o que beneficiará a todos
igualmente.
A êste respeito esta Casa aprovou
projeto de nossa iniciativa, ora em
tramitação na Câmara dos Deputados.
Esperamos que a liderança daquela
Casa faça o possível no sentido de que
seja êle aprovado, e também que o
Govêrno dê sua valiosa parcela de
contribuição, reduzindo frete ferroviário,
aliás, restabelecendo critério anterior à
criação da Rêde Ferroviária Federal.
Assim serão ajudados grandes e
pequenos
que
terão
a
mesma
oportunidade, de usar o adubo que
propiciará maior produção dos gêneros
alimentícios bem como outros a preços
vantajosos.
Sr. Presidente, para demonstrar
os resultados que a grande indústria
que está sendo criada poderá ofere-
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cer, foi pôsto um painel no local da
construção, dizendo o seguinte:
"Possibilidades de aumento da
produtividade agrícola determinada pela
produção da Ultrafértil, utilizando os
nutrientes nitrogênio – fósforo, potássio, a
serem produzidos. Poder-se-á obeter o
seguinte aumento da produtividade:
Café até 300%
Milho, até 81%
Algodão, até 600%
Cana-de-Açúcar, até 313 %
Trigo, até 580%".
Por aí se verifica que a nossa
insistência em trazer ao debate, nesta
Casa, as nossas idéias com referência à
produção de fertilizantes com o intuito de
nossas palavras servirem aos nossos
lavradores, aos nossos pecuaristas,
realmente deve merecer uma boa
acolhida por parte dos homens públicos a
fim de, uma vez por tôdas, terminar a
permanente escassez do leite, da carne,
enfim, de todos os gêneros alimentícios.
Todos nós, desde os mais abastados
até os mais humildes, nos queixamos da
escassez e, por causa desta da alta dos
gêneros alimentícios. Para que possamos
corrigir êsse estado de coisas, nada
melhor do que levar ao alcance do
homem que trabalha e que cultiva a terra
os recursos indispensáveis, a começar
pelos adubos a preços razoáveis, justos.
Naturalmente, depois, outras providências
deverão ser tomadas.
Sr. Presidente, devemos considerar
que a iniciativa é de grande valia. Aliás,
ela caberia não só ao Govêrno que deve
colaborar para a obtenção dessa imensa
produção, mas também à iniciativa
privada, enfim, a todos que tomam parte
na indústria.
O Presidente da Ultrafértil a certa
altura de seu discurso, declarou o
seguinte: (lê)
"Como
empresário,
permito-me
assegurar que em proximadamente trinta
(30) meses as fábricas nele aqui serão
erigidas estarão suprindo os nossos
campos com 1.400 toneladas diárias de
fertilizante;
quinze
(15
estações
misturadoras estarão instaladas no
interior com seus laboratórios de análise
do solo e do tecido das plantas a fim de
possibilitar que a terra receba sempre o
adubo de que realmente necessita e não
o
que
venha
a
ser
escolhido
empiricamente
pelo
lavrador
desaparelhado.
A responsabilidade fundamental da
Ultrafértil bem o sabemos, será o
exercício de uma tarefa – acima de tudo –
educativa de fomento à técnica e
produtividade agrícola, pela disseminação
dos conhecimentos acumulados nos
países de tecnologia mais avançada."
Assim, Sr. Presidente, nós, e
também os homens do Govêrno, estamos
de parabéns. Aliás, o Govêrno deu mostra
do seu interêsse ao enviar à cerimônia
que assinalou o início da construção da
emprêsa o representante do Sr.
Presidente
da
República
tendo
comparecido, também, os Senhores
Ministros do Planejamento e da Indústria
e Comércio. O titular desta última Pasta, o
Dr. Paulo Egydio homem ainda jovem tem
demonstrado,
pelos
seus
pronunciamentos e pelas suas atitudes à
frente do Ministério espírito de verdadeiro
estadista. É um homem, portanto, que
merece louvor. S. Exa. naquela ocasião
pronunciou um memorável discurso.
Assim, Sr. Presidente, quero, nesta
oportunidade, congratular-se com o
Govêrno do Marechal Castello Branco e
com os seus auxiliares imediatos bem
como com o povo brasileiro, por essa
feliz iniciativa que certamente há de
trazer, dentro do prazo previsto um
alívio e uma melhoria para o nosso
homem no campo o qual produzindo
mais, passará, também, a con-
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sumir mais os produtos da nossa
indústria. Assim entraremos no bom
caminho
do
progresso
e
do
desenvolvimento.
Eram estas as palavras que
desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, infelizmente, certos
setores da administração pública ainda
não se compenetraram da importância da
Amazônia no cenário nacional.
Na
semana
passada,
tive
oportunidade de verberar, aqui, a
orientação do Presidente do Instituto
Brasileiro do Café, que determinou a
abertura de concorrência para o
fornecimento de sacos de papel,
destinados à embalagem do Café.
Com essa atitude, o Sr. Presidente
do IBC atirou-se, de maneira impatriótica,
contra a região amazônica pretendendo
lançar à miséria milhares de sêres
humanos, que têm sua vida baseada na
cultura e na industrialização da fibra de
juta.
Mas, não obstante a conduta
desacertada de certos homens públicos a
opinião pública brasileira se dá conta do
quanto representará para o País êsse ato
impensado do Sr. Presidente do IBC.
O jornalista Ari Cunha, no "Correio
Braziliense" de 28 do corrente, na sua
coluna Visto, lido e ouvido traz um tópico
com
o
subtítulo
IBC,
papel
e
armazenamento, que é mais uma
advertência aos responsáveis pela cousa
pública e o grito de um brasileiro bem
intencionado.
Diz o ilustre jornalista Ary Cunha.
(Lê):
– Logo no comecinho da revolução
eu estive no Paraná, e de um cafeicultor
ouvi as maiores barbaridades que se
praticavam e ainda hoje se praticam no
IBC com relação ao armazenamento de
café, que rende bilhões para um pequeno
grupo, que até as últimas eleições
sustentaram muitos candidatos. Eu fiz a
denúncia em pormenores, e não se ouviu
nenhuma providência. Passados mais de
dois anos, vê-se que situação continua
interessante a alguém muita forte.
Agora, vem o IBC com um nôvo
golpe, que é mudar a sacaria da juta por
papel.
E aqui eu advirto que não é apenas o
Amazonas, mas o Pará também e em
parte talvez o Acre, mas sobretudo a
sobrevivência da Amazônia.
Se o govêrno têm interêsse que o
Amazonas continue sendo Estado, está
no dever de impedir essa troca, que está
cheirando muito mal. Se a sacaria de juta
fôsse imprópria, se estivesse dando
prejuízo, se o uso de saco de papel em
outra parte do mundo desse maior
resultado, talvez fôsse conveniente a
gente trocar. Mas no mundo inteiro o café
é transportado em sacas de fibra que
oferecem grande resistência, e facilidade
para
colheita
de
amostra,
afora
maneabilidade para o transporte. Com a
mudança para sacos de papel, ninguém
pode
prever
quem
ganhará
a
concorrência, mas eu vou estranhar muito
se a Battes perder.
Observem, Srs. Senadores, que o
jornalista Ary Cunha já aponta uma firma
estrangeira como sendo a inevitável
ganhadora da concorrência.
Sufocar a única indústria da
Amazônia com grande rendimento, em
favor
de
uma
próspera
firma
estrangeira (talvez a única capaz de
fornecer tão grande quantidade) não
nos parece a solução mais acertada,
principalmente quando as soluções
nacionalistas têm provado que com

elas o Brasil vive melhor, embora nem
todos os Ministros pensem assim.
E o que mais nos estranha, é o
assanhamento do IBC em se sair com
uma medida destas, com rabo prêso a
tantas coisas estranhas, e ainda
procurando mais sarna para se coçar.
Vejam, portanto, Srs. Senadores,
que eu tinha razão quando advertia esta
Casa, e, através dela, todo o país,
especialmente a Amazônia, do golpe que
a medida do Sr. Presidente do IBC
representa para a região.
Como homem da Amazônia e
Presidente da Comissão de Valorização
Econômica da Amazônia no Senado,
consciente do perigo que a extinção de tal
atividade representa para a nossa região,
dirigi telegrama ao Senhor Presidente da
República pedindo sua atenção no
sentido de que evite o golpe em
andamento.
É o seguinte o teor do telegrama que
dirigi ao Sr. Presidente da República:
"Exmº Sr. Presidente da República,
Marechal Castello Branco.
Na qualidade de homem da
Amazônia e Presidente da Comissão de
Valorização Econômica da Amazônia no
Senado, tomo a liberdade para solicitar
que Vossência se digne impedir o ato do
Presidente do Instituto do Café, que
determinou a abertura de Concorrência
para fornecimento de saco de papel para
embalagem de Café. Tal orientação do
IBC, se concretizada, importará em golpe
mortal para a economia Amazônica e
aniqüilamento da promissora indústria de
fibra de juta, que constitui sólida fonte de
renda e base de vida de milhares de
homens da região, mormente a do
Amazonas
e
Pará.
Respeitosas
saudações.
–
Senador
Edmundo
Fernandes Levi, presidente da Comissão
de Valorização Econômica da Amazônia
no Senado."
Ora, Sr. Presidente, ao formular
estas declarações perante esta Casa,
quero reiterar ao Sr. Presidente da
República o apêlo feito anteriormente no
sentido de que tome as necessárias
providências que evitam tão pesado golpe
contra a Região Amazônica, armado
ninguém sabe sob que influências, mas
possìvelmente,
como
denúncia
o
jornalista Ary Cunha, com o objetivo de
entregar a embalagem do nosso café a
uma firma estrangeira.
Não é o simples fato de se
entregar
a
embalagem,
o
acondicionamento do café a uma firma
estrangeira que me faz vir à tribuna
renovar meu protesto, mas a ameaça
que isso representa para a economia
da Amazônia e o golpe que realmente
traduz para todo o Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
novamente dirijo apêlo ao Sr. Presidente
da República e aos Srs. Governadores da
Amazônia e Assembléias Legislativas
regionais para que, em movimento
comum, visando apenas à segurança
nacional e o bem-estar da Região, todos
se dirijam ao mais alto mandatário da
Nação e mostrem a inconveniência do
procedimento do Sr. Presidente do IBC,
advertindo mesmo de que isso traduz um
verdadeiro crime contra a Região
amazônica, e até em linhas mais
profundas contra a própria economia
nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
deixo aqui, mais uma vez, como homem
da Amazônia como representante do
Amazonas e como Presidente da
Comissão de Valorização Econômica da
Amazônia, o meu protesto contra essa
atitude do IBC e o meu apêlo ao Sr.
Presidente da República, no sentido de
que volte as suas vistas para êste
problema e não consista nesse atentado
que se pratica contra a Amazônia! (Muito
bem!)

Julho de 1966

1823

O SR. PRESIDENTE (Senador
Nogueira da Gama): – Tem a palavra o
nobre Senador Heribaldo Vieira.
O SR. HERIBALDO VIEIRA (não
foi revisto pelo orador): – Sr.
Presidente, o Senado Federal, no
sistema bicameral do Brasil, tem a
representação dos Estados. Desta
forma, os fatos que ocorrem nas
unidades da Federação merecem ser
trazidas ao conhecimento desta Casa.
No último sábado, o Diretório
Regional da Aliança Renovadora Nacional
sergipana, à unanimidade dos seus
membros, indicou como candidato ao
Govêrno do Estado o Deputado Federal
Lourival Batista.
Trata-se de um velho companheiro
da extinta UDN, que formou o seu espírito
político nessa corrente de opinião. É,
realmente, um jovem parlamentar que se
distinguiu no conceito dos sergipanos
pela
sua
operosidade,
dinanismo,
interêsse e paciência no trato das coisas
públicas e dos negócios do nosso
pequenino Estado.
Sábado último, era êle recebido no
Aeropôrto Santa Maria, de Aracaju, em
meio a uma explosão de contentamento
dos meus coestaduanos, que para ali
acorreram, a fim de tributar àquele
homem público a sua admiração.
Na conjuntura atual, em que a
ARENA, como o MDB, não passa de
um conglomerado de várias facções
políticas, cada qual com raízes
plantadas em solos diferentes, a tarefa
de coordenar essas correntes de
opinião, é realmente das mais árduas e
difíceis. Os sergipanos acreditam que o
Deputado Lourival Batista tenha as
condições para tomar o comando
dessa difícil tarefa porque sabem que
êle é um homens bondoso, um homem
de grande espírito público, moderado,
simples e, sobretudo, trabalhador,
capaz de imprimir ao Estado um
Govêrno não sòmente sóbrio do ponto
de
vista
político
das
facções
partidárias, mas, também, um Govêrno
magnânimo e operoso que possa fazer
com que Sergipe nesta hora difícil que
atravessa, nesta hora em que uma
encruzilhada surge no seu destino a
encontrar as soluções para os seus
magnos problemas dos quais o maior é
trazer do subsolo sergipano as grandes
riquezas que se alojam no seu seio de
maneira que não só o Brasil cresça e
prospere, mas que o pequeno estado
sergipano receba sua parcela na
prosperidade e na grandeza nacional.
Nós
confiamos
no
Deputado
Lourival Batista. Sentimos que elê tem
essas condições especiais que estamos
a exigir, neste momento. Quem por isso,
da tribuna do Senado, trazer a palavra
de Sergipe que está satisfeito e confia
nêle e, em meu nome pessoal,
congratulando-me com a solução do
Diretório Nacional que indicou à
Convenção que se realizará a 9 do
próximo mês, pela consagração do
nome de Lourival Batista, como
candidato único da ARENA ao Govêrno
sergipano. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
José Guiomard.
O SR. JOSÉ GUIOMARD (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, o nobre
colega Senador Antônio Carlos, na
qualidade de observador do Senado, já
trouxe a esta Casa, excelente e sucinto
relatório, sôbre a pendência fronteiriça
que se esboçava entre o Brasil e o
Paraguai. Assim, nossa presença hoje
na tribuna tem outro sentido. Venho
aqui, apenas por motivo de sincero
contentamento,
como
velho
demarcador de limites, e como homem
público.
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Achamos, Senhor Presidente, sem
nenhuma idéia de agradar o Govêrno, ou
o nosso chanceler, que o Itamaraty deve
marcar com uma pedra branca, o dia da
assinatura dêsse ilegível com o Paraguai
– a demarcação, ou caracterização, como
queiram, vai prosseguir, já agora, noutro
ambiente de paz e concórdia!!
Ocupamos durante alguns anos a
Subchefia da Comissão que executou no
terreno, trabalhos demarcatórios com
aquêle país. A nós coube ilegível as
povoações xifopagas de Ponta-Porã –
Pedro Juan Cabalero, de ilegível Bado –
Antônio João, indo pela cordilheira de
Maracaju até os vilarejos de Paranhos e
Ipé-Hum, já a caminho das Sete Quedas.
Ao longo dessa nossa fronteira,
sentia-se então, a lembrança da guerra
de 70, a cara passo – nas colônias e nas
escolas com o nome del Mariscal: na
picada onde se desenrolou a tragédia de
Cerro-Corá; no marco que nos recorda o
Sacrifício do Tenente Antônio João, e
até mesmo na busca incessante do
"entêrro" de Lopes, ou seja de um
presumido tesouro que se teria ocultado
numa escavação recoberta depois; por
tôda a parte, havia tristes recordações
de uma época que já passou, mas
infelizmente conservada na memória
das populações ilegível, sobretudo do
lado do Paraguai.
E' por isto, e por tantos outros
motivos, que nos cumpre a nós,
brasileiros e paraguaios, evitar novas
mágoas e decepções.
Assim compreendendo e assim
fazendo, foi possível executarmos em
pouco tempo extensa e árdua tarefa mas
confortadora diante dos seus resultados.
As populações nem sempre podiam
saber por onde passava o divisor de
águas limite estabelecido pela Tratado.
Em Ponta Porã por exemplo a
fronteira teórica teria de entrar pelo nosso
quartel de cavalaria; os paraguaios
comprenderam essa impossibilidade de
demarcar assim deslocando-se parte dos
habitantes da cidade já existente. Em
outros lugares cedemos nós, também
diante do utis – possidetis inarredável!
Era,
então,
preocupados
que
vínhamos acompanhado, agora, o rumo
dos acontecimentos que ameaçavam a
amizade que há quase um século
procurávamos cimentar com o povo
paraguaio.
Como homem público, também não
víamos
com
bons
olhos,
o
comportamento de ambos os governos...
Do
lado
de
lá,
atiçava-se
novamente a mística patriótica arraigada
na raça guarani, a única que conservou
a sua língua própria, em tôda a América,
e suscetível de violentos impulsos
emocionais; do nosso lado, é certo que
houve muito mais moderação e calma,
contudo,
mantinha-se
uma
intransigência que nos afastava do
caminho melhor...
Nem mesmo o nome do local que
deu origem à contenda, estava servindo
para amenizá-la, como se poderia
esperar! O pôrto Coronel Renato deve o
seu nome ao grande brasileiro e grande
demarcador de fronteiras, Coronel Renato
Rodrigues Pereira, com quem tivemos a
honra de servir. Mineiro, sobrinho do
Conselheiro Lafaiete Rodrigues Pereira, o
Cel. Renato foi sempre um defensor
acérrimo dos nossos direitos em diversos
casos de limites, mas nunca perdia a
esperança de uma solução pacífica,
prudente e justa.
No pôrto Cel. Renato, foram
autoridades paraguaias as primeiras a
proceder a uma espécie de ocupação,
talvez simbólica, mas com hasteamento
da sua bandeira e outras solenidades,
cremos.
Em seguida, como nunca houvera
surgido dúvida sôbre a soberania bra-
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sileira em Pôrto Cel. Renato, e tanto é
assim, que tem o nome de um dos nossos
demarcadores,
pequeno
contingente
militar foi mandado pra lá. Foi a lenha
para a ilegível que crepitou no país
vizinho.
E eis, em poucas linhas, a origem de
uma questão, a primeira vista sem maior
importância, mas cujas conseqüências
poderiam se as mais funestas.
Em que consistiu esse acôrdo
preliminar?! – na retirada do contingente
militar brasileiro, e na entrega do caso a
Comissão Mista de Limites entre os dois
países. E' certo que transigimos, não
quanto aos nossos direitos, mas quanto
ao "modus faciendi" para consegui-los.
Sr. Presidente – Srs. Senadores:
As Comissões de Limites sempre
dispuseram de pequenos contingentes
militares, mas com o destino prefixado de
apoio nos demarcadores, de segurança
do pessoal em regiões difíceis, de auxiliar
na execução dos serviços.
Usar-se, como se fosse uma previa
caracterização, de qualquer símbolo de
soberania, seja êle da administração civil,
ou militar, como para dizer – isto ja e
meu, um tal método nunca se adotou, na
zona das operações.
Andaram bem, Brasil e Paraguai,
fazendo voltar às comissões mistas a
tarefa heróica da caracterização – se as
Comissões não se entenderam, restam os
governos, como agora se fez, com
sucesso. Se os governos não se
entenderam, ainda não seria o caso de
desanimar!
O Ministro Juracy Magalhães, pelo
que sabemos, não era o responsável pelo
que vinha acontecendo. Quando chegou
ao Itamarati, aliás em boa hora, o caso já
ganhava as ruas de Assunção, com rumor
de passeatas estudantis e outras
manifestações de hostilidades ao Brasil.
Mas Sua Excelência chegou a tempo.
Recordamo-nos do seu interêsse pelas
nossas longínquas fronteiras, muito antes
de sus elevadas funções diplomaticas, de
hoje. Quando chegou a ocasião de
prestar à nossa Pátria o relevante serviço,
que acaba de prestar, estava, pelo menos
com o espírito já preparado, para
desempenhar o seu histórico papel; eis
por que me congratulo com Sua
Excelência.
Não houve desistência dos nossos
inegáveis direitos, e isto ficou claro, no
convênio que os Ministros assinaram;
mas houve transigência, na maneira de
reivindicá-los. Achamos que o Brasil fêz
bem. Muito bem. Retomamos a linha de
Rio Branco, como na questão da LagoaMirim, com o Uruguai. A previsão do
condomínio das Setes Quedas vai nos
ajudar na solução final do grave
problema. Assim queira Deus!
Os Ministros Juracy Magalhães e
Sapeña Pastor estão de parabéns! Os
Presidente Strossner e Castelo Branco
devem estar felizes! Mas, os povos do
Brasil e do Paraguai é que sairam
vitoriosos, ambos vitoriosos, convém
frisar, dentro dessa nova atmosfera de
boa vontade recíproca, e de fundadas
esperanças.
Daqui desta tribuna do povo brasileiro,
como representante de um Estado
incororado ao Brasil depois de afastados as
nuvens de uma guerra entre irmãos, pelo
gênio de Rio Branco; como demarcador de
fronteiras, e que quantos brasileiros têm
dito – que sou pelo seu govêrno, ouso
repetir o que quantos brasileiros tem dito –
que vivemos à larga nas nossas fronteiras;
não pleiteamos uma palmo de terra que os
tratados não nos permitam; estimamos a
concórdia e a justiça, e sobretudo com
relação ao Paraguai só desejamos
enterrar o passado morto, entoando cada
dia ao nobre povo guaran: Salud! (Muito
bem! Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado).

COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES
Adalberto Sena.
Vivaldo Lima.
Sebastião Archer.
Joaquim Parente.
Sigefredo Pacheco.
Dix-Huit Rosado.
Manoel Villaça.
Ruy Carneiro.
Domício Gondim.
Dylton Costa.
José Leite.
Eduardo Catalão.
Paulo Barros.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.
Aurélio Vianna.
Lino de Mattos.
José Feliciano.
Pedro Ludovico.
Lopes da Costa.
Bezerra Neto.
Antônio Carlos.
Guido Mondim – (23).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Sôbre a mesa requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 253, DE 1966
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Solicito prorrogação minha licença
mais trinta (30) dias, para prosseguir
tratamento de saúde. Saudações. –
Senador Júlio Leite.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Com a aprovação do
requerimento é concedida prorrogação
solicitada pelo nobre Senador Júlio Leite.
Continua em exercício o Suplente de
S. Exa., o nobre Senador Dylton Costa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência deferiu, hoje, os
seguintes requerimentos de informações
apresentados na sessão anterior:
Nº 250, do Sr. Senador Aurélio
Viana, ao Ministério da Fazenda;
Nº 251, do Sr. Senador Aarão
Steinbruch, ao Ministério da Viação e
Obras Públicas;
Nº 252, do Sr. Senador Josaphat
Marinho, ao Ministério da Fazenda,
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotado o período destinado
ao Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
"Votação, em segundo turno, do
Projeto de Emenda à Constituição
numero 1, de 1965, de iniciativa do Sr.
Senador José Ermírio, que da nova
redação ao § 1º do art. 153, da
Constituição Federal (aproveitamento
dos recursos minerais e energia
hidráulica)
tendo
Pareceres
sob
números 34 e 530, de 1966; da
Comissão Especial; 1º pronunciamento
favorável ao projeto; 2º pronunciamento:
favorável à emenda.
A votação da matéria não se pode
realizar na sessão de hoje, por falta de
quorum qualificado. Fica, portanto adiada
para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item 2:
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Emenda à Constituição
número 4 de 1965, originário da
Câmara dos Deputados (nº 19.B
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de 1964, na Casa de origem), que altera a
redação do art. 19) da Constituição
Federal, suprimindo-lhe o parágrafo único
(referente do prazo para aplicação, no
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia, de quantia anula não inferior a
3% da renda tributária da União), tendo
parecer, sob nº 529, de 1966, da
Comissão Especial, favorável.
Êste Projeto está nas mesmas
condições do anterior. Não pode ser
votada por falta de quorum qualificado.
Fica, pois, adiado para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 649, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
12, de 1966 (nº 166.A.59, na Casa de
origem) que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, do contrato
celebrado, em 6 de dezembro de 1952,
entre o Govêrno Federal e Antônio Adil
Mendonça e outros, para fins de irrigação
agrícola da propriedade denominada
"Gamelcira", situada no município de
Iguaçu, Estado do Ceará.
Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra, darei a
discussão como encerrada. (Pausa.)
Está encerrada.
De acôrdo com o Art. 316-A, ao
Regimento Interno, não tendo sido
apresentado emenda nem requerimento,
no sentido de que a Redação Final seja
submetida a votos, é ela considerada
como
definitivamente
aprovada,
independentemente de votação.
O Projeto vai à promulgação.
E' a seguinte a Redação Final aprovada:
PARECER Nº 649, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 1966 (nº 166-A de
1959, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
12, de 1966 (nº 166-A-59, na Casa de
origem) que determina o registro pelo
Tribunal de Contas, de contrato
celebrado, em 6 de dezembro de 1952,
entre o Govêrno Federal e Antônio Adil
Mendonça e outros.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano.
ANEXO AO PARECER Nº 649, DE 1956
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 1966 (nº 166-A de
1959, na Casa de origem.)
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do artigo
77, § 1º, da Constituição Federal, e
eu ....................................... Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966
Determina o registro pelo Tribunal de
Contas, de contrato celebrado, em 6 de
dezembro de 1952, entre o Govêrno
Federal e Antônio Adil Mendonça e
outros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas
registrará o contrato de cooperação
celebrando, em 6 de dezembro de 1952
entre o Governo Federal e Antônio
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Adil Mendonça e sua mulher, João
Coelho Lima Verde e sua mulher, José
Bezerra Pinheiro e sua mulher, Jairo Jucá
e sua mulher, Maria Eunice Lima Verde
Rocha e Maria Luíza Lima Verde Rocha,
para fins de irrigação agrícola da
propriedade denominada "Gameleira",
situada no Município de Iguatu, Estado do
Ceará.
Art. 2º Êste Decreto Legislação
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 4:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado número 60, de
1965, que da nova redação ao "caput" do
art. 1º da Lei nº 94, de 16 de setembro de
1947, que permite aos Juízes da Fazenda
Pública a requisição de processos
administrativos para a extração de peças
tendo Parecer, sob nº 647, de 1966, da
Comissão de Redação, oferecendo a
redação do vencido.
Em discussão o projeto, em seu
segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
dou como encerrada a discussão.
De acôrdo com o Artigo 272-A, do
Regimento Interno, não tendo havido
emendas, nem requerimento para que
o Projeto seja submetido a votos, é
êle
dado
como
definitivamente
aprovado,
independentemente
de
votação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PARECER Nº 647, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação do vencido, para segundo
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 60,
de 1965.
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
do vencido, para segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 60, de
1965, que dá nova redação ao caput do
artigo 1º da Lei nº 94, de 16 de
setembro de 1947, que permite aos
Juízes da Fazenda Pública a requisição
de processos administrativos para a
extração de peças.
Sala das Sessões, em 21 de junho
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – José Feliciano.
ANEXO AO PARECER Nº 647, DE 1966
Redação do vencido, para segundo
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 60,
de 1965, que dá nova redação ao "caput"
do art. 1º da Lei nº 94, de 16 de setembro
de 1947, que permite aos Juizes da
Fazenda Pública a requisição de
processos administrativos para a extração
de peças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 2º a Lei nº
94, de 16 de setembro de 1947,
que permite aos Juizes da Fazenda
Publica a requisição de processos
administrativos para a extração de
peças, passa a vigorara com a seguinte
redação:
"Art. 1º Nas causas em que forem
interessados a União, os Estados, os
Municípios, ou suas autarquias, os Juizes
da Fazenda Pública, ex officio ou a
requerimento
das
partes
poderão
requisitar, por telégrafo ou ofício os
processos administrativos relacionados
com o ato ou fato submetido ao
Judiciário."
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 5:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado numero 68, de
1965, de autoria do Senhor Senador
José Leite, que altera normas de
elaboração estatística do Sistema
Nacional de Transportes e dá outras
providências,
tendo
Pareceres
favoráveis (ns. 389 e 340, de 1966) da
Comissões – de Constituição e Justiça e
de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Nos têrmos do Artigo 272-A do
Regimento Interno, não tendo havido
emendas nem requerimento para que o
projeto seja submetido a votos, é êle dado
como
definitivamente
aprovado,
independentemente de votação.
O projeto irá à Comissão de redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 68, DE 1965
Altera
normas
de
elaboração
estatística do Sistema Nacional de
Transportes, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 2º item
8, da Lei nº 4.563, de 11 de dezembro de
1964, que instituiu o Conselho Nacional
de Transportes (CNT), o seguinte:
a) o prazo para a publicação das
estatística elaboradas pelo C.N.T não
será superior a dois (2) anos, a contar de
data do término do ano fiscal próximo
passado;
b) os quadros estatísticos, além dos
dados que permitam traçar diretrizes
para o atendimento integrado, eficiente e
econômico da atual e futura demanda de
transportes no País, indicarão os
coeficientes ou ci- que representem
explìcitamente o trecho da via, a
natureza da carga o sentido e a
intensidade do fluxo de transportes
(origem e destino), e as taxas de
evolução de procura e de oferta em
cada mercado regional e em cada setor
de transporte.
Art. 2º O Conselho Nacional de
Transportes remeterá, ao Senado Federal
e à Câmara dos Deputados, cópias
autênticas das estatísticas referidas nas
alíneas anteriores, juntamente com os
relatórios referidos no § 2º do art. 17 da
Lei nº 4.540, de 10.12.64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 6:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado número 9, de
1966, de autoria do Senhor Senador
Bezerra Neto que dispõe sôbre recursos
nas causas que fôr parte ilegível a
Fazenda
Nacional
tendo
Parecer
favorável, sob nº 257, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Nos têrmos do Regimento Interno
não tendo havido emendas nem
requerimento para que o projeto seja
submetido as votos, é êle dado como
definitivamente
aprovado,
independentemente de votação nos
têrmos do Art. 272-A do Regimento.
O projeto ira à Comissão de
Redação.

É' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 9, DE 1966
Dispõe sôbre recursos nas causas
em que fôr parte vencida a Fazenda
Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-lei nº 960 de 17 de
dezembro de 1938, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 73 – ...........................................
Parágrafo único. Se a parte vencida
fôr a Fazenda, haverá recurso para o
Tribunal Pleno, no caso de a decisão ser
de turma e não unânime.
Art. 74. Nas causas para cobrança
de dívida ativa de valor inferior a vinte mil
cruzeiros, sòmente haverá recurso
ordinário se a Fazenda fôr vencida no
todo ou em parte".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira de
Gama): – Esgotada a matéria da Ordem do
Dia. Existindo ainda matéria de urgência
para ser discutida e votada, convoco os
Srs. Senadores para uma sessão
extraordinária, a realizar-se às 16 horas e
15 minutos de hoje, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 28, de 1966 (nº 3.088B-65 na Casa de origem) que institui o Dia
Nacional do Livro, tendo pareceres (nos 643
e 644, de 1966) das Comissões de
Educação e Cultura, favorável, nos têrmos
da Emenda Substitutiva nº 1-CEC;
e de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 1953
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de
1953, originário da Câmara dos
Deputados (nº 3.614-A-53 na Casa de
origem) que aprova o contrato celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma A. Martins Mendes &
Cia. Ltda. para construção de linha de
dutos em prosseguimento, para cabos
telegráficos, no refúgio da Avenida Brasil,
desde a Caixa de Visitas nº 85, até a
Caixa nº 99 inclusive tendo pareceres
favoráveis (nos 594 e 595, de 1966) das
Comissões: de Constituição e Justiça e
de Finanças, com voto vencido do Sr.
Senador Adolfo Franco.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 157, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Projeto Lei da Câmara nº 157, de 1966
(nº 3.744-A-66 na Casa de origem) que
abre ao Poder Legislativo – Senado
Federal e Câmara dos Deputados –
créditos suplementares no total de Cr$
900.000.000 (novecentos milhões de
cruzeiros) para refôrço de dotações
orçamentárias que especifica, tendo
parecer favorável, sob nº 688, de 1966,
da Comissão de Finanças.
PARECER Nº 554, DE 1966
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 554, de 1966, da Comissão de
Economia, sôbre o Oficio S/Nº, de 12 de
maio de 1966, do Presidente do Conselho
Superior do Comércio Exportador de Café
Brasileiro, encaminhando sugestões para
a elaboração do Plano Financeiro e do
Regulamento de Embarques da safra de
1965/1966 (Parecer pelo arquivamento).
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Está encerrada a
sessão.
(Encerra-se a sessão às 16 horas e
5 minutos)
ATA DA 93ª SESSÃO, EM 30 DE
JUNHO DE 1966
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 16 horas e minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalbeto Sena
José Guiomard
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Sigefredo Pecheco
Wilson Gonçalves
Manoel Villaça
Dix-Huit Rosado
Ruy Carneiro
Domício Gondim
Heribaldo Vieira
Dylton Costa
José Leite
Eduardo Catalão
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Paulo Barros
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Lino de Mattos
Péricles Pedro
José Feliciano
Pedro Ludovico
Lopes da Costa
Fillinto Müller
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Mem de Sá
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O SR PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há expediente a ser
lido. Não há oradores inscritos.
(Pausa)
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, de Projeto
de Lei da Câmara número 28, de VTFF
(nº 3.033-B-65 na casa de origem) que
institui o Dia Nacional do Livro, tendo
Pareceres (ns. 643 e 644, de 1966), das
Comissões de Educação e Cultura
favorável, nos têrmos da Emenda
Substitutiva nº 1-CEC; e de Constituição e
Justiça, pela constituicionalidade e
juridicidade.
A discussão do projeto, com
substitutivo, foi encerrada na sessão de
24 do corrente.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentado. (Pausas.)
Está aprovado.
O projeto fica prejudicado.
A matéria vai à Comissão de
Redação, para redigir o vencido, que
voltará à Ordem do Dia, em turno
suplementar:
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E' o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA SUBSTITUTIVA
Nº 1-CEC
Institui o Dia Nacional do Livro, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o "Dia Nacional
do Livro", que será comemorado,
anualmente, no dia 29 do mês de outubro.
Art. 2º O Ministério da Educação e
Cultura através do Serviço Nacional de
Bibliotecas e do Instituto Nacional do
Livro, organizará e fará executar planos
para cumprimento do estatuído nesta Lei.
Parágrafo único. Sem interrupção das
atividades escolares, nos estabelecimentos
federais de ensino e nos particulares de
qualquer
grau,
seja
obrigatória
a
comemoração da data referida no art. 1º,
devendo o Ministério da Educação e Cultura,
promover entendimentos coro as autoridades
estaduais e municipais, a fim de que, igual
orientação seja dispensada nas escolas a elas
subordinadas.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
E' o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 1966
(Nº 3.088-B-65, na Casa de origem)
Institui o "Dia Nacional do Livro".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o "Dia Nacional
do Livro", que será comemorado,
anualmente, no dia 29 do mês de outubro.
Parágrafo único. E' obrigatória a
comemoração da data nas escolas publicas e
particulares de ensino primário e médio, sem
interrupção dos trabalhos escolares.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 96, de 1953,
originário da Câmara dos Deputados (nº
3.611-A de 1953 na Casa de origem) que
aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e
a firma A. Martins Mendes & Cia. Ltda,
para construção de linha de dutos
em prosseguimento, para cabos tele-

gráficos, no refúgio da Avenida Brasil,
desde a Caixa de Visitas nº 85, até a
Caixa nº 99, inclusive, tendo Pareceres
favoráveis (ns. 594 e 595, de 1966) das
Comissões: de Constituição e Justiça e
de Finanças, com voto vencido, Sr.
Senador Adolfo Franco.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
dou-a como encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Está aprovado. O projeto irá à
Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 1953
Aprova o contrato celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos
e A. Martins Mendes & Cia. Limitada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o contrato celebrado
em 29 de dezembro de 1949, entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e A.
Martins Mendes & Cia. Ltda. para construção
de uma linha de dutos em prosseguimento,
para cabos telegráficos, no refúgio central da
Avenida Brasil, desde a Caixa de Visitas nº 25,
na confluência da Avenida Francisco Bicalho,
até a Caixa nº 99, inclusive.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 157, de
1966 (nº 3.744-A-66, na Casa, de
origem), que abre ao Poder Legislativo –
Senado Federal e Câmara dos Deputados
– créditos suplementares no total de Cr$
900.000.000 (novecentos milhões de
cruzeiros) para refôrço de dotações
orçamentárias que específica, tendo
Parecer Favorável, sob nº 688, de 1966,
da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
dou-a como encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá á
sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 157 DE 1966
(Nº 3.744-A-56, na Casa de origem)
Abre ao Poder Legislativo – Senado Federal e Câmara dos Deputados – créditos
suplementares no total de Cr$ 900 000.000 (novecentos milhões de cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias que específica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Poder Legislativo – Senado Federal – o credito suplementar de
Cr$ 600.060.000 (seiscentos e sessenta milhões de cruzeiros) ao Orçamento vigente (Lei
nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965), para refôrço das seguintes dotações:
2.02.00 –
3.0.0.0 –
3.2.0.0 –

Senado Federal
DESPESAS CORRENTES
Transferências Correntes

3.2.3.0 –
01.01 –
01.02 –
01.03 –

Inativos............................................................
Proventos.........................................................
Vantagens incorporadas..................................
Abono provisório e novas aposentadorias......

250.000
150.000
40.000

440.000

3.2.5.0 –
01.01 –

Salário-Família
Pessoal Civil..........................................................................

40.000

Em milhares de cruzeiros

4.0.0.0 –
4.3.0.0 –
4.3.5.0 –
4.3.5.1 –

DESPESAS DE CAPITAL
Transferência de Capital
Contribuições Diversas
Entidades Federais, inclusive para pagamento de
contribuição do Senado Federal ao Instituto de
Previdência dos Congressistas (Lei nº 4.284,art.6º, letra b)
Total ............................................................................
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180.000
660.000

Art. 2º Fica aberto ao Poder Legislativo – Câmara dos Deputados – o crédito
suplementar de Cr$ 240.000.000 (duzentos e quarenta milhões de cruzeiros) ao
Orçamento vigente (Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965), para refôrço das
seguintes dotações:

2.01.00 –
3.0.0.0 –
3.2.0.0 –
3.2.3.0 –
01.00 –
03 –
4.0.0.0 –
4.3.0.0 –
4.3.5.0 –
4.3.5.1 –

Câmara dos Deputados
DEPESAS CORRENTES
Transferências Correntes
Inativos
Pessoal Civil
Abono provisório e novas aposentadorias ...........................
DESPESAS DE CAPITAL
Transferências de Capital
Contribuições Diversas
Entidades Federais
1) Contribuição da Câmara dos Deputados ao Instituto de
Previdências dos Congressistas ..........................................
Total .............................................................................

Em milhares
de cruzeiros

90.000

150.000
240.000

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
E' lida a seguinte:
Gama):
Sr. Presidente:
Para substituir o Senador Gay da
Item 4
Fonseca, na Vice-liderança da ARENA,
tenho a honra de indicar o Senador
Discussão, em turno único, do Antonio Carlos.
Parecer nº 554, de 1966, da Comissão de
Sala das Sessões, 30 de junho de
Economia, sôbre o Ofício sem número, de 1966. – Filinto Müller.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
12 de maio de 1965, do Presidente
do Conselho Superior do Comércio Gama): – A comunicação vai à
Exportador
de
Café
Brasileiro, publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
encaminhando,
sugestões
para
a
elaboração do Plano Financeiro e do Gama): – De acôrdo com o art. 39 da
Regulamento de Embargues da safra de Constituição
Federal,
alterada
1965-1966.(Parecer pelo arquivamento.).
pela Emenda Constitucional nº 17, o
Congresso Nacional estará em recesso a
Em discussão o parecer.
partir de amanhã, até o dia 31 de julho
Se nenhum dos Srs. Senadores próximo.
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
Voltará a reunir-se o Senado a 1º de
discussão. (Pausa.)
agôsto com a seguinte:
Está encerrada.
Em votação.
ORDEM DO DIA
Os Srs. Senadores que aprovam o
SESSÃO EM 19 DE AGÔSTO DE 1966
parecer, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
(Segunda-feira)
E' o seguinte o parecer aprovado:
1
PARECER
Nº 554, DE 1966
Votação, em segundo turno, do Projeto
de Emenda à Constituição nº 1 de 1965, de
Da Comissão de Economia, sôbre o iniciativa do Senhor Senador José Ermírio,
ofício de 12 de maio de 1965, do, Conselho que dá nova redação ao § 1º do art. 153, da
Superior do Comércio Exportador de Café Constituição Federal (aproveitamento dos
Brasileiro,
encaminhando
sugestões recursos minerais e energia hidráulica),
formuladas para a elaboração do Plano tendo Pareceres sob números 34 e
Financeiro e do Regulamento de 530, de 1966; da Comissão Especial; 1º
Embarques da safra de 1965-1966.
pronunciamento: favorável ao projeto; 2º
pronunciamento: favorável à emenda.
Relator: Sr. Attílio Fontana.
O Conselho Superior do Comércio
2
Exportador
de
Café
Brasileiro
(CONSCECAB), por seu Presidente.
Votação, em primeiro turno, do
oficiou ao Senado Federal, encaminhando Projeto de Emenda à Constituição nº 4,
as sugestões que formulou para a de 1965, originário da Câmara dos
elaboração do Plano Financeiro e do Deputados (nº 19-B-64, na Casa de
Regulamento de Embarques da safra origem), que altera a redação do art. 19)
cafeeira de 1965-1966.
da Constituição Federal, suprimindo-lhe o
Tomando conhecimento da matéria, parágrafo único (referente ao prazo para
opinamos pelo seu arquivamento.
aplicação, no Plano de Valorização
Sala das Sessões, em 31 de maio de Econômica da Amazônia, de quantia
1966. – Pedro Ludovico, Presidente. – anual não inferior a 3% da renda tributária
Attílio Fontana, Relator. – João Abrahão. da União), tendo parecer, sob nº 529, de
– José Ermírio. – José Feliciano.
1966, da Comissão Especial, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Está encerrada a sessão.
Gama): – Sôbre a mesa comunicação
(Levanta-se a sessão de 16 horas e
que vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário.
40 minutos.).
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
Em reunião de 16 do corrente, a
Comissão
Diretora
promoveu
os
seguintes funcionários:
– na vaga de Ronaldo Pacheco de
Oliveira, Vicente Oliveira de Lara
Resende, a Oficial Legislativo, PL-6, por
merecimento absoluto, de acôrdo com o
disposto no art. 2º da Resolução nº 19-62,
– Isabel Magalhães Evangelista e
Marilia Brício Dolher da Silva, a Auxíliar
Legislativo PL-7 e PL-8, respectivamente
ambas por antiguidade, e Maria Luiza
Soares de Castro a PL-9, por
merecimento.
Na vaga de Aristides de Moraes
Filho: Marcelo Zamboni e Luiz Carlos
Homem da Costa, por merecimento a PL7 e PL-8, respectivamente e Maria Delith
Caldas Pereira, por antiguidade, a Auxiliar
Legislativo, PL-6.
– Na vaga de Roldão Pimentel
Simas: Arnaldo Gouveia Castelo Branco,
por merecimento, a Ajudante de Porteiro,
PL-7,
A vaga de Auxiliar de Portaria, PL-8,
e ocupada por Pedro Cidral Mansur,
readaptado ex offício, em 05.11.64, e que
se achava como excedente na classe.
– Na vaga de José de Freitas: Mário
Mendes da Silva, por antiguidade a
Ajudante de Porteiro, PL-7; Amphrisio
Santos, por merecimento a Auxiliar de
Portaria, PL-8; José Washington Chaves,
por antiguidade, a Auxiliar de Portaria,
PL-9: e Odélio Alves, de Auxiliar de
Limpeza, PL-11, a Auxiliar de Portaria,
PL-10, por antiguidade, em obediência ao
disposto no art. 2º, § 1º da Resolução nº
64, de 1964.
– Na vaga de Djalma Pereira
Madruga: Mário Martins Neto, por
merecimento, a Porteiro, PL-6: Jorge Pinto
de Alvarenga, por merecimento, a Ajudante
de Porteiro, PL-7; Sebastião Miguel da
Silva, por antiguidade a Auxiliar de Portaria,
PL-8;
Moisés
Júlio
Pereira,
por
merecimento, a Auxiliar de Portaria, PL-9, e
Antônio Augusto de Andrade, por
antiguidade, de acôrdo com o disposto no
art. 2º, § 1º da Resolução nº 64-64 de
Auxiliar de Limpeza, PL-11, a Auxiliar de
Portaria, PL-10.
– Na vaga de José Vieira dos Santos:
José Moisés Maia, por antiguidade, a Auxiliar
de Portaria, PL-9; Manoel Eduardo e Silva, por
merecimento, obedecido o disposto no artigo
29, § 1º da Resolução nº 64-64, de Auxiliar de
Limpeza, PL-11, a Auxiliar de Portaria, PL-10.
– Na vaga de Alcides de Oliveira;
Hermes Peçanha Gomes, por antiguidade, a
Ajudante de Porteiro, PL-7; Georgino Avelino
da Costa, por Merecimento, a Auxiliar de
Portaria, PL-8; Olívio Jacinto dos Santos por,
Merecimento, a Auxiliar de Portaria, PL-9; e
Aleixo Ramirez Gonzalez, por antiguidade,
nos têrmos do artigo 2º, § 1º de Resolução
nº 64-64, de Auxiliar de Limpeza, PL-11, a
Auxiliar de Portaria PL-10.
– Na vaga de Geraldo Teodoro
Ferreira, Auxiliar de Portaria, PL-3,
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é absorvido Antônio Galdino da Silva, que
se encontrava corno excedente na classe.
– Na vaga de Cyro Vieira Xavier:
Justino Lyra Mendes a Motorista, PL-8,
por merecimento; a Darcy Martins da
Silva, a Motorista, PL-9 por antiguidade.
Secretaria do Senado Federal, em
30 de junho de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
COMISSÃO DE PROMOÇÕES
A Comissão de Promoções em
reunião realizada em 28 do mês em
curso, ao tomar conhecimento da
existência de vagas nas carreiras de
Oficial Legislativo, Auxiliar Legislativo e
Motorista, organizou nos têrmos do artigo
98 da Resolução nº 6, de 1960, as
seguintes listas:
Vaga decorrente da exoneração a
pedido, de Beatriz Brown Costa Oficial
Legislativo, PL-6, ocorrida em 17 de
março de 1966:
De Auxiliar Legislativo, PL-7 a Oficial
Legislativo, PL-Acesso – Merecimento
Absoluto – Concorrem todos os
ocupantes com interstício na classe final
da carreira de Auxiliar Legislativo (PL-7),
de acôrdo com o disposto no art. 2º da
Resolução 19, de 1962:
José Ney Passos Dantas
Susy Cunha e Cruz
Helena Brown Hadjinicolaou
William Lima Machado Newton
Genoveva Ayres Ferreira Dias
Alexandre Marques de Albuquerque
Mello
Laurita Fanaia de Barros
Evandro Mesquita
Hélio Dolher da Silva
Hugo Rodrigues de Figueiredo
Silvia Minazi Mantovani Peixoto
Arlete Berlota Tapajós
Fernando Silva de Palma Lima
De Auxiliar Legislativo, PL-8 a PL-7 –
Critério – Merecimento.
Concorrem: 1. Dalmar Geraldo
Lacerda Guimarães – Vindo de lista
anterior.
2. Dinah Martins Perácio – Vinda de
listas anteriores.
3. Francisco Gonçalves de Araújo.
De Auxiliar Legislativo, PL-9 a PL-8 –
Critério - Antiguidade.
Cabe a Nilson Roberto de Novaes
Carneiro Campello.
De Auxiliar Legislativo, PL-10 a PL-9
– Critério – Merecimento.
Concorrem:
1 – Cláudio Carlos Rodrigues Costa
– Vindo de lista anterior.
2 – Ney Madeira.
3 – Paulo Machado Alvim.
Vaga decorrente da exoneração, a
pedido, de Celso Freitas Cavalcante,
Auxiliar Legislativo, PL-7, ocorrida em
17.3.1966:
De Auxiliar Legislativo PL-8 a PL-7 –
Critério – Antiguidade.

Cabe a Artemira Sampaio Castelar.
De Auxiliar Legislativo, PL-9 a PL-8 –
Critério – Merecimento.
Concorrem:
1 – Ivan d'Apremont Lima
2 – Sandor Perfeito.
Vindos de lista anterior.
3 – José Carlos Vidal.
De Auxiliar Legislativo, PL-10 a PL-9
– Critério – Antiguidade
Cabe a Mário Nelson Duarte.
Vaga decorrente da aposentadoria ele
Julieta Ribeiro dos Santos, Oficial Legislativo,
PL-3, ocorrida em 28 de maio de 1966.
Os Ofial Legislativo, PL-4 a PL-3 –
Critério – Antiguidade.
Cabe a Elza José Muniz de Mello.
De Oficial Legislativo, P-5 a PL-4 –
Critério – Antiguidade.
Cabe a Luzia Jeanne Marie Lisboa
Robichez.
De Oficial Legislativo PL-6 a PL-5 –
Critério – Merecimento.
Concorrem:
1 – Jorge Paiva do Nascimento.
2 – Luiz Carlos Lemos de Abreu –
Vindo de listas anteriores.
3 – Maria Helena Bueno Brandão
– Vinda ele lista anterior.
De Auxiliar Legislativo, PL-7 a Oficial
Legislativo, PL-6 – Acesso – Merecimento
Absoluto – Concorrem todos os
ocupantes com intertício na classe final
da carreira de Auxiliar Legislativo (PL-7),
conforme determina o art. 2º da
Resolução 19, de 1962.
José Ney Passos Dantas
Suzy Cunha e Cruz
Helena Brown Hadjnicolaou
Wiiliam Lima Machado Newton
Genoveva Ayres Ferreira Dias
Alexandre Marques de Albuquerque
Mello
Laurita Fanaia de Barros
Evandro Mesquita
Hélio Dolher da Silva
Hugo Rodrigues de Figueiredo
Sylvia Minazi Mantovani Peixoto
Arlete Belota Tapajós
Fernando Silva de Palma Lima
De Auxiliar Legislativo, PL-8 a PL-7 –
Critério – Merecimento.
Concorrem os que sobrarem da lista
correspondente à vaga de Beatriz Brown
Costa e mais
Diva Falconi de Carvalho
De Auxiliar Legislativo, PL-9 a PL-8 –
Critério – Antiguidade.
Cabe a Paulo Irineu Portes.
De Auxiliar Legislativo, PL-10 a PL-9
– Critério – Merecimento.
Concorrem os que sobrarem a lista
correspondente à vaga de Beatriz Brown
Costa e mais
Raimundo Mariz Neto
Vaga decorrente da aposentadoria
de Adonias Pedro da Costa, Motorista.
PL-9, ocorrida em 17-2-1966:
De Motorista, PL-10 a PL-9 – Critério
– Merecimento.
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Concorrem:
1 – Jorge Parreira da Silva
2 – Newton da Silva Marques Vindos
de lista anterior
3 – Orestes Pereira Lopes
Vaga decorrente da aposentadoria
de Nelson Lima Dável Motorista, PL-9 em
26.5.1966.
De Motorista, PL-10 a PL-9 – Critério
– Antiguidade.
Cabe a Durval dos Santos.
Secretaria do Senado Federal, em
30 de junho de 1926. – Evandro Mendes
Vianna Presidente da Comissão de
Promoções.
Resolução de nome
No ato de nomeação republicados de
ordem do Senhor 1º Secretário do Diário
do Congresso Nacional, de 16 de junho
de 1966, onde se lê: Joana Cleide Mario
Ferreira; leia-se: Cleide Maria Barbosa
Ferreira.
Secretaria do Senado Federal, 28 de
junho de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
COMISSÃO DE INQUÉRITO
PORTARIA Nº 19
O Presidente da Comissão de
Inquérito, designado pela Portaria nº 11
de maio de 1966, do Exmo. e PrimeiroSecretário do Senado Federal, tendo em
vista o disposto no art. 227, da Resolução
nº 6-60 resolve designar Heliantho
Siqueira Lima, Oficial-Legislativo, PL-6,
do Quadro da Secretaria ao Senado, para
acompanhar o Processo Administrativo a
que responde o Sr. Paulo Ferreira Leite,
Auxiliar de Limpeza, apresentar a
respectiva defesa escrita no prazo de dez
dias, visto achar-se o acusado em lugar
incerto e não sabido, não tendo atendido,
no prazo legal,citação por Edital.
Brasília, 22 de junho de 1963. –
Aloísio Barbosa de Souza, Presidente da
Comissão de Inquérito.
PORTARIA Nº 20
O Presidente da Comissão de
Inquérito designado pela Portaria nº 8 de
14 de abril de 1966, do Exmo. Senhor
Primeiro-Secretário do Senado Federal,
tendo em vista o disposto no art. 227, da
Resolução nº 6-60, reserve designar o
Bel. Heliantho Siqueira Lima, OficialLegislativo. PL-6, ao Quadro da
Secretaria do Senado para acompanhar o
Processo Administrativo a que responde o
Sr. Mário e Jager, Auxiliar de limpeza, e
apresentar a respectiva defesa escrita no
prazo de dez dias, em virtude de não ter o
indiciado feito, no prazo legal não
obstante ter sido legalmente intimado
para tal fim.
Brasília, 23 de junho de 1968. –
Aloísio Barbosa de Souza, Presidente da
Comissão de Inquérito.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice- Presidente – Nogueira da Gama
1º-Secretário – Dinarte Mariz
2º-Secretário – Gilberto Marinho
3º-Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º-Secretário – Cattete Pinheiro
1º-Suplente – Joaquim Parente
2º-Suplente – Guido Mondim
3º-Suplente – Sebastião Archer
4º-Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 16:30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filito Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antonio Balbino
Arthur Virginio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarao Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4as.-feiras, ás 16 horas.

SUPLENTES

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornnausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Pericles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA
TITULARES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineo Bornhansen
Adolpo Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Julio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Pericles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiros

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ás dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: senador José Cândido
ARENA

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos
ARENA
TITULARES

TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras às quinze horas.

Bezerra Beto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(5 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domicio Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Filinto Muller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

(7 MEMBROS)

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assumpção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcellos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Muller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calanzans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcellos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 noras.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Oscar Passos
Silvestre Péricles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente:José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza
Reuniões; Quartas-feira às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
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CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
Instruções para o processamento da inscrição perante a Mesa do
Resolve
Congresso Nacional, de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da
conceder inscrição aos Senhores General de Exército Arthur da Costa
República
e Silva e Doutor Pedro Aleixo para, como candidatos da Aliança
Renovadora Nacional a Presidente e Vice-Presidente da República,
A Mesa do Congresso Nacional, tendo em vista o disposto no respectivamente concorrerem à eleição, pelo Congresso Nacional, a
art. 9º do Ato Institucional nº de 2, de 27 outubro de 1965, realizar-se ao dia três de outubro do ano em curso.
combinado com o art. 1º do Ato Complementar nº 9, de 11 de maio de
1966.
Brasília, 28 de junho de 1966.
Resolve baixar as seguintes instruções para o processamento da
inscrição de candidatos à eleição para Presidente e Vice-Presidente da
AURO MOURA ANDRADE
República, pelo Congresso Nacional, a realizar-se no dia 3 de outubro do
Presidente
ano em curso:
1) O requerimento de inscrição, assinado pelos órgãos competentes
O Presidente do Congresso Nacional, no uso de suas atribuições:
do Partido interessado, deverá ser acompanhado dos documentos,
Considerando que Sua Excelência o Senhor Zalman Shazar,
devidamente formalizados e legalizados, constantes do art. 1º do Ato Presidente do Estado de Israel, visita o Brasil em momento em que o
Complementar número 9.
Parlamento Brasileiro se acha em recesso constitucional;
2) Recebido o requerimento, o Presidente o mandará autuar e
Considerando que são devidas àquele ilustre Chefe de Estado as
designará um dos Secretários da Mesa do Congresso Nacional para maiores homenagens, pela sua alta personalidade e como supremo
funcionar como relator no caso.
mandatário de seu povo;
3) No prazo de cinco dias, o Relator se pronunciará sôbre a
Considerando os sentimentos brasileiros de fraterna amizade pela
documentação. Se não houver diligências a cumprir, o Relator apresentará milenar nação israelita e pelo jovem Estado de Israel;
desde logo o seu Parecer definitivo.
e atendendi ao que lhe foi requerido em sessão do Congresso
4) Em caso de falhas na documentação ou formalidades a Nacional pelo Deputado Cunha Bueno,
preencher, o Presidente concederá ao Partido prazo para o seu
Resolve:
cumprimento.
Designar, sob a Presidência daquele Deputado, os Senhores
5) Quando necessária, a retirada de documentos para os fins do item Senadores Aarão Steinbruch e Irineu Bornhausen e os Senhores
anterior será permitida, mediante recibo firmado por pessoa devidamente Deputados Altino Machado, Emmanuel Waismann e Cunha Bueno, para
credenciada pelo Partido.
constituírem comissão de recepção ao eminente visitante.
6) O Parecer final do Relator deverá ser conclusivo, no sentido da
concessão ou denegação da inscrição. Será submetido à Mesa, cuja
Brasília, 30 de junho de 1966. – Senador Auro Moura Andrade,
deliberação, quando favorável à inscrição, se formalizará em Resolução Presidente do Congresso Nacional.
que, assinada pelo Presidente, será publicada no Diário do Congresso
Nacional.
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
7) Concedida a inscrição, em livro próprio se lavrará têrmo que será
PRESIDENCIAIS
assinado pelo Presidente.
8) Ao Partido requerente se comunicará, em ofício do Primeiro
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Secretário, o despacho de concessão ou denegação da inscrição, sendo- Constituição e do art. 1º, nº IV do Regimento Comum, convoca as duas
lhe fornecidas, em certidão, cópias ou fotocópias autenticadas, os textos Casas do Congresso Nacional para em sessões conjuntas a realizarem-se
da Resolução do têrmo de inscrição e de outras peças do processo, nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, ás 21 horas, no Plenário da Câmara dos
quando o solicitar.
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Brasília, 20 de junho de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente
INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Em cumprimento a despacho do Senhor Presidente do Congresso
Nacional faço saber que a Mesa do Congresso concedeu, nos
têrmos da Resolução a seguir transcrita, a inscrição, requerida pela
Aliança Renovadora Nacional, dos Srs. General-de-Exército Arthur
da Costa e Silva e Doutor Pedro Aleixo, como candidatos,
respectivamente, aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, na eleição a realizar-se no dia 3 de outubro do ano em
curso, de acôrdo com o disposto no art. 5º do Ato Institucional nº 3, de
1966.
Brasília, 4 de julho de 1966. – Gilberto Marinho, 1º Secretário em
exercício.
A Mesa do Congresso Nacional.
tendo em vista o que lhe requereu, em vinte e dois de junho
dêste ano, a Aliança Renovadora Nacional, pela sua Comissão Diretora
Nacional;
atendendo ao disposto no artigo nono, do Ato Institucional número
dois, de vinte e sete de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco,
combinado com o artigo primeiro do Ato Complementar número nove, de
onze de maio de mil novecentos e sessenta e seis,
tendo em vista que foram apresentados os documentos exigidos
pelo artigo primeiro do Ato Complementar número nove e,
finalmente,
considerando que foram observadas ao formalidades estabelecidas
nas suas Instruções de vinte do corrente mês.

Dia 2 de agosto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137,
de 1965 no Senado que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado
de segurança a servidor público civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente
SESSÃO CONJUNTA
EM 2 DE AGÔSTO DE 1966, ÀS 21 HORAS
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-63 no
Senado, que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de
segurança a servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C.N.), que institui o Quadro do Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações (COXTEL) e dá outras previdências.
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ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Veto
1º
2º

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Matéria a que se refere
§ 1º do art. 1º do projeto.
Parágrafo único art 2º.

DIRETOR GERAL

SESSÃO CONJUNTA
Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66 (C.N.), que dispõe sôbre o
intercâmbio comerciar com o exterior, cria o Conselho Nacional de Comercio Exterior
e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
§§ 4º, 5º, 6º e 7º art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 59.
Art. 64.

Reunião conjunta das Mesas do Senado Federal e Câmara dos Deputados, realizada
em 16/6/1966
Aos 16 dias do mês de junho, de 1966, às 21h 30 m, reúnem-se na Sala da Comissão de
Finanças do Senado, as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Presentes
os senhores Moura Andrade, Nogueira da Gama, Gilberto Marinho, Barros Carvalho, Cattete
Pinheiro, Joaquim Parente, Guido Mondin, Sebastião Archer, Raul Giuberti, respectivamente,
Presidente, Vice-Presidente, 2º, 3º, e 4º Secretários e 1º, 2º, 3º e 4º Suplentes de Secretários
do Senado Federal e os senhores Adaucto Cardoso, José Bonifácio, Nilo Coelho, Henrique de
La Rocque, Aniz Badra e Ary Alcântara, respectivamente, Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º,
2º, 3º e 4º Secretários da Câmara dos Deputados. Ausentes, por motivo justificado, os
Senhores Senador Dinarte Mariz, 1º Secretário do Senado e Deputado Baptista Ramos, 1º
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados. Presentes também os Senadores Daniel Krieger e
Aurélio Vianna, respectivamente, Líderes da Maioria e Minoria do Senado e o Deputado Abel
Raphael. Com a palavra o Presidente Moura Andrade solicita que o Deputado Adaucto
Cardoso, Presidente da Câmara, assuma a direção dos trabalhos, o que é aceito. O Senhor
Presidente declara que se encontra em pauta para a reunião conjunta das Mesas o exame da
oportunidade e da conveniência da aplicação do disposto no Decreto Legislativo nº 18, de
1964. Depois de longamente debatido o assunto as duas Mesas decidem, unânimemente, não
aplicar a correção monetária aos subsídios e ajuda de custo dos Senadores e Deputados, por
haverem considerado que, estando a esgotar-se a atual Legislatura, o assunto será mais
apropriado e com maior oportunidade tratado por ocasião da fixação dos subsídios e ajuda de
custo que devem vigorar na próxima Legislativa. Nada mais havendo a tratar, às 23h 30m, o
Senhor Presidente declara encerrada a presente reunião e eu, Paulo Affonso Martins de
Oliveira, Secretário-Geral da Presidência da Câmara dos Deputados. lavrei a presente ata. –
Auro de Moura Andrade, Presidente do Senado Federal. – Adaucto Cardoso, Presidente da
Câmara dos Deputados.
SENADO FEDERAL
ATAS DAS COMISSÕES
Comissão Especial, criada pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965 para "Proceder ao estudo e a
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços da exportação das
matérias primas, minerais e produtos
agropecuários nacionais"
ATA DA 28ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 28 DE OUTUBRO DE 1965
Aos vinte e oito dias do mês de
outubro do ano de mil novecentos e
sessenta e cinco, as vinte e uma horas
e quinze minutos, na Sala de Reuniões
da Comissão de Finanças do Senado
Federal, sob a presidência do Senhor
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente,
presentes os Senhores Senadores
José Ermírio, Relator, Attílio Fontana,
José Feliciano e Raul Giuberti, reúne-se
a Comissão Especial do Senado
Federal, criada pela aprovação do
Requerimento nº 285, de 1965, para
tomada do depoimento do Senhor Doutor
Aristides Amadeo Germani, Presidente
da Ação-Moageira de Fomento ao
Trigo
Nacional,
que
comparece
acompanhado
do
Senhor
Doutor
João Tamer, Vice-Presidente daquela
entidade. Acham-se presentes, ainda,

os Senhores Senadores José Leite e
Guido Mondim.
Deixam de comparecer, por motivos
justificados, os Senhores Senadores
Heribaldo Viera, Vice-Presidente, e
Argemiro de Figueiredo.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada e assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Abrindo os trabalhos o Senhor
Presidente
dá
conhecimento
aos
Senhores membros da Comissão da
presença no recinto dos trabalhos do
Senhor
Doutor
Aristides
Amadeo
Germante e convida Sur Senhoria,
juntamente o Doutor João Tamer a
tomarem assento à Mesa dos trabalhos.
A seguir, pelo Senhor Presidente e
concedida a palavra ao Senhor Presidente
da Ação-Moageira de Fomento ao
Trigo Nacional que, antes de iniciar sua
exposição sôbre o trigo, sua plantação,
sua
genética,
novas
variedades,
desenvolvimento do plantio no Rio Grande
do Sul e outros Estados, situação atual
da Ação Moageira, lê para conhecimento
dos Senhores membros da Comissão
ofício de nº 1.229, datado de 22 de outubro
de 1965, do Senhor Secretário da
Agricultura do Estado do Rio Grande do
Sul em que encaminha informes elabora-
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dos por técnicos daquela Secretaria sôbre
trigo e soja.
Em prosseguimento, o depoente dá
começo a sua exposição para, em
seguida,
passar
a
responder
as
indagações formuladas pelo Senhor
Senador José Ermírio, Relator da
Comissão.
No decorrer das respostas do
Senhor Aristides Amadeo Germani aos
quesitos formulados pelo Senhor Relator,
o Senhor Doutor João Tamer, VicePresidente da Ação Moageira, tem
oportunidade de usar da palavra a
fim de, assessorando o convidado,
apresentar esclarecimentos sôbre os
assuntos debatidos.
Concluídas
as
respostas
do
depoente
ao
Senhor
Relator
os
Senhores Senadores Attílio Fontana,
José Feliciano e Guido Mondim passam
a formular indagações aos depoentes
obtendo, na oportunidade, as respostas
desejadas.
Em seguida, o Senhor Presidente
apresenta
os
agradecimentos
da
Comissão aos Senhores Doutor Aristides
Amadeo Germani e João Tamer pela
presteza
com
que
acolheram
a
convocação deste órgão e determina que
o apanhamento taquigráfico dos debates,
juntamente os dados apresentados,
passem a fazer parte integrante da
presente ata, sendo publicados como
anexos, no Diário do Congresso Nacional.
O Senhor Presidente, zero horas e
cinqüenta minutos, do dia vinte e nove de
outubro de mil novecentos e cinqüenta e
cinco, encerra a presente reunião e, para
constar, eu. J. Rey Passos Dantas,
Secretário da Comissão, lavrei a presente
ata que, uma vez lida, aprovada e
assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Publique-se. Em 9-11-65. – Senador
Sigefredo Pacheco, Presidente.

ANEXO A ATA DA 28ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 28-10-65, ÀS 21,15
HORAS
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO
Integra da apanhamento taquigráfico
referido na Ata
Presidente:
Senador
Sigefredo
Pacheco.
Relator: Senador José Ermírio.
Convidado:
Doutor
Aristides
Amadeo Germanl, Presidente da Ação
Moageira
de
Fomento
ao
Trigo
Nacional.
Comissão Especial do Senado
Federal para proceder ao estudo e à
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços da exportação das
matérias-primas, minerais e produtos
agropecuários nacionais.
Reunião de 28 de outubro de 1965 às
20 horas.
Presidente:
Senador
Sigefredo
Pacheco.
Relator – Senador José Ermírio.
Convidado – Dr. Aristides Amadeo
Germani, Diretor-Presidente da Ação
Moageira
de
Fomento
do
Trigo
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (senador
Sigefredo Pacheco): – Está aberta a
sessão.
Dispensada a leitura da ata, a
requerimento do nobre Senador José
Ermírio,
Relator,
dou-a
como
aprovada.
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Encontra-se entre nós o Dr. Aristides
Amadeo Germani, Diretor-Presidente da
Ação Moageira de Fomento do Trigo
Nacional, atendendo convite que esta
Comissão lhe formulou de prestar
esclarecimentos referentes ao temário
que lhe foi oferecido e que se refere à
situação do trigo nacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Presidente, o Dr. Aristides
Amadeo Germani é um homem esforçado
e fundou, no Rio Grande do Sul, a Ação
Moageira de Fomento do Trigo Nacional,
que hoje congrega 75% dos moageiros do
Rio Grande do Sul, e está se esforçando
para promover o desenvolvimento do trigo
baseado na mais perfeita técnica.
Conforme V. Ex.ªs sabem, a situação do
trigo e do petróleo são as mais difíceis no
País.
Pelo depoimento prestado pelo
Presidente da Petrobrás, no próximo ano
vamos para 150 mil barris diários, o que
já representa 50% do consumo.
O SR. PRESIDENTE (senador
Sigefredo Pacheco): – Tem a palavra o
Dr. Aristides Amadeo Germani.
O DR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Sr. Presidente, em primeiro
lugar passo às mãos de V. Ex.ª o ofício
do Secretário de Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul, acompanhado de um
trabalho sôbre o Melhoramento do Trigo
que infelizmente não pode estar presente.
Se V. Ex.ªs me permitem, farei a
leitura do trabalho elaborado pela Ação
Moageira, a fim de evitar que sejam feitas
perguntas já transcritas aqui. (Lê:)
Exmo. Sr. Senador Presidente e
demos membros da Comissão Especial
do Senado, criada em virtude do
Requerimento nº 285-64.
A "Ação-Moageira de Fomento ao
Trigo Nacional", com sede em Pôrto
Alegre, experimenta a honra de acudir ao
pregão com que foi distinguida e o faz sob
a inspiração do conceito de Aristóteles,
segundo o qual "dizer que, o que é, é, e o
que não é, não é, eis a verdade".
Nem poderia ser de outra forma.
Fala-se em trigo no Brasil, desde os
mais remotos tempos. A mesma
constante ainda é a tônica de nossos
dias. Mas, remontar ao passado, perquirir
fatos,
correlacionar
acontecimentos,
senão para unicamente extrair as
preciosas lições que lá se encontrem,
seria o mesmo que fazer história, produzir
literatura.
Tal coisa, porém, não parece que
seja o concreto objetivo final dessa
ilustrada Comissão. Também não é,
segundo a "Ação-Moageiro" entende, a
forma positiva de enfrentar com ânimo de
resolver, o problema real que se encarna
no
indesviável
propósito
de
dar
crescentemente trigo ao Brasil.
Ninguém é capaz de negar que a
Nação ambiciona, no transcorrer dos
séculos, auto-bastar-se na produção de
trigo. Não o tem conseguido. Mas a
proposição, apaixonante sob todos os
aspectos,
que
envolvem
questões
políticas, técnicas, humanas, econômicas
sociais, de segurança e soberania
continua insolúvel, em permanente
desafio ao civismo e ardor de quantos
tem a ela ofertado sua dedicação.
Necessita pois, de uma vez por
tôdas, que seja encarada de frente. De
frente e com fibra, tenacidade, fé,
confiança, despreendimento, coragem,
decidida e planejamento racional, objetivo
integrado.
Requer, ainda, que os espíritos se
mantenham prevenidos contra os males do
lírico otimismo que transborda, exagera,
oblitera e desfigura, quando não é
interesseiro e adia, protela, procrastina, à
espera do amanhã natural. A apriorística
expectativa fácil e risonha é prejudicial.
Deve, necessariamente, ceder o passo ao
estudo incessante e sereno, tranquilo,
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profundo e impessoal da realidade.
Aí é que podem ser encontrados, no
final das contas, os autênticos fatores
capazes de estimular a pesquisa,
incentivar
a
experimentação
e
intencionado, inteligentemente norteado,
patriòticamente conduzido, com vontade
inquebrantável de vencer e disposição
para construir obra duradoura que
pouco até frutifique, quiçá, no presente,
mas que seja perene garantia do
futuro.
Nas linhas gerais do panorama
assim esboçado em traços tão ligeiros é
que se inspirou o ideário que teve como
resultante a "Ação-Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional" que já se orgulha de
ser uma realidade palpável a serviço de
nobres objetivos:
A "Ação-Moageira" tem por escopo
fundamental, nos têrmos da sua norma
estatutária, "a integração de meios, a
reunião de esforços e a constituição
de
fundos,
tudo
visando
o
desenvolvimento global da triticultura no
País, pelo estímulo à correspondente
investigação científica e aperfeiçoamento
tecnológico".
Para atingir o preenchimento de suas
finalidades, cumpre à "Ação-Moageira":
I – amparar e fomentar o
desenvolvimento global da triticultura no
País;
II – elaborar um plano de
desenvolvimento científico para execução
a curto e a longo prazo, abrangendo:
a) o incremento da pesquisa visando
a consolidação das lavouras existentes e
o incentivo à criação de outras;
b) a formação, em escala crescente,
de pessoal técnico e científico, de alto
nível, com vistas às necessidades da
pesquisa e do fomento;
III – fiscalizar a aplicação dos
recursos que fornecer;
IV – conceder bôlsas de estudos de
especialização e de pesquisas, ou
complementá-las, no País ou no exterior,
a fim de incrementar a ilegível.
V – manter cadastro de pesquisas e
experimentações sob seu amparo;
VI – promover e manter estudos
atualizados sôbre o estado geral da
lavoura tritícola, identificando as terras e
as variedades de trigo e sementes
que devam merecer prioridade de
fomento e estimulando a formação de
pessoal
apto
para
as
novas
especialidades que interessem ao seu
desenvolvimento;
VII – promover ou subvencionar
publicações sôbre os resultados das
pesquisas e experimentações, com vistas
a dar a conhecer o seu trabalho às
autoridades e à opinião pública;
VIII – celebrar convênios com a
União Federal, os Estados e os
Municípios, entidades paraestatais e
particulares, desde que tenham por
objeto o preenchimento de suas
finalidades;
IX – realizar o mais que se tornar
necessário para atingir os fins a que se
propõe.
Quando se sabe que o Brasil
legisla sôbre o trigo há mais de um
século – foi em 1857 que o Parlamento,
ainda no segundo Império, votou a Lei nº
939, autorizando, já naquela época, o
Govêrno a fazer a despesa necessária
para a aquisição de sementes de trigo e
distribui-las aos lavradores do Império –
e que pouco ou nada, em verdade,
progredimos de lá para cá, nêsse
importante setor da nossa economia,
inquestionável se torna que o ideal
programático a que se votou a “AçãoMoageira", representa um exemplo
positivo de firmeza e se encontra
admiràvelmente abroquelado aos mais
sérios e respeitáveis fundamentos
históricos dos interêsses nacionais a que
se propõe servir.
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Dessa
maneira,
é
sob
a
responsabilidade do pesado compromisso
que a "Ação-Moageira" voluntàriamente
assumiu, que passa a abordar o temário que
lhe foi reservado pela ilustrada Comissão:
1. Trigo – Sua Plantação – Sua
Genética – Novas Variedades –
Desenvolvimento do Plantio no Rio
Grande do Sul e outros Estados
A fim de encorpar quanto possível a
leal cooperação que deseja submeter ao
órgão que V. Exa. tão superiormente
preside, a "Ação-Moageira" reproduz os
elementos que configuram a realidade
estatística da produção nacional de trigo
nos últimos 25 anos e por onde se
descortina, sem véus nem loas, a
impressionante dimensão do problema:
PRODUÇÃO INDUSTRIALIZÁVEL
Anos
1940..................................
1941..................................
1942..................................
1943..................................
1944..................................
1945..................................
1946..................................
1947..................................
1948..................................
1949..................................
1950..................................
1951..................................
1952..................................
1953..................................
1954..................................
1955..................................
1956..................................
1957..................................
1958..................................
1959..................................
1960..................................
1961..................................
1962..................................
1963..................................
1964..................................
1965..................................

Toneladas
129.000
30.200
32.300
91.600
70.880
103.400
41.300
81.200
164.000
161 600
178.700
260.100
210.000
288.100
460.000
380.000
550.000
845.000
800.000
285.000
326.000
253.000
102.000
250.000
208.000
196.000

Convém ressalvar que há quem
afirme que a produção nacional de trigo
não ultrapassou, nunca, as 550.000
toneladas referentes à safra de 1956. As
mesmas asseverações consideram que
os montantes relacionados aos anos de
1956 e 1957, incluam os volumes fictícios
oriundos das fraudes ensejadas pelo
sempre nefasto sistema de corrigir
anomalias através das engenhosas
fórmulas de inspiração artificialista.
Retomando, porém, o fio das
reflexões expostas, a "Ação-Moageira"
sustenta que ao lado das exíguas
quantidades produzidas sucessivamente
pelas safras tritícolas, o que resta da
triticultura nacional sobrevive e se
mantém como ato de arrôjo.
A êsse propósito afirmou com acêrto
irrecusável e o fez de público, há pouco
tempo – o eminente Secretário da Agricultura
do Rio Grande do Sul, Engenheiro
Agrônomo Adolfo Antônio Fetter:
"Apesar de amparo que sempre teve
do Governo Federal, no setor de preços
mínimos razoáveis e de comercialização
assegurada, a triticultura tem sofrido
reveses pela falta de um suporte
cientifico, dos trabalhos que chamamos
de pesquisa básica e aplicada, capazes
de nos levar à maior produtividade e,
portanto, a garantia de progresso.
Ainda nos falta um conhecimento
mais exato de nossas condições ecológicas,
possível
através
da
conclusão
do
levantamento de solos e de rêde de estações
agrometereológicas.
O
conhecimento
sistematizado do solo constitui elemento
básico, indispensável para qualquer tipo de
planejamento agrícola regional, posto
que representa um verdadeiro documentário
que revela as possibilidades atuais
potenciais do solo, com vistas ao
seu racional aproveitamento. Apesar
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da colaboração Ministerial – Secretaria da
Agricultura, o levantamento de solos
encontra-se na iminência de prosseguir
em termo reduzido, face á exiguidade
de recursos disponíveis. A ação
complementar da iniciativa privada
poderia fazer com que êste trabalho
ficasse concluído dentro de dois ou no
máximo três anos. Um outro exemplo
semelhante, seria o da instalação de
mais sete estações metereológicas,
completando a rêde de Secretaria da
Agricultura".
Não obstante essas dificuldades
tremendas, que ainda entorpecem a
constituição da infraestrutura que pode
responder pelo sucesso do maior índice
de produtividade no rendimento da
produção agrícola em geral e da
triticultura em particular, sabe-se que a
"Estação Experimental de Júlio de
Castilhos", registra, no momento, especial
sucesso com novas linhagens de trigo,
fato que é sumamente auspicioso
mencionar. Aliás, o intenso trabalho
técnico-científico levado a afeito pela
Secretaria de Agricultura do Rio Grande
do Sul, é de molde a contemplar os
objetivos governamentais. Eis ai uma
conquista que se deve creditar ao
indiscutível gabarito do seu quadro
técnico e ao impulso infatigável do
operoso titular daquela pasta.
Por parte do "Instituto de Pesquisas
e Experimentação Agropecuárias do Sul",
localizada em Pelotas e com jurisdição
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, é esplêndido, também,
o trabalha técnico-científico realizado
em favor da triticultura. De par com
inúmeras variedades novas, de apreciável
rendimento comprovado, seus técnicos,
sob
a
orientação
intelectual
e
administrativa do Diretor Fernando
Silveira da Mota, não esmoreceu no
trabalho de investigação científica a que
se acham devotados.
E' preciso, no entanto, que se afirme,
com a mais sincera expressão, que o
epílogo de todos êsses episódios, em si
mesmo notáveis, sòmente poderá ser
uma grande produção nacional de trigo,
quando fôrem equacionados os cruciais
problemas condicionantes do sucesso,
como sejam, por exemplo, os que se
entendem com a continuidade das
experimentações; com a consolidação da
lavoura atual; com a abertura e
implantação de novas frentes de plantio
de trigo com sementes certificadas, ou, no
mínimo, selecionadas; com a farta
multiplicação de sementes em campos
especiais; com a adubação e fertilização
corretas; com a disponibilidade de
defensivos para a lavoura, com medidas
de extensão que ensinem e divulguem
novas técnicas de plantio, novas práticas
fito-sanitárias; com providências que
indiquem as regionalizações; que criem e
difundam uma consciência discernida do
que é a boa semente; que facilitem
a
mecanização,
isto
para
falar,
exclusivamente, naquêle imenso conjunto
de medidas e providências que se
incluem, por sua natureza, na esfera da
agrotecnia pura.
E' preciso, também, que se afirme,
com a mesma sinceridade de expressão,
que não há mais tempo a perder. Longos e
preciosos anos decorreram, em que o
desentrosamento e o descaso foram as
marcas dominantes. Os quarenta campos
de multiplicação de sementes de trigo, que
há mais de um quarto de século, a Lei nº
470, de 9 de agôsto de 1937, mandava
instalar, dez no Rio Grande do Sul, sete em
Santa Catarina, seis em São Paulo, quatro
em Minas Gerais, um em Goiás, um
no Espírito Santo, um em Pernambuco
e um na Bahia, jamais foram implantados.
O laboratório central, especializado,
previsto para ficar subordinado ao
órgão que avocasse a intensifica-
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ção tritícola – mandado, também, Instalar
ilegível aquela mesma Lei – com a
finalidade de que nêle se realizassem estudo
de panificação das diferentes variedades de
trigo colhidas no País e a controlar as
conclusões das pesquisas químico-biológicas
procedidas nas estações experimentais,
também não chegou a ser instalação. Mais
tarde, a Lei nº 586, de 23 de dezembro de
1948, autorizou a desapropriação ou compra
de 16 léguas de sesmaria de campo, no
município de Bajé, para que o Govêrno
do Estado do Rio Grande do Sul a
destinasse à cultura mecanizada de trigo.
Nem a compra, nem a desapropriação,
tornaram-se, afinal, efetivas. Simplesmente,
pois, deixou de ser instalado o núcleo tritícola
previsto para o Rio Grande do Sul. Não
o foi, igualmente, o do Paraná, de quem
também cogitava a mesma Lei nº 586. E os
núcleos tritícolas de Santa Catarina
(Curitibanos) e o de Goiás (Veadeiros), pelo
que se conseguiu saber a respeito, não realiPAÍSES
Dinamarca...............................................
Holanda...................................................
Bélgica.....................................................
Inglaterra.................................................
Irlanda.....................................................
Suíça.......................................................
Alemanha................................................
França.....................................................
Áustria.....................................................
Suécia.....................................................
Noruega...................................................
Estados Unidos.......................................
México.....................................................
Canadá....................................................
Argentina.................................................
Uruguai....................................................
Brasil……………………………………….
Chile........................................................
Peru.........................................................
Colômbia.................................................
Japão.......................................................
Turquia....................................................
Líbano.....................................................
Síria.........................................................
Paquistão................................................
Iraque......................................................
Egito........................................................
O mesmo autor esclarece, à página
29 de sua valiosa monografia, que
as culturas de trigo na Rússia apresentem
baixa produção, como conseqüência
de diversos fatôres, entre os quais
destaca: – "carência do emprêgo de
fertilizantes, baixo índice de mecanização
– (em 1952 as propriedades tritícolas
norte-americanas, com cêrca de 1/3
da área soviética possuíam 980.000
combinadas,
enquanto
que
na
URSS, em 1957, seus lavradores
possuíam apenas 433.000 combinadas);
deficiências
da
estrutura
agrária
soviética.
Acredita a "Ação-Moageira" que o
rendimento agrícola constitui elemento
que
pode
ser
tecnològicamente
conduzido e é imperativo da honra
nacional aplicar esforços e sacrifícios
em seu favor, máximo quando hoje se
sabe que a experiência dos séculos
abona o estudo de Malthus, publicado
em 1798, lançando o princípio de que
a população cresce em programação
geométrica, ao passo que os meios de
subsistência progridem em ascenção
aritmética.
Particularizando o caso do Brasil,
é conhecido que êle apresenta,
sem qualquer ênfase, um índice de
crescimento populacional da ordem
de ilegível ao ano. Isso significa
que seremos 100 milhões em 1970;
150 milhões em 1982; 200 milhões
em 1990 e 225 milhões no ano de
2000.
Por outro lado, sendo, como somos,
oito habitantes por quilômetro qua-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
zaram, cumpridamente, suas finalidades.
Determinava, ainda, aquela mesma
Lei, a construção de obras necessárias à
irrigação das plantações de trigo do
núcleo de Patos, onde também havia
interesse e reinavam condições propícias
à cultura do trigo. A "Ação-Moageira"
ignora, todavia, o resultado a que ali se
chegou ao cabo de tantos anos.
E' imperioso concluir, portanto, que o
baixo rendimento médio colhido entre
nós tem suas razões à superfície. Surge,
então, como descomunal o passivo
que aí está para ser solvido. formado
por uma série inacabada de erros e
omissões. E tanto mais corresponde aferir
devidamente a importância do problema,
quando se verifica (Of. "Análise e
Tendências da Cultura do Trigo", do Eng.
Agr. Jurandyr de Andrade Frattini), que é
o seguinte o panorama da produtividade
agrícola, revelada pelos resultados
atingidos por 27 nações:
1955
KG/HA
3.791
3.933
3.711
3.352
2.800
3.087
2.922
2.276
2.250
2.028
1.778
1.330
1.063
1.467
1.292
1.101
921
1.345
1.025
851
2.221
976
857
299
747
318
2.267

1956
KG/HA
4.000
3.593
3.157
3.115
3.161
2.578
2.933
2.070
2.271
2.398
2.800
1.357
1.419
1.692
1.317
837
967
1.290
885
833
2.093
873
857
686
737
591
2.344

1957
KG/HA
4.266
3.970
3.596
3.185
3.174
2.939
2.500
2.358
2.223
2.222
2.143
1.459
1.368
1.185
1.208
992
946
–
–
–
2.163
1.158
929
879
772
768
2.307

drado, êsse fato importa dizer que
enquanto não temos nenhum problema
de espaço, sobra-nos, ao mesmo
tempo, espaço para a expansão das
áreas atuais e para a criação de
novas que sirvam de palco ampliado
para a nossa produção pecuária e
agrícola.
Essas
perspectivas
erguem
verdadeiro clamor. Exigem que os
homens de responsabilidade madruguem
na tomada das posições impostas pelas
linhas sagradas do dever para com a
Pátria.
A "Ação-Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional", está firmemente
convencida
de
que
adotou
comportamento que guarda perfeita
compatibilidade com as exigências
apontadas. Além disso, desvanecida com
o nunca resgateado apoio de parte
ponderável
da
indústria
moageira
localizada no Rio o Grande do Sul, em
Santa Catarina, no Paraná, em São
Paulo, na Guanabara, no Espírito Santo,
em Minas Gerais, na Bahia, em
Pernambuco e no Maranhão, acredita,
firmemente
também,
que
poderá
continuar cumprindo, com galhardia e
desassombro, os seus mandamentos
estatutários, estruturados, à sua voz em
normas válidas e saudáveis, onde não há
lugar para incompreensões, nem para a
capitalização de ressentimentos.
Mercê do grato e incentivante
acolhimento que encontrou, gerador do
lastro financeiro que recebeu daquelas
fontes, conseguiu sem subterfúgios
nem transigências com o que entendia

e entende combater e substituir,
conseguiu, disse, nos poucos meses de
sua existência, construir um belo acêrvo
que beneficia, direta e estreitamente, a
economia tritícola, a saber:
1 – Convenio com o Ministério da
Agricultura, em 25 de maio de 1965, no
valor de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros), para assegurar a imediata
recuperação das casas de vegetação do
"Instituto de Pesquisas e Experimentação
Agropecuárias do Sul", em Pelotas.
Danificadas por uma chuva de granizos, e
devido à falta de recursos orçamentários
para a sua incontinenti reconstrução,
ficaram sùbitamente interrompidos os
imparalizaveis estados e pesquisas
destinados ao melhoramento, bem assim
da criação e dos "testa" com as
variedades de trigo obtidas e do contrôle
direto das doenças, com o emprêgo,
inclusive, de meios químicos, que nelas
se realizavam. Felizmente, as respectivas
obras de recuperação se acham
concluídas, o que acontecer antes da
época prevista para o seu término. Serão,
brevemente, inauguradas.
2 – Convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, em 28 de maio de 1963,
no valor de Cr$ 10.000 (dez milhões de
cruzeiros).
Teve
por
objetivo
a
complementação da rêde de estações
metereológicas do Estado do Rio Grande
do Sul, pela montagem de novas
unidades nos municípios de Soledade,
Santo
Augusto,
Irai,
Jaguarão,
Livramento, Quaraí e Alegrete, destinadas
a compor os meios de que o Rio Grande
do Sul necessitava para realizar seus
trabalhos de pesquisas climatológicas.
Tratava-se de um moderno conjunto
doado pela República Federal da
Alemanha, em 1962, ao Rio Grande do
Sul. A montagem da nova rêde deverá
estar ultimada até o dia 28 (vinte e oito)
de fevereiro de 1966.
3 – Convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul, em 19 de agôsto de 1965,
no valor de Cr$ 2.160.000 (dois milhões e
cento e sessenta mil cruzeiros). A tanto
montou o encargo financeiro que a "AçãoMoageira"
assumiu,
objetivando
assegurar a realização de um curso de
formação metódica de observadores
agrometerologicos, a ser ministrado pelo
Estado do Rio Grande do Sul, em sua
Estação Experimental de Veranópolis,
com a duração de 60 (sessenta) horas. O
Rio Grande de Sul assumiu a obrigação
de admitir aos seus servidos os quarenta
e oito primeiros colocados nas provas
finais.
A
celebração
dêsses
postos
obedeceu, rigorosamente, à filosofia de
ação adotada e que obedece ao princípio
de que o planejamento não só pode como
deve ser uma obra de realização
conjunta. Mas não é assim, porém, no
tocante à execução, que melhor se
resguarda quando fica aos cuidados
exclusivos de uma parte, sob a vigilante
fiscalização da outra. Cumprem-se,
assim, e com finalidade, as metas,
estabelecidas.
Dessa maneira, e por via de
natural consequência, as 24 Estações
Experimentais do Rio Grande do Sul,
serão, de imediato, equipadas com
pessoal tècnicamente apto, o que até hoje
ainda não se dera. Aliás, o cargo de
observador metereológico também não
fôra, precedentemente, institucionalizado
no Rio Grande do Sul, o que sòmente
veio a ocorrer no dia 6 de agôsto último,
através do Decreto número 17.412,
publicado no D.O. de 9 de agôsto de
1965.
A "Ação-Moageira" e com ela a
indústria moageira associada, têm,
pois, motivos de sôbra para honrar-se
da cooperação que pôde dar ao
Estado do Rio Grande do Sul. E almeja
continuar dispondo de recursos que
secundam o desejo que alimenta de
expandir sua atividade, de modo
a abranger no seu âmbito e interêsse
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tritícola também presente em outras
unidades federativas.
As 24 estações metereológicas
do Rio Grande do Sul, com seu
aparelhamento material e humano
aprimorado, vão poder identificar e
estruturar as condições de meio em todo
o território do Estado, para individualizar e
caracterizar as reações das plantas, em
face dos diversos fatôres atuantes em
cada "habitat", objetivando alcançar os
mais altos rendimentos, no campo da
moetecnia,
inclusive.
Poderão
ser
singularizadas as condições ótimas, como
os fatores acaso limitares. Possibilitará,
por fim, dentro de alguns anos, o
zoneamento esalógico do Estado.
Os dois convênios são, em suma,
dois passos coordenados, que se
conjugam e completam. Formulados em
políticas comuns, de objetivos também
comuns, alimentam-se na certeza de que
o produtor brasileiro, da agricultura ou da
pecuária, não pode mais estar sob a
dependência direta das improvisações,
nem sujeito às leis do acaso.
2. – SEMENTES DE TRIGO
Se é exato que o País já dispõe de
variedades que apresentam rendimentos
encorajadores, através das experimentações
de campo a que têm sido submetidas,
também é verdade que a importante tarefa
da multiplicação, necessita, urgentemente,
ser complementada, para não dizer
intensificada. É para êsse problema de alta
complexidade e profunda significação –
verdadeiro ponto de estrangulamento da
expansão tritícola – que a "Ação-Moageira"
está, de momento, com suas vistas voltadas,
através de sua Assessoria Técnica e
Científica.
Duas boas medidas, em tal sentido,
foram tomadas recentemente. Uma, pela
criação da Comissão Brasileira de Trigo,
instituída pela Portaria nº 949, do Exmo.
Sr. Ministro da Agricultura (D.O.U.I. de
2.12.64), no plenário da qual a "AçãoMoageira" tem representante. A outra, em
razão da Lei nº 4.727, de 17.7.65,
instituindo a fiscalização do comércio de
sementes e mudas e dando outras
providências. Acaba, aliás, de ser
regulamentada pelo Decreto nº 57.061, de
15 do corrente. (D.O.U I. de 21.)
Representam, ambas, um bom avanço,
relativamente à defesa e sanidade das
sementes e mudas, motivo pelo qual, no que
tange aos aspectos focalizados, afloram
rumos que facilitam o encaminhamento das
insubstituíveis soluções técnicas.
E' preciso, no entanto, que o trabalho
fecundo lhes dinamize a potencialidade,
para que não se tornem verdadeiras
letras mortas.
De fato, de nada terão valido as
excelentes disposições se, no campo
da respectiva execução, o problema das
sementes
de
trigo
não
encontrar
dimensionamento equacionado com acêrto
e visão. Nada melhor transmite uma
idéia segura acêrca de suas gigantescas
proporções,
do
que
esta
simples
consideração: – para uma produção de trigo,
da ordem, digamos, de dois milhões de
toneladas – que é em quanto se pode
estimar o consumo real de hoje no País –
seriam necessários, em números redondos,
200.000 toneladas de sementes, vale dizer,
quantidade igual à produção atual de trigo
industrializável; (Nota: – tomou-se por base,
para a feitura do cálculo supra, que é de
natureza simplesmente exemplificativa, e
quantidade de 100 quilos de sementes por
hectare e a produção de 1.000 quilos de
trigo, também por hectare).
3. – SITUAÇÃO ATUAL DA "AÇÃOMOAGEIRA"
Conquanto a matéria do tópico já
resulte, de certa maneira, do que
acaba de ficar exposto – tal a integração
que a entidade alcançou na vivencia
e convivência com o problema a
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que esá consagrando a sua operatividade
– não chega a significar demasia, algumas
breves considerações finais.
A "Ação-Moageira de Fomento ao
Trigo Nacional", é uma sociedade civil,
constituída em Pôrto Alegre, no dia
10 de fevereiro de 1965, por inúmeros
estabelecimentos moageiros sensibilizados
com proposta em tal sentido formulada
pela S.A. Moinhos Rio Grandenses e que a
assembléia determinou fôsse transcrita na
ata dos trabalhos.
Criada, embora, no Estado mais
meridional da pátria, é uma entidade aberta
a quantos estabelecimentos moageiros do
País queiram a ela associar-se, nos têrmos
das respectivas prescrições estatutárias.
Mantém-se pela contribuição de seus
associados, fixada à razão de Cr$ 100
(cem cruzeiros), por tonelada de trigo
efetivamente recebido.
Integram
seu
quadro
social,
desfrutando
o
tratamento
e
as
prerrogativas de sócios fundadores, entre
outras as seguintes emprêsas moageiras
que já realizaram boa parte de sua
contribuição para êste exercício, a saber:
Rio Grande do Sul
Cr$
Moinhos Gernani S.A.............. 1.200.000
Gaúcha Cerealista S.A............
200.000
Moinhos Cruzeiro do Sul S.A..
874.850
Moinhos Trigonal Ltda. ...........
200.000
S.A. Moinhos Rio Grandenses... 2.700.000
Primo Fabris & Cia. ................
200.000
Moinhos Popular S.A .............
300.000
Moinhos de Trigo Indígena ....
600.000
Agro-Moageira S.A .................
160.000
Indústrias de Alimentos Ltda...
143.730
Dal Molin S.A Com. Agr….......
500.000
Moinhos Guarani S.A .............
220.000
Irmo Tombini & Cia. ...............
100.000
Moinhos Reunidos S.A ...........
100.000
Grando & Cia. Ltda ................
14.000
Moinho Pama S.A. .................
600.000
Alípio Fadres & Filhos Limitada..
16.700
Irber & Cia ..............................
30.000
Moinho Saverianense Limitada
36.450
Bacchim, Lewis S.A Ind. Com.
e Agricultura............................
171.980
Trierweiler & Cia. Ltda ...........
82.000
Moinho Uruguai Ltda ..............
20.700
Engenho Gabrielense S.A .....
102.500
Imp. e Exp. de Cereais Ltda ..
180.000
Crestani S.A ...........................
25.000
União Sul Brasileira de
Cooperativas Ltda ..................
414.000
Moinho São Jerônimo Limitada.
50.000
Grindani S.A ...........................
200.000
Moinho Minuano Ltda .............
36.000
Moinho do Sul Ltda ................
300.000
Moinho Santo Augustense Ltda...
25.400
Macari Meneghel Ltda ............
18.000
Moinho Lanambi Ltda .............
25.000
Moinho N. S. do Carmo Ltda ..
25.300
Moinho do Centro S.A ............
218.920
Santa Catarina
Moinho Catarinense S. Anônima.
Perdigão S.A. – Ind. e Com ...
S.A Ind. e Com. Concórdia ....

200.00
161.400
68.800

Paraná
Moinho Paranaense Ltda .....

174.830

São Paulo
S.A Moinho Santista – Ind.
Gerais..................................
Moinho da Lapa S.A ...........
Moinho Paulista Ltda ..........

5.000.000
600.000
196.660

Guanabara
Moinho Fluminense S.A .....
Diando Lopes & Cia. Ltda ...
S.A. Moinho Inglês .............

8.172.400
1.158.700
366.110

Rio de Janeiro
Ind. e Com Moageira S.A .....

750.000

Espírito Santo
Buaiz S.A. – Ind. e Comércio.....

560.000
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Bahia
S.A. Moinho da Bahia...........

330.620

Pernambuco
Grandes Moinhos do Brasil S. A...

Custeio e remessa de
"Brasil Moegeiro" ................
1,36%
5) Aluguéis, água, luz, limpeza
e gastos diversos................
1,32%
6) Convênios celebrados ........ 64,33%
7) Disponível em caixa e bancos . 8,95%
100,00%

6.052.800

Maranhão
Maranhão Industrial S.A.........
500.00
Pessoas jurídicas .................. 34.332.850
Pessoas naturais ...................
294.000
Total Geral conhecido até
esta data: .............................. 34.626.850
Dirigem-na os seguintes órgãos:
Conselho Superior, assim constituído:
Conselheiros Efetivos: – Hildo da
Costa Guilleuz – Hilson Cunha de Almeida
– Joaquim Monteiro de Abreu – Roberto
Germani – Tranquilo Paulo Gobbi –
Severino José Tondo – José De
Nadal – Romano Massignam – Alfredo
Augusto Ferreira – Francisco Dias de
Macedo – Harold Davies Fleming – Walter
Fontana.
Conselheiros Suplentes: – Oswaldo
Cypriano Guindani – Danilo João de
Deus – Lauro Möller – Domingos
Branco Ribas – Augusto Franzei – Antônio
Pretto Neto – Saúl Brandalise – Nicolino
Ventriglia – Álvaro Lewis – A. G.
Nascimento – Geraldo Galeno Megale
Apocalipe.
Diretoria-Executiva, formada pelos
seguintes elementos:
Diretor-Presidente: Aristides Amadeo
Germani;
Diretores Vice-Presidentes: José Buais
e João Tamar;
Diretor-Secretário: Henrique, Thermann;
Diretor-Tesoureiro:
Carlos
Emilio
Trierweiler.
Desempenham gratuitamente seus
mandatos, os dirigentes da "AçãoMoageira". As rendas da entidade são de
exclusiva aplicação no País, rigorosamente
de acôrdo com os mandamentos do
Estatuto, do qual se anexa um exemplar,
para o integral conhecimento de suas
disposições, por parte da ilustrada
Comissão Especial.
A
"Ação-Moageira"
já
desfruta
personalidade jurídica reconhecida pelo
Poder
Judiciário.
Seus
documentos
constitutivos estão devidamente arquivados
no Cartório do Registro Especial de Pôrto
Alegre, conforme o registro lavrado no Livro
"A", nº 7, do "Registro de Pessoas
Jurídicas", à fls. 8 verso, sob o nº 3.472,
para os efeitos e sob as condições que a
legislação brasileira estabelece.
Deseja
ressaltar,
finalmente,
à
esmerada consideração de V. Exas.,
que
a
receita
apurada
encontrou
aplicação definida pelos seguintes índices
legítimos retrato sem retoque de sua
administração:
1) Despesas de organização,
legalização, instalação da
sede,
inclusive
móveis
utensílios telefone .................. 15,98%
2) Condução, correspondência,
impostos,
material
de
expediente,
inauguração,
serviço contábeis .................... 6,45%
3) Despesas bancárias, ordenados,
serviços
extraordinários,
despesas de viagem, etc .............. 1,61%
4) Aquisição
de
jornais
e
revistas,
portes
postais,

A "Ação-Moageira" está convicta de
que elucidou perfeitamente perante V.
Exas., a sua natureza, o seu programa, a
atividade que desenvolveu nestes meses
de sua existência. Está igualmente
convicta de que revelou sua inspiração
mais profunda e que foi sincera e
explícita nas afirmações que produziu.
Sumamente honrada – repete – pela
alta distinção do convite que recebeu,
continua, irrestritamente ao dispor de V.
Exas., a quem reafirma desde logo, a
renovada expressão de seu mais alto
aprêço e de sua especial e sutil
consideração.
Pôrto Alegre, 25 de outubro de 1965.
– Aristides A. Carmani,
DiretorPresidente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Presidente, ouvimos com
atenção a exposição do Sr. Aristides
Amadeo Germani.
Minha primeira pergunta é se o
preço atual do trigo é satisfatório para o
produtor.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Está custando, para os
moageiros, cento e cinquenta e sete mil
cruzeiros a tonelada, o que para a
produção do trigo nacional talvez não
seja o almejado.
Quanto à produção quantitativa por
hectare, ainda é um pouco baixa. De um
ano para cá é que foi lançada, no
mercado, uma nova variedade de trigo,
só existente no Instituto de Pelotas. Com
o correr do tempo em um ou dois anos,
essa
variedade
dará
resultados
surpreendentes.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há poucos dias o Sr.
Fernando da Mota fez-nos uma
declaração, que muito nos alegrou e
entusiasmou. E' que a variedade IAS –20
tem dado, em certa região, cêrca de três
mil quilos por hectare. O México tinha
uma
produção
de
1.100
quilos;
ultrapassou de 2.500 quilos. O problema
do México não se baseia na variedade,
mas na fertilização e preparo do solo, na
irrigação, na sua dedicação, de corpo e
alma, que bem define ação de rara
capacidade. Êste ano já exportou cêrca
de 700 mil toneladas. E' uma grande
coisa, pois além de ter uma produção
auto-suficiente, já manda para fora o seu
excedente. O Brasil precisa mais de trigo
do que o México, que tem uma população
de apenas 40 milhões de habitantes,
enquanto que nós já ultrapassamos 80
milhões. E' uma situação cada vez mais
séria. O Brasil para viver hoje, precisa
exportar 2 milhões de dólares por ano. O
preço atual de 157 mil cruzeiros a
tonelada.
De modo que o Instituto de Obregon,
no México, fêz um trabalho de gigantes,
com a cooperação do Egito, da Austrália e
um pouco da Itália. Da Itália trouxeram um
grande conhecimento. A Itália não tinha
trigo; quem botou trigo na Itália foi
Mussolliní. Forçou a Itália a ter 8, 9 milhões
de toneladas de trigo por ano. Até hoje,
naquela área relativamente pequena
que a Itália possuir produz acima de
8 milhões de toneladas de trigo por ano.
E o Brasil com a extensão imensa
dêsses três Estados, não consegue
produzir 3 milhões de toneladas por ano.
Isto nos choca profundamente e nos dá
um prejuízo tremendo, com fretes e con-
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gestionamento dos pontos. Quando
chegam 60, 70 vapores em Santos,
atrasam o movimento do pôrto de 15 a
20 dias, ficando acumulado todo o
trabalho e retardando as viagens.
Nossa questão na Comissão é
justamente estudar, com um instituto
da categoria da Ação-Moageira,
o seguinte. O senhor atualmente
arrecada 100 cruzeiros por tonelada. E'
suficiente para o senhor tocar?
O SR. ARISTIDES AMADEU
GERMANI: – Por enquanto não é
suficiente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quero dar o exemplo do que
foi feito sòmente em 3 fábricas de
cimento. Há cêrca de 15 anos ninguém
sabia usar concreto no Brasil. Ninguém.
Era tudo aèreamente, a situação era
difícil. Existiam as fabricas Votorantin,
Mauá e Perus. Criamos escritórios em
Pôrto Alegre, São Paulo, Guanabara,
Pernambuco, fomos aumentando, e
temos hoje em quase todos os Estados.
Não tínhamos produção em Belo
Horizonte. Hoje existem 28 fábricas.
Começamos com três. Contratamos
um homem capaz, professor da
Universidade de São Paulo. Em poucos
anos ninguém construía nada no Brasil
sem consultar a Associação. Na época
não tínhamos técnicos. Os Srs. têm o
IPES no Rio Grande do Sul. Precisamos
plantar trigo a alta velocidade. O México
resolveu sua situação com o Instituto
de Obregon, estudando a questão
tecnológica e resolvendo a parte de
rotação de cultura, irrigação e de
fertilizantes. O México usa cêrca de 120
quilos de amônia por hectare, pois o
terreno não é igual ao da Flórida. Êste é
riquíssimo em nitrogênio. As deficiências
são dos fertilizantes. Tenho os dados
comigo. Há áreas de 2.500 a 5.000
quilos por hectare. Ficarei com os 2.500.
Nessas condições, nunca dei
maior valor ao México que ao Brasil.
Não posso dar. Precisamos esforçarnos para enfrentar o problema.
Temos que lutar, não podemos
ficar assim. O senhor é um homem
ativo, que lutou a vida inteira para
realizar alguma coisa, e o que possui é o
prêmio do seu trabalho, pode imaginar
isso. O esfôrço tem que ser rigoroso,
pois o Brasil não tem dinheiro. Com a
Argentina, estamos conseguindo trocar
mercadorias. Atualmente, estamos com
o saldo de 20 milhões de dólares. Em
outros lugares, é pago a dinheiro.
O Ministério da Fazenda respondeu
que pagou à vista; uma parte vai para a
Embaixada americana e outra vai sofrer
emprêgo de acôrdo com êsse capital.
Mas, mesmo assim, com cinco, vinte,
quarenta anos, temos que pagar, e não
há condições para o Brasil ficar
devendo; um dia, teremos de pagar essa
dívida. O Brasil já deveu cêrca de cinco
bilhões de dólares no Exterior. Só de
juros, mais de 150 milhões de dólares
por ano. Como é possível sobreviver se
nossos produtos de exportação não
oferecem condições? Não sei mesmo o
que está acontecendo com os produtos
agropecuários e minerais do Brasil!
Chegamos a vender produtos a 18
dólares. Eu calculava a 16. Hoje, a
venda está a 8 dólares. E' uma situação
difícil. Se cada um de nós não enfrentar
o problema como deve ser enfrentado,
não sei o que pode acontecer.
Hoje, V. Sa. veio dar-nos
esclarecimentos sôbre o seu programa.
Agora, fazemos o seguinte pedido:
vamos ver se seguimos um caminho
médio. Porque os mexicanos não são,
nunca focam melhores do que nós. E'
preciso coragem, disciplina. E' preciso,
sobretudo, que sejamos corajosos.
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O SR.
ARISTIDES
AMADEU
GERMANI: – Nos contactos feitos tanto
com órgãos do Ministério da Agricultura,
da Secretaria da Agricultura, vimos quão
primária é a nossa agricultura; como o
nosso agricultor, o nosso povo está
atrasado.
Nós temos uma situação de fato
no Rio Grande do Sul. Lá existe, em
tôda a extensão do Estado, calcáreo,
que não é aproveitado para calagem
da terra.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – Até fabricantes de Pôrto
Alegre trouxemos para Corumbá.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Não aproveitamos o que
temos. Acontece que 50% ou 60% das
terras de agricultura, no Rio Grande
do Sul, são arrendadas e, em geral,
num prazo de cinco ou seis anos. O
arrendatário, fazendo a calagem, só
obterá resultado depois de dois ou
três anos. Ora, êle não faz porque
quando chegar o quinto ano o
proprietário
quer
a
terra.
Êle
então estará fazendo o trabalho para
outro.
E' preciso estudar de que lado se
pode atacar o problema, porque o
resultado seria economia da aplicação do
próprio fertilizante.
V. Exa. emprega, na terra, para o
ilegível, diversos produtos químicos.
Para corrigir a acidez, por exemplo, a
própria terra em si, trabalhar pela sua
produtividade, precisaria de 2.000 ou
3.000 quilos de adubo, quando só
com a calagem o Senhor conseguiria
com menos da metade. Há uma
distorção.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – Para fazer a calagem, não se
precisa, por exemplo, de calcáreo puro,
bastando o magnésio e outros.
O apêlo que fazemos a esse
grupo de homens, que iniciaram um
árduo trabalho em fevereiro dêsse
ano, é no sentido de que não devem
parar até alcançar o objetivo a que se
propuseram.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – O Govêrno, não sei se está
dando amparo que deveria dar. Nós da
Ação-Moageira,
raciocinamos
como
comerciantes industriais e não como
burocratas. Entre nos e êles ha uma
diferença muito grande. Somos mais
objetivos,
vamos
diretamente
ao
problema. Vamos contar com os
Senhores, porque as dificuldades são
grandes.
No Rio Grande do Sul, tivemos
que
secundar
o
Ministério
da
Agricultura, o órgão que tem de fazer
o fomento!
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – O Departamento de AgroPecuária do Ministério tem verba
insignificante.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Êles têm verba, mas não
são liberadas em tempo hábil. O
trabalho vai até certo ponto. Se parar
êle morre. Em genética não se pode
parar.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – Os Srs. devem condicionar
uma certa área por meio de estufas, para
ver se produzem...
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Foi feito isto em Pelotas.
Houve um convênio com técnicos da
Itália.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – A Itália é um país que nos
pode trazer muita coisa.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Os americanos ao Norte
também têm ajudado muito com
aparelhagem. Foi doada por alguns
agricultores do Mississippi, que, por
meio de estufas, já conseguem
fazer dois ciclos experimentais em um
ano.
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O
SR.
SENADOR
JOSE'
FELICIANO: – A impressão que se
tem é que a Moageira precisava
intensificar os trabalhos através de
convênios em que ela entrasse com
uma
pequena-parte
financeira,
suficiente para que ela encaminhasse
a execução para o ponto fundamental,
que é o exame do solo. Sem isso,
dificilmente
se
poderá
fazer
agricultura.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Não há dúvida. Depois de
criada a Ação-Mageira, nos contatos
que tivemos com o Ministério da
Agricultura, constatamos êsse fato.
Agora é que está sendo feito o
levantamento ecológico do Estado,
para determinar as zonas que devem
ou não devem receber plantações de
trigo. São técnicos do Ministério da
Agricultura em convênio com a
Secretaria, mas falta verba.
O
SR.
SENADOR
JOSE'
ERMÍRIO (relator): – Parece-me que
o Brasil faz questão de ser mal
pagador. E' claro que o homem tem
que dever, ninguém inicia a vida sem
dever, mas tem que fazer produzir
sua emprêsa para pagar as dívidas. O
Brasil vem aumentando sua dívida
com o Fundo do Trigo, mas se houver
uma crise mundial, terá que pagar. A
população do Brasil, de 85 milhões,
tem que cuidar de sua vida.
O
SR.
SENADOR
ATTÍLIO
FONTANA: – A produção mundial do
trigo não tem aumentado; ao contrário,
tem diminuído, enquanto aumenta o
consumo.
O
SR.
SENADOR
JOSE'
FELICIANO: – Gostaria de saber se a
Moageira, com relação a campos de
multiplicação de sementes, faz operações
com particulares para produção de
sementes.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Não entramos, ainda, nesse
setor, mas é meta nossa.
O
SR.
SENADOR
JOSE'
ERMÍRIO (relator): – O Senador José
Feliciano tem razão em fazer a
pergunta. Em São Paulo, quando as
particulares, por intermédio da Bôlsa
do Comércio da qual eu era
presidente,
tomaram
conta
do
algodão,
fizemos
quatrocentos
campos de sementes. Aí, liderados
pelo
Instituto
Agronômico
de
Campinas, tomamos conta dêsses
campos e produzimos sementes para
todo o Brasil.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Êste ano saiu a
regulamentação sôbre produção de
sementes.
Todo
processo
de
produção da semente é acompanhado
por técnicos do Ministério e da
Secretaria, em convênio. Não é mais
aquela aventura de anos passados,
quando se plantava mais e dava uma
semente qualquer.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – Qual a razão do decréscimo
da produção em 1965?
O
SR.
ARISTIDES
AMADEO
GERMANI: – Foi o seguinte: tivemos nessa
questão do trigo, há muitos anos, muita
política, muita conversa. Essa que é a
verdade. De real e de positivo não se viu nada.
Estava
citando
um
exemplo:
quando faltava semente, a demanda era
grande e entusiasmava o produtor que
não tinha semente adequada. Então, as
autoridades chegavam ao moinho, que
tinham comprado trigo de tudo quanto
era procedência ia misturado eram
requisitados
cinco,
dez
sacas,
peneiravam, selecionavam e depois
distribuiam.
Era
uma
verdadeira
aventura, distribuiam-se como sementes
trigos precoces e trigos tardios.
Uma verdadeira orgia. O próprio
govêrno, por intermédio do Banco do
Brasil, facilitava abertamente o fi-

nanciamento para cultura desenfreada do
trigo.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – O Banco do Brasil atualmente
financia adequadamente a cultura do
trigo?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – De um ano para cá.
Mudou a política do trigo nacional.
Temos a região de Guaíba, S.
Jerônimo, Rio Pardo e Cachoeira em
que sempre se plantou trigo, mas não
dava. Era um rendimento de 600 a
700 k por hectare; foi eliminada do
mapa, porque as moratórias estão aí
provando. Temos a zona sul do
Estado, Piratini, Canguçu e Pelotas.
Aquilo vai ser eliminado. Foi foi
eliminado
dràsticamente,
porque
nessa zona sul há a questão social,
os compromissos, os financiamentos,
mas estão sendo alertados para
qualquer diversificação – o soja, o
milho – porque abruptamente não
podem fazer isso e assim vamos
entrar dentro de uma nova ordem.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – Gostaríamos também que o
Vice-Presidente, o Dr. João Tamer, aqui
presente nos desse algumas informações,
se possível.
O SR. JOÃO TAMER: – O Dr.
Aristides Amadeo Germani, por ser o
Presidente, é quem está efetivamente
mais à testa de todos os problemas e
ninguém melhor do que êle para prestar a
ilustrada Comissão tôdas as elucidações
que ela deseja.
O SR. SENADOR. JOSE' ERMÍRIO
(relator): – O senhor falou a respeito do
que se consegue na Dinamarca, em que
se consegue, às vêzes, até 6.000 quilos
de cereal por hectare.
O trigo é uma cultura muito
antiga, já praticada mesmo pelos
egípcios, há muito e muito tempo.
Nós, pràticamente, ainda estamos no
comêço, mas tenho certeza de que,
com
estímulo,
conseguiremos
produzir até para exportar, e as
melhores regiões para um plantio
intensivo do cereal estão justamente
localizadas no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Nós, do
Nordeste, quase nada podemos fazer.
Consegui influenciar muito o pessoal
do Moinho Pilar e êles plantaram o
trigo obtendo resultados apreciáveis.
Ocorre no entanto, que lá não existem
condições para um plantio em larga
escala, ao passo que os senhores, no
Sul, têm terras apropriadas para uma
plantação intensiva.
Certa vez solicitei informações nos
Estados Unidos a respeito da cultura
do trigo e um agrônomo, que hoje
leciona
na
Universidade
de
Stransdford,
na
Califórnia,
nos
informou sôbre as regiões, no Rio
Grande do Sul, que, plantadas
cientificamente, produzirão tanto que
poderemos até exportar. Contamos
totalmente com os senhores do sul
para podermos ser auto-suficientes na
matéria.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Entrei em contato com
órgãos do Ministério da Agricultura e com
agrônomos,
e
é
profundamente
lamentável a quase falta de entusiasmo e
de vontade que se observa em razão dos
poucos estímulos que encontram. E'
simplesmente de estarrecer a indiferença
que se nota.
O SR. SENADOR JOSE' ERMÍRIO
(relator): – Quando Ministro, convoqueio e o senhor compareceu a várias
reuniões que fizemos, tendo em vista o
desenvolvimento da agricultura no País;
inclusive, enviamos emissários ao
Paraná para estudar o problema. O
Ministério da Agricultura é nosso ponto
de vista, tem que dedicar grande parte
de sua renda para a cultura do trigo, de
que tanto o Brasil precisa.
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O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI:
–
Há
uma
semana,
agrônomos do Ministério da Agricultura,
em Pelotas, suplicaram à Ação Moageira
que lhes emprestasse – não se tratava de
doação – dois milhões de cruzeiros para
continuar a verificação dos experimentos,
porque a verba para êste fim estava para
ser liberada, e a consecução dêsse
empréstimo seria um grande favor. Vejam
Vv. Exas. a que ponto chegamos!
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Ressalto aqui a louvável
iniciativa da Ação Moageira para
desenvolvimento da agricultura. Aliás,
sempre tive em mente que poderíamos
ter assegurados resultados melhores e
mais eficientes se a Ação Moageira
procurasse organizar ela própria um
trabalho de pesquisas e de fomento,
ainda que em pequena escala.
Como V. S.ª acaba de declarar, o
Ministério não tinha recursos para
recuperar
os
pavilhões
de
experimentação e de multiplicação de
sementes, e que agora mesmo recorreu o
Instituto de Pelotas a fim de solicitar
empréstimo à Ação Moageira.
Verificamos que o Ministério ainda
não está com aquela desenvoltura, com
aquela atividade, com aquela eficiência
com que precisam ser encarados os
problemas de pesquisa, de genética e de
experimentação.
Daí
porque
entendemos
que
teríamos mais confiança na própria
administração da Ação Moageira se ela,
era lugar de fazer acôrdos e entregar
recursos aos órgãos do Ministério ou de
Secretaria, recebesse dêsses órgãos uma
parcela ou contribuição financeira para o
próprio Instituto, por a ação digamos, da
iniciativa privada. Esta, em geral, é mais
atuante, mais eficiente ela vai buscar os
técnicos, os cientistas, em outros países.
Ainda há pouco ouvimos o nobre
Senador José Ermírio, digno Relator,
expressar-se sôbre o México, aliás, Sua
Excelência freqüentemente se refere a
êsse país, como de latitude igual a do
Brasil e que, com esfôrço e eficiência,
conseguiu desenvolver suas atividades na
agricultura. Em quatro ou cinco anos, o
México passou
de importador
a
exportador.
Dêste modo, é de se louvar a
iniciativa privada. Confesso que sou
grande entusiasta da "Ação Moageira".
Realmente, ela merece todo crédito de
nossa parte.
Faço esta declaração, porque,
entendo que a iniciativa privada, na
verdade, merece nossa consideração,
mais ainda, do que a iniciativa estatal,
através de seus órgãos técnicos.
Assim, fàcilmente, se pode observar
que, no campo da iniciativa privada, muito
já foi feito. No entanto, uma iniciativa mais
profunda, para resolver o problema, seria
se à própria organização se atribuísse
esta iniciativa de pesquisar e fomentar,
ainda que fôsse em pequena escala.
Falo assim porque eu estou em setor
diferente do trigo, mas não abandonei o
problema na minha região e tanto isso é
verdade que em Santa Catarina, na
minha região, o meu Município tornou-se
nos últimos anos o principal produtor do
trigo.
Isso devemos atribuir uma boa
parcela à nossa preocupação de
selecionar semente, fomentar, estimular,
a iniciativa de nossas agricultores. Tenho
essa experiência não sòmente no setor
do trigo, mas no da suinocultura e
avicultura.
Inicialmente, procuramos fazer através
da Associação Rural do Município, dando
todo apoio, todo amparo, inclusive o
Presidente da Associação Rural conseguiu
elevar a Associação contratando agrônomos,
veterinários, fazendo pesquisa, enfim,
conseguiu um resultado bastante satisfatório,
mas depois de 10 ou 12 anos de trabalho,
chegamos à conclusão diferente era me-
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lhor, em lugar do atendimento através da
Associação
Rural,
manter-se
um
Departamento de Fomento, de extensão,
de nossa própria Organização.
Dêsse
modo,
Sr.
Presidente,
estamos levando adiante a campanha e
com ótimos resultados.
No setor da avicultura podemos
dizer, por exemplo, que fomos buscar,
distante, matrizes a preços elevados mas,
felizmente, conseguimos obter resultados
compensadores e auspiciosos.
No setor da suinocultura também
podemos declarar que temos, hoje,
naquelas regiões, um dos melhores
rebanhos do País. E quanto ao problema
do trigo verificamos que, pela oscilação
de produção de um ano para outro, que e
de quinhentas mil toneladas para
duzentas e de duzentas para setenta mil
toneladas, constatamos então que a
colheita do trigo é muito sensível devido
às nossas condições climatéricas que não
são as mais indicadas à triticultura, pois
os grandes produtores de trigo estão,
realmente, na faixa de latitude de (45 a
55º) quarenta e cinco a cinqüenta e cinco
graus.
Alias, como diz o nobre Senador
Jose Ermírio, o México não obstante estar
em condições idênticas, consegue
melhores resultados, certamente porque a
triticultura dêles está situada dentro de
uma técnica mais avançada e com
recursos que a ciência põe ao seu
alcance; só assim será possível
desenvolver a triticultura com maior
segurança de resultados econômicos do
que temos obtido até agora.
De sorte que, Dr. Aristides Germani,
meu prezado amigo, faço aqui essas
observações para que no futuro sejam
estudadas no sentido de se obter maior
produção, para verificar se podemos
contar com maior rendimento, com ação
mais eficiente do que a das organizações
governamentais.
O SR. JOSE FELICIANO: – O
Ministério da Agricultura não pode realizar
quase nada em matéria de agricultura e
pecuária. Deve ter 4-5 % do Orçamento
se tanto, e tem à sua volta 1.500 técnicos.
Só a Secretaria de Agricultura do Estado
de São Paulo tem mais do que isso.
Achamos a sugestão do Sr. Senador
Fontana absolutamente certa e talvez
fôsse até ao ponto de suprimir os
convênios e incentivar as pesquisas.
Ouvimos o senhor se referir a
estações meteorológicas. Qual seria a
função dessas estações no Rio Grande
do Sul? Seria apenas a parte relativa à
chuva,
densidade
ou
tem
mais
aparelhagem?
O SR.
ARISTIDES
AMADEU
GERMNl: – Tem mais aparelhagem.
O SR. JOÃO TAMER: – São feitas
observações,
constatações
e
prognósticos com o objetivo de
constituir, o que se poderá fazer dentro
dos três, quatro ou cinco anos, o quadro
fenológico do Estado, quer dizer, a
constatação de todas as condições
climáticas e sua adequação em relação
à agropecuária em geral. A Ação
Moageira entende que ela não poderia
atender a todos os seus objetivos, se
não fôsse aplicada tôda a técnica e por
isso, proporcionou a montagem e a
administração de recursos para que
fosse ministrado um curso para
formação metódica, numa estação
experimentad modelar, que garante a
formação de técnicos capazes e
eficientes, como a de Veranópoles.
Assim a constatação técnica passa a ser
respeitada,
verificada,
atendida e
registrada por elementos capacitados.
O
SR.
SENADOR
JOSE'
FELICIANO: – A ligação da técnica com o
trabalho é, digamos, direta?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Pelo Estatuto Vv. Exas. vão
constatar que quando firmamos o
convênio, quando damas o dinheiro, exer-
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cemos uma severa fiscalização; vamos
verificar se a aplicação do dinheiro está
sendo feita de acôrdo com o convênio.
Vamos lá nos laboratórios, estações,
enfim, vamos saber onde está o dinheiro,
que deve produzir alguma coisa, não é
para ser pôsto fora, e como vamos para
produzir, só fica faltando o trigo.
O relatório que fizemos não é o
ponto final. Qualquer comunicação,
qualquer orientação é submetida a nossa
apreciação. São os nossos técnicos que
irão apreciá-la e determinar o que deve
ser feito.
O
SR.
SENADOR
ATTILIO
FONTANA: – A Instituição mantém
técnicos?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Mantemos técnicos, uma
assessoria técnica que diante de
elementos apresentados os examinam e
determinam o que deve ser feito e o que
deve ser eliminado. Já demos um grande
passo os lado da Secretaria de
Agricultura. Conhecemos verdadeiros
estudos feitos no Instituto de Pelotas. Os
nossos
técnicos
são
abnegados
verdadeiros soldados, mal pagos, mas
trabalham com interêsse e dedicação,
fazem ciência e procuram aplica-Ia
fazendo-a chegar ao homem do campo.
O SR. JOÃO TAMER: – A respeito
dêste aspecto que acaba de ser
mencionado pelo Dr. Aristides Germani e
para satisfazer, se possível, melhor a
indagação do nobre Senador Jose
Feliciano, tinha vontade de informar os
pressupostos dos convênios que temos
firmado. Desta forma os convênios serão
melhor entendidos e, conseqüentemente,
poderão ser melhor criticados.
Na Ação Moageira nós partimos do
princípio de que no Brasil temos,
efetivamente, uma plêiade de técnicos
que honrariam a cultura de qualquer país.
Pelo menos no Rio Grande do Sul, onde
temos maior contacto, podemos afirmar
de modo categórico, envolvendo os
técnicos do Ministério da Agricultura e,
também, da Secretaria da Agricultura e do
próprio Instituto Rio-Grandense do Arroz.
O que há é o que disse há pouco o
presidente Germani, e quero sublinhar
mais uma vez: é a carência de recursos e,
quando não a carência a não
disponibilidade no momento oportuno.
Êstes
convênios
todos
foram
firmados porque chegamos a esta
conclusão sumamente honrosa para
todos nós: técnicos devotados, capazes,
compenetrados,
com
seguro
conhecimento de causa, impossibilitados
de irem adiante no seu trabalho, como
nesse caso das casas de vegetação e
das estações agrometeorológicas, que
estavam no Rio Grande do Sul, doadas
pelo Govêrno da Alemanha desde 1962, e
não havia verba, específica destinada
para montagem das mesmas. Constatado
êste fato, verificado através dos
elementos mais responsáveis ao Serviço
de Ecologia Agrícola, através do
Professor Breno Reis, que com interêsse,
entusiasmo e disposição de fazê-lo
funcionar, não tivemos a menor dúvida
em considerar o convênio como o melhor
ponto de partida. Sob aspecto da
extensão, que foi outra questão
importantíssima aqui ventilada vale dizer
que o Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuária do Sul,
localizado em Pelotas produz excelentes
sementes. Contudo sua capacidade só
atinge a 20% da demanda. Campo
propício à extensão já existe. Há
predisposição do agricultor em usar
melhor a semente, não o fazendo em
virtude da falta. Conforme o Presidente
Germani mencionou, já consta da pauta
da Ação Moageira, que no momento se
ocupa da assistência técnica e cientifica.
O problema da multiplicação das
sementes. Pois que não descremos do
entusiasmo de nosso técnico, porque na
sua capacidade já confiamos.

Creio que com a explicação dada V.
Exas. poderão encontrar elementos para
melhor apreciação e conseqüentemente –
se fôr o caso – criticar melhor a política
dos convênios que parte do princípio de
se aproveitar o que de bom existe.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Inteiramente de acôrdo
com o pensamento esboçado pelo Senhor
João Tamer, Vice-Presidente da Ação
Moageira. De um lado os técnicos não
têm amparo governamental para seu
trabalho. De outro, precisamos dêles.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA (sem revisão do orador): –
Ouvimos a redação das industrias que se
associaram à iniciativa da Ação Moageira,
e verificamos que um número apreciável
de indústrias ainda não aderiu a êsse
movimento.
A Ação Moageira estudou, tem plano
a propor no sentido de tornar obrigatória a
contribuição das indústrias moageiras do
País, com uma pequenina parcela, para a
referida Organização.
Constatamos,
com
grande
satisfação, que a Ação Moageira está
com seus técnicos em campo, assistindo
aos trabalhos, e já possui convênios com
órgãos
governamentais:
conseqüentemente, dedicamos-Ihe maior
crédito uma vez que fiscaliza a
distribuição da sua receita.
Eu gostaria, então, de ouvir do
ilustre
presidente,
Dr.
Aristides
Germani se realmente estudou essa
parte, porque me parece que é uma
questão de interêsse tanto da classe
como da própria nação brasileira. É
preciso que todos se associem para
que a "Ação Moageira", dispondo de
maiores recursos financeiros, possa,
inclusive, fazer a extensão que o nobre
Senador José Feliciano, em muito boa
hora, lembrou, há pouco.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Poderia ser feito de duas
maneiras: particular e pública, esta
através de lei ou da ação do Ministério,
que não nos parece a mais adequada.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Essa parte oficial será
muito difícil. Poderia, talvez, ser feito um
acôrdo entre todos os sindicatos
moageiros – através dêsse órgão hoje
subordinado à SUNAB, para que todos
contribuíssem,
não
de
forma
pròpriamente oficial, mas como adesão à
causa.
O SR. JOÃO TAMER: – Poderia
explicar que a catequese foi iniciada, foi
feita, e continua sendo feita.
A Ação-Moageira uma emanação do
I Congresso Nacional da Industria
Moageira.
Neste Congresso, por São Paulo,
foram lançadas as idéias que serviram de
base à constituição dêsse Órgão,
ocorrida, afinal, em fevereiro de 1965.
Nosso
movimento
encontrou
extraordinária
simpatia,
alastrada
pràticamente por todo o Brasil. Devemos
ser realistas: a êsse entusiasmo
corresponderia necessàriamente uma
contribuição. Nesse momento, aquêle
entusiasmo não se fez sentir, como a
expectativa, de certa maneira, dava a
entender. Continuamos. Aos poucos,
estamos encontrando receptividade: as
contribuições estão chegando. Foram
lidas,
aqui,
as
contribuições
de
numerosas emprêsas. O número de
emprêsas que participam do Quadro
social, como fundadores, é muito grande.
Estabeleceu-se um prazo de sessenta
dias, dentro do qual as emprêsas
pudessem ser havidas como sócios
fundadores, com a prerrogativa de ter
participação da Assembléia Constitutiva.
A política deu
resultado.
Muitas
emprêsas, passaram a integrar o nosso
quadro social. Já temos fartas adesões e
estamos na fase de considerar o valor
das contribuições em aproveitamento das
ramificações já existentes por todo
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o Brasil. Até o momento arrecadamos a
importância de 34 milhões de cruzeiros,
razão pela qual chegamos a ponto de
aplicar 64% em convênios que é
auspicioso registrar. Na oportunidade
peço vênia para registrar que a nossa
entidade conta com menos de um ano de
existência.
Daí
porque
nada
não
nos
desencoraja. Nutrimos a viva esperança
de que êsses serviços prestados à
triticultura de nossa Pátria sirvam de
exemplo a outros empreendimentos
patrióticos e animados com o mesmo
espírito construtivo que impulsiona aos
integrantes da "Ação-Moageira".
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Vai chegar uma ocasião em
que êles é que se vão sentir honrados em
pertencer à "Ação Moageira".
O SR. SENADOR GUIDO MONDIN:
– Sr. Presidente, não pertenço à
Comissão, mas queria fazer algumas
perguntas ao Sr. Aristides Germani, na
qualidade de Presidente da Ação
Moageira.
O
que
me
ocorre,
particularmente depois de ouvir o relatório
inicial, é que, desde o primeiro contato
que tive com a Ação Moageira, quando
tive oportunidade de passar um telegrama
a essa entidade, é que com os elementos
que o nosso amigo Dr. João Tamer nos
trouve, verificamos que a Ação Moageira
surgiu do fato de estarem cansados –
produtores e moageiros do Rio Grande do
Sul – de não se verem amparados pelos
serviços oficiais.
Assim, gostaria de saber se
naqueles países onde a produção de trigo
não
constitui
mais
problemas,
particularmente o México, tão citado pelo
Senador José Ermírio – se êIes tiveram
de depender da ação da iniciativa
particular, em face da não assistência do
Govêrno. Porque é curioso o problema
brasileiro: quando ilegível julgava que o
Poder Público é que faria convênios com
a Ação Moageira, vejo que é a Ação
Moageira que faz convênios com o Poder
Público.
De sorte que isso é motivo de
inquietação para nós e, ao mesmo tempo,
de satisfação. Se o homem brasileiro,
particularmente o do Sul tem capacidade
de realizar êsses convênios é porque está
com a decisão firme de resolver êsse
angustiante problema do trigo.
Gostaria de fazer algumas perguntas
ao nosso amigo Aristides Germini
adiantando-lhe que a Ação Moageira ou
todo e qualquer movimento que se fizer
vão encontrar, nesse momento histórico,
motivo de regozijo. Explico: com a
situação política atual que recrudesceu
nestes dias, não vamos ser levados, no
Congresso, a fazer discursos políticos e
vai-se cuidar muito de assuntos
econômicos. Está aqui três homens que
abordam sempre assuntos econômicos:
os Senadores José Ermírio, José
Feliciano, Atílio Fontana. E outros virão
agregar-se nessa ação. Portanto, é êsse
momento oportuno para desenvolver-se
um grande movimento para encontrar
soluções.
A primeira pergunta é a seguinte
como nas críticas que têm sido feitas a
começar pelo nosso amigo Assis
Chateaubriand,
os
argumentos
levantados contra a triticultura no Brasil
são os de que a nossa produção há de
ser sempre precária, pergunto a nossa
produção de 1 por cem ou um por dez é
ou não suficiente, embora seja a menor
do mundo?
Pelo que ouvi do relatório os que
menos produzem é na base de 1.200/100
e produzimos 1.00/100. Isto pode servir
como argumento aos inimigos da
triticultura brasileira?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Hoje não temos isso. De
modo que não é argumento. Tanto a
Secretaria de Agricultura do Estado
como
o
Ministério
da
Agricul-
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tura afirmam que essa etapa está
vencida. Tudo que porventura tínhamos
há dois anos atrás já está superado. Hoje,
tudo
é
realizado
tècnicamente,
cientìficamente e racionalmente. A
batalha está em vias de ser vencida.
O SR. GUIDO MONDIN: – Cresceu o
número de geneticistas, principalmente no
Rio Grande do Sul?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Cresceu, principalmente
os do Instituto do Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do
Sul. Basta dizer que o seu Diretor foi
formado nesse Instituto. Todos os
anos
saem
quinze,
dezoito
formandos.
O SR. GUIDO MONDIN: – Não
corremos o risco de amanhã diminuir
êsse número?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Tenho um pequeno receio
com relação ao govêrno do Estado.
Porque são mal pagos, os ordenados são
miseráveis mesmo. Então, outras grandes
organizações privadas têm retirado
elementos de valor de lá de dentro.
O SR. SENADOR GUIDO MONDIN:
– Mas apesar das organizações
particulares tirarem do serviço público
êsses técnicos, êles estarão servindo no
movimento geral, êles não saem dessa
atividade.
O SR. SENADOR ATÍLIO FONTANA:
– Nessa parte, realmente, reconheço que os
técnicos do próprio Ministério da Agricultura
são péssimamente remunerados e não é
diferente com relação aos da Secretaria de
Agricultura de Santa Catarina e, agora,
conforme ouvimos, dos do Rio Grande do
Sul. Nós, em Santa Catarina, nesse outro
setor a que ainda há pouco me referi,
fizemos o seguinte, com ótimos resultados:
completamos os vencimentos dos técnicos.
A Secretaria de Agricultura paga, digamos,
Cr$ 250.000 por mês e nós pagamos mais
Cr$ 250.000 ou 300.00 ou 350.000 por mês.
Então esses técnicos se sentem amparados,
animados e, também, acatam com simpatia,
nossas sugestões, resultando de tal
entendimento
ótimos
resultados.
Possìvelmente a Ação Moageira poderia
estudar essa fórmula, porque, não há dúvida
nenhuma, todos nós trabalhamos com um
objetivo, ou seja, ter assegurada uma
recompensa no crepúsculo de nossas vidas.
Isso é humano, totalmente humano. Com a
adoção da fórmula de complementação dos
salários temos obtido os melhores
resultados.
Penso que os senhores também
poderiam adotar essa solução sob a
forma de gratificação, complementação
ou de qualquer outro nome que se queira
dar. Com isso teremos a colaboração
interessada dos nossos técnicos, que
trabalharão com maior entusiasmo, com
ânimo elevado com o fim de encontrar as
soluções técnicas ideais para os
problemas que nos assoberbam.
Outra observação que desejo fazer
nesta reunião e que me parece de uma
valia multo grande – e falo por
experiência própria – é possibilitar a ida
de nossos técnicos aos países que se
defrontam com o mesmo problema e que
tenham conseguido obter soluções
satisfatórias para êsses problemas.
Temos realizado tal política na nossa
organização, inclusive no setor da
extensão e do fomento, tendo tido ótimos
resultados com essa política.
Proporcionar aos técnicos viagem
de estudo ao exterior é uma forma
importante de demonstrar-lhes o nosso
reconhecimento, de dar-lhes estímulo e
nossa
cooperação.
Técnicos
do
Instituto Riograndense de Arroz ainda
hoje declaravam que a Itália tem o
rendimento por hectare de 5.00 kgs de
arroz, enquanto que o Rio Grande do
Sul produz por hectare 2.500 kgs. A
diferença é muito grande. Anualmente
faço
verdadeiro
investimento
nesse setor, enviando ao estrangeiro
técnicos brasileiros, para fazerem
suas observações e estudos os
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quais, aplicados, dão resultados positivos
para a organização.
O SR. SENADOR GUIDO MONDIN:
– Continuando, Sr. Presidente, a minha
série de perguntas, indagaria se a Ação
Moageira se faz com perspectivas para
prosseguir na sua ação em prosperidade
em relação as suas possibilidades
financeiras, porque me parece que até há
pouco, contava com a contribuição de
firmas e pessoas físicas.
Como vê a Ação Moageira, o seu
próprio futuro está nesta ação formidável,
patriótica que exerce, porque não sei se
algum dia poderemos contar com o Poder
Público. No ano passado, os agricultores
vieram pedir minha verba pessoal –
verbas que temos para atender a
hospitais e escolas do Rio Grande do Sul
– vinte milhões de cruzeiros.
Pergunto a V. Sa. a Ação Moageira
vê possibilidade de prosseguir em seu
desenvolvimento?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Perfeitamente.
Acredito que daremos grande passo
nesta campanha tão meritória, campanha
verdadeiramente de brasilidade. Se
preciso fôr encostaremos alguns na
parede e diremos: "você quer ou não
produzir mais neste País? Não vejo razão
para que não o queira."
Quanto às contribuições ainda não
fizemos um levantamento total.
Neste ponto, permito-me uma
explicação ao nobre Senador Atílio
Fontana. A suplementação de que falou
S. Exa., com relação aos técnicos da
Secretaria de Agricultura, para viagens, e
experiências, é feita, na verdade, através
de verbas insignificantes. Dêste modo,
fica o técnico sem condições para sair de
casa
e
trabalhar.
Assim,
nós
complementamos tal verba com o
equivalente de uma ou duas verbas.
Desta maneira, o técnico se entusiasma e
vai trabalhar.
O SR. SENADOR GUIDO MONDIN:
– Em matéria de Receita, à medida que
cresce a produção do Rio Grande do Sul,
também cresce a da Ação Moageira? No
decurso de sua existência a Ação
Moageira
já
sofreu
interferência
internacional, isto é, já houve interferência
contra o nosso movimento tritícola?
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Em absoluto. Nada, nada.
Pelo contrário, o que se tem verificado é
que emprêsas com acionistas no
estrangeiro, são as que em primeira mão
se juntaram nessa atividade e que
maiores contribuições têm dado.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Estudando aqui o
desenvolvimento da atividade pecuária no
interior do Brasil verificamos que a
influência de um frigorífico de Barretos,
em tôda produção da área no setor da
carne, foi profunda, graças a um
comprador que a todo vendedor de boi
dizia: "nós não queremos comprar beleza,
queremos comprar carne e no boi a parte
mais importante e a do "corned-beef",
expressão deles lá.
Tôda a região da pecuária começou
a adquirir reprodutores que tinham aquela
parte, para atender àquele fator. Quando
o mundo inteiro condena a carne com
muita gordura, nós temos uma carne
magra, em quantidade.
Essa experiência num setor, poder
ser fundamental.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Perfeito, não há dúvida.
O SR. SENADOR JOSÉ FELICIANO: –
Uma última pergunta: Ouvi, do relatório de V.
Sa., a série de medidas a serem tomadas no
sentido do desenvolvimento da nossa
agricultura então perguntaria a V. Exa., Doutor
Aristides Germani, se poderia sintetizar qual a
providência fundamental para sermos
vitoriosos nessa campanha, qual o problema
principal da triticultura brasileira.
O
SR.
ARISTIDES
AMADEO
GERMANI: – Os problemas, nobre
Senador, se interpenetram, principalmente
nos casos específicos. Penso, entre-

tanto que um dos principais problemas se
relaciona com as sementes como também
o referente aos preços nas devidas
épocas, e que constitui um aspecto
psicológico. Isto porque, todos os anos,
quatro, cinco ou dez anos, o preço do
trigo é estabelecido depois de colhido,
enquanto que nos outros países se
estabelece o preço mínimo no plantio, o
que vem a significar um verdadeiro
desestímulo à produção. Enfim, Sr.
Senador, são muitos os fatores que estão
interligados.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Creio que o Dr. Aristides
Germani poderia responder a tôdas essas
perguntas com uma só resposta, a de que
nada existe, realmente, quanto à técnica
de produção.
O SR. SENADOR GUIDO MONDIN:
– Estamos produzindo cêrca de duzentas
mil toneladas, o que significa dez por
cento das nossas necessidades, portanto
tenho a impressão de que só no campo
da triticultura poderíamos fazer um
programa de Govêrno que consistisse
numa verdadeira revolução.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (presidente): – Antes de
terminar, permito-me fazer algumas
considerações sôbre esta última pergunta
feita pelo Senador Guido Mondin,
relativamente
às
exigências
indispensáveis para o sucesso da
produção do trigo.
Tenho a impressão que uma das
exigências
fundamentais
não
foi
focalizada nem por técnicos do arroz do
Rio Grande do Sul e agora o Presidente
da Ação Moageira do Rio Grande do Sul.
O homem que trabalha a terra não é o
homem da terra é o que divide o produto
com os donos da terra. Chegaram a dizer
os técnicos que 75% da lavoura de arroz
é de pessoas que trabalham a terra.
Êsse
é
um
dos
problemas
fundamentais para o sucesso das
culturas, tanto do trigo, como do arroz.
Tenho
muito
observado,
na
presidência desta comissão, porque muita
coisa temos aprendido em relação ao
Brasil.
Agora, em relação ao trigo, estou muito
desalentado. Há uns doze anos que se
anunciava que êsse problema seria resolvido
no Brasil, que um técnico de origem sueca,
tinha conseguido no Rio Grande do Sul uma
qualidade de trigo maravilhosa, que resistiria
a tôdas as pragas, apropriada para o clima
do Rio Grande do Sul e que, dentro de muito
pouco tempo, o Brasil teria produzido trigo
para as suas necessidades. Vejo, entretanto
que já decorreram todos êsses anos e que
estamos no comêço, marcando passo.
Quando ensinava geografia, sabia que
no mundo existem regiões privilegiadas para a
agricultura e pecuária. Por exemplo: na União
Soviética e na Urânia, na América do Norte, o
Canadá e os Estados Unidos. No Brasil
começa no Paraná e vai até o Rio Grande do
Sul, continuando a faixa privilegiada até
alcançar a Argentina e Uruguai. Achava que o
mesmo sucesso das outras regiões do mundo
seria alcançado no Rio Grande do Sul, mas
vejo que os órgãos governamentais
fracassaram na execução dêsse programa de
produção de trigo, tanto no Rio Grande do Sul,
como em outros Estados.
É com alegria que agora constato
que gaúchos, fundadores de sociedades
privadas, que ganham dinheiro com o
trigo, devolvem um pouco do seu lucro às
Instituições, para resolver o problema,
porque o Govêrno não conseguiu fazê-lo
até agora. Acho isto muito acertado.
Estamos
conseguindo
resultados
maravilhosos. Foi muito sábia esta
disposição. Técnicos diziam que não
podiam fazer nada porque o Govêrno não
lhes dava meios e assistência financeira.
Nos alegra pensar que conseguiremos no
Brasil uma genética com sementes boas
que produzam o trigo necessário ao país.
Não há milagre nisto. É só trabalho e
empenho. A Europa está produzindo em
larga escala. A terra não é boa, mas
adubada produz êste ou aquele cereal.
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A Europa não tem mais terra boa a
não ser aquela que é adubada. A França
que mais produz é o país que mais aduba
o seu solo. A Rússia que é uma terra
maravilhosa está importando o seu trigo,
só porque não tem adubos. Faz apêlo aos
países capitalistas para que lhe vendam o
adubo, a fim de que possam fazer a
cultura de que necessita o seu povo. O
problema russo é mandar desmatar as
terras virgens. Hoje há uma destruição
extraordinária das matas da Rússia para
que faça as suas culturas necessárias à
alimentação do povo. A cultura em terras
virgens não á fácil; as matas têm que ser
derrubadas, desmatadas etc., e mesmo
isto fracassou na Rússia. Não haverá
dificuldade nenhuma em resolver o
problema do trigo no Rio Grande do Sul,
com a técnica e adubos indispensáveis.
O adubo, diz-se no Brasil que é caro.
Caro, porque o Brasil não paga ao
homem do campo o valor exato do que
produz, tendo em vista seu esfôrço.
Temos a indústria no Brasil que
produz e trabalha independente da
vontade de Deus. Tendo mão-de-obra e
matéria-prima, trabalha 24 horas por dia e
é seguro o produto de seu campo. Com o
homem do campo não se dá isso:
trabalha de dia e de noite e se não há
chuva, se as condições meteorológicas
não são boas, nada aproveita.
Na região do Nordeste, os homens
trabalham e acumulam por dez anos. Se
não chove, cruzam os braços, por ordem
de Deus, e tudo para, a miséria vem. O
produto de dez anos de trabalho
acumulado
parcimoniosamente
vai
embora.
Por outro lado, o homem do campo é
esmagado. Os homens da cidade
organizados, os operários nos seus
sindicatos, os industriais se recusando a
produzir comprimem o Govêrno com
preços fixos. O homem do campo larga
sua terra, abandona o campo e se abriga
à sombra da indústria, onde é mais bem
pago e mais bem amparado.
De forma que foi uma grande alegria
constatar que os gaúchos com seu
trabalho, a sua atividade e o seu
patriotismo, muito principalmente os
integrantes da "Ação-Moageira", estão
suprindo a deficiência do Govêrno, na
solução do problema do trigo.
Os gaúchos, aquêles mesmos que,
nos séc. XVII e XVIII, eram ao mesmo
tempo
guerreiros,
lavradores
e
fazendeiros, cuidavam do campo, do
gado e tinham ao seu lado o fuzil para
defender o Rio Grande do Sul e o Brasil,
das investidas platinas, que eram
permanentes, êsses mesmos homens
heróicos, cheios de brasilidade e de
patriotismo, tomaram a iniciativa de
solucionar o problema do trigo. E, com
apenas oito meses de atividade, já podem
apresentar-se como credores do Brasil
em obra meritória como essa que, tenho
certeza, irá solucionar problema tão
angustiante.
Em nome da Comissão e do próprio
Senado, quero apresentar ao Diretor
Aristides Germani e ao Dr. João Tamer,
respectivamente Presidente e VicePresidente da Ação Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional a nossa admiração e o
nosso respeito e também, como
brasileiro, o nosso agradecimento, pela
grandiosa obra que estão realizando em
benefício do Rio Grande do Sul e do
Brasil.
O SR. ARISTIDES AMADEO
GERMANI: – Vou fazer um convite,
em nome do Govêrno do Estado do
Rio Grande do Sul, em nome da
Secretaria da Agricultura, em nome
da Federação das Cooperativas de
Trigo, em nome da Ação Moageira,
para que V. Exas. façam uma viagem
em novembro ou dezembro, durante a
colheita do trigo, àquele Estado, para
constatarem, no Instituto de Pelotas,
do Ministério da Agricultura, nas
Estações Experimentais da Secretaria
da Agricultura, nas lavouras de trigo o
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que se está fazendo, de dois anos para
cá.
V. Exas. vão ter certeza de que a
produção de trigo no Brasil é uma
realidade.
V. Exas. vão trazer essa certeza.
Mas nós precisamos de uma nova
mentalidade, no País, de vibração.
Precisamos contar com o amparo de V.
Exas. nesse sentido.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Pediríamos a V. Sa., para
que se possa concretizar êsse convite,
fôsse enviado um ofício ao Presidente da
Comissão Especial que estuda o
problema, a fim de que designem os
representantes do Senado que farão essa
viagem ao Rio Grande do Sul, que reputo
realmente de grande alcance. E' preciso,
porém, que o convite seja feito de modo
oficial.
O SR. JOÃO TAMER: – Sr.
Presidente, queria agradecer as palavras
de Vossa Exa. e especialmente a
acolhida com que fomos distinguidos,
nesta Casa. E, ao agradecer, queria
cumprimentar o Poder Legislativo da
República, particularmente o Senado
Federal, na oportunidade tão bem
representado por esta Comissão, pela
alta sensibilidade pela notável inspiração
patriótica com que se voltou aos
problemas, que estuda com tanta
dedicação,
fervor
e
preocupação,
preocupação esta com aquêle acentrado
ardor cívico de que o Brasil tanto
necessita no momento.
Tenho certeza de que ao fazer êste
agradecimento o faço em meu nome em
nome pessoal, do Sr. Presidente, em
nome dos Órgãos Diretivos da Ação
Moageira, e convicto de que o nosso
construtivo trabalho sempre será bem
recebido pelo Senado da República, pois
dêle resultará uma oportunidade efetiva,
prática, no sentido de que possam, a
partir dêste momento, ficarem sabendo o
que se fêz no Rio Grande do Sul e
aquilitar melhor das grandes razões
inspiradoras dêsse movimento que em
tão boa hora se denominou "Ação
Moageira de Fomento ao Trigo Nacional".
Muito obrigado a V. Exas.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (presidente): – O convite de
V. Sas. será uma honra para nós e a
visita que lhes faremos será para todos
nós um grande prazer. Muito obrigado a
todos.
Nada mais havendo que tratar,
declaro encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 24 horas e
50 minutos.)
TRABALHOS E DOCUMENTOS A
QUE O DEPOENTE FEZ REFERÊNCIA
NO CURSO DA SUA EXPLANAÇÃO.
BRASIL MOAGEIRO
Pôrto Alegre, 26 de abril de 1965
PRIMEIRO NÚMERO
Com o propósito de divulgar no seio
da indústria do trigo estabelecida no país,
os acontecimentos que se desenrolam no
curso da atividade exercida pela "AçãoMoageira de Fomento do Trigo Nacional",
o seu Conselho Superior e a DiretoriaExecutiva, em reunião conjunta, realizada
no dia 22 de abril de 1965, deliberaram
lançar o informativo "Brasil-Moageiro",
cujo primeiro número circula hoje.
Partido do princípio de que é
utopia supor uma coletividade em que
todos estejam de acôrdo, pois a
controvérsia é um dos mais importantes
característicos da vivência democrática,
forçoso é concluir que as divergências
constituem
fenômeno
necessário,
além de fatal, quando se deparam
questões que pela sua própria natureza
são polêmicas. É certo, porém,
que estas jamais deverão levar
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à oposição sistemática, ao negativismo
destrutivo.
Essas idéias são formuladas para
revelar que "Brasil-Moageiro" está
imbuido do mais alto espírito para
receber a palavra construtiva da
crítica,
mesmo
que
lhe
seja
desfavorável. E mais: – acredita que
não poderá prescindir nunca dessa
colaboração, muito menos agora,
quando apenas inicia seus primeiros
passos.
Aguarda, pois, "Brasil-Moageiro"
poder aperfeiçoar-se no correr do
tempo, com as lições que espera e
que antecipadamente agradece, do
saber e da experiência dos homens
que mourejam nas lides da indústria
brasileira do trigo.
ASSOCIADOS INSCRITOS
Já se acham integrando o quadro
de "Fundadores" da Ação-Moageira"
as seguintes emprêsas relacionadas
segundo a ordem de inscrição:
1–
2–
3–
4–
56–
7–
8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 –
32 –
33 –
34 –
35 –
36 –
37 –
38 –
39 –
40 –
41 –
42 –
43 –
44 –
45 –
46 –
47 –
48 –
49 –
50 –
51 –
52 –
53 –
54 –
55 –

Moinhos Germani S. A.
MoinhodoNordeste Limitada
Irno Tombini & Cia.
Moinho Taquariense S. A.
Moinhos de Trigo Indígena S. A.
Moinhos Cruzeiro do Sul S. A.
Agro-Moageira S. A.
Importadora e Exportadora de
Cereais S. A.
Moinhos do Sul Limitada
Moinho Popular S. A.
Indústria de Alimentos Ltda.
Moinho Guarani S. A.
Moinho São Lourenço Ltda.
Gaúcha Cerealista S.A.
S. A. Moinhos Rio Gradenses
Guindani S. A. Indústria e Comércio
Trierweiler & Cia. Ltda.
Dal Molin S. A.
Primo Fabris & Cia. Ltda.
Grando & Cia. Ltda.
Moinho Fama S. A. – Flôres da Cunha
Moinho São Jerônimo Limitada
Moinhos Galópolis S. A.
Benjamin Zago, Irmão & Filho
Maccari Meneguel Limitada.
Alipio Endres & Filhos Ltda.
Irber & Cia.
Irmãos Rosa Lopes & Cia.
Seibt & Weber Limitada
Antônio Pessini S. A.
Moinhos Reunidos S. A.
Moinho Panambi S. A.
J. Pretto & Cia.
Moinho Estrelense Limitada
Pretto, Zagonell e Cia.
Moinho Nossa Senhora do Carmo
Ltda.
Engenho Gabrielense S. A.
Mata & Cia. Ltda.
Moinho Uruguai Ltda.
Saulle Pagnoncelli S. A. – Com. e
Indústria
Coop.Tritícola deJúlio de Castilhos
Moinho do Centro S. A.
Coop. Agrícola Ana Rech Ltda.
Coop. Agrícola Duque de Caxias Ltda.
Coop. Agrícola Mista Rio Branco Ltda.
Coop. Agrícola Mista Pratense Ltda.
Coop. Agrícola Rio das Antas
Ltda.
Coop. Agrícola Santa Tereza Ltda.
Coop. Agrícola Carlos Barbosa Ltda.
Coop. Agrícola Cairú Ltda.
Coop. Agrícola Ceres Ltda.
Coop. Mista Charua Ltda.
Coop. Mista Cruzeiro do Sul Ltda.
Coop. Mista Flôr da Serra Ltda.
Coop. Mista Floriano Peixoto Ltda.

56 –
57 –
58 –
59 –
60 –
61 –
62 –
63 –
64 –
65 –
66 –
67 –
68 –
69 –
70 –
71 –
72 –
73 –
74 –
75 –

Coop. Mista Padre Dall'Agnol Ltda.
Coop. Mista Santo Antônio Ltda.
Coop. Tritícola Erechim Ltda.
Coop. Veranense de Cereais Ltda.
Moinho Severianense Ltda.
Moinho Brasil Ltda.
Antoniazzi & Cia. Ltda.
Irmãos Londres Ltda.
Sangalli, Busa & Cia.
Moinho Farroupilha Ltda.
Franzoi & Cia.
S. A. Moinho Santista – Ind. Gerais
Moinho Fluminense S. A.
Grandes Moinhos do Brasil S. A.
Ind. e Comércio Moageira S. A.
Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
Moinho de Sergipe S. A.
Romano Massignan S. A.
Cia. Produtos Pilar
S. A. Indústria e Comércio Concórdia

"DEMONSTRAÇÃO DE BOM SENSO E
CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS"
Sob o título "Fetter fala ao
Correio do Povo – "Ação-Moageira –
Marco redentor da triticultura" aquêle
prestigioso matutino publica, em sua
edição do dia 4 de abril de 1965, a
seguinte entrevista que lhe foi
concedida
pelo
Secretário
da
Agricultura:
"Foi com entusiasmo e orgulho
patriótico, que recebi a comunicação
de que a indústria moageira, por seu
Sindicato, havia constituído uma
entidade
com
o
objetivo
de
desenvolver trabalhos no campo da
ciência e da técnica, capazes de
produzir resultados estáveis em prol
do desenvolvimento da triticultura no
País" – estas foram palavras do
Secretário da Agricultura, Sr. Adolfo
Antônio Fetter, ao referir-se, ontem,
"Ação-Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional", ilegível ano.
Mais adiante, salientou o Secretário
da Agricultura:
"Apesar do amparo que sempre
teve do govêrno federal, no setor de
preços mínimos razoáveis e de
comercialização
assegurada,
a
triticultura tem sofrido revezes pela
falta de um suporte científico, que é
conseguido pela continuidade dos
trabalhos que chamamos de pesquisa
básica e aplicada, capazes de nos
levar à maior produtividade e,
portanto, à garantia do progresso.
Daí, julgar que a fundação da "AçãoMoageira" será como um marco
redentor da triticultura, se preservar
nos seus patrióticos objetivos".
CONHECIMENTO DO SOLO
Salienta, a seguir, o Sr. Adolfo
Fetter
que
"nos
falta
um
conhecimento mais exato de nossas
condições
ecológicas
possíveis
através da conclusão do levantamento
de solos e da rêde de estações
agrometereológicas. O conhecimento
sistematizado
do
solo
constitui
elemento básico, indispensável para
qualquer
tipo
de
planejamento
agrícola
regional,
pôsto
que
representa um verdadeiro inventário,
que revela as possibilidades atuais e
potenciais dos solos, com vistas ao
seu racional aproveitamento. Apesar
da colaboração Ministério-Secretaria
da Agricultura, o levantamento de
solos encontra-se na iminência de
prosseguir em ritmo reduzido, face à
exigüidade de recursos disponíveis. A
ação complementar da iniciativa
privada poderia fazer com que
êste trabalho ficasse concluído dentro
de 2 ou no máximo em 3 anos.
Um outro exemplo semelhante seria
o da instalação de mais 7 esta-
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ções meteorológicas, completando rêde
da Secretaria da Agricultura no interior do
Estado".
DESENVOLVIMENTO NO SETOR
AGRÍCOLA
Salientou
o
Sr.
Fetter
que
para
promover
o
desenvolvimento
agropecuário, o poder público conta com
meios de ação diretos ou indiretos que se
situam era grande parte no âmbito das
decisões do govêrno federal, mas que
está reservado importante e decisivo
papel aos órgãos específicos dos
Estados. Também iniciativa privada não
pode ficar de fora de qualquer programa
ou planejamento, ou desatender ao
chamamento para a reconstrução do
caminho redentor da economia nacional.
"Uma política agrária – disse o
secretário – deve visar ao aumento da
produção
e
ao
incremento
da
produtividade na agricultura, bem como à
melhoria das condições de bem estar no
setor rural".
ESTADO E INICIATIVA PRIVADA
"Observa-se – continuou aquele
titular – que a autuação reservada aos
órgãos estaduais, se bem que restrita por
limitações constitucionais ou de estrutura,
é muito importante e decisiva, não
meramente complementar ou supletiva,
mas verdadeiramente integrada". Em
particular disse ainda, "adquire capital
importância a participação estadual no
setor da produção e distribuição de
sementes melhoradas, bem como no da
pesquisa e aperfeiçoamento de métodos
de produção, formação e treinamento de
pessoal técnico, conservação de solo, etc.
Mas, assim como necessita o govêrno
federal obrar em ação integrada com os
órgãos estaduais, salvo em matérias
definidas de competência exclusiva,
também êstes e aquêles, devem integrarse com a iniciativa privada para a
consecução de muitos objetivos comuns".
COLABORAÇÃO COM A AÇÃO
MOAGEIRA
"Os problemas da cultura do trigo –
continuou – não são apenas de um órgão
ou dos órgãos oficiais, nem tam pouco
dos
particulares
isolados,
mas
constituem-se em um desafio a todos nós.
Isto mostra que devemos unir-nos, somar
os esforços materiais e humanos para
empreender trabalhos de pesquisa
agronômica; trabalhos de pesquisa
tecnológica; assistência técnica, fomento
e defesa; aprimoramento e utilização de
sementes melhoradas; divulgação e
informação de resultados e treinamentos
de técnicos e intercâmbio cientifico.
"A Ação-Moageira, concluiu o
Senhor Fetter, "busca os mesmos
objetivos. O seu encontro com os setores
técnicos da Pasta, será, pois, uma
decorrência
normal,
antes
uma
demonstração
de
bom
senso
e
conjugação de esforços do que uma
aproximação ditada pela vontade do
titular do órgão público e pela deliberação
dos dirigentes da entidade".
CORRESPONDÊNCIA
A "Ação-Moageira" recebeu:
Do Senador Guido Mondin:
"Acabo
tomar
conhecimento
organização "Ação-Moageira Fomento
Trigo Nacional. Entusiasmado espírito
determinação promotores movimento
reafirma clarividência patriotismo gente
gaúcha vg apresso-me enviar minha
integral solidariedade eminente amigo
demais companheiros essa magnífica
Ação pt Ocuparei Tribuna fim exaltar
profundo sentido singular grandiosa
iniciativa".
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Do Deputado Luciano Machado:
"Agradeço
sinceramente
ata
constituição vg estatutos Ação Moageira
bem assim sua oportuna entrevista pt
Manifesto outrossim profunda admiração
valioso trabalho classe industrial trigo
bem demonstra seu elevado espírito
patriótico".
Do Deputado Unirio Machado:
"Agradeço
comunicado
pt
Congratulo-me com nova Diretoria e faço
votos feliz gestão".
Do Senador Ermírio de Moraes:
"É com satisfação que acuso o
recebimento da cópia da ata de
constituição dessa novel entidade,
que visa, o desenvolvimento global da
tritícultura
brasileira,
até
aqui
tão desamparada pelos podêres
públicos.
Êsse esfôrço de V. S.ª tanto me
entusiasmou que em meu discurso no
Senado, no dia 1º do corrente, fiz questão
de noticiar à Nação, o que se está
fazendo no Sul do País, conforme se lê
no incluso "Diário do Congresso".
Há muito que estou integrado na luta
pela nossa autosuficiência no que diz
respeito ao trigo, e por isso tôda e
qualquer iniciativa bem intencionada,
como
a
dessa
"Ação-Moageira",
encontrará de minha parte o apoio que
merece.
Cumprimentando-o pela patriótica
iniciativa, e augurando seu sucesso, que
tudo indica, será crescente, coloco meus
préstimos ao seu inteiro dispôr".
Do Senador Mem de Sá:
"Embora com atrazo, devido à
minha ausência de Brasília, durante o
mês de março, venho acusar e
agradecer, o recebimento de sua
carta
de
17
daquele
mês,
comunicando-me a constituição da
"Ação-Moageira de Fomento do Trigo
Nacional", verificada a 10 de fevereiro
em Pôrto Alegre.
Com grande interêsse e atenção
li os estatutos da entidade, bem como
a entrevista que V. S.ª concedeu ao
"Correio do Povo" e com a maior
satisfação venho apresentar-lhe, e a
seus dignos pares de Diretoria, bem
como aos dignos integrante da
notavel associação, meus calorosos
cumprimentos
pela
patriótica
e
fecunda iniciativa.
De muitos anos sou dos que
sustentam que o problema fundamental
para o desenvolvimento e florescimento
da lavoura tritícola em nosso país,
depende fundamentalmente, da pesquisa
e da investigação genética, assim como
da assistência técnica e amparo creditício
ao agricultor.
Seu ilustre avô, meu velho amigo
Aristides Germani, foi quem me
iniciou e me infundiu entusiasmo pela
triticultura. Sinto-me feliz por verificar
que V. S., seguindo-lhe o exemplo de
dedicação
e
patriotismo,
acompanhado de outros dignos e
esclarecidos riograndenses, se dispõe
a empreender a grande campanha de
que o nosso Estado e o Brasil tanto
carecem.
Peço-lhes, que na limitação de
minhas possibilidades, contem com minha
colaboração para esta nobre causa.
Aceite os protestos de minha estima
e consideração, transmitindo-os a seus
companheiros da "Ação-Moageira"
Do Senador Attílio Fontana:
"Tenho a grata satisfação de enviarlhe o discurso que proferi no Senado,
congratulando-se com os triticultores
gaúchos
pela
criação
da
"Ação
Moageira."
Louvo a patriótica iniciativa, à
qual hipoteco a mais irrestrita
solidariedade como moageiro e como
parlamentar.
Sou
apologista
e
defensor da iniciativa privada e confio
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nos excelentes resultados que a "Ação
Moageira" colherá.
Tomo a liberdade de
sugerir-lhe
especial atenção para a triticultura
mexicana. O México posui latitude e clima
iguais aos dos nossos Estados sulinos.
Isso nos leva a acreditar que possamos
conseguir colheitas semelhantes às do
México Dentro de alguns dias inicia-se a
colheita naquele país, e seria conveniente
que técnicos brasileiros viajassem para lá
a fim de estudarem as condições
mesológicas
e
demais
fatôres
responsáveis pelos bons resultados ali
obtidos pelo cereal rei."
NA ÍNTEGRA
O discurso a que se referiu o
Senador Attílio Fontana está publicado no
Diário do Congresso Nacional de 6 de
abril, pág. 694.
"Senhor
Presidente,
desejo
congratular-me com a Ação Moageira de
Fomento ao Trigo Nacional, recentemente
fundada no Rio Grande Sul, para realizar,
com recursos da indústria moageira, um
trabalho em favor do desenvolvimento
global da triticultura no País, mediante o
estímulo à correspondente investigação
científica e aperfeiçoamento tecnológico.
E' uma Sociedade civil, com limitado
número de sócios, de finalidade não
lucrativa
e
cujos
dirigentes
vão
desempenhar
suas
funções
gratuitamente.
A Ação-Moageira contou desde logo
com a decidida cooperado do Sindicato
das Indústrias do Trigo do Rio Grande do
Sul. Também a Imprensa gaúcha muito
tem colaborado principalmente o "Correio
do Povo" de Pôrto Alegre, que entrevistou
o Senhor Aristides Germani, Presidente
da Ação Moageira. Iniciativa como essa
têm dado ótimos resultados em vários
países e sem dúvida, trará valiosa
contribuição para aumentar e nossa
produção tritícola.
E' necessário que todos os
moageiros do Brasil integrassem na
entidade recém-criada. Que sigam o
exemplo de seus colegas gaúchos.
A acertada política do Govêrno
acabando com o subsidios deu novo
estímulo à indústria moageira, que
voltou sua atenção ao trigo nacional.
Antes, só interessava moer trigo
estrangeiro, que era mais barato e
dava maior lucro. Quero acentuar, Sr.
Presidente, que há mais de vinte anos
venho lutando pela eliminação do
subsídio ao trigo estrangeiro. Aí estão
os bons resultados de uma política
bem orientada. Acabou a especulação
e a margem de lucro exagerada. O
Govêrno
mantém
o
mercado
amplamente
abastecido.
Com
o
aumento do preço o povo consome
menos trigo, substituindo-o por outros
alimentos.
Com isso economizamos divisas e
estimulamos a produção de outros
gêneros.
E' bom que se diga que os Estados
do Rio Orando do Sul, Santa Catarina e
Paraná,
possuem
latitude
e,
conseqüentemente, clima igual ao do
México, que está produzindo 2 milhões de
toneladas de trigo anualmente.
Formulo assim um apêlo ao
Govêrno para que dê tôda a ajuda
possível à Acão-Moageira, propiciando
meios necessários para que a AçãoMoageira,
envie
técnicos
e
observadores ao México, para, naquela
Nação irmã, estudarem as condições
econômicas e técnicas empregadas
nas plantações de trigo."
SUGESTÃO APRESENTADA
Exmo. Sr. Marechal Humberto de
Alencar Castello Branco.
M.D. Presidente da República.
A "Ação-moageira de Fomento ao
Trigo Nacional" sociedade civil com
ilimitado número de sócios, sem fi-

nalidade lucrativa, cujos
dirigentes
desempenham
gratuitamente
seus
mandatos, constituída por entidades
moageiras empolgadas pelo propósito de
trabalhar, no país, em favor do
desenvolvimento global da triticultura, sob
a forma que seus estatutos previram, com
sede em Pôrto Alegre, onde também
ocorreu a sua fundação, roga venia a fim
de expor e, afinal sugerir a V. Exa. o
seguinte:
1º
–
para
regular
a
comercialização do trigo de produção
nacional da safra 1964-65, baixou o
Exmo. Sr. Ministro da Agricultura a
Portaria número 896, de 11 de
novembro de 1964, publicada no
Diário Oficial do mesmo dia. Ela fixou
no ítem 7, para a venda da daquele
cereal, o preço de Cr$ 149.000 (cento
e quarenta e nove mil cruzeiros) a
tonelada métrica, a ser pago pelos
estabelecimentos
moageiros
localizados no país, ao Govêrno
Federal, através do Banco do Brasil
S. A.;
2 – por prêço igual, os moinhos
instalados no território da República,
recebiam o cereal estrangeiro. Êste,
importado também pelo Govêrno Federal,
é entregue à indústria do trigo, através de
um dispositivo combinado, que conjuga a
ação do Banco do Brasil S.A. CACEXI e
da Assessoria do Trigo do Ministério da
Agricultura;
3 – por fôrça-de reajuste,
verificado na taxa de conversão
cruzeiro/dólar, o preço do trigo de
importação foi elevado de Cr$
149.000 para Cr$ 157.000, a tonelada
métrica. O Exmo. Sr. Ministro da
Agricultura, com base nessa realidade
e para manter relativa eqüivalência de
preços entre o cereal importado e o
nacional, baixou a Portaria nº 140, de
25 de fevereiro 65 (D. O de 8 de
março de 1965), cujo art. 3º
estabeleceu em
"...Cr$ 157.000, por tonelada, a
granel, o preço de venda aos moinhos, do
trigo nacional, nos locais de estocarem, o
qual deverá ser acrescido das despesas
portuárias poupadas."
4 – sucede, entretanto, que, nessa
data – 8 de março de 1965 – o Banco do
Brasil S.A., como agente do Govêrno
Federal, já havia ultimado as compras
de trigo de produção nacional da safra
1964-65. Por êsse motivo, aquela
alteração de preço não foi de molde, a
ensejar que os produtores de trigo
tivessem qualquer vantagem. Em outras
palavras: – como o trigo nacional já
havia sido comprado, em sua totalidade,
pelo Govêrno Federal, êste é que, no
caso, auferiu o benefício resultante da
aplicação imediata e geral do novo
preço, que apresentava, em relação aos
níveis anteriores, uma diferença igual a
Cr$ 8.000 (oito mil cruzeiros), por
tonelada. Ora, conto foi sob êsse novo
preço que e Govêrno Federal vendeu
aos moinhos o saldo então existente em
8 de março de 1965, o resultado
daquela diferença ascendeu a cêrca de
Cr$ 400.000.000 (quatrocentos milhões
de cruzeiros), eis que o referido saldo se
compunha de mais ou menos 40.000
(quarenta mil) toneladas;
5 – conquanto seja indubitável
que ao Govêrno Federal não faltem
meios para tornar efetiva e boa a
aplicação
dos
recursos
assim
auferidos, acredita a "Ação-Moageira,
tendo em vista a origem daqueles
recursos, que lhe é lícito apresentar
sugestão que visa, em última análise,
dar ao trigo nacional o que do trigo
nacional proveio;
6 – nessas condições e dado que
no país existem notáveis centros de
ensino, onde brasileiros eminentes
plasmam e formam e juventude que
idealiza a grandeza e a fartura dos
nossos campos, como existem, também,
por outra parte, não menos notáveis
centros de estados, pesquisas, fomento,
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genética, experimentações de cultivo, de
práticas fito-sanitárias, etc., com vistas
especialmente ao desenvolvimento e
melhorias das variedades atuais de
sementes de trigo, e criação, produção e
multiplicação de novas linhagens dotadas
com defesas para resistência às pragas,
moléstias e adversidades mesologicas,
vem a "Ação-Moageira", no desempenho
de seus deveres estatutários.
a) pugnar para que o referido
montante, que do trigo nacional se origina
que em favor do trigo nacional reverta,
sob a forma de refôrço de verba ou
mesmo provisão de recursos cuja
aplicação irá, na certa, estimular o
trabalho e a ação dos cientistas, dos
professôres, dos técnicos oficiais enfim
daquela gama de especialistas que
transmitem saber com devotamento e
tanta abnegação dedicam aos problemas
da triticultura, sua consolidação sua
expansão, seu aperfeiçoamento sua
produtividade;
b) sugerir, que, na partilha do
respectivo montante, sejam incluídos com
absoluta
prioridade,
os
seguintes
estabelecimentos:
I – Universidade Rural de Minas
Gerais – Viçosa.
II – Escola de Agronomia de
Piracicaba.
III – Escola de Agronomia da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul.
IV – Secretaria da Agricultura de
Estado do Rio Grande do Sul.
V
–
Estações
Experimentais
localizadas no Rio Grande do Sul.
VI – Secretaria da Agricultura do
Estado de Santa Catarina.
VII – Secretaria da Agricultura do
Estudo do Paraná.
VIII – Departamento de Promoções e
Pesquizas Agropecuárias do Ministério da
Agricultura.
7 – o montante a ser entregue a
cada uma dessas entidades, deverá sêlo
sob a expressa condição de que o seu
emprêgo tenha como objeto o trigo; e,
neste, em relação ao aspecto que mais
possa vir a ser dinamizado, de acôrdo
com
os
meios
e
critérios
do
estabelecimento contemplado, dentre os
aludidos no caput do item 6º, dêste
memorial;
8 – a "Ação-Moageira", Exmo. Sr.
Presidente da República, estimaria
muitíssimo ver acolhida a sugestão que
oferece, convicta que está do seu
indiscutível acêrto e da inegável
necessidade de que se reveste. Se o fôr,
como espera e confia, pede apenas isto:
– que V. Exa. se digne determinar
que o estabelecimento contemplado envie
à "Ação-Moageira" cópia do plano de
trabalho a ser realizado com o montante a
ser aplicado; e, depois cópia do relatório
que deverá conter os resultados
conseguidos, a fim de que possa a "AçãoMoageira" enriquecer seu documentário
de estudos e ampliar, ao mesmo tempo,
as bases necessárias à efetivação de um
intercâmbio
técnico-científico
bem
orientado, que sempre evita a inútil e
prejudicial dispersão de esforços.
Apraz à "Ação-Moageira" reiterar a
V. Exa., seus mais altos protestos de
subida consideração e aprêco.
Pôrto Alegre, 23 de abril de 1965. –
Ação-Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional.
VISITA
No desempenho de encargo que lhe foi
cometido pelo Sindicato de Industria do Trigo
no Estado de Santa Catarina, visitou o
"Ação-Moageira" o Sr. Saul Brandalise,
adiantado industrialista estabelecido em
Videira, no vizinho Estado.
O
ilustre
Diretor-Presidente
de
"Perdigão S.A." que manteve animada e
cordial entrevista com os dirigentes da
"Ação-Moageira", recoIheu os mais amplos
informes acêrca da nossa atividade, para
transmitir aos participantes da reunião que o
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referido Sindicato vai realizar, com vistas
a uma ampla difusão, entre seus
associados, dos objetivos que a “AçãoMoageira” se propõe a levar a efeito e do
relevante papel que a indústria moageira
pode desempenhar para a consecução
daqueles fins.
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
Está
encontrando
muito
boa
receptividade o movimento iniciado por
diversos moinhos daqui, no sentido de
proporcionar recursos imediatos à “AçãoMoageira”, através de uma antecipação
de receita, realizada à base de 30% (trinta
por cento) do que corresponderia à
contribuição anual, segundo a cota
destinada para o exercício de 1965.
Várias emprêsas já tornaram efetiva
a sua antecipação e muitas outras estão
em vias de fazer o mesmo.
“Brasil Moageiro” está coligindo os
elementos finais para divulgar a relação
completa, em seu próximo número.
PRIMEIROS TRABALHOS DA
“AÇÃO-MOAGEIRA" – RESULTADOS
PRÁTICOS
Dentro de pouco tempo e na medida
que o permitirem as fôrças do montante
disponível, segundo a estimativa de
receita que está em fase adiantada de
elaboração, a “Ação-Moageira” celebrará
convênio com a Secretaria da Agricultura
do Rio G. do Sul e do que dará
conhecimento, em pormenores, à classe
industrial do trigo de todo o país, através
de “Brasil-Moageiro”.
Será êsse o primeiro resultado
prático dos entendimentos sob os
melhores auspicios iniciados com aquela
Secretaria de Estado, da qual a “AçãoMoageira” recebeu expediente datado do
dia 14 do mês de abril em curso, (Ofício
nº 312-65), para estudo de uma série de
itens que se relacionam com trabalhos de
natureza urgente, realizáveis sob regime
de cooperação, abrangendo, entre outros,
os seguintes aspectos:
– Levantamento edafológico
– Produção de Sementes
– Pesquisas varietais
– Pesquisa de resistência e
imunidade
– Pesquisas sôbre sanidade
– Pesquisas sôbre nutrição
– Pesquisas botânicas
– Pesquisas Ecológicas
– Pesquisas culturais, etc., etc.,
etc.
Por nossa parte já estão sendo feitas
apreciações de ordem técnica, visando a
estabelecer as bases que permitam
discutir prioridades, em consonância com
a linha dos recursos disponíveis, no lapso
de tempo previsto para a execução das
correspondentes tarefas.
LOCAL DA SEDE
A “Ação-Moageira”, dêsde a sua
constituição, está funcionando em
dependências do Sindicato da Indústria
do Trigo no Estado do Rio Grande da
Sul, até aqui cedidas sempre que
necessário, em caráter absolutamente
gratuito.
A “Associação Comercial de Pôrto
Alegre”,
proprietária
do
edifício
“Palácio do Comércio”, acaba de dar
preferência a “Ação-Moageira”, para a
locação de uma área naquele prédio, a
prêço que se afigura módico, e o
qual, juntamente com as outras
condições, se acham de momento sob
estudos.
Do ponto de vista da localização, o
“Palácio do Comércio” está muito bem
situado e quanto à necessidade de dispôr
a “Ação-Moageira” de um local para sede
de sua atividade, é fato que não comporta
qualquer dúvida.
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PREENCHIMENTOS DE CARGOS
VAGOS NO CONSELHO DIRETOR
E NA DIRETORIA-EXECUTIVA
Conforme resolução unânime da
Assembléia Geral de Fundação, houve
apenas preenchimento parcial de cargos
naqueles dois órgãos da administração da
“Ação-Moageira”.
Na mesma ocasião foi deliberado
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias e
autorizada a Diretoria-Executiva para
prorrogá-lo, caso necessário, por mais 30
(trinta) dias, para o fim de que fôssem
considerados fundadores, os que, ainda,
naquele prazo inicial, como também no
prazo da prorrogação, se inscrevessem
como sócios da “Ação-Moageira”.
A “Diretoria-Executiva”, no uso
daquela faculdade, tornou efetiva a
mencionada prorrogação, atendendo a
que, de acôrdo com o que consta da ata
da Assembléia Geral de Fundação, era
objetivo dos convencionais, que o nôvo
prazo criasse ensejo.
“...dentro do qual os novos sócios
que todos esperavam venham a
incorporar-se ao movimento agora
empreendido, não sòmente seriam a todo
o tempo recebidos com especial
satisfação, como também desfrutariam,
agora, a qualidade de sócios fundadores.
Ao cabo, então, do referido lapso de
tempo,
complementar-se-ia
o
preenchimento dos cargos que por
enquanto ficariam vagos, em face
daquele propósito,”
tendo, tudo isso,
“...como raiz o arejado espírito de
congregar e reunir, motivador desta
reunião e principal garantia da esperança,
que todos alimentavam, para que se
concretizassem os esplêndidos objetivos
colimados”.
Dessa maneira, realizar-se-á, nesta
capital,
NOVA ASSEMBLÉIA GERAL,
que está marcada para ocorrer no
próximo dia 20 (vinte) de maio, às 15,00
(quinze horas), no curso da qual deverão
ser preenchidos:
1) – Na Diretoria-Executiva – um
cargo de Vice-Presidente;
2) – No Conselho Superior – cinco
cargos de Conselheiros Efetivos e cinco
de Conselheiros Suplentes.
ESFÔRÇO COMUM
A “Ação-Moageira”, estimulada com
a extraordinária receptividade que está
encontrando por parte das mais diversas
e categorizadas esferas de opinião,
sente-se honrada em dirigir aos
estabelecimentos moageiros localizados
no território nacional, a todos em geral e a
cada um dêles em particular, o caloroso
apêlo do chamamento para que venham,
com sua efetiva presença e participação,
atribuir significado ainda maior, ao
encontro pleno e amplo, voluntário e
despreendido, que ela almeja em se
constituir, para incentivar, com as
energias do redobrado esfôrço comum, o
desenvolvimento técnico e científico da
triticultura brasileira, grandiosa causa que
a todos pode unir e a que todos devem
dar o seu quinhão de entusiasmo, de
esperança e sacrifício.
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tado do Rio Grande do Sul, se, até lá, a
“Ação-Moageira” não tiver se instalado no
“Palácio do Comércio”.
A “Ação-Moageira” tem diante de si
um trabalho volumoso e importante, de
substrato que se entende com os mais
altos interêsses da economia nacional. E
só haverá equidade no sacrifício que suas
tarefas exigem, quando a bandeira que já
se acha desfraldada, represente, no seu
tremular vitorioso, um elo de união e de
triunfo comuns.
Ação-Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional. – Aristides A. Germani,
Presidente. – Henrique Thormann,
Diretor-Secretário.
BRASIL MOAGEIRO
Pôrto Alegre, 21 de maio de 1965
Nº 2
Aparece hoje, êste informativo, em
seu segundo número, para transmitir à
classe dos industriais do trigo em todo o
país, as notícias sôbre os últimos
acontecimentos verificados na esfera de
atividades da “Ação-Moageira”.
Preenchimento de cargos vagos
Na Assembléia Geral Eatraordinária
realizada ontem nesta capital, foram
preenchidos os cargos ainda vagos na
Diretoria-Executiva e no Conselho
Superior, cuja composição plena, agora, é
a seguinte:
Conselho Superior:
Membros Efetivos: Hildo da Costa
Guilloux, HiIson Cunha de Almeida,
Joaquim Monteiro de Abreu, Roberto
Germani,
Tranquilo
Paulo
Gobbi,
Generino José Tondo, José de Nadal,
Romano Massignan, Alfredo Augusto
Ferreira, Francisco Dias de Macêdo, H. D.
Fleming e Walter Fontana.
Suplentes:
Oswaldo
Cypriano
Guindani, Danilo João de Deus, Lauro
Müller, Domingos Branco Ribas, Augusto
Franzoi, Antônio Pretto Neto, Saul
Brandalise, Nicolino Ventriglia, Joseph
Turton Neto, Álvaro Lewis, A. G.
Nascimento e Geraldo Galeno Megale
Apocalipse.
Diretoria
Executiva:
Aristides
Amadeo Germani, presidente; João
Tamer e José Buaiz, vice-presidente;
Henrique Thormann, diretor secretário e
Carlos
Emílio
Trierweiler,
diretor
tesoureiro.
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Novos Associados Inscritos
Além das 75 emprêsas integrantes
do quadro de sócios fundadores,
relacionadas no primeiro número de
“Brasil
Moageiro”,
inscreveram-se
como
tal
mais
os
seguintes
estabelecimentos:
76 – Moinho Sete Irmãos S. A.
77 – S. A. Moinho Inglês
78 – Moinho Paulista Ltda.
79 – S. A. Moinho da Bahia
80 – Moinho Paranaense Ltda.
81 – Buaiz S. A. – Indústria e
Comércio
82 – Indústrias Vecchi Ltda.
83 – S. A. Moinho Cruzeiro – Ind. e
Comércio
84 – Moinho Catarinense S. A.
85 – Perdigão S. A. – Com. e
Indústria
86 – Moinho da Lapa S. A.
87 – Bacchin, Lewis S. A. – Ind.
Com. Agricultura
88 – Maranhão Industrial S. A.
89 – Spido & Cia. Ltda.
90 – Bozzeto S. A. Ind. e Com. de
Trigo
91 – Crestani S. A.
92 – Moinho Minuano Ltda.
A ralação definitiva está em vias de
ser ultimada, para divulgaçao imediata.
Convênios e Perspectiva
Estão adiantadas as conversações
iniciadas entre a “Ação-Moageira”, a
Secretaria de Agricultura do Rio Grande
do Sul e o IPEAS – Instituto de Pesquisas
e Experimentações Agropecuárias do Sul
– Pelotas.
A Assembléia Geral Extraordinária
ontem
realizada
homologou
as
conclusões da Diretoria Executiva,
sumetidas, antes, ao Conselho Superior e
também aprovadas por êle.
“Brasil-Moageiro” divulgará o texto
dos convênios, assim que firmados.
Antecipação de Receita
Evolui
de
modo
sumamente
auspicioso, o movimento iniciado por
várias emprêsas com o objetivo
de assegurar à “Ação-Moageira”,
mediante antecipação de receita,
fundos para o início imediato de suas
atividades.
Essa antecipação, tornada efetiva
com base num têrço da provável
contribuição anual, já foi subscrita e
realizada
pelos
seguintes
sóciosfundadores:

30-03-65 –

1.

S. A. Moinhos Rio Grandenses ................................

6.000

04-04-65 –

2.

Moinho Fluminense S. A. .........................................

6.672.400

05-04-65 –

3.

Moinhos Germani S. A. ............................................

600.000

07-04-65 –

4.

Moinhos Cruzeiro do Sul S. A. .................................

650.000

07-04-65 –

5.

Gaúcha Cerealista S. A. ..........................................

200.000

08-04-65 –

6.

Moinhos Trigonal Ltda. ............................................

200.000

12-04-65 –

7.

S. A. Moinhos Rio Grandenses ................................

2.700.000

23-04-65 –

8.

Grandes Moinhos do Brasil S. A. .............................

3.752.000

23-04-65 –

9.

Primo Fabris & Cia. ..................................................

200.000

28-04-65 –

10.

Moinhos de Trigo Indígena S. A. .............................

600.000

29-04-65 –

11.

Agro-Moageira S. A. ................................................

160.000

11-05-65 –

12.

Dal Molin S. A. – Ind. Com. Agr. ..............................

500.000

TRIUNFO QUE SERÁ DE TODOS

11-05-65 –

13.

Indústrias de Alimentos Ltda. ...................................

143.730

Com base nessas considerações, a
“Ação-Moageira”, certa de que reflete o
anseio geral, convida e conclama os
moageiros que exercem sua proficua
atividade em todos os quadrantes do
território nacional, para a reunião da
Assembléia Geral que está marcada para
o dia 20 (vinte) de maio próximo vindouro,
nesta capital e será realizada na sede do
Sindicato da Indústria do Trigo no Es-

13-05-65 –

14.

S.A. Moinho Santista – Ind. Gerais ..........................

4.000.000

19-05-65 –

15.

Irno Tombini & Cia. ..................................................

50.000

19-05-65 –

16.

Moinhos Guarani S. A. .............................................

220.000

20-05-65 –

17.

Moinho Popular S. A. ...............................................

600.000

20-05-65 –

18.

Moinhos Reunidos S. A. ..........................................

100.000

20-05-65 –

19.

Grando & Cia. Ltda. .................................................

14.000
21.368.930
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Graças a êsses recursos é que pôde
a “Ação Moageira”, em lapso de tempo
relativamente
curto,
difundir
com
amplitude as suas finalidades e atrair,
para elas, a atenção do poder público
interessado no desenvolvimento da
triticultura no país.
Comissão Brasileira do Trigo
Sob o nº 341 e datado de 6 de maio
de 1965, a Ação Moageira, recebeu do
Prof. Ady Raul da Silva, Diretor-Geral do
D.P.E.A., o seguinte ofício:
Tem
sido
uma
constante
preocupação do Ministério da Agricultura
e dêste Departamento em particular,
imprimir uma política séria, visando ao
incremento da produção de trigo no País.
O assunto, inegàvelmente, tem que partir,
bàsicamente, da pesquisa fitotécnica, eis
que a cultura dessa importante gramínea
tem encontrado óbices que só a
pertinácia que a pesquisa e a
experimentação agronômicas exigem
poderão, a curto ou a longo prazo,
dependendo de vários fatôres, remover
em benefício da nossa economia.
2.
Com
êsse
propósito,
o
Excelentíssimo Senhor Ministro Hugo de
Almeida Leme assinou a Portaria número
949, publicada no Diário Oficial de 2 de
dezembro
de
1964,
determinando
providências visando ao desenvolvimento
e aprimoramento das técnicas aplicadas à
cultura do trigo. E para estabelecer as
bases e coordenar os métodos, as
normas gerais e os planos nacionais das
pesquisas e experimentação relativas à
triticultura, foi criada neste Departamento,
no mesmo ato, a Comissão Brasileira de
Trigo que será integrada também por
entidades estaduais, paraestatais e
particulares interessadas nas pesquisas
fitotécnicas com essa cultura.
3. Sendo, pois, essa Ação Moageira
uma entidade com quem temos o maior
interêsse em dialogar, e que não deve
estar ausente nos estudos que vamos
promover, deseja êste Departamento que
também ela integre a referida Comissão,
devendo o seu representante participar da
Subcomissão de Trigo do Sul.
4. Com êsse empenho, solicito se
digne V. Sª indicar o seu representante a
fim de que esta Diretoria-Geral o designe
e passe a ter com êle os indispensáveis
entendimentos.
Foi a seguinte a resposta enviada
àquela alta autoridade do Ministério da
Agricultura:
“Temos a honra de acusar o
recebimento de seu estimado ofício
número 341, de 6 do corrente, em que
Vossa Senhoria, expondo os magnos
objetivos do ato oficial consubstanciado na
Portaria que criou a Comissão Brasileira do
Trigo, solicita, para imensa honra nossa, a
indicação de representante a ser designado
por essa Diretoria Geral, a fim de integrar a
Subcomissão de Trigo do Sul.
Adiantando a V. Sª que a sua
solicitação foi muito apreciada por esta
Diretoria e também pelo Conselho Superior
da “Ação Moageira”, temos a honra de
informar que nossa indicação recai na
pessoa do Sr. Dr. Hilson Cunha de
Almeida, o qual auscultado prèviamente
por nós, sente-se honrado em afirmar que
aceita a escolha com o esmerado propósito
de encaminhar a sua melhor colaboração
no rumo dos altos objetivos visados pela
Comissão Brasileira do Trigo.
Esta entidade, de outro lado, e tendo
em vista que cumpre atentar também para
as eventualidades e contingências que
podem ocorrer, inibindo uma ou outra vez o
representante de atender, a tempo e hora,
as convocações que lhe forem dirigidas,
permite-se indicar também o nome de dois
suplentes, de modo que, por essa maneira,
pràticamente
nunca
deixaria
de
ocorrer a presença da “Ação Moageira”,
nas
reuniões
da
Comissão
Bra-
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sileira da Trigo e nem nas reuniões da
Subcomissão-Sul.
A fórmula alvitrada, de outro lado,
coloca bem mais à vontade o
representante indicado para titular, nas
emergências que possam impedir ou
dificultar o comparecimento do Senhor Dr.
Hilson Cunha de Almeida, pois que êle
associa à sua qualidade de membro
efetivo do nosso Conselho Superior,
também a de Diretor de importante
emprêsa rio-grandense, com intensa
atividade na industrialização do trigo e do
arroz.
Nessas condições, indicamos para
suplentes do Dr. Hilson Cunha de
Almeida, os Srs. João Tamer e Aristides
Amadeo Germani, cujos nomes seriam
então também objeto de designação
através de ato de V. Sª, que esperamos
concorde, ante as justificativas expostas,
com
a
sugestão
que
ora
lhe
apresentamos.”
Correspondência
Recebeu a “Ação Moageira”:
1. – Do Prof. Euripedes Malavolta,
Vice-Diretor em exercício da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”;
“Tenho a satisfação de acusar o
recebimento do seu Ofício nº 27-65, de 19
de fevereiro último, participando a
constituição, nessa Capital, da “Ação
Moageira de Fomento ao Trigo Nacional”
bem como enviando cópia da ata de sua
fundação.
Os Estatutos dessa sociedade foram
objeto de estudo e apreciação por esta
Escola, nada tendo ela a acrescentar.
Quanto ao art. 35, acha-o interessante.
Com os meus agradecimentos pela
atenção dispensada à “Luiz de Queiroz”,
cumprimento os fundadores dessa
importante sociedade que, sem dúvida,
muito contribuirá para o desenvolvimento
da triticultura nacional.”
2. – Do Dr. Glauco Pinto Viegas,
Diretor-Geral, substituto, do Instituto
Agronômico, de Campinas:
“Acusamos o recebimento de sua
carta 37-65, de 19 de fevereiro próximo
passado comunicando-nos a constituição
nessa capital, a 10 do mesmo mês de
fevereiro, de uma sociedade civil sob a
razão social acima mencionada.
Em resposta, cumpre-nos informar
que com o Dr. Milton Alcover, engenheiroagrônomo,
Chefe
da
Estação
Experimental
de
Capão
Bonito,
especialista nos trabalhos da cultura do
trigo no sul do Estado de São Paulo, esta
Diretoria Geral se inteirou do assunto.
Tendo examinado os Estatutos
dessa Sociedade que se propõe levar a
efeito trabalho, no campo da ciência e da
técnica, capaz de produzir resultados
estáveis em prol do desenvolvimento
global da triticultura no país, só nos cabe
exaltar os princípios sadios e patrióticos
dessa novel entidade, que poderá prestar
inestimáveis
serviços
à
Nação,
especialmente ao desenvolvimento da
cultura de trigo no país”.
3. – Do Dep. Paulo Macarini:
Cumprimentando-o, tenho o prazer
de acusar o recebimento do ofício 58, de
1962 em que o prezado amigo me
comunica a constituição da Ação
Moageira de Fomento ao Trigo Nacional.
Li, com a atenção que me merece os
trabalhos de Vossa Senhoria, os
documentos enviados, tomando, assim,
conhecimento dos princípios e das
disposições da novel entidade.
Permita-me cumprimentá-lo, bem
como os demais Associados, pela
oportuna e patriótica medida que, por
certo, há de se refletir na economia
nacional.

Augurando votos de pleno êxito,
coloco-me inteiramente às ordens da
Ação Moageira e firmo-me mui
Cordialmente”.
4. – Do Engº Agr. Fernando Silveira
da Motta, Diretor do IPEAS:
“Tenho o prazer de apresentar-lhe o
Engº-Agrº
Mílton
Costa
Medeiros,
Coordenador Técnico dos Trabalhos com
Trigo, que são levados a efeito por êste
Instituto. O referido técnico, entregará a
V. Sª de acôrdo com a vossa solicitação
uma ajuda de emergência para o
prosseguimento e desenvolvimento dos
trabalhos de pesquisas com trigo para os
meses de maio, junho e julho, assim
como algum equipamento que servirá não
só o referido período, mas também, para
os anos vindouros.
Caso a Ação Moageira não possa
atender integralmente a solicitação que
ora
estamos
enviando,
qualquer
atendimento parcial será ainda da mais
alta valia para os nossos trabalhos.
Conforme o desejo expressado por
V. Sª, e dos outros amigos que o
acompanharam em sua visita ao IPEAS,
estamos elaborando um plano de trabalho
amplo, no qual serão previstas tôdas as
necessidades
para
o
pleno
desenvolvimento
das
pesquisas,
experimentação, melhoramento genérico
e produção de sementes básicas das
nossas variedades para o período de
1965 e 1966. Tão logo o tenhamos
concluído, será o mesmo remetido a V.
Sª.
Caso seja possível, e se V. Sª
considera necessário, o Engº-Agrº Mílton
Costa Medeiros, poderá representar esta
Direção na reunião do dia 15 da Ação
Moageira, a fim de melhor poder explicar
e defender o nosso pedido de auxílio
perante V. Sª e os demais membros da
Ação Moageira.
Na certeza de que poderemos contar
com integral apoio de V. Sª, firmamo-nos
respeitosamente”.
5. – Do Prof. Edson Potsch
Magalhães, Reitor da Universidade Rural
de Minas Gerais, oficio de 10 de maio de
1965, dizendo:
"Oxalá o Senhor Presidente acolha
para decisão favorável o excelente
documento-sugestão que a êle enviastes.
Muito me sensibilizou, também,
verificar que colocastes a Universidade
Rural de Minas Gerais em primeiro lugar,
na série de instituições a serem
porventura beneficiadas”.
6. – Do Sr. Antônio Sobral Dantas,
Assessor do Trigo com Delegação de
Podêres:
“Acuso o recebimento do seu ofício
nº 73-65, de 18 de março p. findo,
comunicando ao Exmo. Senhor Ministro
Prof. Hugo de Almeida Leme, a
constituição da “Ação Moageira de
Fomento ao Trigo Nacional”, cuja ata de
fundação foi enviada por cópia.
A finalidade dêsse órgão constitui,
pelo simples enunciado, motivo de júbilo,
pois representa “a iniciativa privada,
secundando o esfôrço governamental”, no
sentido de “promover o desenvolvimento
global da triticultura no país”, segundo
suas próprias palavras.
Essa iniciativa demonstra elevada
compreensão do setor privado sôbre os
objetivos do atual Govêrno de promover a
produtividade de recursos básicos da
economia nacional.
A idéia deve ser, porém, realizada. A
ação deve seguir efetivamente à vontade.
A
elaboração
de
plano
de
desenvolvimento científico da triticultura,
o incremento da pesquisa, a formação de
técnicos e a constituição de um fundo de
assistência ao triticultor são propósitos de
real valor que cumpre serem executados.

Julho de 1966
A fim de tomar conhecimento
de tão valiosa iniciativa e oferecer a
cooperação que fôr julgada conveniente,
sua comunicação foi remetida ao
Departamento de Promoção Agropecuária
(DPA) dêste Ministério da Agricultura.
Aproveito o ensejo para apresentar
os meus protestos de elevado aprêço e
consideração.”
7. – Do Dep. João Calmon:
“Tenho a grata satisfação de acusar
o recebimento do ofício número 266-65
da Entidade recentemente criada nessa
cidade e dignamente presidida por V. Sª a
Ação Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional.
Cumpre-me agradecer o envio da
cópia
dos
estatutos
da
mesma
entidade, cujos objetivos são realmente
de significativa importância para o
desenvolvimento agrícola do nosso Pais e
congratular-me com V. Sª e seus
dignos companheiros por tão feliz
iniciativa”.
8 – Do Dep. Brito Velho:
“Felicito patriótico empreendimento”.
9 – Do Dep. Medeiros Netto:
“Apraz-me acusar recebimento carta
eminente patrício pt Felicito-o fundação
Ação Moageira Fomento Trigo Nacional pt
Li com interêsse documentário enviado pt
Cordial abraço”.
10 – Do Senador Attílio Fontana:
“Acuso o recebimento de sua carta
de 28 de abril último, acompanhada de
um exemplar do primeiro número do
“Brasil
Moageiro”,
cuja
remessa
agradeço. Tomei conhecimento da
matéria nêle contida e do número de
adesões na indústria do Trigo.
A tarefa a que se propõe a dígna
Diretoria da “Ação Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional” não é fácil. Os
resultados, porém, serão certamente
recompensados.
Vale lembrar um pensamento que
sempre tem me ajudado a vencer as
dificuldades. “Não esmorecer para não
desmerecer”. Sob êsse lema tenho
confiança em que a contribuição para o
desenvolvimento da triticultura nacional
surtirá excelentes resultados.
Certo de que o ilustre patrício
continuará a me remeter os novos
números de “Brasil Moageiro”, coloco-me
ao inteiro dispôr dessa entidade no
Senado Federal”.
Interêsse e aplauso
A “Ação Moageira” vai se dirigir
brevemente a todos os integrantes do
seu quadro social, para a articulação
de uma campanha de novos sócios,
que se acha de antemão incentivada
pela qualificação dos associados
atuais, de cuja expontaneidade e
entusiasmo resultou a arrecadação já
efetivada e principalmente em face do
extraordinário interesse e aplausos
com que são acolhidos em todos os
setores de opinião, os objetivos da
“Ação
Moageira”.
–
Aristides
Amadeo Germani, Diretor-Presidente. –
Henrique Thormann, Diretor-Secretário.
BRASIL MOAGEIRO
Órgãos informativo da
“Ação-Moageira”
Nº 3.
Pôrto Alegre, 26 de maio de 1965.
“Brasil Moageiro” tem o prazer de
levar ao conhecimento da indústria
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moageira estabelecida no país, o texto do
primeiro convênio firmado pela “Ação
Moageira”.
A outra parte conveniente foi o
Ministério da Agricultura, representado no
ato pelo Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul –
IPEAS.
Com êsse pacto de colaboração,
ingressa a “Ação Moageira” rapidamente
na fase concreta de suas atividades, o
que ocorre, aliás, em obediência a
formulação estatutária e em pouco mais
de noventa dias da data de sua fundação.
As autoridades federais presentes
salientaram, em belas palavras, a
extraordinária valia do concurso levado
pela indústria moageira às importantes
obras de recuperação que o convênio
assegura
em
lapso
de
tempo
apreciávelmente curto e o estímulo que
daí emerge para os trabalhos dos
técnicos dedicados às pesquisas que
objetivam
à
criação,
seleção
e
melhoramento
das
mais
diversas
variedades de trigo.
Convênio que entre si fazem, de um
lado, o Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuário do Sul,
órgão do Departamento de Pesquisas e
Experimentação
Agropecuárias
do
Ministério de Estado para os Negócios da
Agricultura, aqui representado pelo
Senhor Engº Agrº Fernando Silveira da
Mota, diretor do aludido Instituto e, de
outro lado, “Ação Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional”, sociedade civil, com
ilimitado número de sócios, que tem sede
em Pôrto Alegre, e como objetivo a
integração de meios, a reunião de
esforços e a constituição de fundos, tudo
visando ao desenvolvimento global da
triticultura no país, pelo estímulo à
correspondente investigação cientifica e
aperfeiçoamento
tecnológico,
aqui
representada pelo seu Diretor-Presidente
e
Diretor-Secretário,
os
Senhores
Aristides A. Germani e Henrique
Thormann, convênio êste que se regerá
pelas seguintes cláusula e condições, a
saber:
Primeira:
–
No
elenco
das
instalações de que dispõe, conta o
Instituto de Pesquisas e Experimentação
Agropecuária do Sul, com casas de
vegetação que uma chuva de granizos há
pouca danificou. Em razão desse
acontecimento, ficaram comprometidos a
serventia, utilização e eficiência das
mesmas casas de vegetação e, em
consequência,
a
continuação
dos
indispensáveis e necessários estudos e
pesquisas que objetivam, de um lado, o
melhoramento, a criação e “tests” com as
variedades de trigo obtidas e, de outro
lado, o emprêgo de meios químicos
inclusive, para o contrôle direto das
doenças.
Segunda: – A “Ação-Moageira de
Formento ao Trigo Nacional”, em face da
ausência de recursos oçamentários
capazes de assegurar a imediata
recuperação das casas de vegetação
referidas na cláusula anterior, e
reconhecendo ser absolutamente ilegível
imprescindível que não ilegível de
continuidade a realização dos trabalhos
também
mencionados
na
mesma
cláusula, resolveu, por decisão unanine
da Diretoria-Executiva, aprovada, sem
voto discrepante, pelo Conselho Superior,
assumir o encargo financeiro decorrente
da recuperação de que trata êste
instrumento.
Terceira: – O encargo financeiro de
que trata a cláusula anterior de acôrdo
com o orçamento e memorial descritivo
elaborados pelo Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul, é
de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros).
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Quarta: – O Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul
assume, desde logo, o encargo de dar
execução às obras de recuperação cabal
e completa de suas casas de vegetação,
de modo a que as mesmas, concluídas as
obras, disponham das mais amplas e
melhores
condições
de
pleno
aproveitamento, até o máximo de sua
capacidade operacional.
Quinta: – As obras referidas na
cláusula anterior, terão início dentro de 10
(dez) dias, com prosseguimento contínuo
e ininterrupto, a fim de que a respectiva
conclusão se opere, o mais tardar, até o
dia 30 de julho de 1965 (trinta de julho de
mil novecentos e sessenta e cinco).
Sexta: – O Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul
fornecerá à “Ação-Moageira” relatório
minudente
e
circunstanciado
do
andamento das obras de recuperação
objeto do presente convênio e acêrca,
também, da respectiva utilização dos
fundos depositados, mediante prestação
cabal de contas.
Sétima: – o primeiro relatório previsto
na cláusula anterior, abrangendo os
serviços executados no período que vai
desde esta data até o dia 30 (trinta) de
Junho de 1965 (mil e novecentos e
sessenta
e
cinco),
deverá
ser
apresentado à “Ação Moageira” até o dia
15 de julho de 1965 (mil e novecentos e
sessenta e cinco), forma pela qual se
procederá sucessivamente de modo a
que o relatório final esteja em poder da
“Ação-Moageira”
nos
quinze
dias
imediatamente seguintes ao término das
obras de recuperação, objeto do presente
convênio.
Oitava: – A “Ação-Moageira”, – para
solver a responsabilidade financeira que
ora assume, compromete-se a colocar à
disposição do Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul a
quantia de Cr$ 10.000.000 (dez milhões
de cruzeiros) originada de recursos seus
e por ela própria destinada a garantir a
execução dos trabalhos previstos nêste
convênio. Para êsse efeito, a “AçãoMoageira” procederá da seguinte forma:
a) dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar desta data, a “AçãoMoageira” constituirá, no Banco Industrial
e Comercial do Sul S. A. em Pôrto Alegre,
a favor do Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul,
um depósito em moeda corrente nacional,
no valor de Cr$ 4.000.000 (quatro milhões
de cruzeiros):
b) A “Ação-Moageira” depositará
mais Cr$ 3.000.000 (três milhões de
cruzeiros), no mesmo estabelecimento
bancário, e em favor, ainda do mesmo
Instituto, até o dia 30 (trinta) do mês de
junho de 1965 (mil e novecentos e
sessenta e cinco);
c) A “Ação-Moageira” depositará até
o dia 30 (trinta) de julho próximo vindouro
mais a quantia de Cr$ 3.000.000 (três
milhões de cruzeiros), desonerando-se,
portanto, cabal e definitivamente, com o
depósito dessa parcela que integralizará a
totalidade dos Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros) correspondentes ao
encargo financeiro aqui assumido.
Nona: – A “Ação-Moageira” poderá
antecipar uma ou mais das pascelas
referidas na cláusula anterior e suas
alíneas, no caso de que, a juízo
do Sr. Eng. Agrônomo Diretor do Instituto
de
Pesquisas
e
Experimentação
Agropecuárias do Sul, assim o exigir a
marcha dos trabalhos das obras
de recuperação de que trata êste
convênio.
Décima: – Tôdas as quantias objeto
dos depósitos de que tratam a cláusula
oitava
e
suas
alíneas,
serão
movimentadas na aplicação das obras

de recuperação das casas de vegetação
objeto dêste convênio, de acôrdo com as
normas ou instruções que a respeito
forem baixadas pelo Senhor Eng. Agr.
Diretor do Instituto de Pesquisas e
Experimentação
Agropecuárias
do
Sul.
Décima-Primeira: – Declaram as
partes contratantes que êste ajuste é de
igual valor ao que nêle próprio se declara,
servindo, pois, de base para satisfazer o
impôsto do sêlo federal devido, a quantia
de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros).
E, por estarem, assim, de acôrdo,
assinam o presente em quatro vias de
igual teor e forma, para um só e único
efeito, diante das testemunhas abaixo
nomeadas, que a tudo assistiram e
também assinam.
Pelotas, RS, 25 de maio de 1965. –
Eng. Agr. Fernando Silveira da Mota,
Diretor do Instituto de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias do Sul.
Assinados) – Aristides Amadão
Germani, Diretor-Presidente da “Ação
Moageira” – Henrique Thormann, –
Diretor-Secretário da “Ação-Moageira”.
A assinatura dêsse convênio,
celebrado no Gabinete do Diretor do
IPEAS, presentes várias figuras gradas
da sociedade pelotense, causou o
esperado contentamento no seio da
indústria
moageira
rio
grandense,
conforme o atestam as manifestações de
regosijo que estamos recebendo. –
Aristides A. Germani, Diretor-Presidente.
– Henrique Thermann, Diretor-Secretário.
BRASIL MOAGEIRO
Órgão Informativo da “AçãoMOAGEIRA”
Nº 4
Pôrto Alegre, 29 de maio de 1965
Firmado pelo Eng. Agr. Adolfo
Antônio
Fetter,
Secretario
da
Agricultura, em representação do
Estado do Rio Grande do Sul, pelos
Srs. Aristides A. Germani e Henrique
Thormann, Presidente e Secretáao da
“Ação-Moageira”, testemunhado pelo
Cônsul Geral da Alemanha, Doutor
Hermann Munz e Gerente Geral da
Samarig Dr. Carlos Antioh, nasceu no
dia 26 do corrente o segundo convênio
de que participa a “Ação-Moageira” e
que teve por objeto a intalação de dez
estações
agrometereológicas
em
municípios
de
interêsse tritícola,
doadas ao Estado do Rio Grande do
Rio Grande do Sul pelo Govêrno
Federal da Alemanha.
O ato ocorreu, no Gabinete do
Senhor Secretário da Agricultura, em
bonita
cerimônia,
presenciada
por
inúmeros técnicos e altos funcionários
daquela Secretaria, dirigentes da – “AçãoMoageira”, convidados e representantes
de jornais, televisão e rádio acreditados
junto àquêle Gabinete.
Houve, aliás, imediata e ampla
divulgação do convênio, o que vem a
atestar a excelente receptividade que
encontrou,
tanto
pelos
benefícios
assegurados à pesquisa climatológica em
nosso Estado, como pela areiada
compreensão que está entrosando, de
modo admirável a iniciativa particular e a
atividade estatal.
O convênio que acaba de ser
firmado, representa a conclusão de etapa
prevista no plano geral de trabalho para
êste exercício, de realização garantida
pelos recursos da receita apurada,
graças
à
antecipação
com
que
acudiram diversas emprêsas moageiras,
como êste informativo já noticiou
amplamente.
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Aspecto de assinalada importância
nos convênios recem firmados, é o da
mobilização imediata e racional que
enseja dos recursos humanos, materiais e
técnicos de que dispõem o Ministério da
Agricultura e a Secretaria de Agricultura
do Rio Grande do Sul, intensificada com
os recursos propiciados pela ação dos
particulares
interessados
no
desenvolvimento
global
da
nossa
triticultura.
“Convênio que entre si fazem, de um
lado, o Estado do Rio Grande do Sul”,
aqui representado pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Agricultura e
esta pelo seu titular, o Exmo. Senhor Eng.
Agr. Adolfo Antônio Fetter, e, de outro
lado, a “Ação-Moageira de Fomento ao
Trigo Nacional, sociedade civil, com
ilimitado número de sócios, que tem sede
em Pôrto Alegre, e, como objetivo a
integração de meios, a reunião de
esforços e a constituição de fundos, tudo
visando ao desenvolvimento global da
triticultura no país, pelo estímulo a
correspondente investigação cientifica e
aperfeiçoamento
tecnológico,
aqui
representado pelo seu Diretor-Presidente
e Diretor-Secretário, os Srs. Aristides A.
Germani e Henrique Thormann, convênio
êste que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições a saber:
Primeira: – O Estado do Rio Grande
do Sul recebeu, por doação, da República
Federal da Alemanha, em grupo de
estação agrometereológicas, que êle
instalará nos municípios de Soledade –
Santo Augusto – Iraí – Jaguarão –
Livramento – Quaraí, e Alegrete, ou
outros municípios, indicados pelo setor
técnico da Secretaria da Agricultura, em
substituição aos citados, de interêsse
triticola, caso ocorra desistência de algum
ou alguns dêles, por fatos que escapem à
alçada das partes convenientes. Tais
estações, destinadas a compôr os meios
de que o Estado do Rio Grande do Sul
necessita para realizar trabalhos de
pesquisas
climatológicas,
tem
as
seguintes características:
– são estações de primeira classe,
fabricação FUESS, Alemanha, ocupando,
cada uma delas a área de 600
(seiscentos) metros quadrados. Integram
cada unidade dessas estações os
seguintes
elementos:
–
Cinco
geotermômetros para solo gramado e
outros cinco para solos desnudos; um
actinógrafo nº 58-D (cinquenta e oito); um
pluviógrafo tipo Helmann um heliógrafo
tipo Camp Bell Stokes; um toatavento tipo
Wild; três termômetros de máxima e
outros três de mínima; um termômetro
sêco e outro úmido; um suporte nº 44
(quarenta e quatro) para termômetros
sêco e úmido; um evaporímetro segundo
Pinche; um pluviômetro tipo Ville de Paris;
um termógrafo; um barógrafo; um
higrógrafo; um anemômetro portátil; um
anemômetro elétrico e um relógio solar e
bem assim o material acessório e
sobressalente respectivo como por
exemplo, provetas – penas – sifões –
jogos de fitas – jogos de diagrama, etc.,
etc.
Segunda: – A “Ação-Moageira de
Fomento
ao
Trigo
Nacional”,
reconhecendo a premente necesidade e a
inegável importância da instalação dêsses
equipamentos, da mesma forma que os
apreciáveis serviços que através dos
mesmos vão resultar em favor da
agropecuária em geral e da triticultura em
particular, pelos dados e elementos que a
correta
e
adequada
observação
agrometereológica propiciará à feitura dos
consequentes e indispensáveis estudos
fenológicos a serem intensificados, agora,
pelos setores de fenologias das Estações
Experimentais do Rio Grande do Sul
resolveu por decisão unânime da
Diretoria-Executiva aprovada, sem voto
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discrepante, pelo Conselho Superior,
assumir o encargo financeiro necessário à
instalação prioritária e urgente dos
equipamentos
descritos
nêste
instrumento.
Terceira – O encargo financeiro de
que trata a cláusula anterior do acôrdo
com a estimativa efetuada pelo Estado do
Rio Grande do Sul, através de seus
órgãos técnicos, é de Cr$ 10.000.000
(dez milhões de cruzeiros).
Quarta – O Estado do Rio Grande do
Sul assume, desde logo, o encargo de dar
execução às obras de montagem e
colocação em funcionamento regular do
grupo de estações agrometereológicas
objeto do presente convênio.
Quinta – As obras referidas na
cláusula anterior terão início dentro de 60
(sessenta) dias, com prosseguimento
contínuo e ininterrupto a fim de que a
respectiva conclusão se opere, o mais
tardar, até o dia 28 (vinte e oito) de
fevereiro de 1966 (hum mil novecentos e
sessenta e seis).
Sexta – Qualquer das estações
agrometereológicas de que trata êste
convênio, ou tôdas elas, no caso de que
seja coincidente a conclusão da
montagem do conjunto, deverão se achar
aptas para entrar em funcionamento
regular, no máximo dentro de 20 (vinte)
dias, contados da data em que a
instalação correspondente se achar
ultimada.
Sétima – A Secretaria da Agricultura
do Estado do Rio Grande do Sul
fornecerá à “Ação-Moageira”, relatório
minudente
e
circunstanciado
do
andamento das obras de montagem e
instalação objeto do presente convênio e
acêrca também da respectiva, utilização
dos fundos depositados, mediante
prestação cabal de contas.
Oitava – O primeiro relatório previsto
na cláusula anterior abrangendo os
trabalhos realizados no período que vai
desde esta data, até o dia 30 (trinta) de
agôsto de 1965 (hum mil novecentos e
sessenta
e
cinco),
deverá
ser
apresentado à “Ação- Moageira” até o dia
15 (quinze) de setembro de 1965 (hum
mil novecentos e sessenta e cinco), forma
pela qual se procederá sucessivamente,
de modo a que o relatório final esteja em
poder da “Ação-Moageira” até o dia 15
(quinze) de março de 1966 (hum mil
novecentos e sessenta e seis).
Nona – A “Ação-Moageira” para
solver a responsabilidade que ora
assume, compromete-se a colacar à
disposição do Estado do Rio Grande do
Sul, a quantia de Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros), originada de
recursos seus e por ela própria destinada
a garantir a execução dos trabalhos
previstos neste convênio. Para êsse
efeito, a “Ação-Moageira” procederá da
seguinte forma:
a) dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar desta data, a “AçãoMoageira” constituirá no Banco do Estado
do Rio Grande do Sul, em favor da
Secretaria da Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul, um depósito de Cr$
2.000.000 (dois milhões de cruzeiros);
b) a “Ação-Moageira” depositará
mais Cr$ 3.000.000 (três milhões de
cruzeiros), no mesmo estabelecimento
bancário, e em favor, ainda da mesma
Secretaria de Estado, até 15 (quinze) de
setembro de 1965 (hum mil novecentos e
sessenta e cinco);
c) a “Ação-Moageira” depositará
sucessiva e continuamente, até o fim dos
meses de outubro, novembro e dezembro
de 1965 e janeiro e fevereiro de 1966
(hum mil novecentos e sessenta e seis)
mais a quantia de Cr$ 1.000.000 (hum
milhão de cruzeiros) em cada um dos
referidos
meses,
desonerando-se,
portanto, cabal e definitivamente, com o
depósito da parcela que integralizar a
totalidade dos Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros) correspondentes ao
encargo financeiro assumido.
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Décima – A “Ação-Moageira” poderá
antecipar uma ou mais das parcelas
referidas nas alíneas “b” e “c” da cláusula
anterior, se, a Juízo do Exmo. Sr. Dr.
Secretário da Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul, assim o exigir a
marcha dos trabalhos de montagem,
objeto dêste convênio.
Décima Primeira – Tôdas as
quantias, objeto dos depósitos de que
trata a cláusula nona e suas alíneas,
serão movimentadas na aplicação da
montagem das estações, de acôrdo com
as normas ou instruções que a respeito
forem baixadas pelo Exmo. Senhor
Secretário da Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul.
Décima Segunda – Declaram as
partes contratantes que êste ajuste é de
valor igual ao que nêle próprio se declara
servindo, pois de base para satisfazer o
impôsto do sêlo federal devido a quantia
de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros).
E, por estarem, assim, de acôrdo,
mandaram dactilografar o presente
instrumento, em quatro vias, de igual teor
e forma, para um só e único efeito, pago,
na primeira, o impôsto do sêlo federal
devido, que se averbará devidamente nas
demais, assinadas ambas, inclusive pelas
testemunhas abaixo, que a tudo
assistiram e também assinam.
Pôrto Alegre, 28 de maio de 1965. –
Eng. Agr. Adolfo Antônio Fetter,
Secretário da Agricultura. – Aristides
Amadeo Germani, Diretor-Presidente. –
Henrique Thormann, Diretor-Secretário.
A “Ação-Moageira” continuará, como
até aqui, prestando contas cabais de sua
atividade à esclarecida coletividade. –
Aristides Amadeo Germani, DiretorPresidente. – Henrique Thormann,
Diretor-Secretário.

“Brasil-Moageiro”, ao estampar essa
missiva na íntegra, rende ao “Moinho
Esperança”, justa homenagem pelo seu
carinhoso interesse.
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Nos gráficos que seguem, fica
demonstrado o panorama que oferece a
participação da indústria no quadro social
da “Ação-Moageira”:

OS SETORES TRACEJADOS INDICAM A CAPACIDADE DE MOAGEM DOS
ESTABELECIMENTOS, POR ZONAS, QUE JÁ SE ASSOCIARAM À “AÇÃOMOAGEIRA”.

BRASIL MOAGEIRO
O órgão informativo da “AçãoMoageira”
Nº 5
Pôrto Alegre, 22 de junho de 1965.
A propósito da campanha de novos
sócios que será encetada brevemente,
recebemos de Moinhos Esperança – Dal
Molin S. A. – Indústria, Comércio e
Agricultura, a seguinte carta:
“Tivemos o prazer de ler no “BrasiI
Moageiro” nº 2, que a “Ação-Moageira”
vai iniciar campanha tendente a aumentar
o número de seus sócios.
A nossa emprêsa quer colaborar
nêsse empreendimento, seja procurando
novas adesões, seja levando, como faz
agora,
idéias
ou
sugestões
que
contribuam para o êxito da convocação a
ser feita a todos, para o trabalho comum.
Ocorre-nos, desta feita, lembrar que
a “Ação-Moageira”, partindo da princípio
de que a sua obratividade será sempre o
reflexo das condições que lhe sejam
propiciadas,
poderá
criar
“slogan”
baseado nos seguintes fatores, aos quais,
de nossa parte, atribuimos os pêsos que
indicamos:
80% de sua obratividade dependerão
da solidariedade da indústria moageira do
país, única fonte a bem dizer dos
recursos que disporá para as aplicações
estatutárias;
15% da mesma obratividade estarão
na dependência das deliberações do
Conselho Superior;
5% apenas da obratividade, que lhe
está reservada condicionar-se-ão ao
desempenho da sua Diretoria-Executiva.
Na expectativa de que o conteúdo
dêsse raciocínio possa formar uma
mensagem que seja útil ao anseio de
congregar e reunir, aproveitamos o ensejo
para
reiterar
protestos
de
alta
consideração e aprêço”.

Manifestações a nosso respeitp
Recolhemos as seguintes:
1 – “Os moinhos se engajaram para
trabalhar em situação”.
2 – “A iniciativa tomada responde
com precisão às perguntas básicas: – o
que, quando, quem, onde, para que e
porque”.
3
–
“Que
empreendimento
interessante, êsse! Dividem ganhos
próprios participam de responsabilidade
alheia, sabem sintonizar bem o que todos
sentem vagamente, apiedaram-se da
realidade e servem à Pátria.”
4 – “Estão fazendo como as velas
que se acendem umas nas outras.”
Recebemos:
Do Deputado José Mandeli Filho:
“..........................................................
Agradecendo
a
comunicação,
participo aos prezados dirigentes que
exultei, como triticultor que fui, ao tomar
conhecimento da constituição da “AçãoMoageira”. Era uma organização que
faltava ao desenvolvimento da nossa
triticultura, especialmente no que diz
respeito à triticultura nacional, tão
esquecida, tão vilipendiada.
Na Diário do Congresso do dia 3 de
abril p.p., está publicado pequeno
discurso que proferi na Câmara dos
Deputados, registrando a constituição da
“Ação-Moageira.”

Ao Iongo das considerações que
desenvolveu no discurso que se dignou
enviar-nos, afirmou o Deputado José
Mandelli Filho:
“Dura, difícil, de responsabilidade, de
renúncia e de temores será a caminhada
dêsses homens de emprêsa. Não
importa. Sua capacidade de trabalho e
seu amor pátrio por certo sobrepujarão
tôdas as adversidades.”
Do Deputado Jairo Brum:
“..........................................................
Fiquei sumamente satisfeito em
tomar ciência dessa nova entidade que
surge no Rio Grande do Sul com o
objetivo de fomentar o desenvolvimento
global da triticultura brasileira.
Tenho certeza de que essa entidade
atingirá os altos interêsses nacionais para
que se organizou, por isso que se
estrutura na experiência e no idealismo
de homens como V. Sa., Senhor
Presidente. Penso já ser do seu
conhecimento que, sôbre a “AçãoMoageira”, fiz pronunciamento na Câmara
Federal, do qual estou remetendo
exemplar.”
Finalizou assim o Deputado Jairo
Brum o seu discurso:
“Ao concluir esta rápida explanação,
peço a V. Exa. determine a inclusão,
nos anais da Casa, da entrevista
que ao “Correio do Povo” concedeu
o
ilustre
cidadão
Aristides
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Germani, presidente da nova entidade
que inicia nôvo trabalho de pioneirismo no
Rio Grande do Sul, para o Brasil.”
Do Deputado Ary Alcântara:
“..........................................................
De minha parte, como representante
do Rio Grande do Sul na Câmara dos
Deputado, V. Sas. poderão contar
incondicionalmente,
com
minha
colaboração e apoio, pois como extriticultor, senti na carne as dificuldades
dos que se dedicam à cultura do “grão de
ouro”.
Resta-me,
assim,
dar
meus
parabéns ao Rio Grande do Sul, por ter
partido de seus homens de indústria, tão
significativa e oportuna iniciativa.”
Do Engenho Gabrielense, nosso
sócio fundador:
“Respondendo, podemos dizer que
ao invés de optarmos pela contribuição de
um têrço de nossa contribuição, estamos
remetendo o valor carrespondente à
anuidade, ou seja, o correspondente a
1.025 toneladas, à razão de cem
cruzeiros.”
De Perdião S. A. – Comércio e
Indústria – também sócio fundador:
“Temos a satisfação de encaminhar
com a presente o cheque nº 2.479, de
nossa emissão, visado e a cargo do
Banmércio, no valor de Cr$ 161.400
(cento e sessenta e um mil e
quatrocentos cruzeiros), importância esta
correspôndente a 50% da parcela
atribuída ao nosso moinho.”
A
“Ação-Moageira”
avalia
devidamente a beleza dêsses dois gestos
e sente quanto é confortador o estímulo
que dêles promana.
De vários outros estabelecimentos
estrangeiros
localizados
no
país
continuamos a receber valôres equivalentes
a um têrço da provável contribuição dêste
exercício, representando, tais aportes, ajuda
substancial na rápida e efetiva implantação
de nossas atividades.
“Brasil Moageiro” vai divulgar em seu
próximo número, a relação geral dos
recursos até agora antecipados pela
indústria à “Ação-Moageira.”
Formação de agrometereologistas:
A Secretaria da Agricultura do Rio
Grande do Sul ministrará, em breve, na
estação experimental de Veranópolis, um
curso intensivo, de natureza técnicoprático, a fim de preparar uma turma
da qual será selecionado um grupo
de agrometereologistas aptos para
operar a nova rêde de estações
agrometeorológicas do Estado.
A
“Ação-Moageira”,
mediante
convênio que êste órgão divulgará
participa com os recursos financeiros
necessários à realização do mencionado
curso, de indiscutível importância para a
agropecuária em geral e para a triticultura
em particular. – Aristides Amadeo
Germani, Diretor-Presidente. – Henrique
Thormann, Diretor-Secretário.
BRASIL MOAGEIRO
Orgão informativo da Ação Moageira
Nº 6
Pôrto Alegre, 23 de agôsto de 1965.
A “Ação-Moageira” tem a honra de
comunicar que sua sede já se encontra
instalada e em pleno funcionamento no
Grupo 118, do “Palácio do Comércio”,
relativamente ao qual registrou, como
enderêço
telegráfico,
a
expressão
“Protrigo” e se tornou, também, assinante
da Caixa Postal nº 2.379
Participa,
igualmente,
que
o
despacho
da
autoridade
judiciária
competente, proferido nos autos do
respectivo processo, reconheceu que os
atos construtivos da “Ação-Moageira”
preenchiam
os
requisitos
legais
pertinentes
e
determinou,
em
consequência, fôssem êles arquivado.
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Assim, no Cartório de Registro
Especial de Pôrto Alegre, no Livro “A” nº 7
(sete), de “Registro de Pessoas
Juridicas”, “à fls. 8 (oito) verso, sob o nº
3.472 (três mil e quatrocentos e setenta e
dois), foi inscrita a “Ação-Moageira” e com
o que adquiriu personalidade jurídica, nos
têrmos, para os efeitos e sob as
condições que a legislação brasileira
estabelece.
INAUGURAÇÃO DA SEDE SOCIAL
Assinalou
significativamente
a
cerimônia da inauguração da sede social,
ocorrida no dia 19 do corrente, a assinatura
de mais em convênio com o Estado do Rio
Grande
do
Sul,
objetivando
o
funcionamento de um curso de formação
de observadores metereológicas a ser
ministrado a candidatos escolhidos em
prova de seleção e aos quais os primeiros
quarenta e oito colocados nos exames
finais, irão operar a rêde, já então completa
de estações meterológicas – cuja
montagem o Rio Grande do Sul esta
ultimando ativamente, com o suporte
financeiro do convênio anterior.
Falando na sede da “Ação-Moageira”
logo após a assinatura do convênio, o
Exmo. Sr. Secretário da Agricultura, Eng.
Agr. Adolfo Antônio Fetter, louvou o
trabalho realizado, livre de peias que
entorpecem frizando que, de outra forma,
as
providências
tão
rápidamente
concretizadas ainda estariam no papel.
Esmerava-se, por isso, disse, em apontar
como exemplo aquela conjugação de
esforços que ligava a atividade do poder
público à fôrça criadora da iniciativa
particular, firmando entrosamento que
produzia resultados reais.
A “Ação-Moageira” se honra da
cooperação que tem dado para que o Rio
Grande do Sul complemente a sua rêde
de estações meterológicas e prepare a
equipe tècnicamente apta para operá-la,
quando alcança uma de suas finalidades,
mercê do apoio material e moral que a
indústria moageira associada, daqui e de
outros Estados, lhe vem dispensando.
Instaladas
as
estações
meteorológicas do convênio anterior,
concluído o curso de formação e
nomeados pelo Estado do Rio Grande do
Sul
os
candidatos
que
tiverem
conquistado as primeiras quarenta e oito
colocações, poderá o Serviço de Ecologia
Agrícola, com seu aparelhamento material
e humano completo e aprimorado,
intensificar ainda mais o seu trabalho, no
rumo de suas finalidades. Nestas se
incluem as tarefas de identificar e
estruturar as condições de meio, em todo o
território sul-rio-grandense, a fim de que,
utilizando as observações e dados
colhidos, sistemàticamente em cada
unidade, possa individualizar e caracterizar
as reações das plantas, frente aos diversos
fatôres atuantes de cada “habitat”, em
relação às diversas fases e subprodutos de
desenvolvimento e crescimento das
mesmas. Objetivando sempre alcançar os
mais altos rendimentos, no campo da
zootecnia
inclusive,
os
elementos
idôneamente colhidos permitirão que o
Serviço de Ecologia Agrícola não só
singularize as condições ótimas, como
também os fotôres acaso limitantes que
afetam profundamente o rendimento das
culturas. Possibilitará, dentro de alguns
anos, o zoneamento ecológico de tôdas as
principais plantas cultivadas, de interêsse
econômico para o País. Os dados assim
recolhidos também vão interessar à
adaptação
das
melhores
raças
zootecnicas, quanto às diversas condições
de clima e solo, ao frio e ao calor, a
delimitação de poligonos de sêca, suas
causas e efeitos, o comportamento dos
animais, a influência da variabilidade
estacional na mudança de pelagem, no
aparecimento do cio, na modificação
nas pastagens, nativas ou cultivadas.
Enfim, os dois convênios assinados
com o Estado do Rio Grande do Sul,
através de sua Secretaria de Agricultura,
são dois passos coordenados, que

se conjugam e se completam, porque são
dois passos coordenados, que se
conjugam e se completam, porque se
formulam em políticas comuns, de
objetivos também comuns, que se
alimentam na certeza de que o produtor
brasileiro, da agricultura ou pecuária, não
pode mais estar sob a dependência direta
das improvisações, nem sujeito às leis do
acaso.
Previsto, embora, no quadro de
pessoal do Estado, o cargo de observador
meteorológico (lei nº 4.914, de 31-121964), sua institucionalidade sòmente
ocorreu agora, através dos decretos ns.
17.411 e 17.412 de 6-8-1965 publicados,
ambos, no Diário Oficial do Estado, do dia
seguinte. Por êsses dois atos do Poder
Executivo rio-grandense é que o
preenchimento do cargo em referência
ficou sujeito a estágio de preparação e às
disciplinas de que deverá constar,
conforme o estatuído no art. 15, do
Decreto número 17.412. E o art. 20 do
mesmo diploma prevê, expressamente,
que as despesas com a manutenção da
primeira parte do curso em referência,
correrão à conta de convênio com a
“Ação-Moageira”. O curso terá por local a
Estação Experimental de Veranópolis,
onde o Rio Grande do Sul dispõe das
melhores
candições
tendentes
a
assegurar o maior aproveitamento
possível,
por
parte
de
seus
freqüentadores.
O curso especial de formação será
ministrado pelo Eng. Agr. Breno Goulart
Reis, professor da Faculdade de
Agronomia e Veterinária da URGS e
Chefe do Serviço de Ecologia Agrícola da
Secretaria da Agricultura e considerado,
justamente, um profundo conhecedor de
climatologia.
Após a assinatura do convênio, o
Diretor-Presidente da “Ação-Moageira” –
Sr. Aristides Germani pronunciou as
seguintes palavras:
“Exmo. Sr. Secretário da Agricultura,
Eng. Agr. Adolfo Antonio Fetter.
Creia que estamos vivendo um
momento de extraordinária alegria, por
tudo quanto acaba de se passar aqui
nêstes breves instantes.
É a presença de V. Ex.ª no justo
momento em que a Ação Moageira
inaugura a sua sede, e é também a
assinatura de mais um convênio
celebrado com a Secretaria de Estado,
que V. Ex.ª vêm dirigindo com o impulso
do seu entusiasmo e a fôrça criadora da
sua capacidade e do seu patriotismo.
O convênio que acabamos de
celebrar têm o grande mérito de
contemplar altos e indiscutíveis interêsses
do Rio Grande do Sul. Essa grande
finalidade só se tornou possível graças à
união de esforços que nêle se
empenharam, a atividade oficial e a
iniciativa particular.
A Indústria Moageira, congregada
pela Ação Moageira, tem pois, motivo de
sobra para ufanar-se, com o notável clima
de confiança de que já desfruta, não
obstante sua curta existência.
Assim, na singela simplicidade
destas palavras, veja, Sr. Secretário, as
melhores e mais altas expressões de
nosso reconhecimento, por sua grata e
honrosa presença nesta casa de trabalho
pelo desenvolvimento da triticultura
nacional, que é a grande e redobrada
razão de sua própria existência”.
CERIMÔNIAS DA INAUGURAÇÃO
Convidado pelos órgãos diretivos da
“Ação-Moageira”, desatou a fita simbólica,
o Dr. Carlos Antich, seguindo-se a benção
das novas instalações, a entronização da
imagem de Santa Catarina, padroeira dos
moageiros e a assinatura do convênio. De
todos êsses acontecimentos, as estações
de rádio e televisão realizaram a noite
ampla divulgação, repetida, no dia
seguinte, pelos jornais e informativas das
emissoras. Num
clima
de plena
cordialidade e congraçamento, com
moageiros da Capital, arredores e in-
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terior lotando as dependências, decorreu
o coquetel que encerrou a inauguração,
presenciada inteiramente pelo Exmo. Sr.
Secretário da Agricultura e os técnicos
que o acompanhavam.
JANTAR DE DESPEDlDA
A “Ação-Moageira” e o “Sindicato da
Indústria do Trigo no Estado do Rio
Grande do Sul”, ofereceram um jantar de
homenagem ao sócio-fundador Dr. Carlos
Antich, prestes a se radicar em São
Paulo, onde vai desempenhar alta
investidura. Pronunciou aplaudida oração
o Dr. Oswaldo C. Guindam. Disse que a
“Ação-Moageira” não era mais uma idéia
em marcha, mas esplêndida realidade e
que a iniciativa de fundá-la, registrada em
expressiva carta da S. A. Moinhos Rio
Grandenses, que
o homenageado
presente assinara, adquirira tanto relêvo
em pouco tempo e produzira os
resultados que o Sr. Secretário da
Agricultura
enaltecera,
justamente
porque, até então, apenas faltara quem
desse o impulso materializador de uma
aspiração da indústria moageira, latente e
generalizada. Daí porque concluiu o
orador, “V. S., Dr. Carlos Antich, em
nossa consideração, é um verdadeiro
patrono da “Ação-Moageira”.
Falou, a seguir, com alta inspiração,
o Dr. José Gay, como intérprete da
indústria
moageira
interiorano.
Pronunciando
belas
palavras
na
saudação que proferiu, enalteceu a figura
do homenageado, com referências
sumamente
lisonjeiras
ao
papel
desempenhado por êle e sua emprêsa,
para que se constituisse a “AçãoMoageira”. Formulando-lhe votos da mais
plena felicidade em seus novos mistéres,
assegurou-lhe que podia partir tranquilo e
certo de haver deixado aqui um grande
círculo de relações e profundos laços de
amizade, admiração e respeito. A oração
do Dr. José Gay foi interrompida duas
vêzes, por vibrantes salvas de palmas.
A “Ação-Moageira” recebeu, entre
outros, os seguintes expedientes:
“Of. CE-SA nº 129-65 – Brasília, 9 de
agôsto de 1965.
Senhor Presidente.
A Comissão Especial do Senado
Federal, criada com a aprovação do
Requerimento nº 285, de 1965, para
“proceder ao estudo e a coordenação de
medidas tendentes ao contrôle de preços
da exportação das matérias-primas,
minerais e produtos agropecuários
nacionais”, está interessada em ouvir
Vossa Senhoria sôbre “o trigo – sua
plantação – sua genética – novas
variedades – desenvolvimento do plantio
no Rio Grande do Sul e outros Estados –
situação atual da “Ação-Moageira”, pelo
que, venho convidá-lo a comparecer
perante o referido órgão, em Brasília, no
Senado Federal, em dia do próximo mês,
de outubro que V. S. achar conveniente.
Aguardamos sua manifestação com
urgência, a fim de organizarmos a pauta
dos trabalhos a serem realizados no mês
acima referido, entre os dias 5 (cinco) e
30 (trinta).
Aproveito a oportunidade para
apresentar a Vossa Senhora protestos de
estima e consideração – Senador
Heribaldo Vieira, Vice-Presidente no
exercício da Presidência”.
Do “Moinho Santa Catarina”
Joaçaba, 12 de agôsto de 1965.
À Ação-Moageira de Fomento ao
Trigo Nacional – Pôrto Alegre – RS.
Prezados Senhores,
Temos em nosso poder sua prezada
correspondência de 18 de março do ano
em curso, assim como, os boletins
de o “Brasil Moageiro” de ns. 1, 2, 3, 4 e
5.
Depois de um estudo minucioso
dêsses boletins e por alguns dados
fornecidos pelo Sindicato do Trigo de
,
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Santa Catarina, concluímos que a "AçãoMoageira" é uma organização de extrema
valia aos moageiros de nossa Pátria,
merecedora de nossos mais sinceros
elogios, porque aqueles que assim
pensaram e organizaram a referida
entidade, não o fizeram sòmente para
colaborar com os moageiros, mas
também em benefício de todos os
brasileiros, demonstrando alto espírito de
patriotismo.
Assim sendo, hipotecando nossa
solidariedade, desejamos que a nossa
firma seja inscrita na "Ação-Moageira".
Não o fizemos antes porque ainda não
estamos bem esclarecidos. Solicitamos
nos comunicar a inscrição de nossa firma,
pois logo que tenhamos conhecimento,
faremos a remessa do numerário, por
cheque bancário, correspondente.
Sem
mais,
na
expectativa,
agradecidos,
firmamos-nos
atenciosamente a) Irmãos Zílio, Ltda.
"Brasil Moageiro" publicará, em seu
próximo, número a resposta dada a esses
dois expediente, pelo que ambos
representam,
como
expressão
de
significativa importância, que assinalam
traços marcantes das etapas, até aqui
vencidas
pela
"Ação-Moageira"
–
Aristides Amadeo Germani, DiretorPresidente. – Henrique Thormann,
Diretor-Secretário.
BRASIL MOAGEIRO
Órgão informativo da "Ação-Moageira"
Ação-Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional
Sede: Palácio do Comércio – Grupo
118 – Pôrto Alegre.
Endereço Telegráfico: – "Protrigo" –
Caixa Postal, 2.379.
Nº 7 – Pôrto Alegre, 8 de setembro de
1966
Para o mais perfeito conhecimento
por parte da indústria moageira localizada
no país, transcrevemos, na íntegra, o
texto do convênio firmado com o Rio
Grande do Sul, tendo por objetivo, o curso
de
formação
de
operadores
mettorológicos:
"Convênio que entre si fazem, de um
lado o Estado do Rio Grande do Sul, aqui
representado pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Agricultura e esta pêlo seu titular,
o Exmo. Sr. Eng. Agr. Adolfo Antonio Fetter e,
de outro lado, a "Ação-Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional", sociedade civil, com
ilimitado número de sócios, que tem sede era
Pôrto Alegre, e, como objetivo a integração de
meios, a reunião de esfôrços e constituição de
fundos, tudo visando ao desenvolvimento
global da triticultura do país, pelo estímulo à
correspondente investigação científica a
aperfeiçoamento
tecnológico,
aqui
representado pelo seu Diretor Presidente e
Diretor Secretário, os Srs. Aristides A. Germani
e Henrique Thormann, convênio êste que se
regerá pelas seguintes cláusulas e condições,
a saber:
Primeira: – O Estado do Rio Grande do
Sul, através da Secretaria de Estado para os
Negócios da Agricultura, objetivando equiparar
a
sua
nova
rede
de
estações
agrometeorológicas, com pessoal capacitado
para operá-las devida convenientemente,
decidiu ministrar curso especial de preparação,
de natureza intensiva e conteúdo teóricoprático, que será realizado em sua Estação
Experimental de Veranópolis, que dispõe dos
aparelhamentos necessários e instalações
adequadas, bem assim corpo técnico
especializado, apto para transmitir, com
eficiência, aos frequentadores do aludido
curso, a formação correspondente.
Segunda: – A matéria a ser
ministrada pelo aludido curso, constará
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de ensinamentos teóricos e práticos da
técnica operacional, tudo na extensão e
profundidade requeridas para a correta
formação da equipe destinada a operar a
rêde de estações agrometeorológicas
mencionada na cláusula anterior dêste
convênio.
Terceira: – O curso de formação de
observadores agrometeorológicos será
ministrado a 66 (sessenta e seis) alunos,
dos quais 18 (dezoito) à escolha do
Estado do Rio Grande do Sul, recrutados
em seus quadros; os outros 48 (quarenta
e oito) serão aquêles que obtiverem as
quarenta e oito melhores classificações
nas provas de seleção que, para tal, o
Estado do Rio Grande do Sul, realizará
nos têrmos e sob as condições
estabelecidas no decreto nº 17.412, de 6
de agôsto de 1965 e publicado no Diário
Oficial de 9 de agôsto de 1965.
Quarta: – Durante o curso de
formação os candidatos serão submetidos
a três provas de psico-testes sendo a
primeira relativa à parte teórica da
matéria, a segunda parte prática e a
terceira parte teórica-prática, abrangendo
tôda a matéria. A nota final de cada
candidato será obtida pelo cálculo da
média aritmática. Serão considerados
aprovados os candidatos que alcançarem
nota final media igual ou superior a
cinquenta.
Parágrafo Único: – O curso de
formação terá a finalidade de preparar
observadores
meteorológicos
para
preenchimento das quarenta e oito vagas
existentes nos cargos da especialidade
objeto deste contrato e as nomeações
respectivas, a serem de imediato
efetuadas, obedecerão rigorosamente, a
ordem de classificação obtida nas provas
finais.
Quinta: – A "Ação-Moageira de
Fomento
ao
Trigo
Nacional'',
reconhecendo
ser
absolutamente
imprescindível o funcionamento do curso
de
formação
de
operadores
agromettorológicos sob as condições
estipuladas no já mencionado decreto nº
17.412 resolveu, por decisão unânime da
Diretoria-Executiva, aprovada, sem voto
discrepante, pelo Conselho Superior
assumir o encargo financeiro decorrente
da primeira parte do curso de formação
de que trata o art. 8º, § 1º e 2º do referido
diploma regulamentar.
Sexta: – O encargo financeiro de que
trata a cláusula anterior, de acôrdo com o
orçamento elaborado pelo Estado do Rio
Grande do Sul, através de seus órgãos
técnicos, é de Cr$ 2.160.000 (dois
milhões, cento e sessenta mil cruzeiros) e
com o que fica atendido o encargo de que
trata o art. 20, do já mencionada decreto
nº 17.412.
Sétima: – O curso de formação
objeto dêste convênio, que terá a duração
de 60 (sessenta) horas durante 15
(quinze) dias, iniciar-se-á de modo a que
o Estado do Rio Grande do Sul, possa
tornar conhecidos os resultados finais,
apurados de acôrdo com a cláusula
quarta, o mais tardar até o dia 30 (trinta)
de setembro de 1965.
Oitava: – O Estado do Rio Grande do
Sul fornecerá à "Ação-Moageira" relatório
minudente
e
circunstanciado
dos
trabalhos desenvolvidos pelo curso de
formação objeto dêste instrumento,
acompanhado de nominata, com a devida
qualificação pessoal de todos os
participantes do curso de formação objeto
dêste convênio e dos que, afinal, haja
tomado aos seus serviços, como
observadores meteorológicos.
Nona: – "Ação-Moageira", para
solver a responsabilidade financeira que
ora assume, compromete-se a colocar à
disposição da Secretaria de Estado para
os
Negócios
da
Agricultura,
a
quantia
de
Cr$
2.160.000
(dois
milhões cento e sessenta mil cruzei-

ros), originada de recursos de seus e por
ela própria destinada ao custeio do curso
de formação objeto dêste convênio. Para
êsse efeito, a "Ação-Moageira" procederá
da seguinte forma:
a) dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar desta data, a "AçãoMoageira" constituirá, no Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S. A., em
Pôrto Alegre, a favor da Secretaria de
Estado para os Negócios da Agricultura,
um depósito em moeda corrente, no valor
integral de Cr$ 2.160.000 (dois milhões
cento e sessenta mil cruzeiros).
Décima: – A quantia objeto do
depósito de que trata a cláusula nona,
será movimentada na aplicação dos fins
que constituem o objeto dêste convênio,
de acôrdo com as normas ou instruções
que a respeito forem baixadas pelo Exmo.
Sr. Secretário de Estado dos Negócios da
Agricultura.
Décima Primeira: – Para a apuração
dos resultados de que trata a cláusula
quarta dêste convênio, observar-se-á, no
que fôr aplicável, o decreto nº 16.411, de
8.1.64, acrescendo-se à respectiva
comissão, mais um membro, como
representante da "Ação-Moageira", a ser
escolhido pelo Exmo. Sr. Secretário da
Agricultura, de lista tríplice que lhe será
apresentada pela "Ação-Moageira".
Décima Segunda: – Declaram as
partes contratantes que êste ajuste é de
valor igual ao que nêle próprio se declara,
servindo, pois, de base para satisfazer o
impôsto do sêlo federal devido, a quantia
de Cr$ 2.160.000 (dois milhões, cento e
sessenta mil cruzeiros).
E, por estarem assim, de acôrdo
assinam o presente instrumento, em
quatro vias, de igual teor e forma, para
um só e único efeito, diante das
testemunhas abaixo nomeadas, que a
tudo assistiram e também assinam.
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Pôrto Alegre, 19 de agôsto de 1966 –
Eng. Agr. Adolfo Antônio Fetter,
Secretário da Agricultura. – Aristides
Amadeo Germani, Diretor-Presidente da
"Ação-Moageira". – Henrique Thormann,
Diretor-Secretário da "Ação-Moageira".
Testemunhas: Francisco Barroso. –
Miguel Roig".
CURSO PARA OBSERVADORES
METEREOLÓGICOS
Tendo em vista êsse convênio, o
Serviço de Ecologia Agrícola do Rio
Grande do Sul programou, no dia 3 do
corrente, o seguinte plano de trabalho:
CURSO PARA OBSERVADORES
METEREOLÓGICOS
Dia 28.8.65 -- Edital no Diário Oficial,
marcando a data para a realização da
prova eliminatória.
Dia 11.9.65 – (sábado) provas de
português, matemática e estatuto dos
funcionários Públicos – Instituto de
Educação, às 14 horas.
Dia 12.9.65 – (domingo) – Correção
das provas.
Dia 13.9.65 – Identificação das
provas e relação de notas Diário Oficial.
Dia 15 à 21.9.65 – Revisão de
provas e apresentação de recursos.
Dia 22.9.65 – Homologação da prova
eliminatória e indicação da data do início
do curso Diário Oficial.
Dia 10.10.65 – Saída de Pôrto
Alegre, dos candidatos, para Veranópolis,
para início do Curso.
Dia 24.10.65 – Manhã – Solenidade
de
encerramento
do
curso
em
Veranópolis.
Dia 24.10.65 – À tarde – Regresso à
Pôrto Alegre, dos candidatos.
Pôrto Alegre, 30 de agôsto de 1965.

BALANCETE DO RAZÃO LEVANTAMENTO EM 31-7-65
ATIVO
Cr$
Cr$
1 – Disponível
1002 – Banco Industrial e Comercial do Sul.............................................

Cr$
9.197.838

2 – Realizável
2100 – Devedores e Credores
2101 – Sindicato da Ind.do Trigo................................................................

1.249

3 – Imobilizado
3001 – Móveis e Utensílios.....................................................
3002 – Telefone......................................................................

450.000
658.210

1.108.210

4 – Resultados Pendentes
4100
4101
4102
1403

–
–
–
–

Custeio de Sede
Aluguel....................................................
Luz..........................................................
Instalação................................................

217.012
2.226
567.383

786.621

4200
4201
4202
4203
4204
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Despesas de Administração
Condução................................................
Correspondência.....................................
Gastos Diversos......................................
Impôsto de Selo .....................................
Material de Expediente ..........................
Publicações ...........................................
Revistas e Jornais .................................
Despesas de Viagens ............................
Representação .......................................
Despesas de Organização .....................
Despesas Bancárias ..............................
Ordenados .............................................

8.710
200.292
44.107
211 810
422.592
385.992
78.300
49.940
49.000
59.000
100
75.000

1.659.843

4300 – Convênios
4301 – Secretaria da Agricultura ....................... 2.000.000
4302 – IPEAS .................................................... 10.000.000 12.000.000 14.446.464
5 – Contas de Compensação
5100 – Convênios formados
5101 – Secretaria de Agricultura .............................................................

8.000.000
32.753.761
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PASSIVO

8 – Resultadas Pendentes
8100
8101
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230

–
–
–
–
–
–
--–
–
–
–
-–
--–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cr$
Renda Social
Anuidades ..............................................................
Arrecadação de Quotas
Moinhos Germani ...........................
600.000
Gaucho Cerealista .........................
200.000
Mºs Cruzº do Sul ............................
650.000
Mºs Trigonal ...................................
200.000
SA Mºs Riograndenses ..................
2.700.000
Primo Fabris ..................................
200.000
Grds. Mºs Brasileiro .......................
3.752.800
Mºs de Trigo Indígena ....................
600.000
Agro Moageira ...............................
160.000
Moinho Fluminense .......................
6.672.400
Ind. de Alimentos ..........................
143.730
Dal Molin S.A .................................
500.000
Moinhos Santistas ..........................
4.000.000
Moinhos Guarani ...........................
220.000
Irno Tombini ..................................
50.000
Moinhos Reunidos ........................
100.000
Grando & Cia ................................
14.000
Trierweiller & Cia ............................
32.000
Moinho Lapa .................................
600.000
Moinho Uruguai .............................
20.700
Engenho Gabrielense ...................
102.500
Imp. Exp. de Cereais ....................
180.000
Crestani S.A ...................................
25.000
Perdigão S A ..................................
161.400
Moinho Catarinense ......................
200.000
União Sul Brasileira ......................
414.000
Buaiz S.A .......................................
560.000
Moinho São Jerônimo S .A ............
50.000
Guindani S.A .................................
200.000
Dianda Lopez & Cia........................
1.158.700

8300
8301

–
–

Renda Patrimonial
Juros Bancários .............................

9 –
9100
9101

–
–

Cr$

Cr$

216.000

Do sócio-fundador e membro do
Conselho Superior; Sr. Alfredo Augusto
Ferreira
Tenho o prazer de acusar em mãos
sua carta nº 308-65, de 21-5, ao qual só
agora respondo em virtude de haver
estado ausento do País.
Grato não só pelas deferências de
que fui alvo – inclusão de meu nome no
quadro de sócios fundadores dessa
entidade e minha nomeação para
integrar, na qualidade de Membro
Efetivo, o Conselho Superior da "Ação
Moageira" – como também pelas suas
amáveis
palavras,
subscrevo-me,
atenciosamente. – a) Alfredo Augusto
Ferreira.
Do sócio-fundador Guindani S. A. –
Indústria e Comércio

24,467.230
70.531

24.753.761

Contas de Compensação
Compromissos por Convênios
Secretaria de Agricultura..................................................................

EXPEDIENTES RECEBIDOS
Da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul
"Acuso recebimento do ofício 21-65, de
fevereiro último, pelo qual V. S. me comunica
haver sido constituída nesta capital a "Ação
Moageira de Fomento ao Trigo Nacional".
Solicitou V. S. fossem examinados os
Estatutos afim de verificar a possibilidade de
uma
vinculação
positiva
com
as
Universidades.
Submeti o tema ao Instituto de Estudos
Políticos, Sociais e Econômicos desta
Universidade o qual muito apreciou a
estrutura e as finalidades do novel órgão. No
tocante ao artigo 35 elogiou a iniciativa de
Ação Moageira e lembrou o interêsse de que,
além das pesquisas de ordem técnico
científica também sejam promovidos neste
setor estudos econômicos.
Esta Universidade, através de seu
Instituto, está às ordens para colaborar com o
novel órgão naquilo que estiver ao seu
alcance.
Apresentando a V. S. e demais
membros de Diretoria os mais vivos
cumprimentos e formulado votos para o exito
pleno do novel órgão, colho o ensejo para
apresentar-lhe os meus protestos de estima e
aprêço, – aos Irmãos José Otão, Reitor.
Do sócio-fundador, Sr. Eduardo Luis Lopez
"Recebi sua atenciosa carta de 12 de
junho p. p., com a qual V. Sas. me
comunicam que a sua Diretoria-Executiva,
resolveu incluir o meu nome no quadro de
"sócios-fundadores" dessa Resp. Associação.
Agradeço tão auspicioso fato que muito
me honra e faço votos pela prosperidade da
"Ação-Moageira" na sua luta em defesa dos
legítimos interêsses da indústria e da
triticultura nacional.
Peço-lhes, Srs. Diretores, aceitar e
transmitir a todos os seus digníssimos
colegas de Diretoria, os expressivos e
mais cordiais testemunho de minha
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pósito de servir, em tudo o que estiver
ao meu alcance, a causa que essa Resp.
entidade abraçou e defende.
Com os meus renovados protestos
de elevada consideração e estima, firmome atenciosamente. – a) Carlos M.
Monteiro.

8.000.000
32.753.761

particular estima, atenciosamente.
Eduardo Luiz Lopez."

–

a)

Do sócio-fundador, Sr. Elemer Janovitz
Ao meu regresso de viagem ao Exterior,
encontrei seu amável Oficio nº 416-65, de 2
de julho próximo passado, pelo qual tiveram
a gentileza de me comunicar que por
deliberação da Assembléia Geral realizada
em 20 de maio de 1965, ficou estabelecido
que
também
as
pessoas
físicas,
representantes
de
emprêsas,
seriam
incluídas no quadro de Sócios Fundadores
dessa Entidade.
E' com satisfação que vejo incluído meu
nome, fato que muito me sensibilizou, e
reitero a V. Sªs. os meus protestos de alta
estima
e
distinta
consideração
atenciosamente. – Elemer Janovitz."
Do sócio-fundador, Dr. Ítalo Francisco Tarico
Acuso o recebimento do seu oficio nº
415-65 de 2 de julho de 1965, comunicandome que a Ação Moageira de Fomento ao
Trigo Nacional teve por bem incluir o meu
nome ao quadro de sócios-fundadores dessa
entidade.
Ao agradecer tal distinção, permito-me
anexar a importância de Cr$ 6.000,
correspondente à anuidade para o corrente
ano.
Sendo o que se me apresenta e mais
uma vez grato, firmo-me atenciosamente. –
a) I. F. Taricco.
Do sócio-fundador, Sr. Carlos M. Monteiro
Muito reconhecido, venho acusar o
recebimento da atenciosa carta de V. Sª nº
413-65, de 2 de julho último, dando-me
conhecimento da inclusão do meu nome no
quadro
dos
sócios-fundadores
dessa
prestigiosa entidade.
Sinto-me profundamente honrado
por essa distinção da "Ação-Moageira" e
valho-me
desta
oportunidade
para reafirmar aqui o espírito e pro-

Temos a grata satisfação de
comunicar-lhe que efetuamos depósito
em favor da Ação Moageira, no
Sulbanco, para corresponder à nossa
contribuição, referente às cotas de trigo
que deveremos receber no corrente ano.
O pagamento antecipado foi tendo
em vista as altas finalidades a que se
propõe a "Ação Moageira", nos termos
do que seus estatutos estabelecem e
cuja execução, com o apoio que decerto
não faltará da indústria moageira,
consideramos plenamente assegurada
pela parte dos homens que integram
seus quadros diretivos, e aos quais
também,
com
êste
nosso
gesto,
expressamos confiança e solidariedade.
Reiteramos nossos votos de estima
e
aprêço,
firmando-nos,
mui
atentamente. – a) Dr. Oly A. Guindani,
Diretor.
Noticiário – Publicou o "Correio do
Povo" do dia 20.8.1965:
"INAUGURADA ONTEM A
SEDE DA "AÇÃO-MOAGEIRA"

NOVA

Dizendo, que "graças ao trabalho
dinâmico da Ação-Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional, seria possível a
efetivação do 2º convênio muito embora
sabendo de que um 3º já havia sido
realizado
com
o
Ministério
da
Agricultura, o Sr. Adolfo Antônio Fetter,
secretário
da
Agricultura
fêz
um
pronunciamento ao Trigo Nacional, no
Palácio do Comércio.
O ato contou com a presença de
autoridades estaduais industriais do trigo
e da panificação, tanto de Pôrto Alegre
como dos municípios vizinhos, além da
alta direção dos Moinhos Riograndenses.
A fita simbólica foi cortada pelo Sr.
Carlos Antich, um dos idealizadores da
Ação Moageira, como homenagem da
direção da novel entidade àquele
dirigente da Samrig, que acaba de ser
designado pela direção da emprêsa para
uma nova missão em São Paulo.
A seguir, os convidados foram
conduzidos para o recinto da nova sede,
onde se realizaram os atos da assinatura
do Convênio, benção e a entronização
da imagem de Santa Catarina, padroeira
dos moageiros, procedida pelo vigário da
paróquia de Santa Catarina.
O CONVÊNIO
Reunidos os convidados no salão
da presidência, o Sr. Aristides Germani
solicitou ao Sr. João Tamer, vicepresidente, vindo especialmente de
Brasília para assistir à inauguração da
sede, que procedesse à leitura do
convênio, o que foi feito. A seguir,
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o Sr. Aristides Germani, presidente,
proferiu algumas palavras, dizendo que o
órgão
recentemente
criado
estava
vivendo momentos de grande alegria,
quer pela inauguração de sua sede, quer
– e principalmente – pela assinatura de
mais um convênio com a Secretaria da
Agricultura, cujo secretário Sr. Adolfo
Fetter, honrava a entidade com sua
presença "O Convênio que acabamos de
realizar, disse, simboliza a congregação,
dos esforços da iniciativa privada e da
iniciativa oficial, irmanadas pelo bem do
Rio Grande."
A seguir fêz uso da palavra o Sr.
Antônio Adolfo Fetter, secretário da
Agricultura, que disse sentir-se honrado
em poder salientar o trabalho da Ação
Moageira de Fomento ao Trigo Nacional,
que apesar de ter apenas seis meses de
existência, já havia empregado nada
menos de 25 milhões de cruzeiros em
favor da triticultura nacional, uma das
principais metas do órgão.
Salientou a seguir, o titular da
Agricultura, a alta finalidade do convênio
que acabava de assinar, que viria a
possibilitar a efetivação de um plano
existente desde 1960 e que só agora,
graças à Ação Moageira, iria ser pôsto
em prática.
Referiu-se ao convênio que iria
possibilitar a formação de 48 técnicos,
observadores
metereológicos,
para
operar a rêde Estações Meteorológicas
que está sendo montada graças aos
recursos que a Ação Moageira está
fornecendo ao Estado.
Disse, depois, que a efetiva
implantação do sistema que integra o
estudo do solo, clima, a pesquisa sôbre
variedade só se tornou possível com a
colaboração
da
iniciativa
privada,
manifestação
positiva
da
indústria
moageira em favor da triticultura
nacional.
E finalmente, informou que êstes 48
técnicos, graças a um entendimento que
manteve
com
a
Secretaria
de
Administração, logo após a conclusão do
curso,
se
aprovados,
serão
imediatamente nomeados pelo Estado. A
seguir, foi servido aos presentes um
coquetel pela direção da Ação Moageira.
Esteve presente, também, o engenheiro
Miguel Roig, nôvo gerente-Geral da
Samrig, que substitui, assim, ao Sr.
Carlos Antich.
BANQUETE
À noite, no restaurante do Palácio
do Comércio, foi oferecido um banquete
pela indústria moageira, à direção da
Samrig e aos convidados especiais. –
Aristides Amadeo Germani – Diretor
Presidente.
–
Henrique
Thormann,
Diretor-Secretário.
NESTA REUNIÃO A COMISSÃO
RECEBEU DO SR. ADOLFO ANTÔNIO
FETTER,
SECRETÁRIO
DA
AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO
GRANDE
DO
SUL,
OFÍCIO
ACOMPANHADO DE UM TRABALHO
SÔBRE "MELHORAMENTO DO TRIGO",
OS QUAIS, PARA CONHECIMENTO
DOS
SENHORES
MEMBROS
DA
COMISSÃO, ABAIXO TRANSCRITOS:
Ofício nº 1.229-65
Pôrto Alegre, 22 de outubro de 1965
Senhor Senador:
Esta Secretária de Estado, sabendo
da criação da Comissão Especial do
Senado, para proceder ao estudo e
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços de exportação de
produtos agropecuários nacionais, entre
os quais estão incluídos o trigo e a soja,
que são cultivados em grande escala no
Rio Grande do Sul, sente-se no dever de
encaminhar algumas informações sôbre
as referidas culturas, na expectativa de
que possam servir de subsídios para os im-
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portantes trabalhos desta Colendo Comissão.
Com este propósito, junta dois informes
em apenso, sôbre trigo e soja, elaborados
pelos técnicos da Divisão de Pesquisas
Agrícolas, desta Secretaria, que refletem com
realismo os trabalhos realizados, a situação
atual e as perspectivas futuras.
Cumpre ressaltar que o Govêrno do
Estado, através desta Pasta mantém um
eficiente corpo técnico e 15 Estações
Experimentais com programas de pesquisa,
experimentação e fomentos das principais
culturas do Rio Grande do Sul.
A atual administração, com o intuito de
ampliar e dinamizar estes setores, tem-se
empenhado em promover sua ação integrada
com órgãos federais e particulares.
Não só a colaboração do Ministério da
Agricultura tem sido fecunda na pesquisa e
experimentação, como também a que é
resultante de acordos celebrados com
entidades particulares. Assim, com a "AçãoMoageira de Fomento ao Trigo Nacional", por
exemplo, destacam-se convênios firmados
êste ano, que vem revelando ótimos
resultados, sôbre a instalação de uma rêde
de Estações Agro-Meteorológicas, e a
realização de um curso para formar
Observadores Meteorológicos.
Aliás, coincidindo a viagem à Brasília do
Senhor
Aristides
Amadeo
Germani,
Presidente da Ação-Moageira do Estado do
Rio Grande do Sul, para ser ouvido, no
Palácio do Congresso, pela Egrégia
Comissão pediu-se a S. Sª fôsse o portador
oficial desta mensagem e dos dois trabalhos
referidos.
A secretaria da Agricultura do Estado do
Rio Grande do Sul, desde já coloca- se à
disposição da Comissão Especial do Senado,
para prestar informação sôbre outras
cultivadas no solo gaúcho.
Com alta consideração e apreço, firmome atenciosamente. – Adolpho Antônio
Fetter, Secretário da Agricultura.
Secretaria da Agricultura
R.G.S.
MELHORAMENTO DO TRIGO
Divisão de Pesquisas Agrícolas
Secretaria da Agricultura
Melhoramento do Trigo na S. da
Agricultura do Rio Grande do Sul Resultados
dos Quatro últimos anos e perspectivas.
1. Introdução
Todo o trabalho de melhoramento do
trigo conduzido pela Secretaria da Agricultura
do Estado do Rio Grande do Sul tem sua
origem ou seu desenvolvimento ligados,
direta ou indiretamente, as atividades de
cinco de suas estações experimentais e de
seu Serviço de Imunologia Vegetal. Este
último está sediado em Pôrto Alegre e
aqueles nos municípios de Veranópolis,
Bagé, Júlio de Castilho, Encruzilhada do Sul
e São Borja, representando satisfatoriamente
diferentes regiões tritícolas do Estado.
Na tentativa que ora encetamos, a de
dar ciência a êste plenário dos resultados do
melhoramento nestes últimos anos e suas
perspectivas para os próximos, não podemos
nos furtar de fazer referência aos trabalhos
iniciais, alguns de mais de quatro décadas
realizados naqueles órgãos de pesquisa, com
limitações de tôda a ordem, mas
representando progresso para a época e
podendo ser considerados como os alicerces
para os trabalhos mais recentes.
2. História
Os primeiros ensaios visando o
melhoramento do trigo eram iniciados em
1919 na antiga Experimental de Alfredo
Chaves, hoje Veranópolis.

Diário Do Congresso Nacional (Seção II)
O Agrônomo Carlos Gayer, então seu
Diretor, iniciava naquela época a separação
de formas de diversos trigos cultivados no
Estado, entre êles o velho trigo nacional
denominado Furco, do qual selecionou, entre
outras, as linhagens Alfredo Chaves 3-21,
Alfredo Chaves 4-21 e Alfredo Chaves 6-21.
Êste material serviu como marco inicial
para todo o trabalho posteriormente
realizado.
Mais tarde, em 1925, na mesma
Estação de Alfredo Chaves, o Doutor Iwar
Beckmann fazia as primeiras hibridações de
trigo no Estado, inaugurando mais uma etapa
para o melhoramento dêste cereal.
Entre as diversas combinações por êle
então realizadas situava-se o cruzamento
PoIysú x Alfredo Chaves 6 sendo Polysú uma
linhagem selecionada em 1914 pelo Químico
Polysú. Dêste cruzamento descendem quase
tôdas as variedades até hoje criadas no Rio
Grande do Sul.
Pouco mais tarde, em 1926, o
Engenheiro Agrônomo Banedicto de Oliveira
Paiva, substituía o Dr. Backmann na Estação
de Alfredo Chaves ali realizada uma série de
trabalhos fitotécnicos e, entre êles, o
cruzamento das linhagens Alfredo Chaves 3
e 4, que em 1935 veio dar origem a
variedade Trintecinco, que, por diversos
anos, com altos rendimentos, foi muito
cultivada nas pequenas lavouras, desde o
Rio Grande do Sul até o Paraná.
Por esta época o Dr. Beckmann, já
então na Estação de Bagé, entregava ao
Estado as variedades Surpresa e Fronteira,
ambas originadas do cruzamento Golysú x
Alfredo Chaves 6.
Alguns anos depois, em 1942, era
lançada outra criação dêste técnico a
variedade precoce Frontana, produto do
cruzamento do trigo Fronteira com a
variedade italiana Mentana. A variedade
Frontana até hoje vem sendo cultivada em
todo o sul do Brasil e mesmo fora dêle. Por
sua precocidade e ótima resistência a
debulha e ao acamamento foi o frontana um
passo decisivo para a grande lavoura
mecanizada, que alguns anos mais tarde
começava a se espandir pelas zonas de
campo.
O trabalho dêstes dois técnicos e de
outros agrônomas prosseguia, com o objetivo
principal da obtenção de novos trigos de
maior produtividade e com maior resistência
às ferrugens e outras moléstias.
Assim eram distribuídas, em 1949 as
novas variedades: Bagé, da Estação
Experimental de Bagé; Trapeano, Colônias e
Trintani, da Estação Experimental de
Veranópolis; Combate Patriarca e Alegrete,
da Estação Experimental de Júlio de
Castilhos.
Difundiram-se elas ràpidamente pela
lavoura mecanizada; o Bagé em zona
limitada, devido sua suscetibilidade ao
"crestamento". Dentro de poucos anos,
entretanto,
viriam
a
ser
riscadas
gradativamente da relação das variedades
recomendadas, por não escaparem aos
ataques das raças da ferrugem do côlmo
então preponderantes e serem, na sua quase
totalidade suscetíveis ao acamamento.
O ano de 1951 veio inaugurar uma nova
etapa para a pesquisa do trigo na Secretaria
da Agricultura. Naquele ano o Engenheiro
Agrônomo Mário Bastos Lagos, inicia os
primeiros trabalhos de Imunologia Vegetal,
colaborando já de inicio com a Estação
Experimental de Veranápolis e mais tarde
com as restantes.
Por essa época a equipe de agrônomos
dêsse
Serviço
começa
a
fazer
o
levantamento das raças fisiológícas da
ferrugem da fôlha e do côlmo no material
coletado em todo o Estado, assim como a
pesquisa de fontes de resistência às raças
então Isoladas.
Nos anos que se seguem nossos
estabelecimentos experimentais puderam
contar
então
com
elementos
mais
seguros para a programação de seus

cruzamentos, retro-cruzamentos e seleções.
Em 1956 a triticultura gaúcha atingia o
seu apogeu. As lavouras espalhadas por todo
o Estado cobriam já uma área de mais de um
milhão de hectares área esta que viria a
produzir pouco mais de um milhão de
toneladas.
A secretaria da Agricultura distribuía
então nesse ano e em 1957 os novos trigos
precoces Prelúdio e Carazinho da Estação
Experimental de Bagé e originados do
cruzamento ali realizado em 1945 entre as
variedades, Colonista e Frontana.
As novas variedades bastante resistente
ao "crescimento" e produzindo em média
trinta por cento acima do Frontana foram
recebidas com entusiasmo pelo triticultor
gaúcho e ocuparam logo área apreciável de
cultivo em todo o Estado.
3. Novos Problemas
A partir de 1943 começam a se
avolumar graves problemas para a triticultura
a gaúcha.
Com a monocultura extendida por zonas
próprias e impróprias sob condições
climáticas adversas originou-se um aumento
considerável da população patogênica
notadamente dos fungos causadores de duas
moléstias a septoriose e a giborela.
Estas moléstias favorecidas pelos
invernos com temperaturas médias bastante
superiores às normas e primaveras
extremamente chuvosas, vieram se tornar
fatores limitantes para a cultura do trigo no
Rio Grande do Sul, juntamente com a
ferrugem.
E é assim que a produção começa a
cair ràpidamente, a ponto do Estado só vir a
colher a safra de 1960-61 a metade do que
produzia na safra anterior. A área semeada
vem daí a decrescer gradativamente não
chegando a atingir trezentos mil hectares em
1963.
4. O trabalho de Melhoramento a partir de
1961
A partir de 1961, os trabalhos de
melhoramento do trigo sofrem minuciosa
revisão.
Procura-se agora, além dos objetivos
iniciais, alguns outros. complementares.
A reformulação dos trabalhos pode
ser resumida nos seguintes itens:
1. Criação de variedades com maior
rendimento, com a finalidade de diminuir o
custo da produção.
2. Criação de variedades que
possuam valôr industrial superior ao das
atualmente cultivadas.
3. Criação de variedades com maior
resistência às doenças.
4. Criação de variedades, que sejam
capazes de produzir razoàvelmente
mesmo
em
anos cujas condições
climàticas sejam adversas (primaveras
chuvosas).
5. Criação de variedades de porte
baixo e côlmos fortes, a fim da melhor
resistirem ao acamamento.
6. Criação de variedades que
possuam um ritmo de desenvolvimento
ótimo (ciclo vegetativo longo e ciclo
reprodutivo curto).
7. Criação de variedades ultra
precoces com boa capacidade de
produção.
Com referência aos dois primeiros
itens,
estamos
realizando
alguns
cruzamentos e seleções com material de
reconhecido valor para êsses fins.
No quer concerne ao item 3,
podemos destacar o seguinte:
a. Ferrugem do côlmo Com o
surgimento de novas raças e biotipos
desta ferrugem, muitas das variedades até
então resistentes a tôdas as raças
fisiológicas encontradas no sudeste da
América do Sul têm se comportado como
suscetíveis nos últimos anos.
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Estamos assim procurando ilegível a
fim de incorporá-los nas atuais variedades e
linhagens promissoras.
b. Septoriose — Tôdas as variedades
de trigo cultivadas no Rio Grande do Sul são
suscetíveis à Septoria nodorum e à Septoris
tritici.
Dado os grandes danos que essa
moléstia já causou, é de grande importância
a criação de variedades resistentes às
mesmas.
c. Giberella – A giberella ou fusariose
tem se apresentado em alguns anos,
principalmente quando ocorrem chuvas
excessivas na primavera, em caráter de
epifitia, causando danos consideráveis à
cultura do trigo.
Tôdas as variedades cultivadas no
Estado são suscetíveis à esta moléstia com
exceção da nova variedade recém lançada
pela S. Agricultura a variedade tardia Topori.
Em vista da importância do problema o
mesmo vem sendo encarado com especial
atenção, principalmente no que diz respeito à
obtenção de variedades precoces, já que a
única resistente é de ciclo longo.
Devemos destacar neste ponto a
valiosa cooperação que vem nos prestando o
Professor Moto-Oto-Nakagawa, do Japão,
que aqui permaneceu por que quase dois
anos, pesquisando o problema com os
técnicos do Rio Grande do Sul.
d.
Helmintosporiose
–
A
helmintosporiose acha-se bastante difundida
no Rio Grande do Sul, principalmente nas
regiões mais quentes.
A criação de variedades resistente à
esta moléstia tem encontrado uma série de
dificuldades decorrentes do desconhecimento
de suas fontes de resistência.
e) Oidio – Esta moléstia vem causando
aprensões, pelo fato de, nos últimos anos
terem sido observados ataques de certa
gravidade.
A Secretaria da Agricultura já iniciou um
programa
de
melhoramento
visando
resistência ao oidio, possuindo algumas
linhagens resistentes.
No que diz respeito ao item 4, devemos
dizer que a criação de variedades capazes
de produzir razoàvelmente em condições
climáticas desfavoráveis esta intimamente
ligada à criação de variedades resistentes às
doenças já citadas.
Quanto à criação de variedades de
porte baixo e côlmos fortes, nossas estações
experimentais já têm algum trabalho iniciado,
usando matéria proveniente de Angola e do
Japão.
No tocante à criação de variedades com
ritmo de desenvolvimento ótimo estão sendo
realizados
alguns
trabalhos
com
a
metodologia do Professor Alviero Dionigi, que
colaborou conosco nestes últimos anos.
A fase vegetativa longa possibilitará:
1) a harmonia entre as necessidades
biológicas da planta e as disponibilidades
ambientais.
2) a possibilidade de antecipar o período
normal de plantio.
3) o deslocamento do espigamento para
além do período climático-crítico, o qual é
responsável pelas epifitias de septoriose e
fusariose.
A fase reprodutiva suficientemente curta
proporcionará o escape aos ataques mais
perigosos da fusariose septoriose.
Em relação à criação de variedades
ultra-precoces
com
boa
capacidade
produção, podemos dizer que estas
variedades poderão proporcionar:
1) um melhor aproveitamento das restevas
das culturas de primavera.
2) o plantio destas últimas culturas na época
devida, quando em rotação com o trigo.
3) o plantio do trigo em zonas mais
quentes, porque, em princípios os trigos ultraprecoces deverão ser menos existentes ao
frio.
As variedades ultra-precoces são
em geral, de baixo rendimento, mas
existem boas perspectivas de serem
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obtidas variedades ultra-precoces com boa
capacidade de produção.
Na Estação Experimental de Júlio de
Castilhos estão sendo conduzidos ainda mais
alguns trabalhos, como cruzamentos inter
específicos e o estudo do material proveniente
dos trigos Nova Prata, Topori, Frontana e
Coloncol após sua irradiação com raios gama.
Para acelerar nossos trabalhos de
melhoramento, temos contado em certos
casos com a colaboração da Estação
Experimental de Patos, onde obtemos mais
uma geração anual.
As linhagens mais promissoras dos
nossos estabelecimentos experimentais são
testadas em conjunto nas diversas zonas do
Estado, pelos Ensaios Preliminares de
Linhagens em Rêde.
Se são aprovadas nestes ensaios,
passam a ser comparadas nos Ensaios
Estaduais, que fazem a filtragem final para a
sua inclusão nos Ensaios SAIPEAS.
Êstes últimos ensaios são um trabalho
de cooperação entre a Secretária da
Agricultura e o IPEAS e destinam-se a testar
as melhores linhagens e variedades das duas
instituições para fins de recomendação ou
eliminação.
Vimos mantendo proveitosa colaboração
com o IPEAS desde o ano de 1955, através
da Comissão de Trigo e Cereais de Inverno da
C.C.C.
5. Os novos Trigos da Secretaria da
Agricultura
A partir de 1964 está sendo cultivada no
Estado a nova variedade Nova Prata (C2),
criada pela Estação Experimental de
Veranópolis e originada do cruzamento entre
as variedades Veranópolis e Trapeano.
É uma variedade precoce, de ciclo
semelhante ao Frontana e de elevado pêso
hectolítrico. E' regional, indicando-se apenas
para as regiões tritícolas I, V e VI, que
abrangem o Planalto Médio, a Encosta
Superior do Nordeste e Campos de Cima da
Serra.
Sua superioridade em rendimento sôbre
o Frontana é da ordem de 26,5% e o seu
índice de segurança e eficiência é de 83%.
Em 1965 a Secretaria da Agricultura
entregou ao Estado mais duas novas
variedades regionais, o Cotiporã (C3) e o
Topori (Sl).
O Cotiporã é também de criação da
Estação Experimental de Veranópolis, sendo o
cruzamento de material da população F2 de
(Veranópolis x Egypt NA 101) Veranópolis,
com a posterior seleção genealógica. O
cruzamento
e
a
posterior
seleção
foram realizados pelo Eng. Agr. Orlando G.

Nobre com a colaboração de outros técnicos
na parte experimental.
O Cotiporã é uma variedade precoce, de
ciclo semelhante ao Frontana; é de porte baixo
com entrenós longos; é resistente à debulha,
resistente à ferrugem da fôlha e do côlmo, com
exceção das raças novas; é moderadamente
suscetível à septoria da gluma e resistente à
da fôlha; é moderadamente suscetível ao oídio
e moderadamente resistente à giberella.
Esta nova variedade é indicada para as
regiões tritícolas I – V – VI e VII, onde tem, em
média, um rendimento de "8,6% superior ao
do Frontana, com um índice de segurança e
eficiência médio de 87%.
A variedade Topori foi criada na Estação
Experimental de Júlio de Castilhos, pelo Eng.
Agr. Benedito de O. Paiva, tendo como
assistente o Eng. Agr. Felipe H. Nassif e
posterior colaboração de outros técnicos,
sendo originado do cruzamento (Frontana
1971-37 x Quaderna) x Petiblanco 8.
E' uma variedade de ciclo longo,
resistente ao crestamento e à giberela e
de
moderada
resistência
à
septorianodorum; tem também boa
resistência ao acamamento e à debulha,
– quanto à ferrugem do côlmo, é
resistente a tôdas as raças, menos à raça
17 comum, a qual é suscetível.
Esta variedade é indicada para as
regiões tritícolas I e VI e para o município
de Encruzilhada do Sul. sendo que sua
superioridade em rendimento sôbre o
Frontana é em média 49.5% e o seu
índice de segurança e eficiência 88%.

Linhagens precoces

"Pedigree"

Newpeti x Col. 1.838-51
Newpetl x Col. 1.838-51
(Veranópolis x Egypt-Timstein) x Veranop.
(Col. 824-51 x Yaktana 54) x Caràzinho
(Veranópolis x Mayo 54) x Veranópolis
Wilet x Veranópolis
Colotana 296.52 x Yaqui 53
(Col. 824-51 x Yaktana 54) x Carazinho

B8
B9
C 11
S8
S 12
S 15
S 18
S 29

R.11
R
R
R
R
R
R
R
R

R.15B
S
S
R
MR
MR
R
MR
R

R.17
R
R
S
R
R
R
R
R

R.17-61
R
R
Seg
R
R
R
R
R

B8

B9

C 11

S 12

S 15

S 18

S. Borja.
Castilhos.
J.Bagé
Enc. doSul
Veranópolis

2.791
2.147
2.087
947
2.672

3.873
1.503
2.419
1.850
2.776

2.993
1.628
2.219
1.241
1.936

2.388
2.482
1.887
1.874
2.216

2.625
1.668
1.831
1.025
517

2.380
696
2.244
980
1.802

1.676
1.576
2.156
1.785
2.457

1ª

J.Castilhos.
Bagé
Enc.do Sul
Veranópolis .

2.562
2.021
1.475
1.875

2.050
2.412,
1.5801
1.815

1.625
2.381
1.468
2.270

1.925
2.163
1.802
2901

1.600
2.044
1.428
2535

11.600
2.507
1.336
2660

2.012
2 518
1.934
2.197

2ª

Locais

Produção de S 8 no Ensaio de Regionalização
Locais

IAS 20 - Iassul

S8

Bagé ..................................
J. Castilhos ........................
Encrua. do Sul ..................
Vacaria ..............................
Nova Prata .......................
L. Vermelha........................

1.446
2.655
1270
2.580
1.172
1.810

1.956
1.955
2.062
1.395
3.126
1.317
1.993

Linhagens tardias
"Pedigree"

C-15
E 11
E 36

(Trietccinco- Egypt NA 101) x Timstein
Trintecinco x Kenva Farmer
Colônias x (Supremo x Kenia)

Sua reação às raças fisiológicas de ferrugem do côlmo
Linhagem

R.11

C-15
E-11
E 36

R
R
I.

R.15B
R
MS
S

R 17

R.17-61

R.17 63

R
R
R

R
R
R

R
R
R

Produções do E 36 e C 15 no E. Estadual
Época

Locais

IAS 16Cr alta

E 36

C 15

1ª

Bagé ...............................
S. Borja ...........................
J. Castilhos ....................
Enc. do Sul .....................
Veranópolis ....................

1.770
2.980
3.154
1.135
2.270

1.970
2.720
2.535
1.405
2.253

1.970
2.199
2.199
1.515
2.285

2ª

Bagé ...............................
J.Castilhos ......................
Enc. do Sul .....................
Veranópolis ....................

1.900
2.296
1.565
2.665

2.190
3.031
2.130
2.393

1.770
2.727
1.975
2.377

Produção de E 11 no Ensaio de Regionalização

Sua reação às raças fisiológicas da ferrugem do côlmo
Linhagem

IAS20
Iassul

Época

Linhagens

Como perspectivas muito próximas
temos as linhagens B4, da Estação
Experimental de Bagé, e S3, da Estação
Experimental de Júlio de Castilhos, de
altos
rendimentos,
superiores
em
algumas regiões aos altos rendimentos da
variedade (As 20 Iassul).
São ambas precoces e resistentes a
tôdas as raças de ferrugem, com exceção
da 15 B. B4 tem sua origem no
cruzamento de Newpetit x Col 1.838-51 e
S3 no cruzamento de Willet x Colônias.
Com perspectivas mais remotas
temos as seguintes linhagens, também de
altos
rendimentos,
que
entraram
recentemente no Ensaios SAPEAS.
Precoces B8 e B9, da E.E. de
ilegível C 11, da E.E. de Veranópolis: –
S8 – S12 – S15 – S18 – e S 29 da E. E.
de Júlio de Castilhos.
Tardios – C15 da E. E. de
Veranópolis, e E36 da E.E. de
Encruzilhada do Sul.

1849

Sua produção no Ensaio Estadual de 1964

6. Perspectiva

Figuram a seguir seus "pedigrees", bem como reações às raças fisiológicas da
ferrugem do côlmo e suas produções em quilo x hectares em diversos ensaios,
comparados os precoces com os IAS 20 Iassul e os tardios com o IAS 16 C. Alta.
(Os símbolos R. S. MR, MS e Seg. indicam respectivamente resistente,
suscetível, moderadamente resistente, moderadamente suscetível e segregando).
Linhagens
B8
B9
C 11
S8
S 12
S 15
S 18
S 29

Julho de 1966

R.17-63
R
R
R
R
R
R
R
R

Locais

IAS 16 - Cruz Alta

E 11

Bagé ..................................
J. Castilhos .......................
D. Marco (E, Sul) ...............
Vacaria .............................
Nova Prata .......................
L. vermelho ......................

1.298
1.281
856
2.097
1.434
2.206

1.654
1.297
1.145
1.649
1.527
1.722

Trabalho apresentado pelo Eng. Ag. Victor Alves Pacheco e J. M. C. Pompeu
na Reunião da Com. Brasileira do Trigo, realizado em Guanabara, de 28 de junho a
2 de julho de 1965.

1850 Têrça-Feira 5
GERMOPLASMA
UTILIZADO
TRABALHOS
MELHORAMENTO
SECRETARIA
AGRICULTURA

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Beladi 116

NOS
DE
DA
DA

Lerma Rojo
Kenya 117 A
Md

Mo

M

–

Exchange
Sinvalocho gama

Dentre uma gama de
variedades, apontamos as
seguintes:

Rafaela H 71/50
5. Resistência à ferrugem

1. Alto rendimento
Colônias,
Trintani,
Colotana 824/51, etc.
2.
Resistência
acamamento

–

ao

Yaktane 54, Yaqui,
Mara, Gabo, Norin 10
e derivados e mais
recentemente, alguns
trigos de Angola.
3. Resistência à debulha
Frontana, Trapeano,
Sinvacho, etc.
4. Resistência à ferrugem
do
côlmo
(Puccinia
graminis tritici)
E 101 – T II 704
Fn (K 58 x N) várias
linhas
Egypt Na 101
Kenya 58
Reliance
(Novas
raças).

da

fôlha

(Puccinia

recondita)
Frontana (em planta
adulta)
Gabo
Kenya Farmer
Selkirk
6. Resistência à Septoria
nodorum
Currel
Lin Calel
Imperial Ambor
Flint
Purplestraw
triticum timopheevi
Red May
Criolo da Costa Rica
Gasta

Red Hart
Chinese
x
elongatum
Ookley
Carala

Julho de 1966
Suwon

Agr.

Betana
Tr. Timopheevi
Hope
Acosan
Normandie

7. Resistência à Septoria
Tritici
Chino x Lin Calel 166
Currel
Red May
Bordeaux
Candeal Previdência
8.
Resistência
a
Fusariose
(Giberella
zede)
Shin-Shu-Naga
Tokay 62
Tokay 63
Tokay 66
Toropi
9.
Resistência
Helminthosporiose
(Helminthosperium
sativum)

L 1128
11.

Geraoplasma

ritmo

para

ótimo

de

desenvolvimento
Elia
12. Alta precocidade
Super precoz 812
Super precoz 815
Frocor
S – 12 (Linhagem da

à

Seberi
10. Resistência ao Oídio
(Erysiphe graminis)
Arminster

Klein 157

E. E. F.S.)
Variedades
bases
utilizadas, nos trabalhos
de cruzamento:
Frontana,
IASSULL,
Colônias, Nova Prata,
Prelúdio,
Cotiporã,
Toropi, Cruz Alta, Ijuí,
Sudeste, Curitiba, Vila
Velha,
Veranópolis,
Campeiro e Caràzinho. –
Carlos Alberto Sá Leite.
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Iª REUNIÃO REGIONAL – CONCLAVE NACIONAL DA INDÚSTRIA DO TRIGO PÔRTO ALEGRE – 8 A 10 DE
JULHO DE 1963
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TRIGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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MESA

Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira
da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretario – Barros Carvalho

Julho de 1965
COMISSÃO DE ECONOMIA

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attíllio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
PRESIDENTE: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Hun Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assmpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reunião: Quartas-feiras ás 15,30 noras
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Tôrres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB
Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Antônio Balbino
Josanhat Marinho
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras as 15,30 horas

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Mária Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4as-feiras, às 15 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador lrineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacharias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcellos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reunião: Têrças-feiras às 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhsausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Pericles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Birnhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

ARENA

Aarão Steínbrutb
Pessoa de Queiros

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiros

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Atíllio Fontana
Heribaldo Veira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Gulomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras ás quinze horas.

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho
Reuniões: Quartas-feiras. às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim
ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende
ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTE

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José de Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, ás quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Mattos
Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhaisen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Torres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiros

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reunião: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Térças-Feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE SAÚDE

COMISSÃO DE TRANSPORTES, E COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

Presidente: Dix-Huitt Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgilio
Pedro Ludovico

Secretaria: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 92

CAPITAL FEDERAL

DOMINGO, 24 DE JULHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
INSTALAÇÃO
DE
EXTRAORDINÁRIA

SESSÃO

LEGISLATIVA em sessão conjunta, a realizar-se no dia 25, às 12
horas, no Plenário do Senado Federal.
Brasília, 23 de julho de 1966.
Faço saber que, convocado o Congresso Nacional,
por um terço da Câmara dos Deputados, nos têrmos
SENADOR VIVALDO LIMA
do art. 39, parágrafo único, da Constituição
Federal, para se reunir extraordinàriamente, de 25
Segundo Vice-Presidente do Senado Federal, no
a 30 do mês em curso, os trabalhos da
sessão legislativa assim convocada serão instalados exercício da Presidência.
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS

rias asseguradas, em sentenças concessivas de
mandado de segurança, a servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C. N.), que institui o
O Presidente do Senado Federal nos termos do art.
70, § 3º, da Constituição e do art. 1º nº IV do Regimento Quadro de Pessoal ao Conselho Nacional de
Comum, convoca as duas Casas do Congresso Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Nacional para em sessões conjuntas a realizarem-se
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, ás 21 horas no
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos
seguintes vetos presidenciais:
Cédula Veto Matéria a que se refere
Dia 2 de agôsto:
1
1º § 1º do art. 1º do Projeto
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na
Câmara, e nº 137, de 1965 no Senado que dispõe sôbre
2
2º Parágrafo único do art. 2º
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
asseguradas, em sentença concessiva de mandado de
SESSÃO CONJUNTA
segurança a servidor público civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 6, de 1966 que institui o Quadro de Pessoal
Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas.
do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL)
e dá outras providências.
ORDEM DO DIA
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66
Nacional nº 7, de 1966 que dispõe sôbre o intercâmbio
comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional do (C.N.), que dispõe sôbre o intercâmbio comércio com o
Comércio Exterior, e dá outras providencias.
exterior, cria o Conselho Nacional de Comercio Exterior
Senado Federal, em 16 de junho de 1966. e da outras providências.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
SESSÃO CONJUNTA
Em 2 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais)
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na
Câmara e nº 137-65 no Senado, que dispõe sôbre
pagamento de vencimentos e vantagens pecunis-

Cédula Matéria a que se refere
1
2
3
4
5
6

§§ 4º, 5º, 6º e do art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 59.
Art. 64.
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EXPEDIENTE

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

Secretaria Maria Helena Bueno Brandão Oficial Legislativo PL-6.
Reuniões 4ªs.-feiras às 16 horas.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

COMISSÕES DO DISTRITO FEDERAL

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

(7 MEMBROS)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

COMPOSIÇÃO

SEÇÃO II

Presidente: Silvestre Pericles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
TITULARES

BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior
Semestre........................................
Ano.................................................

José Feliciano
Filinto Muller
Zacharias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Capital e Interior
Cr$
Cr$

50,00 Semestre............................................
96,00 Ano.....................................................

Cr$

136,00 Ano.....................................................

Exterior

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior

Ano.................................................

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

Cr$

108,00

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles

Oscar Passos
Adalberto Sena

Secretário: Alexandre Mello
Reuniões Terças-feiras às 16 horas.
COMISSÃO DE ECONOMIA

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão tomar, em

(9 MEMBROS)

qualquer época, por seis meses ou um ano.

COMPOSIÇÃO

– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação,
solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do

Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes somente mediante
solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido, cobrar-se-ão mais
Cr$ 0,50.

SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

SENADO FEDERAL
MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Maris
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

ARENA
TITULARES

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giubert

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josapha Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quarta-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: José Ermírio

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Galazans

Vice-Presidente: Eugenio Barros

ARENA
TITULARES

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Alvim Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antonio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgilio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feira às 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

COMISSÃO DE FINANÇAS

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Secretário: J Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às ilegível horas.

Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES
Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

ARENA
TITULARES

SUPLENTES
Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretario Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Pericles

Domingo 24

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Julho de 1966

COMISSÃO DE INDUSTRIAL E COMERCIO

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugenio Barros

TITULARES
Manoel VilIaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Julio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

SUPLENTES

MDB
Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Ruy Palmeira

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

MDB
Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras às quinze horas.

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretaria: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÕES DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
Jose Cândido
Mello Braga
Filinto Muller

TITULARES
Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Argemiro de Figueiredo.
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos

MDB
Josaphat Marinho
Jose Ermírio
Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

SUPLENTES

SUPLENTES
Filinto Muller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Pericles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valadares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Muller
Ruy Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

TITULARES

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

José Feliciano
Filinto Muller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Vasconcelos Torres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Terças-feiras às 15 horas.

Secretário: J. B. Castejan Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

MDB
Oscar Passos
Silvestre Pericles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Terças-feiras as 16 horas.

Arthur Vírgilio
Pedro Ludovico

Secretaria: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretaria: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

MDB
Oscar Passos
Silvestre Pericles

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Filinto Muller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Vírgilio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Terças-feiras às 16 horas.
PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1
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QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da Constituição e do
art. 1º, nº IV do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso Nacional
para, em sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 2 e 3 de agosto de 1966, às 21
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos
presidenciais:
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137, de 1965 no
Senado que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
asseguradas, em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor publico civil:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966, que
institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e
dá outras providências.

rias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de segurança, a servidor
público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C.N.), que institui o Quadro do Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e da outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

AURO MOURA ANDRADE
Presidente

Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de lei nº 7-66 (C.N.), que dispõe sôbre o
intercambio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional de Comércio Exterior e
da outras providencias.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

SESSÃO CONJUNTA
Em 2 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA

Matéria a que se refere
§ 1º do art. 1º do projeto.
Parágrafo único do art. 2º.

SESSÃO CONJUNTA

Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966, que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior, e dá outras providencias.
Senado Federal, em 16 de junho de 1960

Veta
1º
2º

Cédula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
§§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 53.
Art. 64.

Vetos presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no Senado,
que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens pecunia ATA DA 1ª SESSÃO, EM 23 DE JULHO
SENADO FEDERAL
DE 1966
Aurélio Vianna.
Nº 228-66 (número de origem 400
Lino de Mattos.
de 1966) de 27 de junho, com relação
5ª SESSÃO LEGISLATIVA
Pericles Pedro.
ao veto presidencial ao Projeto de Lei
EXTRAORDINÁRIA, DA 5ª
Pedro Ludovico.
nº 3-66-C.N., que altera a redação
LEGISLATURA
Nelson Maculan.
dos artigos 156, § 1º, item II 172
Antônio Carlos.
(caput) e 175 e acrescenta um
PRESIDÊNCIA DO SR. VIVALDO LIMA.
Guido Mondin.
parágrafo ao art. 173 do Decreto-lei
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo nº 7.661, de 25 de junho de 1915 (Lei
Às 14 horas e 30 minutos acham-se Lima): – A lista de presença acusa o de
Falências)
e
dá
outras
presentes os Senhores Senadores:
comparecimento
de
23
Senhores providências;
José Guiomard.
Senadores. Havendo número legal,
Nº 229-66 (número de origem 407
Vivaldo Lima.
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a ata de 1966), de 27 de junho, com
Edmundo Levi.
da última sessão.
relação ao veto presidencial ao
Zacharias de Assumpção.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura Projeto de Lei nº 2.766-B-65 na
Eugenio Barros.
da ata da sessão anterior que é sem Câmara e nº 307-66 no Senado que
Sebastião Archer.
debate aprovada.
dispõe sôbre irradiações em idioma
Joaquim Parente
O Senhor 1º Secretário lê o seguinte estrangeiro;
José Cândido.
expediente.
Nº 230-66 (número de origem
Sigefredo Pacheco.
408 de 1966), de 27 de junho com
Dix-Huit Rosado.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
relação ao veto presidencial ao
Silvestre Péricles.
REPÚBLICA
Projeto de Lei nº 2.756-B-61 na
Heribaldo Vieira.
Câmara e nº 71-66 no Senado,
Eduardo Catalão.
I – Agradecimento de comunicações que autoriza, o Conselho Nacional
Josaphat Marinho.
referentes
ao
pronunciamento
do de Pesquisas a ceder parte da área
Paulo Barros.
Congresso
Nacional
sôbre
vetos do
terreno
integrante
do
seu
Raul Giuberti.
presidenciais:
patrimônio.

II – Restituição de autógrafos dá
projetos sancionados:
Nº 231-66 (número de origem
411), de 29 de junho – autógrafos do
projeto de Lei da Câmara nº 139-63,
que altera, sem aumento de despesa,
o
Orçamento
Geral
da
União
aprovado pela Lei nº 4.900 de 10 de
dezembro de 1965 (projeto que se
transformou na Lei nº 5.050, de 29 de
junho de 1966);
Nº 232-66 (número de origem 412 de
1966), de 29 de junho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 35-66,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado o terreno que
menciona, situado no Município de Boa
Vista, no Território Federal de Roraima
(projeto que se transformou na Lei nº
3.048 de 29 de junho de 1966).
Nº 233-66 (número de origem 413
de 1966), de 29 de junho – autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara número
63-66
que
altera
a
subvenção
concedida à Faculdade de filosofia
Ciências e Letras de São Bento, de
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Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (projeto que se transformou na Lei
nº 651, de 29.6.66);
Nº 234-66 (número de origem 414 de
1966), de 29 de junho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 119-66,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí – os créditos especiais
de Cr$ 140.000 e Cr$ 15.833,30, para o
pagamento de gratificação por prestação
de serviço eleitoral (projeto que se
transformou na Lei número 5.052 de 29
de junho de 1966);
Nº 235-66 (número de origem 415 de
1966), de 29 de junho – autógrafos do
Projeto de Lei nº 3-66 (CN) que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, e destinado ao
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, o crédito especial de Cr$
97.500.000.000, para o fim que especifica
(projeto que se transformou na Lei nº
5.053 de 29 de junho de 1966);
Nº 236-66 (número de origem 419 de
1966) de 29 de junho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 108-66
que reajusta o valor da pensão paga pelo
Tesouro Nacional a herdeiros de
contribuintes do Montepio Civil e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei, nº 5.057, de 29 de
junho de 1966);
Nº 237-66 (número de origem 420 de
1966), de 29 de junho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 131-66,
que altera dispositivos da Lei nº 4.902, de
16 de dezembro de 1965, revoga as Leis
números 2.370 de 9 de dezembro de
1954, nº 3.067 de 22 de dezembro de
1956 e número 3.725, de 28 de dezembro
de 1959 e dá outras providências (projeto
que se transformou na Lei nº 5.058, de 29
de junho de 1966);
Nº 238-66 (número de origem 421 de
1966), de 1 de julho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 137-66, que
autoriza a abertura ao Poder Executivo,
de créditos especiais destinados a órgãos
e Ministérios no montante de Cr$
6.174.933.224, para os fins que especifica
(projeto que se transformou na Lei na
5.059, de 1 de julho de 1966);
Nº 239-66 (número de origem 422 de
1966), de 1 de julho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 136-66,
que incorpora a Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora à Universidade
Federal de Juiz de Fora (projeto que se
transformou na Lei nº 5.060, de 1 de julho
de 1966);
Nº 240-66 (número de origem 424 de
1966), de 4 de julho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 118-66,
que proíbe a fabricação, comércio e uso
de lança-perfume em todo o território
nacional (projeto que se transformou na
Lei nº 5.062, de 4 de julho de 1966);
Nº 241-66 (número de origem 425 de
1966), de 4 de julho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 26-66,
que institui o "Dia da Caridade” (projeto
que se transformou na Lei nº 5.063, de 47-1966);
Nº 242-66 (número de origem 426 de
1966), de 5 de julho – autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara número 117-66,
que autoriza o Poder Executivo a abrir
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas o crédito especial de Cr$
818.785.358, para atender às despesas
com o pagamento ao pessoal da
Companhia Nacional de Navegação
Costeira (projeto que se transformou na
Lei nº 5.064, de 6 de julho de 1966);
Nº 243-66 (número de origem 427 de
1966, de 5 de julho – autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nú-
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EXPEDIENTE

V – do Ministro da Viação e Obras
Públicas:
Aviso nº B-210, de 1º de julho, com
referência ao Requerimento número 9866, do Sr. Senador Abrão Steinbruch:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

VII – do Profeito do Distrito Federal:
Ofício nº 966, de 8 de julho, com
referência ao Requerimento nº 88-66, do
Sr. Senador José Ermírio.

SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA

AVISOS DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre ......................... Cr$
Ano .................................. Cr$

50,00 Semestre ............................. Cr$
96,00 Ano ...................................... Cr$

Exterior
Ano.................................

39,00
76,00

Exterior
Cr$

136,00 Ano....................................... Cr$

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atracado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
mero 122-66, que altera a subvenção mero 47-66, do Sr. Senador Vasconcellos
concedida á Faculdade de Filosofia Torres;
Ciências e Letras "Sedes Saplentiae" da
Aviso nº GB-258, de 27 de junho,
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (projeto que se transformou na Lei com referência ao Requerimento
número 184-66, do Sr. Senador
nº 5.065 de 5 de julho de 196);
Nº 244-66 (número de origem 428 de Gilberto Marinho;
1966), de 5 de julho – autógrafos do
Aviso nº GB-259, de 27 de junho,
Projeto de Lei da Câmara número 135-66,
com referência ao Requerimento
que autoriza a abertura de créditos
especiais num montante de Cr$ número 191-66, do Sr. Senador
35.893.676.860,
à
Presidência
da Bezerra Neto;
República, diversas Ministérios, Supremo
Aviso nº GB-260, de 27 de junho,
Tribunal Federal e Justiça Eleitoral, com referência ao Requerimento número
para os fins que especifica (projeto
que se transformou na Lei nº 5.066 de 5- 178, de 1966, do Sr. Senador Bezerra
Neto;
7-1966);
Nº 245-66 (número de origem 431
Aviso nº GB-280, de 4 de julho,
de 1966), de 6 de julho autógrafos do com referência ao Requerimento
Projeto de Lei nº 140-66, que
número 174-66, do Sr. Senador
autoriza
o
Poder
Executivo
a
abrir, pelo ministério da Fazenda, o Gilberto Marinho;
crédito especial de Cr$ 14.400.000,
destinado
a
completar
a
III – do Ministro da Saúde:
integralização do capital da Emprêsa
Aviso nº BR-34, de 28 de junho,
Brasileira de Telecomunicações –
EMBRATEL
(projeto
que
se com referência ao Requerimento número
transformou na Lei número 5.069, de 835-65, do Sr. Senador Vasconcellos
6 de julho de 1966).
Torres;
RESPOSTAS A PEDIDOS
DE INFORMAÇÕES
I – do Ministro da Agricultura:
Aviso nº 422-GB, de 30 de junho,
com referência ao Projeto de Lei da
Câmara nº 77-66, que abre o crédito
especial de Cr$ 25.000.000 para atender
a despesas com a recuperação da fábrica
de gêlo e do frigorífico do Entreposto
Federal de Pesca do Rio de Janeiro, no
Estado da Guanabara;
II – do Ministro da Fazenda:
Aviso nº GB 257, de 27 de junho,
com referência ao Requerimento nú-

VI – do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica:
Aviso nº 341, de 1º de julho, com
referência ao Requerimento nº 220 de
1966, do Sr. Senado Adolpho Franco;

Nº 567, de 26 de junho – Comunica
haver aquela Côrte ordenado a anotação
do ato correspondente ao Decreto
Legislativo nº 21, de 1966;
Nº 584, de 30 de junho – Encaminha
o processo da prestação de Contas da
Rêde Ferroviária Federal S.A. e
subsidiárias, no exercício de 1965.
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
I – Comunicação da aprovação de
proposições do Senado:
Of. 1.393, de 23 de junho, com
referência às emendas do Senado ao
Projeto de Lei que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e dá
outras providências;
Of. 1.392, de 24 de junho, com
referência ao substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei que retifica, sem ônus, a
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
que estima a Receita e fixa a Despesa
para o exercício financeiro de 1966;
Of. 1.429, de 30 de junho, com referência
ao Projeto de Lei que autoriza a entrega das
verbas destinadas ao Senado Federal e à
Câmara dos Deputados aos Diretores-Gerais
de suas Secretarias;
II – Remessa de autógrafos de
projetos sancionados:
Of. 1.439, de 4 de julho, com
referência ao Projeto de Lei nº 3.563-B de
1966, da Câmara, que altera, sem
aumento de despesa, distribuição de
dotações consignadas na Lei nº 4.900, de
10 de dezembro de 1965;
Of. 1.440, de 4 de julho, com
referência ao Projeto de Lei nº 1.951-E-60
na Câmara, que concede pensão especial
de Cr$ 9.600 mensais a Maria Pompéia
de Carvalho, viúva de Rivaldo Coelho de
Carvalho e seus filhos menores;
Of. 1.441, de 4 de julho, com referência
ao Projeto de Lei número 3.512-D-66 na
Câmara, que modifica dispositivos da Lei nº
3.543, de 11 de fevereiro de 1959, que
dispõe sôbre o Tribunal Marítimo e dá outras
providências.

OFÍCIOS
IV – do Ministro do Trabalho e
Previdência Social:
Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Aviso nº GM-BR 865, de 14 de julho,
com referência ao Requerimento nº 133- Deputados, encaminhando à revisão do
Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
66, do Sr. Senador Vivaldo Lima.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 160, DE 1966
(Nº 3.694-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Altera, sem aumento de despesas, dotações do Conselho Nacional de
Telecomunicações consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam alteradas as dotações abaixo especificadas referentes ao
Subanexo 4.01.01 – Presidência da República (Órgãos Dependentes) –
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Conselho Nacional de Telecomunicações, Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
como segue:
Categoria

Espécie de

Econômica
Despesa
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal
3.1.1.1 Pessoal Civil ...............................
3.1.3.0
3.1.4.0
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0

Natureza

Serviços de Terceiros .................
Encargos Diversos .....................
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Inst ...................

V

Em Milhares de Cr$
Onde se lê:

Leia-se:

450.000
166.000
148.000
19.000

320.000
296.000
208.000
99.000

300.000
1.083.000

160.000
1.083.000

Art. 2º Ficam, também, alteradas as dotações abaixo especificadas referentes ao
Adendo "C" – Ministério da Saúde – Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965, como segue:
1 – Rio Grande do Sul
Onde se lê: Hospital de Caridade Júlio Limeira de Cangusú .................
Leia-se: Hospital de Caridade de Cangussú (Coronel Júlio Limeira –
Cangussú ...............................................................................................
Onde se lê: Club de Saúde Dr. Mário Totta de Caxias do Sul ...............
Leia-se: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Clube de Saúde Dr. Mário Totta – Caxias do Sul ..................................
Onde se lê: Hospital Beneficente Marcílio Cardoso de Caxias do Sul ..
Leia-se: Hospital Beneficente Marcírio Cardoso, de Caxias do Sul .......

10.000.000
10.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000

2 – São Paulo
Onde se lê: Santa Casa de Misericórdia, de Sorocaba .........................
Leia-se: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba .........
Onde se lê: Hospital de Caridade Anita Costa de Santo Anastácio ......
Leia-se: Hospital Anita Costa (Santa Casa de Misericórdia) de Santo
Anastácio ................................................................................................

17.000.000
17.000.000
3.000.000
3.000.000

3 – Minas Gerais
Onde se lê: Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé ...........................
Leia-se: Irmandade de Misericórdia de Guaxupé ..................................
Onde se lê: Hospital São Vicente de Paulo de Machado ......................
Leia-se: Santa Casa de Caridade de Machado .....................................
Onde se lê: Associação de Proteção e Maternidade e à Infância de
Boa Esperança .......................................................................................
Leia-se: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância – Boa Esperança ......................................................................

3.000.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
9.000.000
9.000.000

4 – Paraná
Onde se lê: Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes ....................
Leia-se: Sociedade Hospitalar Beneficente Bandeirantes – Bandeirantes ....

19.000.000
19.000.000

5 – Bahia
Onde se lê: Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Canavieiras ....
Leia-se: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Canavieiras .....
Onde se lê: Hospital Regional de Serrinha ............................................
Leia-se: Hospital Regional do Nordeste – Serrinha ...............................

11.000.000
11.000.000
5.000.000
5.000.000

6 – Goiás
Onde se lê: Hospital da Associação de São João Batista de Taguatinga .....
Leia-se: Associação Beneficente São João Batista de Taguatinga .......

4.000.000
4.000.000

7 – Santa Catarina
Onde se lê: Hospital Santo Antônio de Guaramirim ..............................
Leia-se: Sociedade Hospital e Maternidade Santo Antônio de Guaramirim ..
Onde se lê: Sociedade Beneficente Hospitalar de Maravilha ................
Leia-se: Sociedade Beneficente Hospital Maravilha, de Maravilha .......
Onde se lê: Hospital São José de Jaraguá do Sul .................................
Leia-se: Sociedade Hospitalar e Maternidade São José de Jaraguá do Sul ......
Onde se lê: Sociedade Hospitalar de Pinhalzinho .................................
Leia-se: Sociedade Hospitalar Beneficente de Pinhalzinho – Vila
Pinhalzinho – São Carlos .......................................................................
Onde se lê: Sociedade Beneficente Hospitalar de Mondaí ....................
Leia-se: Sociedade Hospitalar de Mondaí – Mondaí – Chapecó ...........
Onde se lê: Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro de Alfredo Wagner ....................................................................
Leia-se: Sociedade Beneficente Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
e Maternidade Nossa Senhora do Parto – Alfredo Wagner – Ex-Barracão ......
Onde se lê: Hospital Imaculada Conceição de Nova Trente .................
Leia-se: Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Nova
Trente mantido pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição, com sede em São Paulo .....................................................
Onde se lê: Hospital de Caridade a cargo da Associação Beneficente
Bento Cavalheiro de São Joaquim .........................................................

37.000.000
37.000.000
8.000.000
8.000.000
4.000.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
4.000.000
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Leia-se: Associação Beneficente Bonito Cavalheiro m/do Hospital de
Caridade Coração de Jesus de São Joaquim ........................................
Onde se lê: Sociedade Beneficente Hospitalar Palmitos .......................
Leia-se: Sociedade Assistencial e Hospitalar Palmitos – Palmites ........
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4.000.000
4.000.000
4.000.000

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 161, DE 1966
(Nº 3.692-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Isenta do impôsto de importação
maquinaria destinada à confecção de
embalagem metálica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção do
impôsto de importação para a
maquinaria constante dos certificados
de cobertura cambial ns. 9-65-736,
9.65-747 e 9-65-139, emitidos pela
Carteira de Câmbio do Banco do
Brasil S.A., importada pela Metalgráfica Merhy S.A., Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
Art. 2º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 162, DE 1966
(Nº 2.689-B, DE 1965, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito suplementar de Cr$ 5.000.000.000
(cinco bilhões de cruzeiros), em refôrço à
dotação indicada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério das
Relações
Exteriores,
o
crédito
suplementar de Cr$ 5.000.000.000 (cinco
bilhões de cruzeiros), em refôrço à
dotação a seguir discriminada, constante
do Orçamento Geral da União de 1966,
aprovado pela Lei nº 4.900, de 10 de
dezembro de 1965:
4.13.00 – Ministério das Relações
Exteriores.
4.13.01 – Secretaria de Estado.
4.0.0.0 – Despesas de Capital.
4.1.0.0 – Investimentos.
4.1.1.0 – Obras Públicas.
4.1.1.5 – Construção de Edifícios
Públicos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 163, DE 1966
(Nº 3.679-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Isenta do impôsto de importação e
de consumo, bem como da taxa de
despacho aduaneiro material importado
pela VASP – Aerofotogrametria S.A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção do
impôsto de importação e de consumo,
bem como da taxa de despacho
aduaneiro, para o material amparado
pelos certificado de cobertura cambial ns.
18-66-4740 e 18-66-5211, emitidos pela
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil
S.A.,
importado
pela
VASP
–
Aerofotogrametria S.A.

Art. 2º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 164, DE 1966
(Nº 3.680-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Institui o Dia do Oficial de Farmácia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a data de 5
setembro como o Dia do Oficial
Farmácia do Brasil.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor
data de sua publicação.
Às Comissões de Educação
Cultura e de Saúde.
À Comissão de Finanças.

de
de
na
e

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 165, DE 1966
(Nº 3.669-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Concede isenção dos preços postais
e telegráficos à Cruzada Pró Dia
Universal de Ação de Graças.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A correspondência ordinária postal
e telegráfica emanada da Cruzada Pró Dia
Universal de Ação de Graças terá isenção dos
preços postais dentro do território nacional e
pelas vias de superfície.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 166, DE 1966
(Nº 3.669-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Autoriza o Ministério da Fazenda a
efetuar a doação de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional à
Academia Brasileira de Ciências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Ministério da Fazenda
autorizado a entregar a título de doação, à
Academia Brasileira de Ciências, Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional, com
vencimento a 20 (vinte) anos de prazo e juros
de 6% (seis por cento) ao ano, cuja emissão
foi autorizada pela Lei número 4.357, de 16 de
julho de 1964 e pelo art. 8º da Lei nº 4.539, de
10 de dezembro de 1964, no valor da Cr$
1.660.000.000 (um bilhão e seiscentos e
sessenta milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. As Obrigações a
que se refere êste artigo serão
impenhoráveis,
inalienáveis
e
intransferíveis, podendo, todavia, os juros
respectivos serem dados em garantia a
estabelecimentos bancários, a fim de
possibilitar à entidade o recebimento
antecipado dêsses juros.
Art. 2º No caso de extinção ou
dissolução da entidade beneficiada, as
Obrigações mencionadas retornarão à
propriedade do Tesouro Nacional, que
providenciará o cancelamento das
mesmas.
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Art. 3º O Conselho Monetário
Nacional aprovará e expedira as
instruções que se tornarem necessárias à
perfeita execução desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 167, DE 1966
(Nº 3.667-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Ministério da Fazenda o crédito
especial de Cr$ 6.984.800.000 (seis
bilhões novecentos e noventa e quatro
milhões e oitocentos mil cruzeiros), para
atender às despesas decorrentes da
instalação e custeio dos serviços do
Departamento Federal de Segurança
Pública, de que trata a Lei nº 4.488, de 16
de novembro de 1964.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
6.994.800.000 (seis bilhões novecentos e
noventa e quatro milhões e oitocentos mil
cruzeiros), para atender às despesas de
qualquer
natureza
decorrentes
da
instalação e custeio dos serviços do
Departamento Federal de Segurança
Pública, de que trata a Lei nº 4.483 de 16
de novembro de 1964.
Art. 2º o crédito especial em aprêço será
registrado pelo Tribunal de Contas da União e
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 168, DE 1966
(Nº 3.513-C, DE 1966, NA ORIGEM)
Dá nova redação ao item 79-01,
alíneas 001 e 002, da Seção XV, da
Tarifa que acompanha a Lei nº 3.244, de
14 de agôsto de 1957.
Art. 1º O item 79-01, alíneas 001 e 002,
da Seção XV da Tarifa que acompanha a Lei
nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957, passa a ter
a seguinte redação:
"79-01 – Em bruto, refinado ou não:
"79-01 –

Em bruto, refinado
ou não:
001
–
lingote,
linguado,
massa
bruta,
pão
e
semelhante...............
002 – apara, limalha,
e sucata....................

50%
50%

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as
disposições em contrário, especialmente
e para êsse único efeito o disposto no §
1º do art. 1º do Decreto-lei número 4.657,
de 4 de setembro de 1942.
Às Comissões de Economia e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 169, DE 1966
(Nº 4.015-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Cria o Fundo de Ensino Marítimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criado o Fundo de
Ensino Marítimo, destinado ao ensino

de assuntos marítimos que interessam à
Marinha Mercante do Brasil.
Parágrafo único. O Fundo de Ensino
Marítimo será aplicado pelo Ministério da
Marinha.
Art. 2º Contribuirão obrigatóriamente
para o Fundo de Ensino Marítimo as
seguintes emprêsas particulares, estatais,
de economia mista e autárquicas, quer
federais, estaduais ou municipais:
a – de navegação marítima, fluvial ou
lacustre;
b – de serviços portuários;
c – de dragagem;
d – de administração e exploração
de portos, na parte em que há
contribuição
para
o
Instituto
de
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.
Parágrafo único. As emprêsas
mencionadas neste artigo ficam isentas
das contribuições de que tratam o art. 1º
do Decreto-lei nº 6.246, de 5 de fevereiro
de 1944, e o art. 3º do Decreto-lei nº
9.403, de 25 de junho de 1946.
Art. 3º O Fundo de Ensino Marítimo
será constituído:
a – de 3% (três por cento) sôbre o
montante da remuneração paga pelos
estabelecimentos relacionados do art. 2º
a todos os seus empregados, salvo as
exceções consignadas no mesmo artigo,
servindo de base para o cálculo da
contribuição o montante da remuneração
sôbre a qual deva ser estabelecida a
contribuição de previdência devida ao
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos;
b – pelas dotações que forem
atribuídas ao Fundo de Ensino Marítimo e
ou a qualquer escola de formação de
pessoal para a Marinha Mercante, no
Orçamento Geral da União;
c – por contribuição e donativos de
origem pública ou particular;
d – pelos juros e outras receitas
resultantes da aplicação dos recursos do
próprio Fundo de Ensino Marítimo;
e – pelo terreno, prédios e
instalações das atuais Escolas de
Marinha Mercante do Rio de Janeiro, no
Estado da Guanabara, e de Belém, no
Estado do Pará.
§ 1º A arrecadação das contribuições
de que trata o item "a" será feita em guia
própria
mediante
depósito,
pelas
emprêsas contribuintes, do total devido
mensalmente até o dia 30 de cada mês
subseqüente ao vencido, às agências do
Banco do Brasil S.A. à conta "Fundo de
Ensino Marítimo".
§ 2º O Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos exigirá por
ocasião
do
recolhimento
das
contribuições previdenciárias que lhe
forem
devidas
pelas
emprêsas
contribuintes do Fundo de Ensino
Marítimo o comprovante do recolhimento
pelas
mesmas
emprêsas
da
contribuição devida ao mesmo Fundo no
mês anterior.
§ 3º O Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos conservará em
seu poder uma via da guia de
recolhimento da contribuição do Fundo de
Ensino Marítimo, restituindo as demais,
depois de conferidas e visadas, ao
contribuinte.
§ 4º Uma das guias de recolhimento
da contribuição do Fundo de Ensino
Marítimo, após visada pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos,
será enviada pelo contribuinte, no prazo
de 10 (dez) dias a contar da aposição
daquele visto ao Conselho Deliberativo
Superior do Fundo de Ensino Marítimo,
Diretoria de Portas e Costas, Ministério da
Marinha.
§ 5º A falta ou o atraso
no recolhimento das contribuições
devidos ao Fundo de Ensino Marítimo
sujeitará o contribuinte às mesmas pe-

nalidades cominadas à falta ou atraso no
recolhimento das contribuições de
previdência social devidas ao Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos,
cabendo
ao
mesmo
Instituto
a
fiscalização do recolhimento e a
imposição das multas e penalidades
cabíveis.
§ 6º O Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos não expedirá
certidão negativa de débito, para qualquer
efeito, a contribuintes do Fundo de Ensino
Marítimo se não estiverem em dia com o
pagamento das respectivas contribuições.
§ 7º Anualmente, o Conselho
Deliberativo Superior do Fundo de Ensino
Marítimo
pagará
ao
Instituto
de
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos
a comissão de 0,5 (zero vírgula cinco por
cento) do produto das contribuições para
o Fundo de Ensino Marítimo efetivamente
arrecadado.
Art. 4º Fica criado o Conselho
Deliberativo Superior do Fundo de Ensino
Marítimo que será composto dos
seguintes Conselheiros:
a – Diretor de Portos e Costas do
Ministério da Marinha – Presidente;
b – Um membro da Comissão de
Marinha
Mercante
designado
pelo
Presidente daquela autarquia;
c – Um representante do Sindicato
Nacional das Emprêsas de Navegação
Marítima;
d – Um representante da Associação
Nacional de Navegação Estatal e de
Economia Mista;
e
–
Um
representante
da
Confederação Nacional dos Marítimos a
ser indicado pelo respectivo Presidente
dentre os oficiais de náutica ou oficiais de
máquinas, seus associados.
Art. 5º Compete ao Conselho
Deliberativo Superior do Fundo de Ensino
Marítimo:
a – a aprovação prévia e o
encaminhamento
da
proposta
orçamentária anual;
b
–
a
aprovação
e
o
encaminhamento ao Tribunal de Contas
da União da comprovação da aplicação
dos recursos do Fundo de Ensino
Marítimo;
c – a gestão do Fundo de Ensino
Marítimo, dependendo de sua prévia
aprovação a aplicação dos respectivos
recursos para toda e qualquer finalidade;
d – a revisão e aprovação dos
programas, currículos e regime de ensino
profissional marítimo;
e – a promoção de medidas visando
à melhoria do ensino profissional marítimo
e a criação de cursos novos, de formação
e aperfeiçoamento do pessoal marítimo
em tôdos os graus.
f – a promoção de convênios com
órgãos, instituições e estabelecimentos
visando criar cursos de instrução,
adestramento e aperfeiçoamento em
todos os setores ligados a assuntos
marítimos.
Art. 6º São da atribuição da Diretoria
de Portos e Costas do Ministério da
Marinha:
a – a elaboração da proposta
orçamentária que deverá ser apresentada
ao Conselho Deliberativo Superior do
Fundo de Ensino Marítimo até o dia 31 de
outubro de cada ano;
b – a prestação de contas,
devidamente
documentada,
das
aplicações do Fundo de Ensino Marítimo
em cada exercício, que será apresentada
ao Conselho Deliberativo Superior do
Fundo de Ensino Marítimo até o dia 28 de
fevereiro de cada ano;
c – a proposta dos programas,
currículos e regime do ensino profissional
e sua execução, após aprovação do
Conselho Deliberativo Superior do Fundo
de Ensino Marítimo;
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d – a execução de tôdas as medidas
e o exercício de todas as atribuições
sôbre o ensino profissional ao pessoal da
Marinha Mercante, que são de sua
competência em virtude da legislação
vigente, no que não foram revogadas ou
alteradas pela presente Lei.
Art. 7º A Diretoria de Portos e Costas
apresentará ao Conselho Deliberativo
Superior do Fundo de Ensino Marítimo
dentro de 90 (noventa) dias a contar da
data da vigencia da presente Lei o projeto
de sua regulamentação, devendo o
Conselho Deliberativo Superior do Fundo
de Ensino Marítimo, dentro de 30 (trinta)
dias do recebimento do dito projeto,
encaminhá-lo ao Ministério da Marinha
para submetê-lo sob forma de decreto, à
sanção do Presidente da República.
Art. 8º A presente Lei entrará em
vigor 30 (trinta) dias depois de sua
publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Educação e
Cultura; de Transportes e Comunicações
e Obras Públicas e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 170, DE 1966
(Nº 3.664-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Isenta do impôsto de importação um
conjunto industrial de secagem para
beneficiamento de fôlhas verdes de chá,
destinado à Cooperativa Agrícola de
Cotia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção do
impôsto de importação para um conjunto
industrial de secagem destinado ao
beneficiamento de fôlhas verdes de chá,
constante do certificado de cobertura
cambial nº 18-66-5730, emitido pela
Carteira de Câmbio do Banco do Brasil
S.A., importado pela Cooperativa Agrícola
de Cotia, sediada em São Paulo.
Art. 2º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 171, DE 1966
(Nº 3.681-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça Eleitoral –
Tribunal Superior Eleitoral – o crédito
especial de Cr$ 185.440.652 (cento e
oitenta e cinco milhões quatrocentos e
quarenta mil seiscentos e cinqüenta e
dois cruzeiros), para atender a despesas
decorrentes das eleições de 1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Justiça Eleitoral – Tribunal Superior
Eleitoral – o crédito especial de Cr$
185.440.652 (cento e oitenta e cinco
milhões quatrocentos e quarenta mil
seiscentos e cinqüenta e dois cru-
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zeiros), para atender a despesas
decorrentes das eleições de 1962.
Art. 2º O crédito especial de que trata
o art. anterior terá a duração de dois
exercícios e será registrado e
distribuído pelo Tribunal de Contas ao
Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 174, DE 1966
(Nº 999-B, DE 1963, NA ORIGEM)
Autoriza
a
abertura,
pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas,
do
crédito
especial
de
Cr$
2.400.000.000
(dois
bilhões
e
quatrocentos milhões de cruzeiros),
para atender ao pagamento de
despesas com a recuperação de parte
da frota do Loide Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Publicas, o crédito
(Nº 3.678-B, DE 1996, NA ORIGEM)
especial de Cr$ 2.400.000.000 (dois
bilhões e quatrocentos milhões de
Cria a Escola de Biblioteconomia e cruzeiros), destinado a atender ao
Documentação
da
Universidade pagamento de despesas com a
Federal do Rio Grande do Sul.
recuperação de parte da frota do Lóide
Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
Art. 1º E' criada, na Universidade data de sua publicação.
Art. 3º Revogadas as disposições
Federal do Rio Grande do Sul, com
sede em Pôrto Alegre, a Escola de em contrário.
À Comissão de Finanças.
Biblioteconomia e Documentação.
Art. 2º Ficam ratificados os atos
PROJETO DE DECRETO
praticados no curso de Biblioteconomia
LEGISLATIVO
e Documentação, anexo à Faculdade
Nº 29, DE 1966
de
Ciências
Econômicas
da
Universidade Federal do Rio Grande
(Nº 261-A, DE 1966, NA CÂMARA)
do Sul, cujo acervo passa a integrar a
Escola ora criada.
Torna definitivo o ato do Tribunal
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de Contas, de 9 de dezembro de 1965,
de registro sob reserva da despesa de
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em Cr$ 48.865 (quarenta e oito mil
oitocentos e sessenta e cinco
contrário.
Às Comissões de Projetos do cruzeiros), em favor da The City Of
Santos
Improvements
Company
Executivo e de Finanças.
Limited, sucedida pela Cidade de
Santos – Serviços de Eletricidade e
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Gás S.A., proveniente de fornecimento
Nº 173, DE 1966
de energia elétrica à Base Aérea de
Santos, Ministério da Aeronáutica, nos
(Nº 4.768-A, DE 1962, NA ORIGEM)
meses de julho a dezembro de 1951.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 172, DE 1966

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica definitivo o ato do
Tribunal de Contas da União, de 9 de
dezembro de 1965, de registro sob
reserva da despesa de Cr$ 48.865
(quarenta e oito mil oitocentos e
sessenta e cinco cruzeiros), em favor
da The City of Santos Improvements
O Congresso Nacional decreta:
Company Limited, sucedida pela
Art. 1º O Estado dará amparo aos Cidade de Santos – Serviços de
cidadãos matriculados em Tiros de Eletricidade e Gás S.A., proveniente
Guerra e outros órgãos de formação de fornecimento de energia elétrica à
de reservistas ou a suas famílias na Base de Santos, Ministério da
forma das leis em vigor, quando Aeronáutica, nos meses de julho a
decorrência de ferimentos, acidentes dezembro de 1951.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
ou doenças verificados em serviço ou
instrução ou quando venham a falecer entra em vigor na data de sua
publicação.
em virtude dos mesmos.
Às Comissões de Constituição e
Parágrafo único. Para os fins do art.
Justiça e de Finanças.
1º, os cidadãos, nêle referidos, terão
os mesmos direitos e vantagens
PROJETO DE DECRETO
concedidos aos soldados, aplicandoLEGISLATIVO
se-lhes o especificado nas alíneas a, b
Nº 30, DE 1966
e c no § 1º do art. 30 da Lei
(Nº 270-B, DE 1966, NA CÂMARA)
número 2.370, de 9 de dezembro de
1954.
Dispõe sôbre a fixação dos
Art. 2º Os preceitos do art. 1º são
também
aplicáveis
aos
casos subsídios, diárias e ajuda de custo dos
anteriores à vigência desta Lei, desde membros do Congresso Nacional, para
o período legislativo de 1967 a 1971.
que comprovada a necessidade de
amparo, na forma da legislação
O Congresso Nacional decreta:
vigente.
Art. 1º Os membros do Congresso
Art. 3º Revogam-se as disposições em Nacional perceberão, na próxima
contrário.
legislatura, o subsídio fixo de Cr$
Às Comissões de Segurança Nacional 1.200.000 (um milhão e duzentos mil
e de Finanças.
cruzeiros); a diária, como parte vaConcede amparo do Estado aos
cidadãos matriculados em Tiros de
Guerra e outros órgãos de formação
de reservistas, vitimados na instrução
ou em serviço, e dá outras
providências.

riável, de Cr$ 40.000 quarenta mil
cruzeiros); e a ajuda de custo de Cr$
3.000.000 (três milhões de cruzeiros),
para em duas parcelas iguais, uma no
início e outra no encerramento da
sessão legislativa.
Art. 2º O subsídio, tanto na parte
fixa como na parte variável, será pago
mensalmente.
Art. 3º Os Deputados e Senadores
não terão direito à ajuda de custo em
convocação
extraordinária
do
Congresso
Nacional,
feita,
por
qualquer das duas Casas, em imediato
prosseguimento à sessão legislativa,
ou dentro de 15 (quinze) dias do seu
encerramento.
§ 1º Aquêle que não comparecer a
nenhuma sessão, no período de
convocação extraordinária, não terá
direito a qualquer parcela de ajuda de
custo.
§ 2º O Congressista que não
comparecer, no mínimo, à metade das
sessões ordinárias, no período de
convocação extraordinária, não terá
direito à parcela de ajuda de custo a
ser paga ao fim da referida
convocação.
Art. 4º Os Presidentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal
perceberão, cada qual, a título de
representação, a importância de Cr$
480.000 (quatrocentos e oitenta mil
cruzeiros), que será paga em
duodécimos.
Art. 5º O membro do Congresso
Nacional que não comparecer à
sessão terá obrigatoriamente a diária
descontada não sendo abonada
nenhuma falta, salvo se estiver
ausente da Casa que integra, em
Comissão Externa ou de Inquérito.
§ 1º Será considerado a serviço do
Congresso Nacional, nos têrmos dêste
artigo, aquêle que, a serviço de seu
mandato, faltar a 4 (quatro) sessões por
mês, bem assim o que deixar de
comparecer por motivo de participação
em
convenções
partidárias
ou
campanhas eleitorais, até mais 4 (quatro)
sessões em cada mês.
§ 2º Não serão abonadas, em
nenhuma hipótese, as faltas às
sessões extraordinárias.
Art. 6º Não será devida a cédula
de comparecimento por sessão
extraordinária que se realizar dentro do
tempo regimental de sessão ordinária.
Art. 7º O suplente convocado não
terá direito a perceber a segunda parte
da ajuda de custo se o Congressista
efetivo reassumir, antes de decorridos
90 (noventa) dias, o seu mandato.
Art. 8º Os efeitos deste Decreto
Legislativo são devidos a partir de 1º
de março de 1967.
Art.
9º
Revogam-se
as
disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
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Peixoto Martins, por incapacidade
física verificada em 23 de dezembro de
1957, resultante de acidente em
serviço.
Art.
2º
Revogam-se
as
disposições em contrário.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – O expediente lido vai a
publicação.
Sôbre a mesa ofício que vai ser
lido pelo Senhor 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente
Comunico a V. Ex.ª, nos têrmos
do artigo 38 do Regimento Interno, que
me ausentarei do País, pelo prazo de
quinze (15) dias, a partir do dia 22 de
julho de 1966, em viagem a Portugal.
Brasília, em 18 de julho de 1966.
– Senador Vasconcelos Tôrres.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANNA (sem
revisão do orador): – Senhor
Presidente, nobres Senadores, o
Gabinete Executivo do Movimento
Democrático Brasileiro esteve e ainda
se encontra reunido, para traçar rumos
aos seus correligionários e para tomar
uma posição em face da conjuntura
nacional, da situação do nosso País,
que se agrava dia após dia.
Em
face
dos
últimos
acontecimentos do Recife, o Gabinete
condenou e condena as violências e o
terrorismo ali praticados. Entende que
o terrorismo pode concorrer, e
concorrerá,
para
criar
maiores
dificuldades à restauração democrática
em nosso País. Mas, ao mesmo tempo
em que o M.D.B. condena esses atos
que contrariam os princípios do povo
brasileiro, que não se casam com a
índole da nossa gente, reitera a sua
posição, manifesta o seu repúdio e
lança o seu protesto contra aquêles
outros atos de terrorismo político e
cultural que vêm sendo praticados pelo
atual Govêrno.
Estudantes
perseguidos,
parlamentares com seus mandatos
cassados, a sua consciência política
violentada,
a
liberdade
sindical
desaparecida, tudo isto mereceu e
merece o protesto do M.D.B., da
consciência democrática do povo
brasileiro.
A nossa posição é clara,
cristalina, entendível, compreensível.
Condenamos o terrorismo, a violência
contra a pessoa humana, praticada no
Recife ou em qualquer outra parte do
território brasileiro, mas não podemos
silenciar diante das outras violências
que, em nome da democracia, vêm
PROJETO DE DECRETE
sendo praticadas no nosso País. E
LEGISLATIVO
desejamos e continuamos lutando por
Nº 31, DE 1966
que êsses atos de terrorismo
desapareçam,
partam
de
onde
(Nº 262-A, DE 1966, NA CÂMARA)
partirem, venham de onde vierem, e se
restabeleça o clima democrático de
Torna definitivo o ato do Tribunal entendimento, de livre debate para que
de Contas que ordenou o registro da a nossa gente continue a dar
concessão de reforma ao Sargento do expansão aos seus sentimentos a
favor da liberdade da palavra, da
Exército, João Peixoto Martins
liberdade da consciência, da liberdade
O Congresso Nacional decreta:
política, da liberdade religiosa, da
Art. 1º Fica definitivo o ato do liberdade econômica e da liberdade de
Tribunal de Contas que ordenou o opinar.
registro da concessão de reforma ao
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sargento do Exército Nacional, João Da liberdade com segurança.
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O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Da liberdade com segurança; não
se pode entender liberdade sem
segurança.
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO: – Exato.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Senhor Presidente e Senhores
Senadores,
desejamos
que
cessem as violências, inclusive
para que ninguém tenha motivo,
tenha razões para justificar atos
que nós condenamos.
Coerentes então com os
nossos princípios, com as nossas
posições pela restauração ou
instauração de um sistema
democrático de govêrno à altura
da consciência livre do nosso
povo, lançamos o nosso protesto
e desejamos que haja o encontro
do Governo com a democracia,
que cessem as ameaças que
violentam a consciência nacional.
Não podemos deixar de
reafirmar,
nestas
poucas
palavras, a nossa fidelidade ao
sistema democrático de Govêrno,
às
liberdades
democráticas
fundamentais à boa harmonia, ao
bom entendimento e à boa
compreensão do nosso povo.
Condenamos as violências do
Recife, e estamos certos de que
elas não foram praticadas, que os
atos de terrorismo não foram
praticados por elementos que
desejam um clima democrático no
nosso País.
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO: – Permite V. Ex.ª um
aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Com prazer.
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO:
–
Para
dar
uma
demonstração
positiva
de
que
pode
vigorar
no
Brasil um regime em que a
Maioria respeita os direitos da
Minoria, é de esperar-se que o

Senhor Ministro da Justiça
compareça, sem demora, ao
Congresso Nacional, a fim de
tranqüilizar a opinião pública do
País.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
V. Ex.ª, com seu aparte, ratifica o
pensamento que é unânime do
nosso grupo. Que venha o
Senhor Ministro da Justiça, o
quanto antes, à Câmara dos
Deputados, para prestar todos os
esclarecimentos
necessários
sôbre a norma de conduta política
do atual Govêrno, em face das
eleições que se vão processar –
que desejamos se venham a
processar no País, – na data
marcada, preestabelecida.
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO: – E vale notar, dentro
dessa linha que V. Ex.ª está
acentuando, que a Oposição
adotou, no caso, o procedimento
mais correto: ao invés da
discussão
indireta,
resolveu
convocar o Congresso Nacional
para que o Senhor Ministro da
Justiça possa falar pela mais alta
tribuna de um Poder organizado.
Assim
se
procede
nas
democracias autênticas. Vamos
ver se o Govêrno está à altura
dessa demonstração.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
E' mais uma demonstração – e
bem o frisa V. Ex.ª – de que o que
desejamos
é
o
debate
democrático, é o esclarecimento
dentro das normas democráticas,
dos princípios democráticos.
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO: – Exato.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Se repudiamos o terrorismo, não
ficamos nisso: tomando atitudes
positivas, claras, que todos
entendem. Queremos o diálogo, o
debate,
queremos
razões;
desejamos que o povo brasileiro e
a opinião internacional – a demo-
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crática – sejam esclarecidos:
quais os propósitos do Govêrno,
que deseja o Govêrno? O que
vem fazendo todos sabemos, mas
quais os seus propósitos?
O
SR.
JOSAPHAT
MARINHO: – Até agora, há
insegurança oficializada.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Deseja o Govêrno que continue a
insegurança política, sindical e
estudantil?
Agora mesmo vai realizar-se
um congresso de estudantes.
Fala-se
que
os
próprios
dominicanos apóiam o congresso.
Fala-se em violências que serão
cometidas contra a estudantada.
O que diz o Govêrno, por seus
porta-vozes autorizados? Como
se vai conduzir?
Senhor Presidente, nesta
primeira sessão do período de
convocação extraordinária do
Congresso
Nacional,
não
poderíamos
deixar
de,
no
exercício da liderança, pronunciar
as palavras que todos ouviram e
que representam o pensamento,
o sentimento, a vontade dêste
grupo político que se organizou
com os propósitos mais nobres de
restaurar ou instaurar, em nosso
País,
um
legítimo
regime
democrático de govêrno. (Muito
bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Vivaldo Lima): – Continua a
hora do Expediente.
Está facultada a palavra aos
Senhores Senadores. (Pausa.)
Não
havendo
mais
quem queira usar da palavra,
a
Presidência
vai
encer-

rar a sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 27 DE JULHO DE
1966
(Quarta-feira)
1
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 679, da Comissão de
Economia sôbre o Ofício nº 319,
de 4 de maio de 1965, do
Presidente da Associação das
Federações Rurais do Estado de
São
Paulo,
encaminhando
apreciação do seu Departamento
do Café a respeito do embarque
da safra 1965-1968. (Parecer pelo
arquivamento).
2
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 42,
de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 120-C-64 na Casa
de origem) que dispõe sôbre o
hasteamento das Bandeiras dos
Estados pelo Congresso Nacional,
tendo pareceres (ns. 514, 515 e
604, de 1966) das Comissões:
Diretora, nos têrmos da Emenda
Substitutiva que apresenta; de
Educação
e
Cultura,
pela
aprovação do Substitutivo da
Comissão
Diretora;
e
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade e juridicidade da
Emenda Substitutiva, e propondo
reexame por parte da Comissão
Diretora.
O
SR.
PRESIDENTE
(Vivaldo Lima): – Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às
16,10 horas).

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral da Secretaria do Senado Federal, no uso de suas atribuições, DEFERIU os seguintes requerimentos de SALÁRIOFAMÍLIA, na forma do artigo 160, itens 35, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.

DP-729/66

CARGO

DEPENDENTE(S)

GRAU DE
PARENTESCO

INÍCIO

Operador de Radiodifusão PL-11

LUIZ NEY

Filho

Janeiro/66

SERVIDOR

NEY DA MOTTA BASTOS

de AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, na forma do artigo 160, item 9, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.
DP-737/66

SERVIDOR
JOSÉ FARANI

CARGO
Médico

REPARTIÇÃO
PL-3

DP-743/66

JOSÉ FARANI

Médico

PL-3

DP-402/61

ALOÍSIO MENEZES EVARISTO

Guarda de Seg.

PL-9

Prefeitura
do
ExDistrito Federal
Ministério
da
Educação e Cultura
Estado de Alagoas

TOTAL
DIAS
471
685
1.706

OBSERVAÇÕES
Exceto licença especial
Para todos os efeitos
legais
Exceto licença especial
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de LICENÇAS, na forma dos artigos 160, itens 18, 35 e 37, e 270, nº 1, da Resolução nº 6, de 1960:
Nº Req.

SERVIDOR

CARGO

PERÍODO

TOTAL
DIAS

OBSERVAÇÕES

DP-759/66
DP-758/66

CLÁUDIO BARBOSA LEITE
GILBERTO BOTELHO

Aux. Limpeza
Linotipista

PL-11
PT-2

06 a 30/6/66
31.05 a 11/6/66

25
12

Tratamento de saúde
Tratamento de saúde

DP-777/66

NIRON SIQUEIRA DA SILVA

Aux. Limpeza

P1-11

06 a 30/6/66

25

Tratamento de saúde

DIVERSOS, na forma do artigo 160, item 9, da Resolução nº 6 de 1960
Nº Req.

SERVIDOR

CARGO

DP-787/66
DP-783/66
DP-778/66
DP-775/66
DP 779/66
DP-797/66
DP-793/66
DP-791/66
DP-767/66

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
AGENOR NOBRE FILHO
DANIEL REIS DE SOUZA
JOÃO FLORÊNCIO CAVALCANTE
CARLOS DO CARMO MOREIRA
CARLOS DO CARMO MOREIRA
JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA FILHO
WILSON PALMIERI RODRIGUES
FELIPE GOMES

Expedidor
Aux. Limpeza
Aux. Leg.
Serv. de Adm.
Aux. Leg.
Aux. Leg.
Of. Leg.
Motorista
Porteiro

DP-657/66

FELIPE BAROUD

Aux. Port.

Comissão Especial, criada pela
aprovação do Requerimento nº
285, de 1955, para "Proceder ao
estudo e à coordenação de medidas
tendentes ao contrôle de preços da
exportação das matérias primas,
minerais e produtos agropecuários
nacionais."
ATA
DA
29,
REUNIÃO,
REALIZADA
NO
DIA
9
DE
NOVEMBRO DE 1965
Aos nove dias do mês de
novembro do ano de mil novecentos e
sessenta e cinco, às nove horas, na
Sala de reuniões da Comissão de
Finanças do Senado Federal, sob a
presidência do Sr. Senador Sigefredo
Pacheco, Presidente, presentes os
Senhores Senadores José Ermírio,
Relator, Argemiro de Figueiredo,
Heribaldo
Vieira,
Vice-Presidente,
Attílio Fontana, Raul Giuberti e José
Feliciano, reune-se a Comissão
Especial criada com a aprovação do
Requerimento nº 285, de 1965, para
tomada do depoimento do Sr. Dr.
Paulo Maciel, Presidente do Instituto
do Açúcar e do Álcool, que
comparece acompanhado do Sr. Omer
Mont'Alegre, Assessor Econômico da
Presidência do Instituto. Acham-se
presentes, ainda, os Srs. Senadores
Júlio Leite, José Leite, Mello Braga,
Lopes da Costa e, os Srs. Deputados
Minoro Myamoto, Lino Morghanti,
Alceu de Carvalho, João Fernandes,
Emílio Gomes, Nilo Coelho, Augusto
Novaes, Dias Lins, Ormeu Botelho e
Costa Cavalcanti.
E' lida, aprovada e vai à
publicação a ata da reunião anterior.
No expediente são lidas as
seguintes comunicações:
– ofício do Sr. José Matarazzo,
Presidente do Sindicato da Indústria do
Trigo do Estado de São Paulo, no dia
23 de outubro do corrente ano,
prestando informações aditivas ao seu
depoimento prestado perante esta
Comissão;
– ofício do Sr. Aristides A.
Germani, Presidente da Ação-Moagerra
de Fomento ao Trigo Nacional,
reiterando convite formulado a êste

ASSUNTO
PT-8
PL-10
PT-8
PL-10
PL-10
PL-3
PL-9
PL-6

PL-8

Licença gala-art. 158
Licença nojo-art. 158
Férias-exerc. 1965
Férias-exerc.1965
Abono de falta-7/6/66
Abono de falta-14/6/66
Anotação de condecoração
Anotação de diploma
Anotação de dependentes

De 31/5 a 09/06/66
De 02/6 a 10/06/66
De 13/6 a 12/07/66
De 18/7 a 30/07/66
Motivos escolares
Motivos escolares

Abono de ponto-10/5

Indeferido

ATAS DAS COMISSÕES
órgão para uma visita ao Estado do
Rio Grande do Sul;
– Ofício SP-167, de 4 de
novembro de 1966, do Sr. Senador
Auro Moura Andrade, Presidente do
Senado Federal, solicitando dados
sôbre esta Comissão para serem
incluídos no Relatório da Presidência.
A seguir, o Sr. Presidente
submete à votação o convite formulado
pelas entidades gauchas.
Em votação, é o convite no
sentido do deslocamento dêste órgão
aprovado por unanimidade.
Em
prosseguimento,
o
Sr.
Presidente comunica que irá tomar as
providências regimentais para o pleno
êxito desta missão que a Comissão se
propõe a cumprir.
Dando
continuidade
aos
trabalhos, às nove horas e quarenta
minutos, assume a Presidência o
Senhor Senador Heribaldo Vieira,
Vice-Presidente.
Continuando, o Senhor Presidente dá
conhecimento aos Senhores Membros do
comparecimento do Senhor Presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool e convida
Sua Senhoria, juntamente o seu Assessor
Econômico, a tomarem assento à Mesa
dos Trabalhos.
Com a palavra, o Sr: Dr. Paulo
Maciel, inicia a sua exposição
discorrendo
sôbre
o
Comércio
internacional do Açúcar informando,
está o mesmo subordinado a duas
tendências de longo prazo. Uma a da
estagnação
das
quantidades,
agravada
pela
perspectiva
da
regressão, resultando da política de
estímulo a auto suficiência praticada
pelos países exportadores. E, a outra,
a da expansão dos mercados
compartimentatizados, operando em
regime de preferência, fruto da
conjugação de interêsses econômicos
de Âmbito regional ou sob a forma de
blocos, implicando a progressiva
extinção do marcado livre mundial.
No curso da sua explanação conta
o depoente, repetidas vêzes, com o
assessoramento do Senhor Omer
Mont'Alegre.
Concluída a explanação, passa o
convidado a responder as perguntas

OBSERVAÇÕES

formuladas pelo Sr. Relator da
Comissão.
Findas as Indagações do Sr. Relator,
o Sr. Dr. Paulo Maciel tem oportunidade de
dar respostas à quesitos apresentados
pelos Srs. Deputado Lino Morghanti,
Deputado Alceu de Carvalho e Senador
Mello Braga.
Concluindo, o Sr. Presidente, formula
agradecimentos
da
Comissão
ao
convidado pelo seu comparecimento e
determina
que,
o
apanhamento
taquigráfico dos debates, passe a fazer
parte integrante da presente ata, sendo
publicado, como anexo, ao Diário do
Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, o
Senador Presidente, às treze horas e
quarenta e cinco minutos, encerra a
presente reunião e, para constar, eu, J
Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, lavrei a presente ata que,
uma vez lida, aprovada e assinada
pelo Sr. Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 9 de novembro de 1965. –
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO À ATA DA 29ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 9 DE
NOVEMBRO DE 1965, ÀS 9 HORAS
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA
PELO
SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Integra do Apanhamento Taquigráfico
referido na Ata
Presidência
dos
Senhores:
Sigefredo Pacheco e Heribaldo Vieira.
Relator da Comissão: Senador
José Ermírio.
Convidado: Dr. Paulo Maciel,
Presidente do Instituto do Açúcar e do
Álcool.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Na forma
regimental, declaro abertos os trabalhos.
O Sr. Secretário procederá a
leitura da ata da reunião anterior e do
expediente recebido.
E' lida e aprovada a ata.
A seguir é lido pelo Secretário da
Comissão o Expediente recebido.

IVAN
FERNANDES
FELIX,
EDMAR
GONÇALVES
DE
ARAÚJO, ZILDA GONÇALVES
DE
ARAÚJO
e
DILMA
GONÇALVES DE ARAÚJO

E' o seguinte o expediente lido:
1º – Ofício do Sr. José Matarazzo,
Presidente do Sindicato da Indústria do
Trigo do Estado de São Paulo, do
seguinte teor:
"São Paulo, 23 de outubro de
1965.
Senhor Presidente:
O Sindicato que êste subscreve –,
Órgão técnico e consultivo do Poder
Público, – vem manifestar a Vossa
Excelência o seu reconhecimento pela
porma com que houve por bem
receber o seu Diretor-Presidente e o
seu Diretor-Secretário, na tarde de 21
do corrente.
Deseja, outrossim, solicitar que
Vossa Excelência se digne estender
êste reconhecimento a todos os
ilustres
membros
da
Comissão
Especial do Senado Federal.
Vivemos algumas horas de
debates com Vossa Excelência e seus
Pares, e sentimos, com alegria, quanto
de civismo e patriotismo os Senadores
da Comissão Especial dedicaram ao
esclarecimento e à procura de solução
que mais atendam aos anseios da
Pátria e aos interêsses do povo, num
setor tão importante da economia
nacional, como é o trigo, e tão sensível
como é o pão.
Durante o nosso depoimento,
fizemos referências a um Congresso
realizado em Pôrto Alegre, em julho de
1963; permita-nos, agora, remeter a
Vossa Excelência um Anuário dos
trabalhos ali realizados, assinalando,
"data venia", as páginas que mais de
perto se referem ao conteúdo das
nossas declarações.
Pedimos,
também,
respeitosamente,
permissão
para
repetir, em resumo, neste ofício, o
que pretendeu a nossa colaboração
aos trabalhos em tão boa hora
conferidos a essa Comissão Especial,
dignamente presidida por Vossa
Excelência.
Trigo Nacional: – Dissemos que o
problema encontrará solução, sòmente
e quando o govêrno decida dedicar à
genética grandes recursos técnicos e
científicos e financeiros. Entendemos
que essa tarefa não pode ser
atendida pela iniciativa privada, pelo
vulto da inversão e pelo longo tem-
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po que êstes estudos demanda. Mas a
indústria mogeira pode oferecer a sua
contribuição financeira ao Organismo que
o Govêrno institua para tal procedimento.
Importação de Trigo: Normalmente, o
Brasil recebe da Argentina – seu
fornecedor tradicional –, cêrca de um
milhão de toneladas de trigo em grão, por
ano. O valor dessa importação é de cêrca
de oitenta milhões de dólares. A
Argentina, por sua vez, compra produtos
brasileiros de montante aproximadamente
igual e, ocasionalmente, até superior;
assim, o trigo que nos importamos é
moeda
de
pagamento
para
as
mercadorias que enviamos à República
vizinha.
Dos Estados Unidos, dentro das
facilidades concedidas pela PL 480,
recebemos, também em tôrno de um
milhão de toneladas anualmente, no valor
também aproximado de oitenta milhões
de dólares. Êsses dólares por ocasião
das compras, são transformados em
cruzeiros, de cujo montante 1/3 é
entregue à Representação diplomática da
América no Brasil. O restante é creditado
à América, para ser pago pelo Brasil em
40 anos de prazo, com 3 anos de
carência, acrescido do juro de 4% a.a.
Êstes cruzeiros, recolhidos dos Moageiros
pelo Banco do Brasil, são transferidos ao
B.N.D.E.,
que
os
aplica
em
empreendimentos
considerados
necessários ao desenvolvimento do
Brasil. São, pois, recursos adicionais para
os cofres da República e, evidentemente
não inflacionários. Se considerarmos,
ainda, que os cruzeiros decorrentes
dessa importação de trigo americano
estão sujeitos ao pagamento de juros de
4% a.a., ao passo que o B.N.D.E. os
aplica
à
taxa
bastante
superior.
verificaremos que, em têrmos contábeis,
a dívida para com os Estados Unidos é
paga, apenas com a diferença de juros,
em menos de 15 anos, permanecendo na
nossa economia, pelo resto do prazo,
sem juro algum.
Uma pequena tonelagem anual, da
ordem de cinqüenta mil toneladas, tem
que
ser
comprada
no
mercado
internacional e paga em divisa forte e à
vista. Isto importa numa saída efetiva de,
aproximadamente, quatro milhões de
dólares por ano.
Desejamos, ao finalizar, repetir a
Vossa Excelência o que tivemos a honra
de declarar pessoalmente: sempre que
Vossa Excelência julgue útil a nossa
presença para qualquer informação
complementar, convoque a Diretoria do
Sindicato, mesmo informalmente. Será
com indizível desvanecimento que
voltaremos à presença desta ilustre
Comissão, de Vossa Excelência e de
seus dignos Pares.
Com os protestos do nosso elevado
apreço e alta consideração, firmamo-nos.
Atenciosamente
Sindicato da Indústria do Trigo no
Estado de São Paulo – José Matarazzo,
Presidente"
Ao Excelentíssimo Senhor Senador
Sigefredo Pacheco.
2º – Comunicação, do Sr. Aristides
A. Germani, Presidente da AçãoMoageira, nos têrmos abaixo transcritos:
"AÇÃO-MOAGEIRA DE FOMENTO
AO TRIGO NACIONAL
Exmo. Sr. Senador Sigefredo
Pacheco
DD
Presidente
da
Comissão
Especial (Req. nº 285-65)
A "Ação-Mogeira de Fomento ao
Trigo Nacional", com sede em Pôrto
Alegre, por seu Presidente infraescrito,
desvanecido com o generoso acolhimento
que mereceu de V. Exa. e de seus ilustres
pares, em seu nome, em nome da
Secretaria da Agricultura do Rio
Grande do Sul e em nome, ainda,
da Federação das Cooperativas Tritícolas
do Rio Grande do Sul, sente-se
especialmente honrada em renovar o
convite ontem formulado, no sen-
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tido de que a Emérita Comissão, se digne
visitar o Rio Grande do Sul, não sòmente
para que tenha uma oportunidade de
verificar, in loco, o resultado do que
apurou através da construtiva inquirição
efetuada, como também, e principalmente
pelo conhecimento direto da realidade
que constitui o objeto de sua mais alta
preocupação, aumentar a sua já
esplêndida capacitação, no que tange aos
relevantes problemas da economia
nacional que submeteu ao seu estudo.
Se a oportunidade da visita ocorrer
no período que vai desde esta data até a
do dia 15 de dezembro próximo vindouro,
a Comissão terá oportunidade de assistir
o espetáculo sempre interessante que a
colheita do trigo apresenta.
As entidades que formulam êste
convite, permitem-se, ainda, dizer que se
consideram igualmente honradas ao
afirmar que o convite é extensivo aos
demais nobres Senadores que essa
ilustrada Comissão haja por bem
incorporar em sua caravana, onde
também estimariam figurasse o dinâmico
e operoso Secretário, Sr. J. Ney Passos
Dantas.
Com protestos de alto aprêço e
consideração, subscreve-se atentamente.
Brasília, D.F., 29 de outubro de 1965. –
Ação-Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional – Aristides A. Germani, DiretorPresidente."
3º – Oficio do Sr. Senador Auro
Moura Andrade, Presidente do Senado
Federal, nos seguintes têrmos:
"SP/167
Em 4 de novembro de 1965
Senhor Presidente:
Desejando consignar no Relatório da
Presidência o trabalho realizado pelas
Comissões Especiais, venho solicitar de
Vossa Excelência o obséquio de
encaminhar-me, até o dia 26 do corrente,
os seguintes dados sôbre a Comissão
Especial para Proceder ao Estudo de
medidas Tendentes ao Contrôle de
Preços de Exportação das Matériasprimas,
Minerais
e
Produtos
Agropecuários Nacionais:
– Reuniões levadas a ermo;
– pareceres proferidos;
– proposições apresentadas;
– proposições estudadas;
– pessoas ouvidas;
– diligências processadas.
2. Além dêsses, ilegível: receber
outros que Vossa Excelência julgue
conveniente
apresentar
sôbre
os
trabalhos
realizadas
pela
referida
Comissão.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os protestos
de minha alta estima e distinta
consideração. – Auro Moura Andrade.
A Sua Excelência o Senhor Senador
Sigefredo Pacheco."
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Do expediente
lido consta um convite da Ação-Moageira,
através seu Presidente, para que êste
órgão faça uma visita ao Estado do Rio
Grande do Sul. Matéria dependente de
votação
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam fiquem sentados. Está aprovado.
Em virtude a decisão unânime da
Comissão a Presidência irá tomar as
medidas regimentais cabíveis para a
realização desta viagem. Comunicando,
também, ao Governador do Estado e ao
Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul da
deliberação. Ainda, com relação ao
assunto, esta Presidência pelo intermédio
do Dr. João Thamer Vice-Presidente da
Ação-Moageira de Fomento ao Trigo
Nacional, fará chegar às mãos das
Presidências dos órgãos que formularam
o convite a comunicação da decisão da
Comissão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Hoje temos para
ouvir o Dr. Paulo Maciel, Presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool, que
gentilmente atendeu o apelo desta
Comissão.
O temário da convocação de S.S. é o
seguinte: (Lê):
1. A situação geral da lavoura
canavieira e da indústria açucareira do
País.
2. Quais as providências tomadas
para a solução dos problemas que afetam
as produtores de açúcar.
3. Qual a cota atual de exportação
para os Estados Unidos da América e seu
preço.
4. Qual a cota dos destinados a
outros países e seu preço.
5. Qual a safra prevista para 1965 e
1966.
6. Qual o consumo previsto.
7. Qual a estocagem, em sacos,
dêste produto.
Antes de conceder a palavra ao
depoente passo a presidência ao Senhor
Senador
Heribaldo
Vieira,
pois,
compromissos inadiáveis, me impedem
de permanecer na direção dos trabalhos.
(Assume a Presidência o Sr.
Senador Heribaldo Vieira.)
O SR. PRESIDENTE (Senador
Heribaldo Vieira): – Registrando com
prazer a presença do Dr. Paulo Maciel,
Presidente do Instituto do Açúcar e do
Álcool, que vem prestar esclarecimentos
sôbre os problemas do açúcar e do
álcool, S. Sª terá a palavra, inicialmente,
para em seguida, ao têrmo de sua
explanação, o Sr. Relator fazer as
interpelações.
Tem a palavra o Dr. Paulo Maciel.
O DR. PAULO MACIEL (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com muita honra
compareço a esta Comissão Especial e
aqui trago meu depoimento sobre
os problemas referentes à exportação
de matérias-primas que se destaca,
desde logo, devido à sua alta importância.
E me senti atraído, até no sentido de
eco de conversações havidas, em
trazer a esta Casa o relevo dos
problemas do açúcar nesse aspecto
Internacional.
Até o presente momento não
conhecia o roteiro das indagações, mas
um dos temas se prende exatamente à
situação interna, e peço licença para
colocarmos êsses assuntos na segunda
parte de nossos trabalhos, quando
teremos chance de trocarmos idéias
sôbre um projeto de lei em tramitação no
Senado, que se enquadra nas perguntas
dos Srs. Senadores sôbre a situação
canavieira e as providências para a
solução dos problemas, relativos ao
consumo e estocagem para o ano de
1966.
Dêsse modo, Sr. Presidente. Srs.
Senadores, inicialmente me cingirei à
primeira parte relativa aos problemas dos
intermediários, das quotas de exportação
para os Estados Unidos e para o mercado
mundial, e me permito com a licença dos
Srs. Senadores, fazer uma exposição
mais ampla sôbre a situação internacional
do açúcar que, sei, é de máximo
interesse de todos e realmente nós, do
açúcar, não tivemos oportunidade, que é
também um desejo, de esclarecer o
assunto, porque o açúcar está entre
aquele grupo de matérias-primas onde se
coloca o problema da exportação em face
do
intercâmbio
da
posição
dos
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento
em relação aos desenvolvidos.
Reconhecendo falar muito depressa
achei por bem trazer o meu depoimento
por escrito.
O primeiro problema, que gostaria de
explicar, é o da política econômica geral do
açúcar no sentido internacional dos têrmos.
Depois verificaremos e estudaremos o
problema da organização do mercado, o
problema dos preços e as tendências do
atual mercado internacional e as
tendências de mercado de preços. (Lê:)

Junho de 1966
COMÉRCIO INTERNACIONAL DO
AÇÚCAR MOVIMENTO E PREÇOS
1. Política Econômica
1.1
A
análise
do
comércio
internacional do açúcar leva à conclusão
de que o mesmo está subordinado a duas
tendências de longo prazo. Uma, a da
estagnação das quantidades, agravada
pela perspectiva da regressão, resultado
da política de estimulo à auto-suficiência
praticada pelos países importadores.
Outra, a da expansão dos mercados
compartimentalizados,
operando
em
regime
de
preferência,
fruto
da
conjugação de interêsses econômicos, de
âmbito regional ou sob a forma de blocos,
implicando na progressiva restrição do
mercado livre mundial. Essas tendências
e os fatôres determinantes das mesmas,
influem decisivamente na formação dos
preços do açúcar, seja pelos seus
aspectos
econômicos,
seja
pelos
políticos.
Gostaria de apresentar aos Srs.
Senadores o seguinte gráfico:
(Exibição de gráfico)
Para comprovar essa tendência de
regressão, os Srs. poderão verificar, por
êsse gráfico, a importação liquida de
açúcar no mundo: os Estados Unidos e o
seu mercado preferencial; o Reino Unido
e o seu mercado preferencial, o Japão e o
Canadá.
Como se observa, há, realmente, um
pique atingido no ano de 1961 que,
depois, começa a decair até um patamar.
É a tendência, inclusive projetada
tècnicamente, da estabilização pelo
mínimo do mercado mundial e do
mercado preferencial.
Os Srs. podem observar a posição
americana (em tinta verde) em que se vê
as subidas, o patamar e, depois, a
estabilização
além
do
decréscimo
projetado até 1968. Vê-se, também, o
Reino Unido que mantém uma posição de
mercado preferencial de estabilização,
bem como o Japão e o Canadá, que
realizam contratos a longo prazo. (Lê:)
1.2 Sendo ao mesmo tempo produto
de cultura de clima tropical (cana), e de
clima temperado (beterraba), não existe
qualquer obstáculo técnico que limite a
expansão da produção de açúcar
na maior parte do globo. A produção,
no
entanto,
dependendo
dos
elementos naturais disponíveis e de
circunstâncias econômicas peculiares, se
processa a custos e rendimentos muito
variáveis.
1.3 Apoiados em razões políticas,
econômicas, sociais e até mesmo
estratégicas, os governos de muitos
países têm adotado medidas a longo
prazo visando a favorecer a produção
nacional de açúcar por meio de tarifas
protecionistas, subvenções e diversos
outros tipos de ajuda econômica.
As políticas de estímulo, iniciadas
antes da primeira guerra mundial,
ampliadas na grande crise econômica que
medeiou entre as duas guerras, quando
a proteção e a subvenção foram
consideràvelmente desenvolvidas, ao
tempo em que os principais países
produtores-exportadores sofriam o pêso
da formação de grandes excedentes e os
preços no mercado livre mundial caiam
abaixo do mínimo compatível com os
custos.
Nos países que produziam para o
mercado livre, mercado Iivre que aqui, é
aquele que não se subvencionava ou não
barrava a entrada dos exportadores –
(Lê):
1.4 – Nos países que produziam
para o mercado livre, a produção baixou
de 33% entre 1924-29, e 1934-39,
enquanto que, nos países em que a
indústria era protegida e subvencionada
aumentou de 44%. Em 1925-26 o
volume das exportações de açúcar
correspondia a 55,4% da produção
mundial e, em 1938-39, baixava a 39,8%.
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Por
conseguinte,
houve
uma
tendência à estatização, dos Países
fortes. (Lê):
No período em aprêço a produção
mundial acusou um aumento de 20,8% e
o consumo cresceu em 25%. A expansão
da produção nos mercados protegidos,
importadores tradicionais, implicava na
redução
progressiva
do
comércio
mundial. Esta tendência, atenuada e
quase interrompida nos anos da segunda
guerra
mundial,
restabeleceu-se
posteriormente.
Gostaria de lembrar, sobretudo aos
Srs. Deputados e Senadores do
Nordeste, fato curioso que comprova
essa tendência, o aparelhamento das
usinas e a previsão de expansão da
exportação que levou os comerciantes do
açúcar a utilizar o crédito inglês,
pensando na exportação.
Veio a crise e houve compromissos
assumidos no estrangeiro que o nível de
exportação não conseguiu mudar. Eram
feitos financiamentos que ficaram como
sustentáculo das usinas e as assimilaram.
Há na formação açucareira do
Nordeste, fato curioso da Lei elaborada
pelo Barão de Lucena, pela qual dos
engenhos
passarem
a
engenhos
centrais, houve o surgimento do
empresário direto, do usineiro, em alguns
casos, que, deslocado do próprio
industrial, se perdeu dentro do comércio.
Alguns
comerciantes,
que
eram
exportadores, passaram a controlar as
usinas.
Isso
se
verificou
até
em
Pernambuco. (Lê):
1.5 Cabe, a esta altura, menção a
uma outra tendência dominante no
comercio internacional do açúcar, a
dos mercados compartimentalizados,
preferenciais, em detrimento do mercado
livre mundial, tipicamente residual. No
período de 1924-28 e 1934-38, enquanto
as
vendas
dos
cinco
principais
exportadores do mercado livre (Cuba,
Java, República Dominicana, Peru
e Brasil) diminuiam de 38%, as dos
países
da
Comunidade
Britânica
aumentavam
de
102%,
as
dos
territórios dependentes dos Estados
Unidos de 46% e as de Formosa para o
Japão de 80%.
Aqui, eu gostaria de dar dois
esclarecimentos: 1) dentro dêsses países
que exportavam e procuravam conquistar
os mercados preferenciais, já havia um
que começava a se organizar – Cuba,
antecipando-se
num
sistema
de
contingenciamento de contrôle de preços;
2) por outro lado, a posição brasileira a
respeito da situação dos mercados
preferenciais.
Nós, tradicionalmente, de um lado,
no Itamarati, em face da política do café,
e, de outro, como posição global
brasileira, temos uma tendência de
liberalização.
Estamos observando, na prática
política, dois fatores: 1) a preferência é de
obter outras preferências ou concessões,
na hora de se liberalizar; 2) depois, como
se fala tanto, inclusive em teoria do
mercado
internacional,
voltar
à
liberalização.
1.6 A segunda guerra mundial,
como a primeira, favoreceu os produtores
do mercado livre. Não obstante o
recuo da produção da Indonésia, a
produção dos cinco exportadores acima
mencionados, em 1949-51, foi 56%
superior à de pré-guerra, enquanto
a dos países protecionistas aumentou em
10%.
Nesse período, nós realmente
ganhamos
terreno.
Houve
recuo
da
Indonésia,
em
virtude
da
destruição
que
ela
sofreu,
na
luta entre os Estados Unidos e o
Japão. (Lê):
1.7 À luz desses fatos, a
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO), em
documento preparado para uso da
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Conferência Internacional do Açúcar de
1953 (1), advertia que, se não fôssem
tomadas medidas oportunas, a tendência
de antes da guerra reapareceria e o
mercado "livro" recuaria novamente ante
a pressão da produção crescente das
regiões protecionistas.
1.8 A circunstância já assinalada, de
ser o açúcar tanto produto de cultura de
clima tropical (cana) quanto de clima
temperado
(beterraba),
desempenha
papel importante no comportamento da
conjuntura. E' o único produto de base, de
origem vegetal, que pode ser obtido com
as mesmas características, em qualquer
parte do mundo, não obstante a
diversidade da matéria-prima utilizada, o
que não acontece com o café ou o cacau,
por exemplo. Os países chamados
"protecionistas"
são
ou
foram
importadores tradicionais, alinham-se
quase todos entre os desenvolvidos e são
produtores de açúcar de beterraba. Os
países e territórios produtores de açúcar
de cana estão em larga maioria no grupo
em vias de desenvolvimento e entre êles,
se
encontram
os
exportadores
tradicionais, alguns dos quais dependem
fundamentalmente do açúcar como fonte
de receita cambial.
1.9 Na área tropical existem,
também, países que vêm desenvolvendo
a produção de açúcar com base em
tarifas protecionistas, subsídios e outros
tipos de estímulo. Ao contrário dos
protecionistas
desenvolvidos,
que
ampliam a produção própria mesmo em
níveis antieconômicos para atenderem a
situações internas própria mesmo em
níveis antieconômicos para atenderem a
situações internas de interêsses criados e
de garantia do abastecimento de seus
mercados internos em caso de conflitos
internacionais.
O aspecto interessante é que países
novos, em vias de desenvolvimento estão
surgindo; fazem sua produção e com
excessos eventuais disputam cotas do
mercado. E' o caso da Bolívia que
aparece
repentinamente
numa
exportação de 4 mil toneladas, com saída
pelo Brasil e Chile, e já se faz presente
em Washington. E' um fenômeno
interessante que tem seus aspectos
positivos e aspectos negativos porque
provoca luta intensa nos mercados livres.
(Lê):
Os
países
em
vias
de
desenvolvimento procuram criar sua
própria
indústria
movidos
pela
necessidade de reduzirem os encargos
de seus balanços de pagamento com a
importação dos suprimentos exigidos pelo
consumo interno. E' óbvio que, atingidos
os objetivos primários, uns e outros
procuram encontrar mercado para a
colocação de seus excedentes.
Neste ponto eu convocaria a atenção
dos Srs. Congressistas para o problema
de preço. (Lê):
1.10 A produção do açúcar de
beterraba
responde,
muito
mais
ràpidamente, às tendências do mercado
que a do açúcar de cana. Esta é uma
conseqüência do ciclo vegetativo curto da
matéria-prima e à inexistência de
colheitas residuais. Assim, quando as
áreas produtoras se defrontam com a
formação de excedentes, a redução da
área cultivada ou o uso da matéria-prima
excedente
para
alimentação
dos
rebanhos
assegura
o
pronto
restabelecimento do equilíbrio estatístico
entre as disponibilidades e a demanda.
Quando, pele contrário, uma crise de
escasses enseja a elevação dos preços,
a
ampliação
da
área
cultivada
produz resultados a curto prazo. Já entre
os produtores do açúcar de cana o
problema se apresenta de forma
bastante mais difícil. Quando se
formam excedentes, êstes sòmente po__________________

(1) Considerations sur le Projet D' Accord
International sur le sucre, Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation (FAO), junho de 1953.

dem ser absorvidos a médio ou longo
prazo, tendo em vista que, embora de
custo mais baixo, as colheitas residuais
contribuem para amortizar as despesas
do plantio. A redução da área cultivada
não produz resultados antes de 18
meses. Da mesma sorte, quando
sobrevem a escassês e os altos preços
estimulam a ampliação da produção, seus
efeitos não se fazem sentir nunca antes
de 18 a 24 meses...
A não ser a chamada "casa de
um ano" que ganha em sacarose, é uma
das formas plausíveis de manter a cana
em pé – a chamada cana de um ano.
(Lê):
quando chegam é comum já terem
se normalizado as condições do
mercado. Esta circunstância faz por onde
o açúcar de cana, não obstante as
flutuações de preço, tenha uma tendência
crônica a exceder as possibilidades do
mercado.
Gostaria de chamar a atenção dos
Srs. Membros da Comissão para o nosso
caso típico. A cana-de-açucar é um dos
casos que não fogem às matérias-primas,
ao chamado terreno da teia-de-aranha em
que há grande variação. Por outro lado,
quando há situação crítica, a correção é
demorada e há necessidade de
estocagem, até hoje os desenvolvidos
não aceitaram as teses já propostas nas
Nações Unidas, na Conferência dos
Países Desenvolvidos, teses que os
interessam remota ou imediatamente pelo
menos.
Quando temos a oportunidade
maior de exportar, no caso brasileiro é
tipico. Como aconteceu em 62-63, há
estimulo e a produção – afinal de contas –
é o ajuste estatístico, o incremento
geométrico e faz-se na base da
quantidade pedida. A produção faz-se
depois de ano ou ano e meio.
Então, a esta altura, o mercado já caiu.
(Lê:)
1.11 A mesma circunstância faz por
onde a retenção dos excedentes seja
sempre
um
ônus
dos
países
exportadores, produtores de açúcar de
cana, em vias de desenvolvimento. Êsses
países sòmente conseguem colocar suas
colheitas na medida em que são
absorvidas as colheitas dos países
importadores. Como os exportadores são
países de economia débil, é comum que,
pela necessidade de fazerem divisas,
intervenham
intempestivamente
no
mercado pressionando a oferta e
deteriorando os preços. Muitos dêles não
dispõem
sequer
da
infraestrutura
necessária à estocagem por longo prazo.
O caso brasileiro é atingido um
pouco por isso. Evidentemente, não
temos condições de financiamento.
Diante da rigidez de um orçamento
monetário e de uma política de
desinflação,
não
teríamos
mesmo
condições de grande estocagem. Temos
interêsse, já não agora, quando o
problema é o vulto de dólares, fazer
moeda forte eventualmente operações
de "clearing", enfim freqüentar o
mercado com qualquer preço. E agora o
estamos
fazendo,
com
bastante
gravosidade, no que pese do orçamento
monetário do Govêrno, a parcela da
exportação do Nordeste e a exportação
do Centro-Sul –São Paulo e Estado
do Rio.
Nesses dois casos houve uma
concessão é verdade, dos produtores
paulistas, baseada numa surpreendente
produção por hectare. Assim mesmo, a
gravosidade é grande. Temos um ônus,
no Orçamento governamental, de 52
milhões, sendo 33 milhões para o NorteNordeste e 19 milhões para o Centro-Sul.
Estamos, efetivamente, enfrentando êsse
ônus.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – O preço de custo do açúcar,
na
República
Dominicana
México,
Filipinas, Itália, Bélgica, parece-me
bastante elevado.
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O SR. PAULO MACIEL: – Sem
dúvida.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Por que não nos propomos a
exportar o açúcar, mesmo perdendo
dinheiro?
O SR. PAULO MACIEL: – O
problema é exportar.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Parece-me que o preço
da Bélgica é ao redor de 11 mil
cruzeiros.
Na República Dominicana variam e
em torno de 15 mil cruzeiros de acôrdo
com a nova lei salarial.
O
SR.
PAULO
MACIEL: –
Confirmando a opinião de V. Exa., temos
na Bélgica 8,47, quando no Brasil no
Nordeste estamos a 550 e temes na
Comunidade Britânica, na Austrália, 6,66.
A produção nordestina se cingia à
preços extra-limite. Mesmo que houvesse
o fator de frete, teria que ser amplo
demais para escoar a situação de
Alagoas e de Sergipe.
Foi grande o empenho do Govêrno
brasileiro em conseguir a ampliação da
quota. Há sempre uma faixa e mesmo
que o Nordeste recupere, teremos de
exportar porque é extra-limite.
No Centro-Sul, houve, realmente,
expansão um pouco maior do que a
prevista e a velocidade da produção foi
contundente para êsses estoques,
pesando no mercado interno.
Agora, na realidade, o nobre
Senador José Ermírio tem razão. Temos
que pensar em estabelecer, no futuro, um
sistema de equilíbrio, através de
pequenos saldos na quota americana,
uma gravosidade na quota mundial. A
sistemática do Acôrdo Mundial do Açúcar,
pelo qual o Brasil tanto lutou, não foi
adiante. Previa uma tonelagem básica de
importação, estabelecendo mercados
preferenciais.
Volto, Srs. Senadores, à leitura: (Lê):
1.12 A análise de séries estatísticas
para um período mais recente, ilustrada
com fatos do mercado, confirmam as
tendências
inicialmente
apontadas.
Tornando um período de dez anos – de
1955 a 1964 – verifica-se que, enquanto a
produção e o consumo aumentaram de
53.5% e 41.6% respectivamente, as
exportações líquidas acusaram um
incremento de apenas 33,6%. Ao
estabelecer a relação entre os volumes
da exportação liquida e os da produção
encontra-se para 1955 o índice de 32,1%
e, para 1964, o de 27,9%.
Aqui, nos quadros ns. 2 e 3, essa
situação está apresentada com muita
nitidez. (Exibe quadros) (Lê:)
1.13 As séries estatísticas relativas à
produção e ao consumo oferecem maior
grau de coerência que as das
exportações liquidas. Nos dez anos
em aprêço, a linha da produção
sòmente foi interrompida em 1962 e
1963, anos em que a colheita mundial
declinou em conseqüência de más
estações climáticas e da tentativa
de
transformação
da
estrutura
econômica de Cuba, o país então maior
produtor.
Gostaria de mostrar, também, os
gráficos apresentados no Congresso
Internacional do Açúcar, que apresentou
as faixas de emprêgos em Estados, na
produção e no consumo, denotando,
evidentemente, a série mais ou menos
estabilizada e demonstrando a ligeira
queda que tivemos, em 1961-1962, e
quando houve, em 1962-1963 excesso
de consumo que justificou a vantagem
de preço que tivemos e onde
também se encontra, relativamente à
exportação, uma série até curiosa
onde, por coincidência, a linha mediana
é o ponto mais alto quanto ao ano
de 1961. As partes pintadas de

1868

Quarta-feira 27

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

prêto são as exportações pròpriamente
ditas, e as riscadas são as reexportações.
A situação do preço é muito mais curiosa,
como os Srs. Senadores podem verificar
do gráfico.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Haveria possibilidade de
conciliar as colheitas européias com a
nossa, cujo tempo é diferente?
O SR. PAULO MACIEL: – Não,
porque, em primeiro lugar, a beterraba e a
cana não são produzidas a um só tempo.
Existem duas modalidades de açúcar
no mercado, embora com a maior
presença da beterraba em determinado
momento e, nos países tropicais em outro
momento.
Mas, evidentemente, o açúcar é uma
das matérias-primas que nos servem
muito. Então, o que podemos pleitear, em
vez de uma divisão será ao contrário, uma
parada, propiciando-nos assim maior
abastecimento do mercado. Continuamos
numa posição que não é desejada, ou
seja, a de exportadores de matériasprimas. Ainda não demos a verdadeira
arrancada industrial tão almejada, embora
para isso muito contribuam os capitães da
Indústria, como V. Exa., nobre Senador
José Ermírio.
Precisamos
conquistar
melhor
posição no mercado açucareiro mundial,
inclusive tudo fazendo para evitar os
substitutos que surgem anualmente no
mercado, ou seja produtos não sacariferos.

O SR. OMER MONTEALEGRE: –
Completando o esclarecimento à pergunta
formulada pejo Sr. Senador José Ermírio, é
necessária a regulamentação do volume
da produção do açúcar de cana que é
realizada pelos países do Hemisfério Sul
precisamente no período mais denso, ou
seja, de junho a dezembro – e nos países
do Hemisfério Norte, entre janeiro e março,
como é o caso de Cuba, tanto que os
últimos acôrdos açucareiros foram feitos
na base do ano-calendário (de janeiro a
dezembro). Hoje há uma tendência para,
num próximo acôrdo, haver modificação,
transformando o ano-calendário num anosafra, que iria de setembro a agôsto, de
maneira a romper certas dificuldades do
mercado de competição entre a produção
de açúcar de beterraba e a de açúcar de
cana dentro de um mesmo ano-calendário.
O SR. PAULO MACIEL: – Muito
obrigado
pelo
esclarecimento,
Dr.
Montealegre.
Continuando, temos: (Lê:)
Na coluna do consumo, o fenômeno
refletiu-se apenas em têrmos de redução
do ritmo de crescimento naqueles anos,
quando a escassez da oferta e os efeitos
das importações de açúcar de Cuba pelos
Estados Unidos determinaram a elevação
exacerbada dos preços. É diverso, porém,
o
comportamento
das
exportações
líquidas,
que
acusaram
sucessivas
flutuações, positivas e negativas.

QUADRO I
PRODUÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO LÍQUIDA
(Em 1.000 toneladas)

Anos

1955 ..........
1956 ..........
1957 ..........
1958 ..........
1959 ..........
1960 ..........
1961 ..........
1962 ..........
1963 ..........
1964 ..........

Produção

Consumo

Exportação
Líquida

38.925
40.217
43.992
47.039
49.634
52.091
54.726
51.329
51.949
59.767

138.661
41.781
42.481
44.995
46.404
48.703
52.746
54.257
54.446
54.755

12.510
12.372
13.439
15.253
14.897
16.852
19.479
17.598
16.382
16.710

Relação de Exportação
com a Produção
e o Consumo
32.1
30.8
30.5
32.4
30.0
32.3
35.6
34.3
31.4
27.9

32.4
29.1
31.6
33.9
32.1
34.6
36.9
32.4
30.1
30.5

Fonte dos dados: Conselho Internacional do Açúcar.
1.14 O maior incremento da produção, no decênio 1955-64, aconteceu
precisamente na área da beterraba. No período em apreço a produção do açúcar de
beterraba aumentou em 11,6 milhões de toneladas métricas (74.4%), passando de 15,6
milhões para 27,2 milhões de toneladas. Enquanto isso, a produção de açúcar de cana
evoluiu de 23,2 milhões para 32.6 milhões, crescendo 9,4 milhões de toneladas, volume
equivalente a 40,5%. A participação do açúcar de beterraba no total da produção, que
era de 40,1% em 1955, passou a 45,5% em 1964, enquanto a do açúcar de cana
declinou de 59,9% para 54,5%.
QUADRO II
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇÚCAR CENTRIFUGADO (*)
(Em 1.000 toneladas métricas, açúcar cru)
Anos
1955 ..........
1956 ..........
1957 ..........
1958 ..........
1959 ..........
1960 ..........
1961 ..........
1962 ..........
1963 ..........
1964 ..........

Beterraba
15.621
16.049
17.703
20.514
20.733
22.719
23.303
21.504
22.255
27.213

%
40.1
39.2
40.2
42.9
41.6
44.2
42.6
41.9
42.7
45.5

Cana
29.304
24.168
26.289
26.963
28.901
20.372
31.371
29.825
29.677
32.555

%
59.9
60.1
59.8
57.1
58.4
55.8
57.4
51.1
57.3
54.5

Total
38.925
40.217
43.992
47.139
49.634
52.091
54.674
51.329
51.932
59.768

Fonte: Conselho Internacional do Açúcar - Instituto do Açúcar e do Álcool
(*) As estatísticas açucareiras mundiais são elaboradas com base em açúcar cru –
correspondente ao tipo demerara do Brasil – com polarização básica de 96%.

O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Perdoe a interrupção. E'
um dos problemas de que tenho
falado sempre no Senado. Porque as
Filipinas têm cota muito maior do
que a nossa? Têm 1 milhão, 126 mil
toneladas!
O DR. PAULO MACIEL: – Vossa
Excelência tem razão e uma das
tentativas da Delegação Brasileira, no
Acôrdo realizado em Washington, foi de
captar melhor mercado para a América
Latina.
No caso das Filipinas, se não me
equivoco, existe um acôrdo um tratado
de longa duração, com os Estados
Unidos, ratificado pelo Congresso. Nos
outros casos, de Países também da
comunidade britânica, o que é claro é a
motivação eminentemente política, de
pactos
internacionais
para
efeito
sobretudo das exposições na guerra fria,
que fazem com que o americano
conceda as cotas. A Austrália já
tem situação magnífica no mercado
reunido.
O nobre Senador tem razão. Aliás,
à primeira vista, se a economia
não fôsse política, ou melhor, se às
vêzes a política não dominasse
a economia, teríamos a presença
do
latino-americano
substituindo
Cuba.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Aliás, o México tem grande
cota de importação nos Estados Unidos,
maior do que no Brasil. São 420
toneladas e estamos com 375!
Isso é muito importante, porque
temos lutado no Senado, por meio
de
discursos.
Criticando
essa
situação.
O SR. DR. PAULO MACIEL: – O
Brasil teve uma grande recuperação;
basta dizer que tínhamos 185, já na
minha
administração;
lutamos
e
conseguimos 204. Conseguimos, agora,
340, quando o México só estava com
238. Estamos aproximando-nos. Saímos
da Câmara numa posição muito boa. O
Senado deu uma regressão enorme,
mas nas duas Casas conseguimos
recompor-nos e nossa situação, hoje, é
bastante
razoável.
Estamos
com
348.925 e o México com 348 apenas. O
consumo está calculado em 9 milhões
e 700 mil, mas a posição das
alocações, com êles chamam, já tem a
previsão de 10 milhões e até 10 milhões
e 400 mil.
Então nós aumentamos nossa cota,
embora mantendo sempre a mesma
distância de 8.000 toneladas.
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Outro
esclarecimento
adicional
à pergunta do Senador José Ermírio:
a cota das Filipinas é calculada
em
números
absolutos
e
remonta, pràticamente, aos acôrdos
celebrados quando celebrados quando
da sua independência pelos Estados
Unidos.
Desde a lei americana de 1937 as
Filipinas se beneficiam de uma cota em
têrmos absolutos. Os demais paises,
como era Cuba; o Brasil, República
Dominicana; México, têm uma cota posta
em têrmos relativos. A cota do Brasil, no
momento, corresponde a 7,6% do total
das
importações
americanas
de
países independentes. E o Brasil,
como os demais países membros do
mercado preferencial dos Estados
Unidos, – exceção feita das Filipinas,
que têm tratamento especial – participa
da
relocação
dos
déficits
de
outras áreas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Em proporção maior?
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Na mesma proporção. Participará
também de acôrdo com a lei de
incremento do consumo nos próprios
Estados Unidos.
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Em todo o caso, porém, podemos
dar idéia de dois gráficos que se
comparam, o mercado de preferência
conquista o mercado americano (Exibe
Gráficos)
A nossa produção já significa
alguma coisa em relação à produção
mundial de açúcar, como terceiro ao lado
do México.
Gostaria, também, de chamar
atenção dos Srs. Senadores para um
fato: A Martinica e outras ilhas são
ligadas à Franca. São consideradas não
mais colônias mas territórios ultramar.
(Lê):
1.15 Ao passo que o incremento da
produção de açúcar de beterraba
aconteceu
todo
êle
em
países
importadores tradicionais, permitindo que
alguns dêles se tornassem autosuficientes e passassem à categoria de
exportadores, a maior parte do
incremento verificado na área do açúcar
de cana foi devida substancialmente
também
a
países
importadores
interessados em abrirem caminho
para o desenvolvimento, motivados da
mesma sorte pela política da autosuficiência.
1.16 Entre os países e territórios
que destinam a maior parte de seu
açúcar exportação, tais como Cuba;
República Dominicana, Perú; Formosa;
Austrália;
Maurítus;
Fiji;
Indias
Ocidentais
Britânicas
e
outros,
observam-se
dois
comportamentos
distintos. Os países que colocam a maior
parte de suas safras em mercados
preferenciais fechados, tais como
Filipinas, (Estados Unidos), Austrália e
os demais membros da Comunidade
Britânica, vêm ampliando sua produção.
Os demais, procuram manter o nível de
suas safras; implicando na estabilização
e, às vêzes, na redução das
disponibilidades exportáveis. O esfôrço
dêsses países tem sido o de obter
colocação mais estável e remunerativa
para seu produto, inclusive através de
contratos ou convênios a médio e longo
prazo.
E'
diverso,
porém,
o
comportamento
dos
países
que
produzem substancialmente para o
mercado interno – Brasil; México;
África do Sul, por exemplo – cuja
produção tem se desenvolvido de
forma constante. Para êstes, o açúcar
é
fonte
subsidiário
de
divisas,
predominando
o
interêssse
dos
mercados internos.
1.17 Do exposto até aqui conclui-se
que o comércio internacional do açúcar
padece do desequilíbrio de uma oferta
crescente em contraposição à demanda
que não guarda qualquer relação lógica
com a produção ou o consumo. O
resultado inevitável é a formação de
excedentes que cedo fazem sentir seu
peso no mercado, deprimindo preços.
Êsses
excedentes
sòmente
são
suscetíveis de redução na medida em
que o incremento da produção declina
abaixo do índice de incremento da
demanda. No Quadro III estão tabuladas
as relações dos estoques face à
produção e ao consumo no decênio de
1955 a 1964. Observe-se a tendência
crescente entre 1956 e 1960, o brusco
declínio de 1961 a 1963 e a pronta
manifestação de recuperação em 1964.
Tradicionalmente, os breves períodos de
compressão dos estoques se relacionam
com a escassês aparente conseqüente
da redução de safras ou da demanda
exacerbada face a acontecimentos
excepcionais. Em tais circunstâncias, a
reação dos preços é mais sensível que a
dos volumes, tendo em vista a
preocupação instintiva da antecipação
de suprimentos, movimento que não se
traduz necessàriamente na elevação do
consumo.
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QUADRO III

RELAÇÃO DOS ESTOQUES COM A PRODUÇÃO E O CONSUMO
ANOS

Com a Produção

Com o Consumo

1955 ........................................................
1955 ........................................................
1957 ........................................................
1958 ........................................................
1959 ........................................................
1960 ........................................................
1961 ........................................................
1962 ........................................................
1963 ........................................................
1964 ........................................................

36.9
31.2
31.4
34.8
39.6
41.0
39.0
37.5
31.5
33.9

36.9
30.0
32.5
36.7
42.4
43.8
40.5
35.5
30.0
35.2

Fonte
dos
dados:
Conselho
Internacional do Açúcar.
1.18 O comércio internacional do
açúcar estrutura-se, atualmente, em três
grandes mercados preferenciais – o dos
Estados Unidos, o da Comunidade
Britânica e o integrado por Cuba e a
União Soviética – no mercado livre
mundial e numa série de arranjos.
1.19 O marcado preferencial dos
Estados Unidos é constituído de forma
unilateral, com base em legislação
específica – ''Sugar Act" – na qual o
Govêrno daquele país atribui cotas de
importação
de
açúcar
a
países
estrangeiros.
Em síntese, estamos vendo um
crescimento da produção sem paralelo.
Por conseguinte clima de luta cada vez
maior.
Podemos
até
verificar
desse
documento (exibe o documento) relevante
que não é bem um gráfico onde à pag.
44, fala sôbre as estocagens do açúcar.
Do ano de 1958-1959 a 1964-1965
vai de Cr$ 13.957.949 a Cr$ 20.255.052.
Há outro fator que não desanima de
todo. É que, na realidade, há um ritmo de
crescimento do consumo per capita,
embora pequeno, que de 15.5 em 1958
apresentando-se em 1964 com 17 quilos.
Interessante é verificar que quem
apresenta melhor ritmo é realmente a
América do Sul, onde vem de 31 para 32
e vai num crescendo. Noutros casos tem
havido até alterações, como na Europa,
por exemplo, onde houve acréscimos e
decréscimos.
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Uma
informação
curiosa:
nos
Estados Unidos onde a maior parte do
consumo
do
açúcar
se
realiza
através de produtos industrializados –
refrigerantes, sorvetes, pastas, doces,
conservas – desenvolveu-se nos últimos
anos o crescimento do consumo dos

dulcificantes não sacariferos. Êstes são,
em parte, de origem natural, caso – por
exemplo – dos produtos de milho, que
têm para industrializar dextrose de milho,
mais barata que o açúcar, como também
os sintéticos ou os químicos – a sacarina
ou siclamados. O consumo de sacarina
ou siclamados, nos Estados Unidos, em
1964,
foi
estimado
num
valor
correspondente ao açúcar, em cêrca de
um milhão e duzentas mil toneladas de
açúcar. O uso do produto é fácil, e é
comum ver-se nos jornais anúncios de
coca-cola sem açúcar, com calorias, ou
de pepsi-cola. Já na faixa da Comunidade
Britânica, tendo em vista o interêsse do
Convênio Açucareiro há proibição total
pràticamente do emprêgo de dulcificantes
não sacariferos para o consumo
Industrial. Na Inglaterra só na base de
receita médica se usa a sacarina ou
sacariferos. Na Suíça já se começa a
observar
anúncios
de
produtos
alimentares a base de dulcificantes não
sacaríferos.
É tendência que no futuro próximo
poderá
trazer
realmente
sérias
dificuldades ao comércio internacional do
açúcar.
Nos Estados Unidos todos os
refinadores e produtores domiciliares de
açúcar vêm desenvolvendo campanha
contra o uso de sacaríferos. Nessa altura,
os laboratórios de pesquisa – e
recentemente os jornais publicaram
informação valiosa – empregam cobaias
alimentadas com dulcificantes não
sacaríferos, que tinham pràticamente o
crescimento
freado,
retardado,
ao
contrário de cobaias alimentadas, com
freqüência, com cana-de-açúcar, que
tinham seu crescimento processado
dentro de um regime normal de tempo e
de pêso.
O SR. PAULO MACIEL: – Muito
obrigado, Dr. Omar Mont'Alegre. (Lê:)
O Brasil foi admitido no mercado
preferencial dos Estados Unidos em
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1962, quando da revisão do "Sugar Act"
de 1948, com uma cota correspondente a
cêrca de 180.000 toneladas. Na
legislação recentemente votada e que
entrará em vigor a 1º de janeiro de
1966, a participação do Brasil foi
ampliada para 340.925 toneladas. O
sistema de preferência baseia-se na
concessão de um preço ''premium"
que permite ao exportador, no momento,
liquidar em tôrno de 5.20 centavos de
dólar por libra-pêso na condição FOBestivado, equivalente a 188% do preço
para o disponível no mercado livre
mundial (1.80 centavos de dólar por librapêso).
1.20 Ao contrário do mercado
preferencial dos Estados Unidos, que
resulta de um ato unilateral, o mercado
preferencial da Comunidade Britânica se
apoia num convênio multilateral celebrado
entre os governos dos diversos países e
territórios da Comunidade, cobrindo os
açúcares necessários à complementação
do abastecimento do Reino Unido
mediante preço
negociado e
os
importados pelo Canadá e pela Nova
Zelândia mediante outros tipos de
preferência. O Convênio é privativo
dos membros da Comunidade e os
preços do açúcar negociado sob seus
auspícios, com ligeiras flutuações,
acompanham os níveis prevalecentes
no
mercado
preferencial
dos
Estados Unidos.
1.21 O sistema de preferência
existente para os açúcares de Cuba na
União Soviética está coberto por
um Acôrdo celebrado entre os governos
dos dois países, com duração até 1970
pelo qual o segundo se compromete
a adquirir quantidades determinadas,
cada ano, ao preço de 6 centavos de
dólar por libra-pêso, parte do qual pago
em divisas e outra parte sujeita a
compensação em crédito, produtos e
serviços.
1.22
Numerosos
países
importadores procuram assegurar a
estabilidade de seu abastecimento de
açúcar através de convênios a longo
prazo,
envolvendo
quantidades
e
estabelecendo
condições
para
a
formação dos preços com base nas
cotações do disponível. Dentre os
importadores que assim se resguardam,
vale citar o Japão, Marrocos, Ceilão e
países
do
bloco
socialista.
As
exportações sob o redime de tais
contratos são parte do mercado livre
mundial.
Convoco Vossas Excelências para o
fato seguinte: Essas nações comerciam
a
Iongo
prazo.
Temos
algumas
observações a fazer. Em primeiro lugar, é
a situação do Instituto como órgão
oficial, mesmo para acabar com o
aprimoralismo, permitam-me a franqueza,
pois a História dirá melhor se deve-
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mos entregar a A ou B. Leandro
Maciel,
quando
Presidente
do
IAA,
estabeleceu
muito
bem
o
princípio
da
concorrência,
sendo
isto
um
dos
marcos
da
sua
administração.
Êsse princípio fêz com que nos
valêssemos
do
mercado,
quando
aparecemos por fôrça dos anuncios,
da
propaganda,
a
produção
se
duplicou, triplicou, causando um pouco de
baixa.
Por outro lado, não nos podemos
vincular a operações que seriam feitas
com certos importadores a mercados a
longo prazo. Havia certo temor em
negociar com o futuro. Podemos dizer
que, de certa forma, quebramos êsse
temor, embora nas operações que
efetuamos, algumas pela primeira vez, a
situação não se apresente, talvez,
favorável, ao final. Temos que nos abrir
às várias modalidades bolsárias. Nesse
sentido,
vimos
até
convidando
especialistas na bôlsa para orientar
nossos técnicos, dando incremento à
nossa presença, por exemplo, na Bôlsa
americana.
Precisamos também reconquistar
outras Nações. Marrocos, hoje vinculado
a Cuba, talvez possa ser um pouco
recuperado. Há que ter, porém, o cuidado
de, nas operações de troca, verificar de
que produtos êles dispôem, para que
não
venhamos
a
importar,
por
exemplo, fosfato, que temos demais. Há
outros produtos, meios de sobremesa, à
base como os quais se tornaria
difícil
transacionar.
Já
intentamos
negociar com o Japão, mas êle tem,
no
momento,
grande
estoque,
só pode abrir novas perspectivas no
futuro.
O Ceilão apresenta uma dificuldade
– a questão do tipo. Tivemos,
aliás, oportunidade de consultar a
Doutora Van dev Meke, PrimeiroMinistro, porque não havia Junta, e houve
uma complicação enorme quanto a
essa exigência de embalagem. Mas
temos de nos abrir a tôdas as
perspectivas. (Lê:)
1.23 O mercado livre mundial
compreende
aquêles
países
que
exportam e importam açúcar fora
dos sistemas de preferência. Como
veremos a seguir, êste é um mercado
residual.
1.24 No Quadro IV estão tabulados
os volumes de açúcar movimentados no
comércio
internacional
importações
liquidas – para o período de 1958 a
1964, abrangendo todos os mercados.
Compreende-se como importação ou
exportação
líquida
os
volumes
deduzidos dos contingentes exportados
ou importados pelas respectivas aréas
das
respectivas
importações
ou
exportações totais.

QUADRO IV
IMPORTAÇÕES LÍQUIDAS DE AÇÚCAR
Em 1.000 toneladas métricas

ANOS

1958 ..........................................................
1959 ..........................................................
1960 ..........................................................
1961 ..........................................................
1962 ..........................................................
1963 ..........................................................
1964 ..........................................................

Importação
total
15.023
24.716
16.696
19.154
17.693
16.108
16.269

Fontes dos dados: Conselho Internacional do Açúcar.

Estados Unidos %

4.364
4.182
4.633
3.983
4.246
4.165
3.291

29.0
28.4
27.7
20.8
23.9
25.8
20.2

Convênio Açucareiro
da Comunidade %
2.618
2.667
2.409
2.662
2.579
2.787
2.480

17.4
18.1
14.4
13.9
15.6
17.3
15.2

Mercado Livre

URSS %

–
–
1.455
2.646
1.385
219
1.456

Mundial %
–
–
8.7
13.8
9.0
1.4
8.9

8.041
7.867
8.201
9.863
9.283
8.937
9.042

53.5
53.5
49.2
51.5
51.5
55.5
55.7
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Aqui, então, temos as importações
com as percentagens dos Estados Unidos
no Convênio Açucareiro da Comunidade;
temos a presença da Rússia e também do
mercado mundial livre. Apenas, chamaria
a atenção dos Senhores Senadores para
a queda da importação americana de 29
para 20%, pois, realmente, o americano
tem dado melhor preço, mas êle está
procurando incrementar sua produção.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Êles estão promovendo, tanto
na Flórida como em Louisiana, plantações
de açúcar.
O DR. PAULO MACIEL: –
Exatamente, Senador, e não poderia ser
outra a razão da queda de importação.
1.25 Tanto as importações sob o
regime preferencial dos Estados Unidos
como aquelas realizadas sob o Convênio
da Comunidade Britânica tendem a
declinar. No caso dos Estados Unidos
observa-se o reflexo da expansão da
produção metropolitana, a partir de 1961,
sob a influência da suspensão das
importações de açúcar cubano. Depois de
ter sido mantida durante largo tempo
numa faixa entre 2,3 milhões e 2,5
milhões de toneladas, a produção
açucareira metropolitana dos Estados
Unidos
entrou
em
crescimento
aproximando-se, em 1964, dos 4,0
milhões de toneladas, permitindo a
redução de mais de um milhão de
toneladas na importação de países
estrangeiros. De uma participação de
29,0% nas importações líquidas mundiais,
em 1958, as importações dos Estados
Unidos baixaram a 20,2% em 1964.
1.26 Na área da Comunidade
Britânica a tendência é mais no sentido
da estabilização, tendo em vista os
interêsses de capitais investidos. Não
obstante,
assinala-se
significativo
crescimento da produção do Reino Unido
após o término da segunda guerra
mundial. As importações líquidas sob o
Convênio da Comunidade que em 1958
representavam 17,4%, em 1964 baixaram
a 15,2%.
1.27 As operações concessionais
Cuba-União Soviética são mais recentes
e menos expressivas. Elas tomaram
corpo em 1960, quando acusaram a
relação de 8,7% sôbre as importações
líquidas mundiais e chegaram a 8,9% em
1964, não obstante flutuações bruscas na
fase intermediária. De 1958 a 1964 a
produção soviética acusou um aumento
de 2,0 milhões de toneladas.
1.28 Os mercados mencionados nos
itens anteriores cobriram, em 1958,
46,4% das importações liquidas mundiais
e, em 1964 haviam baixado a 44,3%. Em
contraposição,
as
importações
do
mercado livre mundial, que em 1958
representaram 53,6% do total das
importações líquidas, em 1964 haviam
subido a 55,7%. De um total de 15.023
mil toneladas de importações líquidas em
1958, o mercado livre mundial absorveu
8.041 mil; em 1964, de um total de 16.269
mil toneladas, absorveu 9.042 mil
toneladas. Nota-se que no período em
apreço o comércio internacional do
açúcar sofreu ampla transformação em
sua infraestrutura, com o deslocamento
massiço das açúcares de Cuba para os
países do bloco socialista, implicando no
aumento
efetivo
das
quantidades
movimentadas.
1.29 As exportações se originam de
um número de países e territórios muito
maior. No Quadro V são destacados os
noves países exportadores mais em
evidência,
excluídos
os
territórios
dependentes. Observa-se em princípio o
declínio da posição de Cuba„ que em
1958 respondeu
por 36,9% das
exportações líquidas totais e, em 1964,
respondeu por apenas 25,0% Nos três
últimos anos do período a posição
cubana está influenciada pela queda de
sua produção, devida em parte à
tentativa frustrada de fuga do govêrno de
Castro à predominância açucareira e a
condições climatéricas poucos satisfató-
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rias.
Com a recuperação de sua
produção em 1965. Cuba inicia também a
recuperação de sua posição no mercado
mundial, devendo refletir-se já em suas
exportações do ano em curso.
Gostaria de convidar a atenção dos
Srs. Senadores para o quadro adiante,
em que é mostrada a participação de
Cuba, Austrália, Filipinas, Formosa,
República Dominicana e o Brasil que,
hoje em dia, pesa consideràvelmente no
mercado internacional. Verifica-se que há
uma queda de participação total dêsses
países, pois que há a participação
crescente: (Lê:)
1.30 A Austrália reflete, nos três
últimos anos, os resultados do plano de
expansão de sua produção, apoiado em
dois sistemas de preferência, o da
Comunidade Britânica e o dos Estados
Unidos e no convênio que lhe assegura o
fornecimento de parte substancial das
importações do Japão. Formosa tende à
estabilidade: sua moderna indústria
açucareira sofre porém as limitações de
área agrícola. A República Dominicana,
depois da queda de Trujillo, que era o
maior produtor de açúcar, entrou num
claro declínio que deverá se acentuar
pelo menos ainda nos próximos anos.
1.31 Os índices relativos ao Brasil
documentam a extrema instabilidade de
sua produção e de suas exportações, pois
nem sempre estas refletem as flutuações
daquela. Enquanto a produção sofre os
defeitos de ciclos que se renovam a curto
prazo determinados seja por más
condições de tempo seja mesmo por
uma espécie de fadiga que conduz à
rotina, as exportações têm estado
sujeitas, com alguma freqüência, às
contingências ditadas pela política de
câmbio.
1.32 O Peru revela tendência a
decrescer. Segundo estudos recentes, a
produção açucareira nesse país está
prestes a atingir o ponto de saturação,
determinado pela limitação das áreas
utilizáveis para a agricultura canavieira.
Com seu consumo crescente, admite-se
que, dentro de poucos anos, as
disponibilidades exportáveis peruanas
entrarão em decesso. O México, que
vem realizando inteligente plano de
expansão, colhe os dividendos de
seu esfôrço com uma ascendente
participação no comércio açucareiro
internacional.
1.33 – O ponto mais importante no
Quadro V é sem dúvida aquele que
mostra a tendência à redução da
participação
dos
nove
países
mencionados no volume das exportações
líquidas mundiais: de 69,9% em 1958,
baixou a 58,3% em 1964. Mesmo
descontando o insucesso transitório
de
Cuba,
o
saldo
ainda
será
negativo. Note-se, porém, que no mesmo
período
cresceu
o
número
de
exportadores.
Acirrando-se a competição num
mercado em que os movimentos
quantitativos tendem claramente à
estagnação. Entre os exportadores
recentes, isto é, países que sòmente nos
anos mais recentes passaram a participar
do mercado como vendedores líquidos,
destacam-se: Áustria, China Continental,
Colômbia, Congo (Braz zaville), Congo
(Leopoldiville), Etiópia, Coveite, Rodésia
do Sul, Romênia, Tailândia, Venezuela,
Paraguai, Bolívia. Além dêsses, há os que
exportavam pequenas quantidades e,
recentemente, passaram a ampliar suas
vendas. São, ao todo, atualmente, 82
países e territórios que competem como
vendedores regulares. Se apenas nove
movimentam 58,3% dos volumes líquidos,
é óbvio que os 41,7% restantes se
distribuem por 53 outras origens, num
processo
que
se
aproxima
da
pulverização.
1.34 A pressão que semelhante
massa de ofertantes exercita sôbre
um mercado desarmado de qualquer
disciplina como ocorre desde 1º de
janeiro de 1952, quando foi suspensa a

vigência das cláusulas econômicas
do Convênio Internacional do Açúcar,
mercado êste de demanda estratificada
e sujeito às múltiplas influências
anteriormente expostas, é bastante para
justificar os baixos preços cotados no
mercado livre mundial.
Em seguida, eu me proponho a uma
rápida dissertação do problema pouco
falado, mas de muito interêsse, qual o da
organização do mercado, como funciona.
(Lê:)
2. ORGANIZAÇÃO DO MERCADO
2.1 O mercado internacional do
açúcar estrutura-se, bàsicamente, em três
bôlsas: a Bôlsa de Café e Açúcar de Nova
Iorque, a Bôlsa de Açúcar de Londres e a
Bôlsa de Brancos de Paris.
Aliás, o México, apesar da crise, está
aparentemente difundindo usinas: fecha
as pequenas e concentra a área de
produção.
Chamaria a atenção de V. Exas.
apara um ponto que sustento e
que certos comentadores apressados
confundiram e divulgaram: nunca defendi
as grandes centrais. O que eu defendo,
inclusive para o Nordeste, é o fenômeno
da centralização, que é coisa muito
diferente.
A "confusão" entre centralização e
grandes
centrais
fica,
pois,
à
responsabilidade de quem a faz e não à
minha.
Chamo a atenção dos Srs.
Senadores
para
o
seguinte:
a
independência da África está, realmente,
atraindo muito a produção do tipo branco
– (Lê:)
2.2 A Bôlsa de Café e Açúcar de
Nova Iorque foi predominante, até 1961,
quando nela era negociada a quase
totalidade dos açúcares de Cuba. Com o
rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e Cuba, o açúcar
cubano passou a ser operado na Bôlsa de
Londres, que recuperou parte do prestigio
de que desfrutou por largo tempo. A Bôlsa
de Brancos de Paris é recente e vive
ainda o período de consolidação. Sua
criação deve-se ao fato de que, com a
tendência à auto-suficiência dos países
desenvolvidos, grandes importadores, o
comércio de açúcares brancos vem
ganhando terreno, particularmente em
função da demanda daqueles países de
baixo consumo e de autonomia recente
que não dispõem de meios nem
condições para a instalação da indústria
de refino. Estima-se que cêrca de 34% do
volume operado no mercado mundial o
sejam em tipos brancos, refinados ou
não.
2.3 A Bôlsa de Café e Açúcar de
Nova Iorque opera com dois Contratos, o
de nº 7, para os açúcares cobertos pelas
cotas de importação do "Sugar Act" e
destinadas ao consumo nos Estados
Unidos, e o de nº 8, para os açúcares
destinados ao mercado livre mundial.
Num e noutro Contrato são cotados o
"disponível", isto é, açúcar físico, para
pronto embarque e "têrmos", ou sejam
contratos para entregas futuras. O
Contraco nº 7 opera na base de preço
CIF, inclusive direitos pagos e o
Contrato nº 8 na base de FOB-estivado,
tomando como referência portos do
Caribe, sempre em centavos de dólar por
libra-pêso.
Lembraria a Vs. Exªs. que os artigos
7 e 8 substituem os tipos 4 e 6 sendo
êstes, antigamente, na base FAS-Cuba e
hoje são CIF, o tipo 7 e FOB-Caribe o tipo
8. (Lê:)
2.4 A Bôlsa de Londres opera para
os açúcares cobertos pelo Convênio da
Comunidade Britânica e para açúcares do
mercado livre mundial. Suas cotações são
feitas na condição CIF/Liverpol por
tonelada longa.
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2.5 As cotações operadas pelas
Bôlsas de Nova Iorque e de Londres para
o mercado livre mundial, reduzidos à
condição
FOB-estivado,
acusam
pequenas discrepâncias, particularmente
para as operações a têrmo.
2.6 A Bôlsa de Brancos de Paris
tendo em vista a tendência à
diversificação de tipos dos brancos,
conforme as origens e hábitos de
consumo dos países importadores, utiliza
como referências básicas, seja para os
açúcares de beterraba ou de cana,
especificações que envolvem o tipo do
grão, polarização mínima de 99,7%,
humidade máxima de 0,10% e a côr (tipo
nº 6 do Instituto Branswick para
tecnologia agrícola e industrial do
açúcar). As cotações são estipuladas
segundo os lotes oferecidos através da
relação com as cotações do açúcar cru
(demerara).
2.7
Os
países
exportadores
negociam seus açúcares por meios
diversos, segundo as características de
organização de sua economia setorial. Há
unha tendência universal à instituição de
órgãos centralizadores de venda, seja por
iniciativa governamental seja por iniciativa
privada, tendo em vista as facilidades que
a centralização proporciona à formação
dos lotes, padronização ou média de
características. Entre êsses países
destacam-se, fora daqueles que tem
economia, planificada (os socialistas), o
México, República Dominicana, Brasil.
Gostaria de esclarecer aos Srs.
Senadores, que não seria posição neoliberal mas seria neo-liberalismo doente,
como, por exemplo, em matéria de açúcar
voltamos ao sistema liberal completo,
constituindo-se,
talvez,
o
primeiro
impacto. Além disso, mal ou bem, há
excesso de regionalismo, existe o
problema no Nordeste, o sistema de
manter o Nordeste num condicionamento
nacional, e isto se fará dentro de uma
defesa: então, teremos um problema mais
difícil, o de um ponto, uma região sob
uma
política
fiscal.
Seria
mais
interessante uma correção dentro da
política setorial, do que um subsidio,
através do instrumento da política fiscal.
Eximir completamente o controle ou até
dispensar qualquer vinculação a uma
política de preços de caráter nacional
(Lê:)
2.8 O açúcar brasileiro destinado a
exportação é vendido através de um
Comitê misto de que participam o Instituto
do Açúcar e do Álcool e a Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil,
mediante sistema de concorrências
públicas, na conformidade de Resoluções
baixadas pela Comissão Executiva do
IAA. As vendas são feitas via de regra às
casas operadoras do ramo, de Nova
Iorque, Londres e Paris, que para os
contratos com o Comitê de Vendas
mantêm representantes credenciados no
Rio de Janeiro.
3. OS PREÇOS
3.1 Os preços do açúcar no
mercado livre mundial revelam por seu
turno
a
tendência
histórica
à
estabilização em níveis baixos, sòmente
quebrada, por períodos curtos, pela
evidência de uma crise de escassês
de
disponibilidades
ou
eventuais
acontecimentos políticos que ponham em
perigo a paz mundial.
Essa, aliás, é uma situação
crônica da exportação de matériaprima, com a chamada relação de
intercâmbio.
O comportamento das cotações para
o disponível é ponto nuclear da própria
Aliança Para o Progresso, e está num dos
seus documentos-base. E o ponto chave
da chamada Conferencia das Nações em
Desenvolvimento talvez seja o princípio
de oposição dêsse grupo com o grupo do
GATT. (Lê:)
Tomando como referência os últimos
dez anos – 1955 a 1964 – obser-
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vou-se o seguinte comportamento das
lotações para o disponível:
QUADRO VI – Cotações Médias
Anuais no Mercado Livre
(Em centavos de dólar por libra-pêso)

Nova Iorque

Londres

1955 .................
1956 .................
1957 .................
1958 .................
1959 .................
1960 .................
1961 .................
1962 .................
1963 .................
1964 .................
1965 (oito meses).

Nova
Iorque
3.24
3.48
5.16
3.50
2.97
3.14
2.80
2.86
8.37
5.76
2.11

Londres
–
3.51
5.16
3.51
2.97
3.00
2.67
2.78
8.40
5.77
2.18

Nota – A Bôlsa de Londres, fechada
durante a guerra, sòmente foi reaberta em
1956. As cotações até 1960, relativas a
Nova Iorque, são as do Contrato nº 4 que
se baseava no açúcar de Cuba e, a partir
de 1961 foi substituído pelo Contrato nº 6.
3.2 A alta observada em 1957
foi conseqüência direta da suspensão
das restrições ao consumo estabelecidas
na Grã Bretanha durante a guerra a
para o que o Reino Unido teve que

processar a grandes compras no mercado
livre mundial visando à formação de
estoques. Nêsse mesmo ano em virtude
de más colheitas, a União Soviética
interveiu no mercado adquirindo também
grandes quantidades. Já a elevação
havida em 1963 e 1964 foi conseqüência
da queda havida na produção mundial,
que nos dois anos em apreço situou-se
abaixo do consumo. Movimentos de alta
transitória aconteceram, por exemplo,
quando da intervenção dos Estados
Unidos na guerra da Coréia, da ocupação
de Suez pelo Egito, da Revolução
Húngara
O SR. OMER MONT"ALEGRE: –
Houve alta de preço no mercado mundial
determinada pelo simples ajuntamento da
Grã-Bretanha com a União Soviética.
O DR. PAULO MACIEL (lendo): –
3.3 No QUADRO VII estão tabulados os
preços médios praticados para os
açúcares importados nos dois grandes
mercados preferenciais – o dos Estados
Unidos e o da Comunidade Britânica – no
período de 1958 a 1965 (seis meses),
reduzidos à condição de FOB-estivados,
o dos Estados Unidos em portos do
Caribe e o da Comunidade Britânica em
portos da Jamaica:

QUADRO VII – Preços Médios para Mercados Preferenciais
(Em centavos de dólar por libra-pêso)
ANO

Estados
Unidos

Comunidade
Britânica

1958 ......................................................................
1959 ......................................................................
1960 ......................................................................
1961 ......................................................................
1962 ......................................................................
1963 ......................................................................
1964 ......................................................................
1965 (seis meses) .................................................

5.41
5.35
5.35
5.25
5.45
7.17
5.87
5.66

5.36
5.52
5.44
5.52
5.61
5.64
5.62
5.70

3.4 Nos mercados preferenciais os
preços
desfrutam
de
estabilidade,
conseqüência natural das importações
estarem cobertas pelo sistema de cotas.
Mesmo assim, o mercado dos Estados
Unidos foi afetado em 1963, pela
substituição do açúcar de Cuba pelo de
outras procedências, o que levou o
Govêrno americano a intervir no mercadolivre numa fase em que êste, em virtude
da queda de produção mundial, tinha os
preços em ascendência.
3.5 Nas operações concessionais
entre Cuba e União Soviética há o preço
pré-fixado de 6 centavos de dólar por
libra-pêso de açúcar, que será vigente até
fins de 1970. Êste preço foi estabelecido
quando os preços vigentes no mercado
livre mundial eram altos.
3.6 O confronto dos preços de
mercado com os custos do açúcar
exportado ou importado deixa clara a
inexistência de qualquer relação entre um
e outro e outro fator. Os dados utilizados
daqui por diante são de estudo levado a
efeito pelo Conselho Internacional do
Açúcar, 2/ em agôsto de 1965, no qual se
empreende uma comparação de preços
ex-fábrica em diversos países, isto é,
preços ex-moenda e/ou ex-fábrica
(correspondente à condição PVU – pôsto
vagão/veículo usina praticada no Brasil),
incluindo e excluindo impostos, taxas e
outros gravames.
3.7 Os países incluídos no estudo
respondem por aproximadamente 45%
da produção mundial de açúcar em 1962
e 1963. Os países importadores, incluídos
nos
quadros
receberam
naquêles
anos em média de 61% das importações
mundiais enquanto os exportadores
41%,
aproximadamente,
das

exportações mundiais nos mesmos
anos.
3.8 Foram escolhidos os preços exfábrica por sua relação com os custos de
produção, com outros preços nacionais,
tais como os da beterraba e da cana,
relacionados com uma fase importante da
produção.
3.9 Os dados analíticos do estudo
mencionado estão contidos os quadros
seguintes, cobrindo o período de 1959 a
1964, respectivamente intitulados.
– Preços nacionais do açúcar cru,
inclusive taxas.
– Distribuição da frequência dos
preços nacionais do açúcar cru inclusive
taxas.
– Preços nacionais do açúcar cru,
exclusive taxas.
– Distribuição da Frequência dos
preços nacionais do açúcar cru exclusive
taxas.
– Preços nacionais do açúcar
branco/refinado, inclusive taxas.
– Distribuição da frequência dos
preços
nacionais
de
açúcar
branco/refinado inclusive taxas.
– Preços nacionais do açúcar
branco/refinado, exclusive taxas.
– Distribuição de frequência dos
preços
nacionais
do
açúcar
branco/refinado exclusive taxas.
– Preços nacionais do açúcar cru
(inclusive taxas) agrupados segundo a
origem (cana e beterraba) e segundo
produtores exportadores e importadores.
– Preços nacionais do açúcar cru
(exclusive taxas) agrupados segundo a
origem (cana e beterraba) e segundo
produtores exportadores e importadores.
– Preços nacionais do açúcar
branco/refinado (inclusive taxas) agrupa-

dos segundo a origem (beterraba a Cana)
produtores exportadores e importadores.
– Preços nacionais do açúcar
branco/refinado
(exclusive
taxas)
agrupados segundo a origem (beterraba e
cana) e produtores exportadores e
importadores.
3.10 As conclusões principais
do estudo em apreço são assim
resumidas:
a. A distribuição de preços atuais
do açúcar bruto, incluindo impostos,
numa escala arbitrária de preços de 3.00
centavos de dólar por libra-pêso,
demonstra que, tomando uma média
para o período de 1959-64, os preços
em 52% dos países considerados
variavam entre 3.00 e 5.99 centavos,
em 40% de 6.00 a 8.99 centavos.
Excluindo os impostos as percentagens
correspondentes são 60 e 32.
b.
Para
o
açúcar
branco/
refinado,
incluindo
impostos,
a
comparação demonstrou que, durante o
mesmo
período,
em:
56%
dos
países considerados, os preços variavam
entre 6.00 e 8.99 centavos por libra,
em 22% de 9.00 a 11.99 centavos,
e em 13% de 3.00 a 5.99 centavos.
Ao excluir os impostos as percentagens
correspondentes
são
56,
12
e
26.
c. Verificou-se que em 1963 a
distribuição de preços variava dos
observados nos demais anos. No caso
dos preços do açúcar bruto incluindo
impostos, em 28% dos países havia
preços de 3.00 a 5.99 centavos, e em
68% de 6.00 a 8.99 centavos. Ao excluir
os
impostos
as
percentagens
correspondentes são de 40 e 56.
Em 1963 e também em 1964 o
número de países que tinham preços
entre 9.00 e 11.94 centavos era bastante
mais alto que nos anos anteriores no caso
dos preços do açúcar branco/refinado
incluindo impostos. Ao excluir os impostos
não houve diferença significativa. Não se
analisou a questão de se isto seria devido
à diminuição dos impostos ou à absorção
de custos superiores de açúcar demerara
(cru) pela industria de refinação.
d. Entre os diversos grupos, os mais
estáveis foram os preços nacionais do
açúcar bruto e branco/refinado nos países
exportadores membros do Convênio
Açucareiro da Comunidade Britânica.
e.
A
comparação
entre
os
preços correntes e os mesmos depois de
deflacionados, mostra que os países
cujos preços atuais médios eram ou
mais altos ou os mais baixos dentro de
seus grupos mantiveram essa posição
depois da deflação. Em geral os preços
depois de deflacionados eram mais
baixos que os preços correntes,
com algumas exceções, tais como em El
Salvador, Tailândia, Honduras Britânicas,
Guatemala e Maurício, para o açúcar
cru (demerara), acrescendo Uganda e
Venezuela para o branco/refinado.
Evidentemente a moeda dêstes países
sofreu uma inflação menor que a do dólar
norte-americano; por conseguinte, o valor
dos preços atuais aumentou quando
expressos em dólares deflacionados,
enquanto aconteceu o inverso nos países
cujos preços atuais diminuir ao terem
seus valores deflacionados.
f. Os preços do açúcar bruto e
branco/refinado nos países importadores
eram mais altos que nos países
exportadores. Para o período de 19591964 as diferenças entre as médias
aritméticas dos grupos eram as seguintes:
– 3.30 centavos por libra de açúcar
branco/refinado incluindo impostos;
– 3.09 centavos por libra de açúcar
branco/refinado, excluindo impostos;
– 2.69 centavos por libra de açúcar
bruto, incluindo impostos:
– 2.70 centavos por libra de açúcar
bruto, excluindo impostos.
As diferenças correspondentes em
têrmos de valores deflacionados eram
3.25, 3.09, 2.62 e 2.46 centavos por libra.
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g. Os preços nos países produtores
de beterraba eram mais altos que os de
países produtores de cana. Para o
período de 1959 a 1964 as diferenças
entre as médias aritméticas eram as
seguintes:
– 2.84 centavos por libra de
açúcar
branco/refinado,
incluindo
impostos;
– 2.81 centavos por libra de
açúcar
branco/refinado,
excluindo
impostos;
– 2.88 centavos por libra de açúcar
bruto, incluindo impostos;
– 3.22 centavos por libra de açúcar
bruto, excluindo impostos.
As diferenças correspondentes em
têrmos de valores deflacionados eram
2.90, 2.90, 2.64 e 3.09 centavos por libra.
h. A diferença entre os preços do
açúcar bruto e branco/refinado, excluindo
impostos, representa a média de margens
globais de refinação. Tais margens eram
mais altas nos países importadores que
nos exportadores. Durante o período de
1959-1964 as médias aritméticas de
margens de refinação eram de 1.53
centavos nos importadores e de 1.14
centavos nos exportadores. As médias
correspondentes em têrmos de valores
deflacionados eram 1.45 e 0.82 centavos
por libra.
1. As margens médias de refinação
eram mais altas nos países produtores de
cana que nos países produtores de
beterraba. Para os anos de 1959-1964 as
médias aritméticas eram de 0.97 centavos
a libra nos países produtores de cana e
de 0.56 centavos nos países produtores
de beterraba. As médias correspondentes
em têrmos de deflação corresponderiam a
0.72 e 0.53 centavos a libra.
j. As diferenças entre os preços
médios de açúcar bruto e branco/refinado
de países importadores e exportadores,
assim como entre os países produtores
de beterraba e de cana, eram
significativos ao nível de um por cento.
Conclui-se daí que as possibilidades de
obter diferenças iguais às dêste estudo
são uma em cem, devido sòmente aos
fatôres de casualidade.
k. Os preços médios do açúcar bruto,
excluindo impostos, para os anos de 1959
a 1964 eram mais baixos no Peru, China
(Formosa), Guiana Inglesa, África do Sul
e México que o equivalente FAS Cuba do
preço médio do Contrato nº 8 de Nova
Iorque. Dêstes cinco países só no Peru e
na China (Formosa) os preços anuais do
açúcar bruto, exclusive impostos, eram
mais baixos que os preços mundiais do
açúcar demerara de 1959 a 1964.
3.11 Se levarmos em conta os
preços prevalecentes no mercado livre
mundial em 1965, os preços nacionais de
todos os países exportadores são
superiores àqueles, o que em última
análise se traduz numa situação de
"gravosidade" universal para o açúcar.
Diante dêste quadro, sòmente exportam
açúcar aqueles países que, pelo vulto de
sua
participação
em
mercados
preferenciais, podem realizar um preço
médio final remunerativo ou, então,
aquêles países que, por quaisquer razões
de interêsse doméstico se dispõem a
subsidiar suas exportações. Vale notar
que, em alguns dêsses países, o subsídio
atinge até 200% do preço do mercado
(caso específico da França).
3.13 No Brasil, na safra de 1964-65,
o preço interno do açúcar demerara
situou-se entre US$ 0,03.67 no CentroSul e US$ 0,04.00 no Norte-Nordeste,
por Libra-peso na condição FOB-estivado.
Na safra de 1965-66, em curso, êsses
preços evoluiram para US$ 0,05.20 e
US$ 0,05.55 respectivamente, situandose na faixa entre 3.0 e 5.99 centavos
de dólar por libra-pêso do estudo
do Conselho Internacional do Açúcar,
posição bastante razoável e que
se atenua no caso da deflação
dos valôres. Com uma participação
limitada
em
mercado
preferen-
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cial o Brasil deve subsidiar os açúcares
exportados para o mercado livre Mundial.
4. TENDÊNCIAS DO MERCADO A
CURTO PRAZO
4.1 As tendências do Comércio
Internacional do Açúcar, a curto e médio
prazo, não se apresentara em têrmos
mais satisfatórios. Para 1965 foi estimada
uma demanda mundial de importações de
15.5 milhões de toneladas compreendidos
todos os mercados, havendo uma oferta
global de 17.280 mil toneladas. Depois de
haver declinado em 1962 e 1963, a
produção açucareira mundial, a partir de
1964, entrou em regime de recuperação
superando por margem ampla a demanda
do consumo.
4.2 O crescimento estimado para a
produção, como já foi observado
anteriormente, é devido substancialmente
aos países importadores com vistas à
auto-suficiência. Essa tendência está
presente
nas
estimativas
de
necessidades de importação feitas por
ocasião de recente Conferência das
Nações Unidas sôbre Açúcar, reunida em
Genebra de 20 de setembro a 14 de
outubro próximo passado. De acôrdo com
tais estimativas, essas necessidades
serão de:
1.000 toneladas
1966 .......................
1967 .......................
1968 .......................

14.690
14.690
14.690

Êsses
números
confirmam
a
tendência à estagnação e as perspectiva
de regressão quantitativa no comércio
açucareiro internacional.
4.3 A não ser que aconteçam fatos
inusitados, a produção açucareira mundial
dificilmente será contida nos próximos
anos, a não ser que os países produtores,
notadamente os exportadores, tomem
medidas de política interna que conduzam
à redução de área cultivada e à
erradicação de lavouras residuais.
4.4 A projeto de séries estatísticas
leva a estimar o consumo mundial de
açúcar em 1966 para 60.693 mil
toneladas; em 1967, para 62.932 mil em
1968 para 65.231 mil toneladas. Para
êsses mesmos anos as projeções indicam
a seguinte tendência da produção: 1966,
63.539 mil toneladas; 1967, 66.800 mil e,
para 1968, 70.377 mil toneladas. Como
os excedentes mundiais são previstos,
para fins de 1965, em 17,4 milhões de
toneladas, a perspectiva é de que, não
obstante a expansão do consumo –
fenômeno inevitável e até certo ponto
irreversível – persistirá a formação de
estoques. E' de se admitir, no entanto,
que os baixos preços praticados no
mercado livre mundial venham a
desestimular a produção, mas êste é um
reflexo tardio na economia canavieira e
não se fará sentir antes de 1968.
4.5 A posição do Brasil, com a
recente aprovação da nova legislação
açucareira dos Estados unidos que eleva
a cota básica brasileira de 187 mil para
340.925 toneladas curtas, é sem dúvida
de um maior poder de resistência aos
baixos preços do mercado livre mundial,
onde nos anos vindouros deverá colocar
volumes em tôrno de 450 mil toneladas,
inclusive como medida de equilíbrio
estatístico entre os fatôres produção e
consumo, ao em vez do que se observa
em 1965 quando os negócios no mercado
livre montarão a cêrca de 700 mil
toneladas.
4.6
Impõe-se
nessa
altura,
a realidade de todos os esforços no
sentido de permitir a conclusão de
negociações para um nôvo Convênio
Internacional do Açúcar em prazo o mais
breve possível, visando com isso a
disciplina da oferta pelo sistema de cotas
ajustado
de
forma
a
influenciar
positivamente no comportamento dos pre-

ços. De 20 de setembro a 14 de outubro
último realizou-se em Genebra uma
Conferência preparatória da Conferência
Negociadora que deverá ter lugar em
maio/junho do ano vindoura.
4.7 Na Conferência preparatória
foram esclarecidos vários aspectos da
situação açucareira mundial. Patenteouse, porém, a resistência dos países
importadores quanto à aceitação, na
formulação do nôvo Convênio, de
princípios que foram aprovados pela
Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento – CNUCD
– da interêsse especial para os países em
vias de desenvolvimento. E' de esperar
que no intervalo entre aquela Conferência
e a Conferência negociadora, seja
possível desenvolver esforços no sentido
de remover tais resistências, no interêsse
de uma política geral de produtos de base
que propicie garantias mínimas de
quantidades, faixa de preços garantidos e
facilidades de acesso aos mercados,
pontos fundamentais. aos ideais do
desenvolvimerito econômico e que
interessam diretamente a cêrea de uma
centena de países em vias de
desenvolvimento, dentre os quais o Brasil.
Rio de Janeiro, GB, 5 de novembro
de 1965.
No primeiro quadro, apresentamos
preces nacionais de açúcar, exclusive,
taxas.
Nem sempre, é sabido, existem
taxas. O Govêrno Brasileiro está
caminhando muito bem, retirando dos
Estados a cobrança do impôsto de
exportação e uma série de taxas que
oneravam demasiadamente o nosso
produto.
Outro ponto que estames atacando é
o dos terminais açucareiros. Estamos
fazendo esforços no sentido de financiar
um terminal no Recife. Haverá a redução
da sacaria.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – V. Ex.ª focaliza justamente
assunto de uma das minhas perguntas.
O SR. PAULO MACIEL: – Em pouco
tempo,
pagaremos
esse
terminal
açucareiro. (Lê:)
Por êste quadro verificamos que há
apenas uma desvantagem em relação ao
México.
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Estamos hoje com um preço de 5.20 para
o Centrol-Sul e 5,50 para Norte-Nordeste
e estávamos com 3,67 no, Centrol-Sul e 4
centavos no Norte-Nordeste.
O SR. PAULO MACIEL: – Em 19641965 nossa situação era boa como
produtores, porque o México estava com
4.34 e a não ser o Peru, que estava com
3,45 a nossa produção era competitiva.
A maior presença estatística está na
faixa de preço entre 3 a 5,99, muito maior
do que a atual.
Vejamos o quadro: (exibe o quadro)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sabemos que país que pode
comprar pode vender. O Govêrno deve
fazer o seguinte: entrar em entendimentos
com países importadores de açúcar e que
possam exportar produtos, inclusive
industrializados, que dão grande lucro.
Creio que o princípio poderia ser
amplamente adotado, aumentando nosso
volume anual de troca. O Brasil tem
condições.
O SR. DR. PAULO MACIEL: – Há
idéia de uma vinculação, no momento,
entre o IAA e o INDA com a República
Federal da Alemanha Ocidental.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O Mercado Comum Europeu
não esta com a euforia do passado. Os
próprios Estados Unidos hoje, fazem
fôrça para exportar.

O SR. DR. PAULO MACIEL: – De
acârdo com V. Ex.ª, inteiramente. Essas
duas
tentativas
relativamente
a
Alemanha, em troca de tratores e com
Japão, com possibilidades de material
rodoviário, vêm demonstrar que se não
houvesse compras com cotação muito
baixa, como houve com o sistema
japonês,
poderíamos
operar
internamente, em cooperação com o
I.A.A.
O DR. OMER MONT'ALEGRE: Se
me permite V. Sª, Dr. Paulo Maciel, seria
interessante o seguinte esclarecimento:
os mercados preferenciais são, em
grande parte, responsáveis pela situação
de preços deprimidos no chamado
mercado mundial. Isso cria uma situação
um tanto constrangedora porque, através
do sistema de preferências, os países
exportadores que tinham excedentes
exportáveis acima do que podia ser
absorvido nos mercados preferenciais,
êles têm de vender seu açúcar no
mercado mundial, e fazer a composição
através dos preços mundiais, jogando
entre os dois mercados. Isso, então, criou
primeiramente uma espécie de subsídio
interno entre o mercado preferencial e o
consumidor do mercado livre mundial. Em
segundo
lugar,
os
países
econômicamente
pobres
e
com
participação em chamados mercados
preferenciais, como tem sido o caso do
Brasil de certa maneira acabam
subsidiando o consumidor do mercado
livre que é, em grande parte, um país
desenvolvido, rico em divisas e de alto
poder de compra.
A partir de 1966 a nossa situação se
modificará
sensívelmente
nesse
particular.
Em 1965 o Brasil deve exportar um
total de 930.000 toneladas de açúcar
sendo que 259.000 colocadas em
mercado preferencial.
Para o ano, com a participação
básica de 340.000 toneladas no mercado
americano e com a possibilidade dos
rateios, poderemos chegar aos Estados
Unidos com 400 ou 420.000 toneladas.
Em
face
das
circunstâncias,
poderíamos adotar o sistema de
metade/metade para os dois mercados
reduzindo de maneira substancial os
encargos sôbre a economia brasileira
com a exportação do açúcar.
Para a colocação dessas 400.000
toneladas, o Ministério das Relações
Exteriores,
indiretamente,
vem
examinando
a
possibilidade
da
formulação de contratos a médio e longo
prazo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Desejo saber como e
considerado o contrato de médio e longo
prazo.
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Seria um contrato de três a cinco anos de
fornecimento.
Caso semelhante, por exemplo,
existe entre Cuba e Japão Cuba e
Espanha, Austrália e Japão, Formosa e
Japão. São contratos ou convênios feitos
entre governos ou contratos feitos entre
vendedor e comprador em volume
prèviamente determinado e preços
estabelecidos em função de condições
prêviamente combinadas para a ocasião
do embarque.
Essa modalidade de operação
assegura uma tranqüilidade muito grande
sem a pressão do vendedor no mercado
livre. Assim não teremos necessidade de
fazer pequenas ofertas sucessivamente, e
também, tal modalidade de operação
contribuiria, de uma maneira muito
importante, para a própria estabilização
do mercado livre.
O SR. PAULO MACIEL: – Muito
obrigado
pelo
esclarecimento,
Dr.
Mont'Alegre. Iríamos fazer também essa
sugestão, após ligeiro comentário.
O
outro
gráfico
que
temos
estabelece
a
mesma
comparação
só
que,
ao
invés
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de açúcar cru, é feita com açúcar branco.
refinado, e vamos ter, então, a verificação
de que a faixa "noda" se desloca ai para a
flutuação de 6 – 8 – 99, sendo que no ano
de 1964. a "noda" ou a maior freqüência
estatística esta entre 9 e 11.99. Por
conseguinte, mesmo no tipo de açúcar
branco cristal estamos numa situação
perfeitamente apresentável e mesmo
muito boa, pois basta verificar que a
cotação de hoje, do açúcar cristal, é de
6.67.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há resistência, no exterior,
contra o açúcar branco?
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Para o branco brasileiro há uma falta de
padronização. Temos uma grande
diversidade de tipos. O nosso branco não
e muito branco.
O
SR.
PAULO
MACIEL: –
Complementando o que o Dr. Mont'Alegre
disse, lembraria que, num projeto,
fizemos constar essa atual situação. Digo
mais: Talvez conviesse padronizar o
mercado interno.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Não tínhamos padronizado o
mercado do algodão, que não era aceito
em todo o mundo, como o açúcar. Hoje,
inclusive a Bôlsa de Hamburgo recebe o
nosso algodão.
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Quando, regressei da Conferência de
Genebra, passando por Paris visitei a
Bôlsa de Brancos. Trouxe a sua
regulamentação e, através da mala
diplomática, chegarão amostras brancas
fornecidas por aquela Bôlsa para verificarse a possibilidade de adaptação de tipo. A
Grécia é um importante consumidor de
brancos e tem preferência pelo cristal
grande, pelo cristal graúdo. Já ao Irã,
consumidor de 180 mil toneladas por ano,
sòmente interessa receber branco, de
cristal muito miúdo, quase no estilo do
chamado granulado americano.
Há Países que querem receber
brancos em sacos de papel reensacados
em juta; outros, já chegam ao requinte de
exigir sacaria mista, de juta e rayon.
São dêsses problemas sérios que
temos para os casos de brancos e creio
que estamos preparados para enfrentálos bem, com pesquisa de mercados a ser
feita nos Países consumidores de
brancos, coleta de amostras de brancos
habituais de consumo em tôdas as áreas,
de maneira a verificar quais as áreas
onde podemos oferecer os nossos
brancos.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (relator): – A
produção de rayon hoje, receberia com
grande agrado essa notícia. (risos).
O SR. DR. PAULO MACIEL (lendo):
– Chamo a atenção de V. Ex.ªs para êste
ponto. Sendo, inclusive, o Sr. Relator
engenheiro, eu me disponho a dar a
fórmula exata, que e a seguinte:
DxXx

C1
C2

D = preço do dólar deflacionado
X = valor da moeda nacional
C1 = índice regional de preço
C2 = índice americano
Isto confirma, aliás, a tese que antes
expus inclusive com um gráfico.(Lê:)
Vale a pena, ao concluir, chamar
a atenção para êste fato. Comparecemos
com poucas possibilidades, no Acôrdo
de 1948; no Acôrdo de 1953,
pedimos 400.000 toneladas e nos deram
175.000. Podemos exportar mais. Te-
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mos,
no
presente
550.000
toneladas vamos lutar pelo sistema
"mezzo mezzo", no Acôrdo Mundial
de Açúcar. Lutaremos contra a presença
dos não sacaríferos.
Tôdas essas teses serão debatidas
no Acôrdo Internacional do Açúcar.
Estou à disposição de V. Exas.
para qualquer pergunta que queiram
fazer.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Heribaldo Vieira): – Esclareço aos
presentes que o Sr. Paulo Maciel
responderá às indagações feitas sôbre a
parte já explanada. Depois dissertará
sôbre outra parte do temário assim as
interpelações serão dividida de acôrdo
com a dissertação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Todos sabemos que Brasil
não tem condições econômica de
exportação,
devido
aos
múltiplo
problemas. Em tôrno dêles, providências
do Govêrno devem ser estudadas
Mas desejaria indagar do Dr. Paulo
Maciel:
Quais as normas que o IAA está
adotando no pagamento de comissões
das exportações de açúcar?
O SR. DR. PAULO MACIEL: – O
teto é de 2%.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Essas exportações são feitas
diretamente pelo Instituto ou por meio de
intermediários?
O SR. DR. PAULO MACIEL: – O
Instituto recebe o açúcar e o coloca.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há um ponto na exportação
que, segundo tenho notado, não evoluiu:
a exportação a granel. Para isso
precisamos criar, silos, nos portos, e
instalar equipamentos que possibilitem
escoar
o
produto
ràpidamente,
conseguindo condições para que aa
despedias nos portos não sejam tão
grandes, como tem acontecido. De forma
que, Dr. Paulo Maciel, perguntaria a V.
Ex.ª se há estudos nesse sentido, de
melhorar essa situação, porque então
passaríamos a ter grandes vantagens na
exportação ao açúcar.
O DR. PAULO MACIEL: – A
solicitação do Senador José Ermírio
chega no momento oportuno, para mim,
porque hoje está sendo aprontado, no
Instituto do Açúcar e do Álcool, o projeto
sôbre a construção do terminal a granel
no pôrto de Recife, com possibilidade de
utilização para outros cereais, o que,
evidentemente, trará grandes vantagens
não só na parte de economia, por sacos,
como ainda da presença do navio e,
ainda mais, a vantagem da não exigência
de material mecânico. Enfim, Srs.
Senadores,
são
abatimentos
que
poderemos fazer passando a baixar
nossas despesas e ainda trará a chance
de comercialização. Isto porque havia o
problema entre, digamos, armazenistas e
silistas, na confecção técnica e com
relação a êsse projeto a Comissão do
I.A.A. optou pelos silos. Tanto que o
Ministério deu, ao Instituto, uma área para
que se viesse a construir armazéns, ter,
então, de construir também o ilegível,
mas isto é muito caro. Dêsse modo
estamos
condicionados
a
êsses
problemas.
De outro lado, Srs. Senadores, existe
no projeto a justificação econômica, que
já tem seus dados fundamentais. Portanto
o problema se resume na questão do
financiamento, e estamos propugnando
pela área, sendo que o A.I.D. (Agência
Internacional de Desenvolvimento) dará
cêrca de 60% e depois a cooperação do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico.
Então, se passar êsse projeto, o
Instituto do Açúcar e do Álcool poderá
efetivar aquilo que muitos invocam no
papel, mas que não tem ajudado o IAA a
trabalhar até hoje.
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O IAA foi um órgão de defesa
do lavrador e organizou um corpo jurídico
próprio. Hoje o IAA tem que planejar
e fomentar. E' para fomentar temos
que
ter
recursos
para
equipar,
investir e fazer coisas como essa.
Precisamos de recursos hoje, para
ampliar os nossos equipamentos e para,
inclusive, entrar em entendimentos com
outras instituições.
Gostaria de chamar a atenção de V.
Exas. para os inúmeros fundos que
existem: FINEP, DAID, etc.
Afinal de contas o IAA precisa
de
recursos
para
poder
atuar.
Vamos dizer que Sergipe e Alagoas
desejam ampliar determinada usina.
Ora, poderemos utilizar de uma
certa soma de recursos do fundo
de
reconversão
para
êsse
empreendimento.
Para êsse tipo de projeto o FINEP
exige uma comissão e juros bem
acessíveis. Mas é preciso que haja
recursos da instituição para êsse projeto.
De maneira que precisaremos de
recursos para termos a participação na
exportação de açúcar a granel e, amanhã,
na exportação do melaço.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – V. Ex.ª tem razão. O Govêrno
não pode negar financiamento a tudo que
é autofinanciável.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Permita-me
interromper por um momento os debates,
Dr. Paulo Maciel, pelo seguinte: já
estamos às 11 horas e 20 minutos – o
tempo está-se escoando ràpidamente. O
assunto que V. Ex.ª traz ao conhecimento
da reunião é dos mais palpitantes e dos
mais momentosos. Todos nós estamos
sedentes de informações...
O SR. PAULO MACIEL: – Estou
inteiramente às ordens da douta
Comissão.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – ...referentes a
tão palpitante assunto, e estamos
verificando que o tempo não está sendo
suficiente para um total escalecimento
dos assuntos que ainda devem ser
ventilados pelos Senhores Membros da
Comissão.
O SR. PAULO MACIEL: – Estou
inteiramente às ordens.
O
SR.
HERIBALDO
VIEIRA
(presidente): – Consultoria então, ao
Senhor Relator, o nobre Senador José
Ermírio se não seria melhor que, em vista
de estar na pauta dos nossos trabalhos
no Congresso o projeto de reforma do
Instituto de Açúcar e do Álcool, o Dr.
Paulo Maciel sôbre o projeto se referisse
numa outra data.
O
SR.
SENADOR
ERMÍRIO
(relator):
–
Hoje
teremos
o
comparecimento
dos
Exmos
Srs.
Ministros do Planejamento e da Fazenda.
O SR. SENADOR HERIDALDO
VIEIRA (presidente): – Poderíamos
marcar uma nova reunião para à
noite, quando, então, o Dr. Paulo
Maciel
continuaria
sua
brilhante
explanação,
inclusive
detendo-se
especialmente na questão da reforma do
"I. A. A."
O SR. PAULO MACIEL: – Estou
totalmente à disposição da Comissão.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Por recomendação médica
não posso mais manter aquêle ritmo de
trabalho que até então mantinha. Não
poderei ir até muito tarde da noite.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Os assuntos que
o Dr. Paulo Maciel focaliza, na Comissão,
são os mais interessantes.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Bem, com relação ao projeto
do I.A.A., ou melhor dito, projeto que
reformula aquele Instituto, gostaria de
fazer perguntas relativamente aos Arts.
11 e 12.

O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – A não ser e que o
Dr. Paulo Maciel quisesse fazer uma
síntese de seu pensamento a respeito do
projeto que está na pauta dos nossos
trabalhos.
O SR. PAULO MACIEL: – Com
muito prazer farei a síntese, mas
1 gostaria que os Srs. Senadores
formulassem os quesitos aos quais
eu daria a resposta adequada em
função do nôvo projeto que ora tramita no
Congresso Nacional.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Parece-me
que, com referência aos Arts. 11 e 12, há
uma pequena confusão, e a razão é a
seguinte pelo que está sendo tratado
nesses artigos, os plantadores de cana
não têm, realmente, obrigatoriedade de
plantar cana de boa qualidade, o que
irá dificultar o trabalho dos fabricantes
do açúcar. O que realmente seria
interessante é que nesses itens
ficasse bem explícito que os plantadores
de cana não devem e não podem
plantar cana de qualidade inferior,
plantar cana com rendimento baixo
e bagaço demais, liquidamos com
o rendimento. E há a questão do prazo
de entrega da cana. No Nordeste êle é
de 48 horas, mas o ideal seria de 36
horas.
O SR. PAULO MACIEL: – O Sr. vai
ter o apoio integral dos produtores.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Há o fator
transporte. Temos que conciliar uma
coisa com a outra.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O ideal para o fornecedor é
que a cana seja entregue logo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Heribaldo Vieira): – O rendimento é
menor.
Não se pode conciliar com o fator
transporte. Deve-se conceder o aumento
do tempo.
O DR. OMER MONT'ALEGRE: – Há
dos problemas, Senador Heribaldo Vieira,
o primeiro deles, dizem os Havaianos e
Porto-riquenhos que a cana é um corpo
que, cortado, é corpo morto e como todo
corpo morto entra fácilmente em
decomposição.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Perfeitamente, estou de
plano acôrdo.
O DR. OMER MONT'ALEGRE: –
Outro problema, um dos grandes
fatôres responsáveis pela queda dos
rendimentos industriais no Nordeste,
um dos fatôres apontados pelos
diversos técnicos nacionais e estrangeiros
que têm visitado a região, nos
últimos tempos, inclusive as equipes
que hoje estão em Pernambuco,
Alagoas, técnicos do Havai, de Pôrto
Rico e outras áreas, é de que a cana
cortada e retida no campo, chegada na
fábrica depois de 24 horas, é responsável
por uma perda que estimam de até 5
quilos de açúcar. E' o processo de
inversão.
48 horas, também, achei um
pouquinho demais; 24 horas seria,
realmente, ideal. Tem que haver uma
programação no processo de logística
entre o campo e a fábrica, considerando o
transporte.
O SR. SENADOR JOSÉ EMÍRIO
(relator): Como talvez 24 horas seja
coisa rápida, eu colocaria 36 horas e, no
próximo ano poderia ir a 24, à medida que
se fôssem adaptando a um sistema
melhor.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Heribaldo Vieira): – A grande dificuldade
é o transporte.
O SR. DR. PAULO MACIEL: – Vou
formular tôdas as perguntas, para
responder.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Essa questão dos Arts.
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11 e 12 é a principal objeção do projeto.
No § 3º do Art. 12, esta o aumento para
48 horas.
Há clima quente no Nordeste; com
isso, o Brasil perderá muito na produção,
o que encarecerá o fabrico do açúcar.
O
SR.
DEPUTADO
LINO
MORGANTI: – Eu desejava saber sôbre a
transferência das usinas. Como V. Sa.
justifica isso e como pensa que sei feito?
O SR. SENADOR JÚLIO LEITE: –
Seria interessante que todos os membros
da Comissão Especial formulassem
perguntas; não se justifica que apenas
alguns tenham esclarecimentos. O Dr.
Paulo, em outra oportunidade, poderia
prestá-los.
O SR. DR. PAULO MACIEL: –
Vamos fazer.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Mas é contrário que
alguém, na outra ilegível requeira.
O SR. PAULO MACIEL: – Eu
gostaria de me referir às perguntas do
Senador José Ermírio e do Deputado Lino
Morganti depois de fazer pequena síntese
sôbre a filosofia adotada com referência
ao projeto.
Se fôr chamado pela Comissão o
Mista terei muito prazer em fornecer
novos esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Viera): – Penso que não
haverá essa oportunidade, mesmo porque
seria anti-regimental. Por isso mesmo, a
despeito de o Regimento Interno
estabelecer
que,
nas
confissões
especiais, sòmente Senadores possam
fazer uso da palavra, é com grande
satisfação que admito que os Srs.
Deputados façam também perguntas
ultrapassando o próprio regimento, pois
acho que todos estarmos desejando tais
esclarecimentos.
Tem a palavra o Sr. Paulo Maciel.
O SR. PAULO MACIEL: – Em
primeiro lugar, gostaria de lembrar aos
Srs. Senadores e Deputados que nós não
seguimos o critério de, já no Art. 1º de
uma lei, dar uma filosofia, isto por que a
discussão de um projeto a êsse tipo, pelo
próprio debate das posições filosóficas,
no sair tido da filosofia econômica,
demandaria muito tempo.
E' preciso, agora, que eu esclareça
qual a posição.
O problema é o seguinte, só
poderemos exportar se houver vantagem,
não digo para o Instituto, mas para o
Brasil,
coma
entidade
econômica
financeira.
Esta
mobilidade
do
mercado
internacional não é global; é muito
variável, e como é variável deve ter uma
conotação, porque não podemos deixar
de cumprir aquilo que é do Acôrdo
mundial e aquilo que é da cota
americana.
Perguntarão V. Exas., com a
experiência que têm: mas a cana é
plantada com dezoito meses?
Evidentemente, me disponho a
colocar isso no Projeto. Apenas deixei
que fôsse regulamentada a idéia de que o
plano de safra tem que ser trienal. Sôbre
o assunto há o contingente do consumo e
exportação. Pode haver uma correção
técnica de ajustamento no final do projeto,
sempre com 18 meses.
Outra parte do Plano que pode ser
ajustada é a que diz respeito a safras,
assunto de regulamentação. Não acho
conste da lei. Se, amanhã, por motivo
muito simples, no orçamento monetário,
como será financiada á produção
brasileira? Qual será a gravidade? O
Banco Central vai dizer sue não financia.
Não podemos continuar fazendo planos
de safra, durante o ano. E' evidente que
se impõe, em face da crise do mercado
mundial, um plano trienal.
Outro ponto é estabelecer um
estoque regulador. Sempre fugimos à
idéia de estoque regulador. O que, te-

1874

Quarta-Feira 27

mos é estoque passagem, maior ou
menor. Passagem muito pequeno, entre
nos. Cumpre que se diga a verdade.
Sempre que jogamos no Acôrdo
Internacional do Açúcar, confundimos o
estoque passagem com o estoque
regulador. Esta é a verdade. Temos, no
entanto, que manter estoque regulador,
evidentemente financiado. Perguntariam
V. Exas.: Onde está o financiamento?
Respondo que no projeto primitivo do IAA,
onde nos referimos a vários casos de
financiamento. Mas, o Ministro a que
estamos jurisdicionados achou êste
assunto inócuo, porque da alçada do
Conselho Monetário, que todavia não foi
financiar o estoque de retenção. Mas
estamos dispostos – e todo mundo sabe
que o Congresso vai receber de braços
abertos – a aprovar o Convênio
Internacional, para o estoque de retenção.
Não podemos ser positivos neste
aspecto, porque ele está fora das normas
monetárias e nas impeliria a entrar em
desacôrdo com a política de desinflação
seguida pelo Govêrno. Mas propomos
que se aceite a idéia de um estoque de
retenção que está no Acôrdo internacional
que vamos futuramente assinar, ou não
assinaremos, mas que é uma defesa para
o produtor, que assim teria uma
segurança.
Outro
aspecto
para
o
qual
chamamos
a
atenção
dos
Srs.
Congressistas
é
a
questão
do
contingencimento para o consumo e para
a exportação. Estabeleçamos uma cota
de retenção.
Em terceiro lugar, queremos propor
aos Srs. Deputados e Senadores a idéia
de modificar um pouco e sistema que, ao
mesmo tempo, é de colisão e de
controvérsia
entre
produtores
e
fornecedores. De logo permito-me
responder à pergunta do Senador José
Ermírio. O problema – a meu ver – não se
pode colocar em têrmos de rentabilidade
apontados por Mário Tamoorindegui, nem
no meu ponto-de-vista pessoal. Sei que
algum fornecedor pensa assim, de se
ilegível três vêzes o condimento quer
ilegível. O que temos de casar é
justamente a totalidade vertical do preçobase e, então, admitir a valorização da
sacarose. A pergunta do Senador José
Hermírio procede.
O rendimento, para valorização da
sacarose em pureza, é tomado na
emprêsa. O fornecedor que proporciona
três vêzes o rendimento, quer ter preço. A
lei anterior não permitia o decréscimo. Na
realidade, há acréscimo e decréscimo
dentro do fornecimento. A meu ver,
satisfiz à pergunta de V. Exa, Senador
José Ermírio.
A sistemática de preço, que há, e,
infelizmente, não veio na pergunta de
nenhum Deputado ou Senador, vou
apreciar no fim de minha exposição.
Na realidade, é preciso que se dê
condições de sobrevivência ao IAA. Não
se enganem – permitam-me a expressão
– com a velha tática, ilegível. Assim, Srs.
Senadores o contingente de exportação é
útil desde que haja o plano trienal,
quando, de antemão, já se saberá que se
produzirá, digamos, em dezoito mêses, e
que poderemos produzir atingindo tanto
ou quanto o exigido no Acôrdo Mundial, e
enquanto isso não se firma, a nossa idéia
é nesse sentido de mezzo a mezzo.
Isso Porque um produtor, que
presumiu que iria ganhar determinada
concorrência, depois então resolve
colocar a mercadoria no mercado
internacional,
gravosamente,
pois
sabemos que haverá vantagem vamos
para determinada área. Então a emprêsa
tem de admitir que haja disponibilidade
das cotas de retenção.
Por outro lado, o problema de
retenção já foi justificado por mim.
Mas, Srs, Senadores, sei que
há muita divida de financiamento
da produção; sei que dizem que
não adianta investir, que não adianta
financiar a agricultura que não adianta

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
o financiamento à produção. Entretanto,
se o total da arrecadação da taxa –
vêde bem – fôsse destinado ao
financiamento
da
produção,
não
serviria sequer ao financiamento da
produção do centro-sul, porque os
cálculo, do IAA – e me disponho a
debater esse problema com qualquer
técnico do Banco do Brasil e do Banco
Central – é de 80 bilhões, e o Govêrno só
dá 50 bilhões.
Êste é o problema que tenho
para expor. Entretanto, continuamos
com um sistema integrado com o
Banco do Brasil, e nós continuamos
aguilhoadas. É por isso que a Comissão
Executiva do Instituto do Açúcar e
do
Álcool
é
presidida
por
um
representante do Banco do Brasil e nós
desejamos que o Banco do Brasil
continue a financiar o Nordeste dentro
do teto tradicional de 80%, ou seja,
dentro dos tetos que já vinham
realizando. Digo mais, para que V.
Exas. não me inquinem de qualquer
participação bairrista: sou dos que
acham fique o financiamento no Sul
deve aumentar, não porque desconheça
que a economia ali é mais forte;
não
porque
desconheça
que
V.
Exas. consideram que no Nordeste,
sobretudo em Pernambuco, Alagoas e
Sergipe, onde o açúcar é a economia
dominante no sentido técnico do têrmo,
ou
seja,
aquela
que
apresenta
conseqüências positivas ou negativas
e que não tem, matemàticamente,
reversibilidade igual, No centro-sul não
há economia dominante, como não o é
em Minas Gerais, não o é em São
Paulo e o é no Município de Campos, no
Estado do Rio de Janeiro – e vejam – é
apenas um município daquele Estado da
Federação.
Ainda
assim
entendo
que deve haver um aumento do
financiamento da produção centro-sul. O
fenômeno fundamental não é a falta de
financiamento. O que há é uma
velocidade de produção. Não nos
iludamos:
poderemos
destinar,
da
taxa,
maiores
recursos
para
as
cooperativas, mas destinar tôda a taxa é
impossível. De 72 biihões tinhamos
24 bilhões, restando 48 bilhões, com
que financiaríamos o cento-sul de
País. Essa taxa tem o sentido de uma
política de inversão no Nordeste,
para que não apresente os índices
que hoje apresenta. O Sul não se deve
preocupar com o açúcar. No momento, o
que há é a revolução tecnológica, como
disse o Presidente Kennedy. É preciso
que a taxa tenha essa destinação.
A situação real é de que a
arrecadação do IAA está fraquíssima.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Uma de minhas perguntas
versa exatamente sôbre: Qual a receita
prevista para o exercício de 1966, se
aprovado o Projeto de Lei nº 11, de 1965.
de acôrdo com a mensagem do Poder
Executivo?
Qual
sua
elevação,
relativamente ao exercício anterior?"
O SR. PAULO MACIEL: – Gostaria
de lembrar à Comissão que quando
Leonardo Truda fundou o IAA, o preço era
de Cr$ 30 e a taxa era de 3% e, hoje, é
de Cr$ 113 básicamente.
A situação do IAA é difíciI. V. Exas.
estão perfeitamente esclarecidos que os
Cr$ 116 não dão pala cobrir a despesa do
pessoal ativo. O IAA é um instituto sui
generis: o fundo de aposentadoria é
mantido pelo próprio Instituto. O exército
da reserva é mantido pelo exército da
ativa.
A situação é absolutamente caótica a
partir de janeiro. Quero esclarecer a V.
Exas. O seguinte: vamos supor que se
atenda tudo isso. Perguntaria: Qual de V.
Exas. não está de acôrdo em que o IAA
precisa sair da fase de contingenciado, de
justiça administrativa, num exemplo único
e magnífico, num direito único do Direito
Desportivo Brasileiro, que é uma
autenticidade nacional, quem não está
de acôrdo, fora dessa faixa?

Quem não concorda que é
preciso partir para um órgão de
planejamento e fomento? É preciso que
se faça uma fusão, justiça onde fôr
necessário.
Fizemos
um
estudo
sôbre
usina média desde Leandro Maciel, mas
não foi aplicado, Temos os estudos de
Mont'Alegre e Saldanha Guanabara
para de fazer uma fusão. Sabemos que é
muito difícil aproveitar os subprodutos de
que Campos está cheio. Fazer em
São Paulo, o grande celeiro industrial do
País, o aproveitamento dos subprodutos.
Por que não sairmos para o furfiral?
Por que? Numa hora em que a lavoura
canavieira está em crise, temos de
pensar no dia de amanhã. Não se
legisla só para hoje. É preciso que,
através do IAA, se faça um esfôrço,
com a adoção do sistema de
cooperativas, para que a produção
defenda a produção. A auto-defesa.
Em algumas de suas últimas declarações,
já dizia o Presidente Kennedy que
uma das condições da democracia
é a concorrência pasta nos diversos
têrmos.
Saindo um pouco da sistemática
geral, gostaria de, agora, descer a uma
particularidade.
Sou
pernambucano,
honro-me de sê-lo, mas tenho sofrido de
certa imprensa, a acusação de que não
teria atendido suficientemente ao meu
Estado. Deixo à história e à crueza dos
fatos a resposta. Tenho procurado, antes
de tudo ser brasileiro, atendo aos
reclames brasileiros com sensibilidade.
Do contrário, talvez sofresse outro tipo de
acusação, também não justificável, de ser
um sulista a autrance.
Então, Srs. Senadores, vimos em
têrmos claros, tópico por tópico, êsse
debate sôbre o mercado internacional,
que foi para mim uma ótima oportunidade.
Sôbre o ponto de vista de contingentes,
penso que tem de ser tomado, pois
sabemos dos contingentes deferidos de
cem
milhões
de
sacas
mas,
evidentemente, dentro dêles podemos
tomar – o Decreto número 831 permite a
percentagem dessa realização e isso
interessa a todo o Brasil. Interessa a São
Paulo fundamentalmente, porque sendo o
Estado que mais concentra produção, não
interessa a êle travam a luta que
travamos,
no
mercado
externo,
enfrentando área por área, e ainda tendo
de enfrentar Campos e Minas Gerais.
Portanto, interessa ainda a Minas Gerais.
como também ao Nordeste.
Quero chegar às razões que as
fundamentaram nos motivos, e como
podemos, talvez, debater num clima sem
parti-pris, seria ilógico que o grande poder
soberano da Nação que vai optar, o
Congresso, que chegássemos com
qualquer presunção de que o projeto não
fôsse receber adaptações.
O Parlamento é um Poder político
por excelência, é um Poder de
acomodação. Agora vamos fazer essa
acomodação sem ânimo nenhum sem
parti-pris.
E'
isso
que
espero
sinceramente de V. Exas.
Dizia eu que o problema do
financiamento, a meu ver, é vincular
realmente a política que o Banco do Brasil
sempre fêz de defender ao Nordeste 80%
– no sul atingiu êste ano, em quantidade
pequena, 61,5% Não podemos sair disso.
Temos, no plano de dezembro de pôr
essa despesa no orçamento.
No projeto eu coloco uma verba para
as cooperativas, talvez tenha que ampliála, porque não pus cooperativa de
fornecedores. E' preciso que se diga, e eu
digo lealmente, que embora não conste
na lei, acho que é dispositivo
regulamentar. Caberia aos próprios
produtores, no plano de safra, condicionar
a recepção dêsse dinheiro a também
formarem capitais em suas próprias
cooperativas e, pouco a pouco, irem-se
formando para financiar.
Assim é que se resolve o problema
e não querer passar de repente, tô-
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das
as
verbas
do
Instituto
para
financiamento.
Podemos
admitir –estamos inclinados a isso – que
na safra de 1965-66, que sofre
as conseqüências de um plano que
não foi nosso e não podemos analisar,
possamos estabelecer maior refôrço para
financiamento.
Não
estamos
descuidados
dêsse problema que é fundamental
apenas, temos que confessar lealmente,
claramente
que
o
problema
do financiamento tem que ser colocado
no Orçamento monetário da União.
Tem
que
ser
o
problema
da gravosidade, como também o
Instituto não agüentaria de maneira
alguma, com essa arrecadação, não
daria para o financiamento do Centro-Sul,
em condições precárias, nino acabei de
informar.
O nosso papel é outro, nosso papel
é
instrumentar
o
Instituto
para
desempenhar cada vez melhorar a
função que sempre teve junto ao Banco
do Brasil e hoje passar para a outra
fase que todos esperam: investir,
fomentar etc.
Então, estabelecidos, analisados
êsses problemas do contigente de
exportação
e
do
estoque,
de
estabilização, haverá o problema do
custo.
Sôbre o problema custo, o Senador
José
Ermírio
levantou
o
ponto
fundamental, em que todos estavam
curiosos e eu já respondi em parte: em
primeiro lugar, o que proponho é que se
passe de um levantamento de custo.
Êsse têrmo bonito "função-custo" parece
pedante, mas não é. Sou dos que
admitem que não é pedantismo
terminológico, nem de qualquer espécie.
Não
podemos
é
consentir
num
levantamento apenas contábil. O que
aconteceria se assim fôsse? – em
primeiro lugar quando o levantamento
contábil se conclui, com tôdas as
divergências inclusive com tôdas as
divergências inclusive com tôdas as
fraudes – V. Excias. o sabem – o tempo já
passou,
e
temos
que
fazer
reajustamentos para corrigir a inflação.
Então, isso não funciona. O custo é mais
perfeito, porque vamos ter volume de
insumos que, dentro de três anos, não
serão alterados.
Adaptando o prêço à função-custo V.
Exas. terão, evidentemente, o custo bem
elevado. Isto corrige um equívoco, pois os
rendimentos são tomados em têrmos
tradicionais. E temos de tomar os
rendimentos através de levantamentos
econômicos, ano a ano. Não nos
iludamos e vamos por as cartas na mesa.
Não vamos tapar o sol com a peneira:
com relação à situação dificultosa que
houve no centro-sul, o rendimento por
hectare foi muito maior que o rendimento
normal. E' êsse, realmente, o problema.
Se queremos ter uma verdade de
preço, inclusive, para justificar e excluir
qualquer benefício exagerado, por
exemplo, para regiões subdesenvolvidas
eu, por outro lado também, excesso de
lucro a regiões mais desenvolvidas,
vamos levantar o custo por sistema
técnico como autênticamente êle o é.
Por outro lado, haveria sempre o
célebre problema da cana e nesse
problema precisamos tomar uma atitude
conciliatória. Não podemos abandonar o
fornecedor à própria sorte, de maneira
alguma: não podemos deixar essa
fórmula de 56% baseada num artifício
algébrico. Há que tomar uma tonelagem
ao preço vertical. Porque o fornecedor
terá seu preço assegurado, como tem
hoje,
através
da
Comissão
de
Financiamento da Produção. E por que
não tê-lo?
Agora, o que é justo é que o
usineiro
não
pague
através
de
um rendimento irredutível – isso está
errado – e que não vá pagar por
categorias que já não mais existem.
Então, a combinação era esta: tomar o
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preço de tonelada depois o rendimento
em sacarose e pureza dentro das
empresas. Quem tiver melhor; o
fornecedor que fornecer bem ganha,
mas também quem fornecer mal leva
pau.
Essa a verdade dos fatos.
Havia,
evidentemente,
duas
correntes
divergentes:
a
dos
fornecedores e a dos usineiros. Com
a
experiência
de
30
anos
de
açúcar, sabemos demonstrar que só
podemos pagar açúcar através de
um encontro, através de perspectivas
políticas, porque é tal a divergência
entre
fornecedores
e
produtores
que temos de compor média a todo
momento. A média era essa: enquanto
os fornecedores diziam vamos medir tudo
no campo", os usineiros diziam vamos
medir tudo na usina. Parece-me que o
bom senso e a técnica aconselham que
se meça na Usina.
Admiro e até louvo que o
Senador José Ermírio, que é homem
de
usina,
tenha
lembrado,
com
espírito público neste caso demonstrado
que na realidade os fornecedores
seriam prejudicados se fôsse até 48
horas.
Não seria a melhor solução, mas foi
um meio têrmo. E êle propôs solução de
média política, também para 36. Agora a
idéia que nós tínhamos, uma vez que já
sabemos que até média nesse sentido
era fazer uma composição de 48 horas,
revelo francamente que 48 no princípio,
durante um certo prazo, depois de um
ano, dois ou três, poderá chegar a 24.
Essa era, me parece, uma situação
consentânea.
Agora,
Senhores
Senadores,
levantados os custos, vamos para o
problema dos preços.
Quero confessar a V. Exas.,
lealmente, asim como na velha teoria das
funções: o preço, que é uma função, pode
apresentar um máximo e um mínimo. O
preço mínimo seria o preço mínimo do
custo regional mais baixo; êste, sem
dúvida alguma, seria o preço de São
Paulo.
Pergunto
a
V.
Exas.:
Em
primeiro lugar, não seria a mais ingênua
e a mais anti-técnica das soluções e,
isto sim, escoimada de um revanchismo
de mau sentido, pagar o preço de
Piracicaba, São Paulo? Não seria
acrescentar um frete, que ninguém sabe
qual é, para formar o preço do Nordeste?
Não defendo o Nordeste mas uma vez
que o acôrdo é de frete, o produtor
paulista poderia consignar lá. Sabemos
que a Constituição não tirou de ninguém o
direito de fazer.
Em segundo lugar, êsse frete seria
aleatório; em terceiro, só teria um sentido
para pernambucanos ou alagoanos que
gostam de usar o "ismo" como adjetivo –
pernambucanismo,
alagoismo,
sergipanismo, etc., adjetivo doentio.
Assim, seria a revanche sôbre os preços.
Mas, tecnicamente não tem justificação.
Permito-me discutir francamente com
seus autores. Se assim fôsse, como
seriam
os
preços?
Sabemos,
evidentemente, que se fossem os de São
Paulo, começaríamos por fechar o próprio
Estado do Rio. O que deve o Govêrno
fazer? Subsídio fiscal ou subsídio
setorial? Seria menos uma defesa técnica
e jurídica do que, evidentemente de
subsídio setorial. Vamos para a contra
fixação.
Nada mais cômodo para mim como
nordestina, do que dizer a V. Exas. e pôr
no projeto o preço máximo do Nordeste.
Não sou ingênuo. O marginalismo do
nordeste tem que ser eliminado, para que
se faça uma média de produção capaz de
lhe dar 64%. Evidentemente não
poderemos tomar o preço máximo sem
admitir a outra parte que cumpre
examinar, a do consumidor.
Marchamos para duas outras
alternativas.
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Soube que houve comentários e
até hilariantes em se pedir uma lei
de alternativas. Essa alternativa poderia
ser decidida no Conselho Monetário,
como
no
órgão
coordenador
do abastecimento, o que não toca
nem sensibiliza a minha vaidade. São
preços estudados pela SUNAB ou
pelo órgão coordenador. Como homem
do
Govêrno
sou
disciplinado,
jurisdicionado ao Ministro da Indústria e
do Comercio, ao Conselho Monetário, ao
órgão de abastecimento e ao Sr.
Presidente da República. Em nada me
fere isso. São opções que devem ser
feitas. Isso, no dia de amanhã, poderia
dar como válidos dois preços e no dia
seguinte como válido o preço de
equilíbrio.
Quais as razões dessa opção, e
quais as derivações que podemos fazer?
Não me iludo e quero falar franco. Não
desconheço nem me apanhará de
surprêsa
o
texto
da
Emenda
Constitucional que apregoa a reforma
tributaria. Nós, diante desse projeto se
tivermos espírito público e não quisermos
iludir ninguém, poderemos acomodar a
solução melhor dentro do que o projeto
prevê.
Em primeiro lugar, a solução do
preço médio nacional provável. O grande
problema é a transferência de recursos.
Digo a V. Exas., com tôda a franqueza,
que não me impressiona. Sabe-se que há
sapatarias no centro-sul que depositam,
Art. 34, no Nordeste. E' só consultar o
fichário do Banco do Nordeste e então se
beneficie as indústrias que não há por lá.
Em segundo lugar, o célebre argumento
de facilitar a usina tal ou qual. Vamos ser
claros.
Façamos
um
preço-médio
nacional, e a correção de custos não se
fará para as usinas que demonstrarem
índice de produtividade igual à da região
de produtividade maior. Estaria, assim,
eliminada a usina tal ou qual.
Aceito plenamente que as usinas
marginalizadas,
evidentemente
marginalizadas, que dentro de três anos
não aceitassem a correção de custo
deixassem de recebê-la no ano que
fixassem o preço-médio.
Não estou aqui para iludir ninguém.
Compreendo muito bem que a esta
altura o têrmo contribuição não é perfeito.
Com um Fundo sòmente uma parte se
destinaria à correção dos custos;
outra parte poderíamos vinculá-la ao
financiamento de cooperativas: na medida
de defesa ao plano de safras e,
então, não haveria eiva, em primeiro
lugar, de subsídio. Em segundo lugar, do
que colocássemos no projeto, sòmente
um tanto se destinaria à correção de
custo da região menos favorecida; outro
tanto, às cooperativas; e outra parte, à
exportação.
Não se poderá alegar a menor eiva
de prioridade para quem quer que seja. O
representante mais extremado não
poderá argumentar que o Estado tal não
foi
beneficiado.
Pode
haver
financiamentos
de
cooperativas,
reexportação, etc.
Alega-se que há um preço médio.
Tomemos o exemplo de agora. Se a
arrecadação média fôsse de Cr$ 600;
40.000 dariam 24 bilhões. A despesa de
manutenção de IAA é elevada mas, em
qualquer hipótese, teríamos uma taxa
significativa, capaz de dar ao Instituto um
sentido de manutenção.
Nesse sentido podemos conversar
livremente e há várias soluções.
Há uma série de consideranda a ser
feita. Em qualquer caso um sistema de
taxas tem que veicular.
O Sr. Senador José Ermírio pergunta
qual a despesa do Instituto.
Quase todos são homens de
emprêsa e posso afirmar que o Instituto
hoje é oneroso. O saldo da balança
financeira é muito menor do que o saldo
da balança econômica, o que comprova a
deterioração de recursos.

Na verdade, temos que manter uma
casa e não fui eu o seu criador.
O Sr. Senador José Ermírio e eu
somos pernambucanos e sabemos que
tudo
isto
está
vinculado
um
empreendimento – COPERBO.
Existem funcionários em grande
número, muitos aposentados e inativos, e
tudo isto recai sôbre o Instituto.
Então, essa soma atinge um teto de
24 bilhões. E' a verdade dos fatos. Por
conseguinte, o pedir-se até 25% da taxa
para isso não assombra ninguém.
Estamos dentro dos preceitos mais
técnicos, até dentro da Lei Orgânica do
Brasil.
Gostaria de lembrar que, hoje, o
Instituto realiza, bem ou mal, um
investimento de quase 16 bilhões –
samando-se os trezentos cruzeiros do
tempo de Carvalho Pinto, os quinhentos
do ano seguinte, os oitocentos do ano
passado – e vamos sobrevivendo. Mas
não conseguiremos sobreviver e seguir
apenas com a arrecadação do diferencial.
Temos de ter o diferencial e outra parte,
para financiar, para cooperativas, para
investir em financiamentos no Nordeste,
sem fechar a questão.
Por seguinte, há, realmente, uma
justificação
para
essa
taxa.
Evidentemente, temos de mantê-la. Mas
não é lógico que nós, no passado,
tenhamos tido capacidade de financiar e
de investir, e hoje não possamos fazê-lo.
Então, vamos estabelecer uma
programação de emergência, com
disposições transitórias da safra que vem,
porque se fôrmos pensar que o mercado
nunca se estabilizará, então estaremos
firmando um pacto de que não vale o
investimento. Temos, pois, de estabelecer
o problema.
Respondendo outras perguntas que,
me foram formuladas, gostaria de
enfrentar, desde logo, o problemas,
abordado pelo Deputado Lino Morganti,
uma vez que já tive o prazer de atender,
parcialmente, às indagações do Senador
José Ermírio.
O
Deputado
Lino
Morganti
interrogou-me
a
respeito
das
transferências de novas usinas, sôbre as
condições técnicas para tanto.
Desejo responder claramente. Em
primeiro lugar ainda não é a posição da
lei mas pode ser no Congresso Nacional
a respeito das usinas terem condições
técnicas mas não diante dos contingentes
nacionais, de o serem montadas já.
Poderá ser o problema se esta Casa
assim o resolver. Se fala na transferência
de usinas novas para o caso de quando o
houver aumento de produção.
Agora, quanto à questão do mérito
da transferência, gostaria de enfrentar o
problema, como disse, claramente, pois
poderão os Srs. Congressistas pensar
que no caso de aumento de produção no
atender à produção externa será mais
válido ter empresários novos ou
empresários com tradição açucareira, e
que nesse caso teriam de ser
empresários
marginais.
Não,
Srs.
Senadores. Srs. Deputados, o que se
permite é a que seja um empresário
premido peIas condições ecológicas, de
verdadeiras usinecas, de usinas que se
desenvolvem em morros, como em
Pernambuco. Não se pode esperar que
tenham
condições
para
se
desenvolverem.
No projeto, essas usinas poderão
comprovar dois índices magníficos:
algumas delas não devem nada ao IAA
nem ao Banco do Brasil. Posso citar um
exemplo: a Usina de Pedrosa. Entretanto
está instalada em um morro, sem
condições de aplicar as técnicas
modernas. Então ela poderá ser
transferida amanhã.
Posso citar o exemplo de outros
empresários nesse mesmo caso, que o
apesar de serem excelentes, têm que
mudar de local, para não morrerem de
inanição. A não ser que V. Exas.
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se atenham a ilegível equívoco
de redação, que foi um têrmo inferior
ou superior nesse parágrafo aqui.
Também não é êsse caso. E' óbvio que é
emenda simplesmente de redação que
qualquer Deputado poderia redigir. Mas aí
quem poderia pensar nessa atitude
negativista? Se houver, e quando houver
aumento de produção, por que não
transferir, tanto mais que se condiciona à
localização não adequada a todos os
contribuintes da legislação trabalhista?
Poderemos nos ver na contingência de
transferir a usina "tal" para São Paulo.
Evidentemente – eu não o desconheço –
há ingerências políticas que podem
alterar totalmente um planejamento por
nós feito.
Desejo frisar mais uma vez que,
absolutamente não há o sentido de
perturbar a zona "a", "b", ou "c". Poderá
haver, vamos dizer por a ipotese, o caso
de falência compulsória mas êste não é o
papel do Instituto.
Passemos, agora. a responder às
perguntas do Sr. Senador José Ermírio, a
primeira das quais termina indagando
"...qual a política empregatícia para 66"?
Começo dizendo que depois de um ano e
seis meses de administração à frente do
Instituto, não nomeei, absolutamente,
ninguém, e tenho, até de enfrentar, como
homem público de Pernambuco, o ônus
de uma certa impopularidade. Estamos
conseguindo implantar uma fábrica de
proteínas, que não existia nem em
projeto. Afirmo categòricamente que tive a
honra de fazer o projeto econômica e
industrialmente.
Tive a honra de fazer a construção
civil e comprei todo o equipamento. No
tempo em que era fábrica apenas no
papel, já tinhamos de 40 a 60 operários
recebendo.
Aceitei
o
ônus
da
impopularidade revolucionária e a assumo
gostosamente, pois sou revolucionário e
posso prová-lo.
O que fiz, apesar das críticas
de certas pessoas que estão no
histórico do Instituto, foi fechar destilarias
de
aguardente
depositárias
de
arquivos que não se conheciam destilaria
transformadas
em
galinheiros
e
outras
como
a
de
Piracicaba,
remunerando seus dirigentes, apesar de
não funcionar.
Tive a honra de levantar o patrimônio
do Instituto, que era desconhecido, de
máquinas entregues a determinados
produtores, que as usavam sem pagar,
inclusive emprêsas da União que
precisavam de vagões, dos vagões vazios
não utilizados.
O que fizemos foi produzir e eu
desafio: não se aponta um operário ou
funcionário por nós colocado. O que
encontramos foi um acervo, e temos que
mantê-Io. Não vamos pensar nesta hora
de demitir ninguém, mesmo porque é um
direito assegurado pelo Estatuto do
Funcionário Público.
Temos que pensar no aumento de
vencimentos amanhã, que teremos de
pagar. Não era culpa minha, Srs.
Senadores e Deputados, que se deixasse
o funcionalismo do Instituto sem fundo de
aposentadoria e, nesta hora, sabem V.
Exas. que o acêrvo que a Revolução
encontrou, nesse particular, foi a
declaração dos outros Institutos dizendo
que as bases atuariais não permitiam ao
Instituto a ou b incorporar os funcionários
do I.A.A. Temos que admitir, com a
colaboração de V. Exa., o fundo de 3%
para arrecadar o suficiente para que
amanhã o IAA possa beneficiar o seu
corpo de bons funcionários que se vão
aposentar dentro em breve e estão
sujeitos a essa situação grave de não
terem amanhã, como se alimentar. Essa a
declaração dêles. De maneira que
respondo com satisfação à indagação...
O
SR.
DEPUTADO
LINO
MORGANTI: – Permite V. Exa. uma
interrupção? Tem urna parcela absorvida
pelos inativos?
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O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' a minha pergunta nº 10.
O DR. PAULO MACIEL: – Tenho
aqui: inativos, 607 mínimos; pensionistas,
4 milhões, 727; salário família, 816;
contribuição previdência social, 92.
V. Ex.ª pergunta se, a despesa tem
aumentado ou diminuído. Justifiquei-a,
quanto à parte de pessoal e material, o
que, aliás, consta do Plano de Economia.
Tais despesas deverão ser pagas até
dezembro de 1966.
Há um projeto de ordem técnica e
econômica, destinando a Pernambuco a
verba de duzentos milhões de cruzeiros
para essa finalidade. Não podemos,
entretanto, aprova-lo; seria mesmo
demagogia, porque, uma lei é feita para
ser cumprida.
O nobre Relator perguntou qual a
Receita proposta no projeto para 1966.
Responderei que a Receita prevista
é exatamente de setenta e dois milhões e
trezentos e trinta e três mil cruzeiros, dos
quais vinte e quatro milhões se
destinariam ao pessoal e o restante,
evidentemente,
distribuídos
em
investimentos,
financiamentos,
cooperativas, etc.
O Instituo do Açúcar e do Álcool tem 3
mil funcionários. Demais. Devo dizer a V.
Ex.as que há abusos por exemplo, a
Delegacia de Pernambuco – vejam bem
que estou correndo um risco que sei, como
homem público, e V. Ex.as não são
ingênuos e também o sabem – afirmo, a
Delegacia de Pernambuco não tem lugar
para todos se sentarem! O I.A.A. tem gente
demais! Em São Paulo, faltam agrônomas,
químicos e engenheiros. Perdemos
elementos de primeira categoria, de
maiores credenciais, agrônomos de
renome, dos quais precisamos para
combater as pragas. Ficamos, assim,
cingidos a esta situação em Pernambuco.
Certa imprensa, para me atingir,
referiu-se ao combate da praga da
cigarrinha em Pernambuco, que não vem
sendo feito pelo I.A.A. Triplamente falso.
Em primeiro lugar, na Comissão de
Combate à Praga, até agora, o único órgão
que cumpriu todos os financiamentos foi o
I.A.A.; seu segundo lugar, demos tudo que
tínhamos de inseticida e, em terceiro lugar,
pagamos diárias aos aviadores.
Evidentemente, agora a situação
piorou, pois o surto de pragas propagouse tremendamente e nós não temos
condições para enfrentá-lo. E tive eu que,
sem autorização prévia, correr o risco de
abrir um crédito quando sabem que
atualmente deixou de ser autorização da
Comissão Executiva para ser do
Presidente da República. Com exames
que cabem ao DASP, sabe-se quanto vai
demorar. Tive de assumir uma situação,
tive de refazer o projeto. O ano passado
foi o ano das pragas. Afinal de contas,
nunca tive vocação para São José, mas
estou desconfiado de que estamos nos
sete anos das vacas magras. Peguei um
acervo de Fundo de pessoal e uma série
de problemas de pragas, de parasitas, de
cigarrinhas em Sergipe e no Paraná. Tive
de enfrentar a situação. Precisamos de
dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Ainda há falta de
funcionários para a Delegacia de São
Paulo, conforme V. Sª acaba de dizer?
O SR. DR. PAULO MACIEL: –
Pergunta V. Ex.ª muito bem. O problema é
de ordem prática. O que interessa a São
Paulo são agrônomos e químicos, como
também a Pernambuco Começamos a
transferir alguns funcionários para o Paraná
e Rio Grande do Norte. O que nos
falta exatamente são técnicos agrários.
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Como Senadores, V. Exas. aprovação o
dispositivo mandado pelo Governo aa
atual reforma administrativa. Antes não
era permitido. Na realidade, há o
problema humano e, com franqueza o
digo a V. Ex.as, o pequeno funcionário tem
uma montagem na sua própria região e,
então, começo a pensar, modificando
minha autocrítica, porque o problema é
meu próprio. Cheguei aqui como
professor e encontrei apartamentos pelo
preço do dia, e nesse caso, então, V.
Ex.as hão do concluir que a situação é
realmente difícil.
Pergunta, ainda, o Senador José
Ermírio se o I.A.A. está arcando
diretamente com as responsabilidades
correspondentes à aposentadoria dos seu
servidores ou empregados, ou algum
Instituto de Aposentadoria responde por
isso. Com relação a essa pergunta
respondi a solicitação do Deputado Lino
Morganti, referentemente ao número de
aposentados.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Realmente, é um
fato curioso, Dr. Paulo Maciel, porque o
Artigo 2 do projeto manda descontar até
3% sôbre os vencimentos ou salários do
I.A.A. Isso é algo que não vejo em
legislação alguma, se descontar dos
vencimentos dos servidores para se
pagar a êles.
O SR. DR. PAULO MACIEL: –
Realmente, nobre Senador, é uma
observação muito boa, e responderei a V.
Ex.ª com todo o prazer. Os institutos não
recebem, como no I.A.A., sem correção
dos outros institutos. A não ser o
I.P.A.S.E., pelos cálculos feitos, a
diferença de aposentadoria é entre 5 a
8% enquanto que nos outros é de 3%.
Então temos de arranjar esses 3% até o
dia em que completar o fundo atuarial
para e Instituto, descontando-se para a
Caixa Econômica ou para o órgão pelo
qual responder o funcionário, que a partir
daquele dia, estaria, então, regido pela
política normal. E' questão de política
atuarial, em que se acumulou uma divida
muito grande e os institutos, então, tem
razão quando alegam dificuldades ou
impossibilidade, embora, na verdade,
ultimamente, a recomposição atuarial,
com correção monetária dos Institutos,
tivesse tomado a situação mas grave,
sem nos apegarmos aos cálculos.
O problema é êste. Se fôsse possível
ampliar, se V. Ex.ª admitisse a
participação de pessoal... Eu não quis
ultrapassar os 25 %, para não ficar contra
a Lei do funcionalismo público; tive que
colocar por fora.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Parece que não há
mais perguntas...
O SR. SENADOR MELO BRAGA: –
Senhor Presidente, represento o Paraná e
estou
acompanhando
com
muito
interesse a exposição feita e vi que no
seu curso, também entrou em discussão
parte referente ao projeto, recentemente
enviado ao Congresso, o que traz
elucidações para a discussão do projeto
quando chegar o momento oportuno.
Tenho formulada uma série de
requisitos mais ligados à parte primeira,
que teria sido objeto da convocação de V.
S.ª a esta Comissão.
O SR. DR. PAULO MACIEL: – Se a
Comissão permitir, terei prazer em
responder-lhe.
O SR. SENADOR MELO BRAGA: –
Pois não! São perguntas normais. (Lê.)
1. Tendo em vista que o Plano de
Expansão da Indústria Açucararia Nacional
foi aprovado pela Resolução nº 1.761
da Comissão Executiva do I.A.A., em

1963, e que foram homologados os
resultados relativos a dois Estados, na
Concorrência para a instalação de
novas usinas, desejaria saber do
Presidente do Instituto se houve
alteração no quadro que determinou a
aprovação do Plano;
2. Segundo as notas taquigráficas
dos esclarecimentos prestados pelo
Assessor Econômico da Presidência do
Instituto, a respeito das dúvidas
manifestadas nas reuniões da Comissão
Executiva que examinaram os projetos
aprovados
pela
Comissão
de
Concorrência, as objeções e reparos
sôbre a fundamentação do Plano de
Expansão são as seguintes:
a) Modificação dos têrmos da
conjuntura açucareira;
b) Subestimação da capacidade de
produção instalada no país, que foi
considerada como sendo de 61,8 milhões
de sacos, admitindo-se, segundo a
estimativa preliminar da safra 65-66 que
essa capacidade possa ser de 64 milhões
de sacos;
c)
Superestimação
das
possibilidades
de
crescimento
do
consumo interno e da exportação.
Perguntaria ao Presidente do
Instituto se considera válidas essas
objeções;
3. O Plano de Expansão das
Novas Usinas decorrente da Resolução
1.761-63 guarda intima correlação com
as medidas propostas pelo GERCA
para a erradicação dos cafezais antieconômicos, e a sua substituição pela
cultura da cana-de-açúcar. Tanto que,
o Plano de Ação Econômica do
Govêrno, e a Mensagem Presidencial
ao Congresso, relativa a 1964,
informam
estarem
reservados
e
disponíveis os recursos do Fundo de
Defesa
do
Café
destinados
á
montagem de novas usinas nas zonas
de cafezais erradicados. Sabe-se hoje
que em decorrência da protelação a
que tem sido submetido o assunto,
êsses recursos são insuficientes, pois
o custo de montagem é práticamente o
dôbro. Gostaria de saber do Presidente
do I.A.A. se existe algum plano
alternativo para a hipótese provável de
não ser homologado o resultado da
concorrência pública para a instalação
de novas usinas, e, em caso afirmativo
em que consiste êsse plano?
4. Respondendo a interpelação
que lhe foi feita na Câmara dos
Deputados, o Ministro da Indústria e do
Comercio informou que a homologação
do resultado dessa concorrência é
assunto da competência exclusiva da
Comissão Executiva do I.A.A., entra o
qual aquêle Ministério, como órgão
orientador da política industrial do pais,
nada tem a opor. Gostaria de saber do
Presidente do Instituto que razões
foram invocadas ou prevaleceram na
Comissão
Executiva,
para
que
nenhuma providência fôsse tomada até
esta data.
5. A defesa do Plano de Expansão,
constante das notas taquigráficas dos
esclarecimentos
prestados
pelo
Assessor Econômico da Presidência do
I.A.A. à sua Comissão Executiva, e que
foram adotadas pelo Instituto indicam
que na safra 62-63 a percentagens do
consumo
nacional
sôbre
as
quotas estipuladas pelo I.A.A. foi de
96,5%. Pergunto se o Presidente pode
informar qual a estimativa de consumo
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sôbre a cota de estipulada pelo I.A.A.,
durante a safra 64-65;
6. A formação de estoques de
açúcar no Brasil, a partir da safra de 5657, levou o I.A.A. a estabelecer uma
política de retenção muito rígida,
consubstancia na Resolução 1.284 de
1957. No documento Assess 2 (65),
editado pela Assessoria Econômica da
Presidência, diz-se textualmente que os
dispositivos dessa resolução foram
inoperantes. E acrescenta: "Tanto que
na primeira safra de vigência da nova
Resolução, isto é, na de 58-59 a
produção realizada excedeu a cota
global".
Considerando
êsse
dado
concreto, desejaria saber do Presidente
da Autarquia se considera que o Instituto
tem meios de evitar a repetição dêsse
fato, na hipótese de os adotar
novamente medidas semelhantes;
7. E' ponto pacifico e aceito, pareceme que por tôdas as correntes, segundo
me foi dado observar dos trabalhos
editados pelo I.A.A., que mesmo sem a
montagem de novas usinas, ou a
expansão das existentes, a atual
capacidade de produção atenderia à
demanda interna de açúcar na safra 7071.
Partindo-se
portanto
dêsse
pressuposto, é de se admitir que o I.A.A.
não permitiria a execução do Plano de
Expansão, como querem alguns. Nesta
hipótese, como atenderia o I.A.A. a uma
redução exeqüível e aceitável em têrmos
de produção agrícola, de 10 %, naquele
ano?
8. O problema da homologação da
concorrência para a instalação das
novas usinas, segundo a Assessoria
Econômica da Presidência do I.A.A. já
sofria, em maio deste ano, em termos
de execução, relativamente aos objetos
iniciais, um atraso da dois anos. Isto
nos permite concluir que êsse atraso já
é praticamente de 3 anos, pois ainda
que a Comissão Executiva se decidisse
resolvê-lo
já,
as
medidas
complementares se em meados de
1968 estariam tomadas. Pergunto
como pensa o I.A.A. superar esse
atraso, na hipótese da instalação de
novas usinas se tornar inadiável, face á
conjuntura internacional das preços do
açúcar.
9. Desejaria saber do Presidente do
I.A.A. se S. S.ª tem conhecimento das
soluções
propostas
pelas
Usinas
Brasileiras de Açúcar S. A. para resolver
a atual crise da agroindústria canavieira,
através de memorial encaminhado á
Associação de Usineiros de São Paulo, e
publicado no Correio da Manhã" de 3 de
outubro de 1965, e, em caso afirmativo,
se considera viáveis e corretas aquelas
sugestões;
O SR. PAULO MACIEL: – Em
primeiro lugar, do ponto de vista técnico,
continuo a julgar válido o resultado da
comissão.
Devo dizer que foi elaborada uma
resolução, pela qual se permitia um
aumento nem maior da publicação
nacional, baseando-se em determinada
moenda. Enquanto se elaborava tal
resolução – o que levou dois anos –
muitas moendas foram instaladas,
ampliando,
conseqüentemente,
a
produção açucareira. Finalmente, quando
a Resolução foi dada a público, a
produção por moenda era muitíssimo
além do que se havia previsto, inclusive
muitas
moendas
ultrapassavam
consideràvelmente até seu próprio plano
de produção. Depois disso houve uma
crise no mercado mundial. Estamos
verificando que o prejuízo e enorme,
porque a crise foi inesperada.
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O Plano de Ação Econômica do
Govêrno é otimista com relação ao
estudo, mas êste já está ultrapassado e
não serviria ao produtor do Paraná e de
São Paulo, que desejam instalar uma
usina, de vez que teriam uma produção
excessiva.
Mas é claro que deve ser aquêle
estudo técnico valido em face do ativo
ajuste da produção. Devo dizer a V. Exa.,
para evitar o que o IAA faz ou não faz,
que realizamos uma conferência, sôbre o
ajuste do consumo. Isso alterou nossa
previsão para o mercado interno. Mas o
assessor Omer Mont'Alegre está a mercê
de V. Exa. para esclarecer êsse assunto.
Sôbre a situação do GERCA,
podemos citar o recurso escritorial, o
recurso monetário e outros planos.
O recurso escritorial subsiste para
aquela usina em qualquer época. V. Exa.
sabe que o poder de homologar é da
Comissão Executiva. Realmente, poderia
homologar, mas isto é uma função da
Comissão Executiva e constitui uma
orientação política normal. Não era
preciso nem o Ato Institucional. Mas a
tendência é de um reexame das
contingências e, na época, haverá de se
definir êsses contratos.
V. Ex.ª pergunta depois sôbre a
percentagem da produção. Estamos com
uma produção de 64 milhões, das quais
apenas 13 milhões são importadas. Há
uma percentagem de 20% de importação.
V. Exa. pergunta, em seguida,
porque a retenção foi tão grande em 1957
e a resolução não foi cumprida. Acontece
o seguinte: se não houver rigidez não
haverá limites. O projeto prevê isto e V.
Exa. tem razão. Já começam a aparecer
as vantagens no mercado das usinas. O
projeto é bastante rígido, mas, em todos
os países, quer nos mais liberais, quer
nos socialistas, é esta a orientação.
V. Exa. pergunta, em seguida, como
se atenderia à concentração de áreas.
Temos duas saídas. Houve, em primeiro
lugar, um êrro e, quando há erro, V. Exa.
sabe, uma instituição começa a acusar a
outra e foi o que aconteceu entre o IAA e
o Banco da Brasil. Foi uma previsão muito
otimista do Govêrno passado. Financiou
na base da carta de anuência.
Tranqüilizem-se sôbre êste aspecto, pois,
não haveria carta de anuência.
Financiando-se dentro das quotas
não haverá possibilidade de produzir
demais.
Há um estudo que chama a atenção
para
o
contingente
do
critério
internacional americano de concentrar
áreas de agricultura.
O Sr. Dr. Mont'Alegre abordou o
empreendimento de duas ou três usinas.
Eu não aconselharia tomar-se esse risco
no dia de hoje. Cada vez vão se tornando
mais caras essas usinas.
Em primeiro lugar se a política
vingar, o ritmo de estabilidade chegará.
Sabe o Deputado Minoro Miyamoto
que os financiamentos estão abertos e é
preciso que se veja qual é a capacidade
da indústria nacional. O IAA. tem contato
com o grupo alemão.
A indústria nacional tem capacidade
para financiar.
V. Exa. faz perguntas sôbre essa
questão da associação.
A associação colocou o problema e
estou de acôrdo com ela.
O SR. ATILIO FONTANA: –
Compreendo o adiantado da hora, mas
não podia deixar de manifestar o que
penso: tenho acompanhado de perto o
problema dos fornecedores de cana e
dos plantadores que se mostram
descontentes
com
a
política,
e
gostariamos de saber se se tem
procurado defender os produtores de
cana. Desejaria saber, também, se o
número de fornecedores de cana tem se
mantida ou aumentado, porque segundo
foi, declarado em outra ocasião,
as usinas do cana de açúcar, para
recatar a cana produzida, muitas vêzes
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criam situações de dificuldades para os
fornecedores de cana, os quais, num país
democrático como o nosso, deveriam, a
meu ver, receber o maior cuidado do
Instituto. Nesta Comissão mesmo, temos
debatido bastante versando a situação
dos usineiros e produtores, mas é fato
sabido que os plantadores de cana estão
frequentemente também demonstrando
descontentamento pela maneira como
são tratados. Inclusive ouvi que usineiros
cujos negócios não estão correndo bem,
vêm oferecendo aos fornecedores o
pagamento não em dinheiro mais em
açúcar, que êstes teriam que aceitar pelo
preço da tabela possivelmente para
revender por preço inferior.
O SR. PAULO MACIEL: – Foi para
mim um prazer, nobre Senador, ser
argüido sôbre êsse ponto. As vêzes a
critica á política se faz duramente, mas no
Instituto do Açúcar e do Álcool a situação
dos fornecedores é boa. E a Associação
de Fornecedores de Cana se tem
manifestado, quase unânime, em favor do
projeto, o qual recebi via Ministério da
Indústria e Comércio, e me têm sido
dirigidas várias moções de agrado,
enquanto que muitos Deputados não têm
recebido essa manifestação que eu
recebi. Em segundo lugar, quanto à
situação do IAA na sua ordem de
produtores e de fornecedores o IAA fêz
bem em fiscalizar a situação dos
fornecedores.
A
situação
dos
fornecedores, em certos momentos, me
parece equivoca, porque quer fazer o
custo vertical com rentabilidade. Nós
combinamos a forma. Em terceiro lugar,
reconheço que há vários abusos. Alguns
produtores querendo pagar em açúcar,
inclusive Deputados – não vou dizer os
nomes. E' realmente um pagamento
original, que o Instituto não aceita e não
aceitará.
O
SR.
HERIBALDO
VIEIRA
(Presidente): – Era recomendado pelo
Instituto em 1947.
O SR. PAULO MACIEL: – Além
disso, quando há cooperativa. Ai é que
esta, mas nesse caso não. E' uma
determinada usina que quer fazer essa
originalidade,
esquecida
dos
fornecedores, porque no dia em que
deixar de haver pagamento em dinheiro,
se cada comerciante tiver de receber
açúcar, haverá no Estado do Rio três mil
comerciantes. Seria uma concorrência
numerosa e louca. Há também usineiros
abusivos,
como
há
fornecedores
abusivos. Moem o seu contingente e não
moem o contingente do fornecedor. E' por
isso que há a fiscalização. O fornecedor
muitas vêzes é desorganizado. Não
apresenta denúncia ao Instituto, mas fala.
Em segundo lugar, acontece o
seguinte: a fiscalização é pequena, temos
um quadro de fiscais, pequeníssimo e,
mais do que isso, V. Ex.ª sabe, há
reclamações, como as de cana queimada
quando não é.
Os fornecedores precisam de se
organizar em cooperativas, inclusive no
Estado de V. Ex.ª, Sta. Catarina, onde
têm tôdas as possibilidades para isso a
fim de evitar que, nos momentos de crise
como atualmente, quando houve queda
de preços, seja a mercadoria entregue a
baixo preço.
Há, também, de fato, a situação
econômica que, pela própria situação do
mercado, tem vendido pouco e o
fornecedor tem que participar. Quanto à
margem de lucro, êles não deram ao
fornecedor, o que é simplesmente
abuso.
O fornecedor não se organiza em
cooperativa e por isso desconfia sempre,
mas a culpa não é do usineiro, pois maus
e bons existem em tôda parte. A culpa é
do fornecedor, que não se organiza em
cooperativa
para
ter
assistência
assegurada.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Dr. Maciel, vamos
enquadrar o assunto da pergunta do

Senador Fontana que achei interessante:
Pelo art. 87 da lavoura canavieira, o preço
da cana ou melhor, a canaviera paga em
dinheiro e não em açúcar. mas houve
uma modificação, dêsse critério. O I.A.A.
adotou modificação dos critérios.
Eu pergunto: adotou com assento
em dispositivo legal ou o critério foi
modificado
com
uma
resolução
administrativa?
O SR. PAULO MACIEL: – A
pergunta de V. Ex.ª é muito sábia e, do
mesmo modo como foi formulada, eu a
responderei.
Devemos distinguir dois aspectos da
questão: o técnico e o jurídico.
Judicialmente, o que havia é o que V. Ex.ª
sabe, porém, na prática, o que houve foi o
seguinte: em determinado momento o
Ministro Carvalho Pinto disse que seria
difícil pagar-se, cinquenta por cento de
aumento tendo em vista a inflação. O
fornecedor de cana não poderia resistir ao
impacto. Portanto, V. Ex.ª tem razão
quanto ao ponto a que se refere.
O SR. HERIBALDO VIEIRA: – não
ocorreu, devido a uma solução técnica,
adotada administrativamente e não
legalmente, implicação de ordem jurídica,
alguma controvérsia, questão de ordem
jurídica que criasse dificuldades à
execução dessa solução administrativa?
O
SR.
PAULO
MACIEL: –
Perfeitamente. V. Ex.ª está tratando de
um ponto realmente substancial. Houve,
sim, uma implicação do lado dos usineiros
e dos fornecedores. Alegaram os
fornecedores – que até foram para o
Judiciário – que o critério da lei não
estava sendo respeitado. No entanto, o
critério adotado pelo Instituto do Álcool e
do Açúcar foi baseado no do Ministro
Carvalho Pinto. Não tendo sido êle
cumprido, surgiram dificuldades de ordem
legal e duas coisas que não se podiam
compor técnicamente. Pagou-se o curso
vertical e a questão de rendimento
industrial se tornou impraticável, porque,
na realidade, o fornecedor estaria
recebendo o que não deveria receber.
O SR. OMER MONT'ALEGRE: –
Em 1960-1961 se não me engano,
decidiu-se modificar o sistema de
formação de preços, ao invés de
estabelecer o preço da cana como
decorrência do preço do açúcar.
Passou-se a estruturar o preço pelo
sistema vertical para formação do
custo. Quando se chegou a esta
conclusão,
foi
aprovado
pelo
Congresso a Lei Mario Tamborindeguy
que consolidou a Resolução 109 do
Instituto que regulamentava um artigo
do Estatuto. Ao consolidar estabeleceu
principalmente um conflito com o novo
sistema de preço vertical, esquecendo
outras razões, entre elas uma que se
justifica plenamente, é um sistema
humano que pelo sistema vertical os
fatôres do custo do mercado não
poderiam ser alterados. Quando se
aumentava o custo do combustível,
numa simples decisão através de
sistema de correspondência, não se
podia corrigir o custo de combustível.
Corrigia-se nas costas do trabalhador,
porque o salário era o único item do
custo que ficava sob a influência direta
do produtor. O trabalhador agrícola
vinha sendo sacrificado há muito tempo
por um princípio do estatuto da
correspondência, princípio êsse de
defesa
teórica
e
legalmente
estabelecido. Quando se fêz o
estatuto, deu-se ao produtor agrícola, a
chamada parte fraca, o direito de
participar em todo o benefício que o
produtor industrial tivesse ou viesse a
pleitear ou receber. Na medida em que
a inflação cresceu, o sistema foi
destruído e a matéria prima foi
sendo encostada na parede. O
trabalhador agrícola foi o grande
sacrificado em todo o processo. Veio
então o sistema vertical, que permitiu
fôsse aplicado o Estatuto do Tra-
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balhador Rural, a Lei Ferrari. O
trabalhador teve o salário-mínimo e a
equalização ao da zona urbana e
industrial, como também tôdas as
garantias em benefício da legislação
trabalhista que no sistema antigo não
eram
possíveis.
Agora,
ficou
a
inadequação entre o sistema vertical e a
Lei, Tamborindegui, circunstância essa
que o projeto, preparado pelo I.A.A e
encaminhado ao Congresso, procura
corrigir, estabelecendo a ponte entre a
correspondência e a verticalidade do
preço.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Então podemos
dizer que o projeto procura justamente
sair da fase extra-legal, tentando corrigir o
defeito.
V. Ex.ª ainda há pouco se referiu às
usinas nacionais. Pergunto se são elas de
propriedade do Instituto do Açúcar e do
Álcool.
O DR. PAULO MACIEL: – O
Instituto é o maior acionista, tem 54% das
ações.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Pergunto, agora, a
V. Sa., se o Instituto se locupleta com os
cruzeiros extras adquiridos com o
rebaixamento do preço do açúcar.
O DR. PAULO MACIEL: –
Gostaria de responder a V. Exa. do
seguinte modo: em primeiro lugar o
Instituto tem 64% dessa locupletação;
em segundo lugar, porque retem a
exigência de muito dinheiro, para fazer
a ação supletiva do abastecimento, e
em terceiro, à pergunta de V. Exa., se
o Instituto se locupleta dêsses
cruzeiros extras, quero dizer que sim,
na companha dos outros, porque com
relação às companhias nacionais o
problema é inverso.
Quando assumi a direção do
Instituto, o Presidente Castello Branco
recomendou-me que tivesse muito
cuidado com os preços, para que eu, com
o meu chapéu, não fizesse sombra para
os outros. Então uma das primeiras
medidas que adotamos foi exatamente de
demitirmos cêrca de cento e trinta e cinco
mil pessoas e, então, o preço baixou. A
seguir o que aconteceu, na prática, foi o
seguinte:
Não pudemos deixar locupletar-nos
e, na altura da entre-safra havia estoque,
em São Paulo, que foi vendido a baixo
preço à refinaria de S. Ferraz.
Pena que aqui não estejam vários
Deputados, como o Sr. João Cleofas, por
exemplo, para terem conhecimento disso,
pois alguns já falaram na Câmara!
A coisa tem de ser clara!
Como eu dizia, a Refinaria de São
Ferraz
ficou
altamente
financiada.
Entretanto, como o preço da rama não
correspondia ao do refinado, houve
locuplatamento.
Então,
ou
restabeleceríamos, através de medidas
drásticos, o sistema de cotas – é não
havia sanção – ou a pessoa aceitaria a
cota ou a perderia. Ele não recebia a
cota; não podíamos aplicar sanção
alguma, nem nós, nem a SUNAB.
Aconteceu que êle não recebeu!
A Usina Ferraz estava locupletandose, e tanto mais que êles lançaram outro
tipo de açucar, também refinado, para
fazer a sua média de preço.
Então a Usina Nacional ia ser a
única a receber cota?
Acontece, ainda, que, na mesa
redonda realizada no dia seguinte ao da
safra, houve um pacto no sentido de que
os usineiros não entregassem o produto
aos "varejões". "Varejõesii, na gíria,
refere-se às Casas da Banha, às Casas
do Disco. Após quinze dias, não foi
cumprido o pacto, pois entregaram o
produto mais barato às refinarias.
Na verdade, elas recebiam por conta
de terceiros, invadiam o comércio de
refinarias autônomas e elas eram
obrigadas e fechar. Então, a Usinas
Nacionais não pode deixar de con-
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correr com as ondas, se não é o guardasol a que o Presidente da Republica
aludiu. Ou fecha para tôdas ou para
ninguém.
E, inclusive, há um sêgredo. E',
muito bom que V. Exa. ainda a êsse
problema. Sabe qual é o o sêgredo?
Trata-se das refinarias anexas, que não
se dão ao desprazer de solicitar as quotas
compulsórias e não querem participar, no
tempo das vacas gordas, e no tempo das
vacas magras usufruem da vantagem que
evidentemente tem de ser refinaria anexa,
e até por mera vizinhança, até física,
podarem produzir em condições mais
vantajosas invadindo os mercados da
Guanabara e de São Paulo.
E a prova é o número de marcas
várias que há por aí.
O problema é muito mal situado. Sou
a favor, por isso, do recolhimento por
locupletamente. Está certa. Mas vamos
fazer em tôdas no momento oportuno.
Então, convoco todos os produtores a não
aprovarem o projeto no que diz respeito a
recebimento de cotas. E vamos aprovar o
item das refinarias anexas e acabar com
a mancomunação de produtores e
"varejões". E, mais ainda. Fazer – como
com a sinceridade que tenho, como
homem pública que se considera
depondo perante um tribunal – como
certos produtores, que entregam a preços
mais baixos nas Usinas Nacionais só para
documentarem que fizeram essa entrega,
isso não é nem manobra econômica, nem
financeira; é manobra entre aspas.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIERA (presidente): – Concluo que se o
refinador ficar com base de lucro superior
à determinada pela SUNAB ou IAA não
sofrerá nenhuma penalidade?
O SR. PAULO MACIEL: – Na
realidade, devia haver uma figura de
locupletamento.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VlEIRA: – Êle sofre alguma penalidade se
isto acorrer?
O SR. PAULO MACIEL: – Sim, a
não ser que haja iniciativa. O que houve a
V. Exa. me permita a franqueza, foi o
seguinte: em matéria de política de
açúcar, há dificuldades muito grandes em
equilibrar
a
sensibilidade
com
intervenção. Quando isto acontece,
começa a baixa, que evidentemente
agrada a certas correntes, inclusive de
produtores e correntes governamentais,
que passam a verificar a resistência do
mercado refinado.
Se é para vender refinada mais
barato, isto corresponde a rama mais
barata; se se tivesse feito opção o
problema estaria corrigido.
Digo a V. Exas que de minha parte,
acho válida a iniciativa de renda de
locupletamento.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Por que o
Instituto do Açúcar e do Alcool solicitou ao
Govêrno Federal o decreto que determina
a concessão, sem ônus para o
trabalhador, de área de dois mil hectares?
O SR. PAULO MACIEZ: – Eu acho
que de certa forma o decreto foi um
recuo, e eu vou dizer porque foi um recuo.
Estamos na era da evolução
capitalista. Para o problema, então, só há
duas soluções: ou a indústria e a
agricultura são capazes de pagar ao
trabalhador e que êles merecem
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e aí vamos para a livre iniciativa – ou
então, e aí está a segunda solução,
marchamos para o socialismo agrário.
Todos nós, democratas, preferimos a
primeira solução. Ocorre, no entanto, que
em certas zonas surgiu o problema, ou
seja,
já
existem
as
condições
normalmente capitalistas, mas não há
fato, condições para o pagamento, por
exemplo,
do
salário
mínimo
do
trabalhador rural. Teríamos, ao menos,
que dar ao trabalhador rural a sensação
de legítimo proprietário de um pedaço de
terra ou de parte da produção, como aliás
estabelece a própria Constituição, quando
determina
a
participação
dos
trabalhadores nos lucros das empresas.
Se tal dispositivo fôsse aplicado desde
que se instituiu, muito bem – ocorre que
tal fato nunca foi aplicado, na realidade –
mas hoje a aplicação daquele dispositivo
é dificílima.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – No Plano
elaborado pelo Instituto do Açúcar e do
Alcool
ha
assistência
técnica,
financiamento e comercialização.
O SR. PAULO MACIEL: – V. Exa.
há de convir que no projeto figura uma
coisa inusitada – "Cooperativa de
Trabalhadores" – para financiamento,
inclusive para a produção e para o
consumo.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Quais são os
aspectos econômicas e sociológicas
dêsse Plano?
O
SR.
PAULO
MACIEL: –
Sociològicamente não há condições de
cumprir o salário-mínimo. O trabalhador
tem que ter a terra. Em primeiro lugar, se
houver solução, será para problema
psicológico. Em segundo lugar, qualquer
que seja o preço de tonelagem de cana,
êsse preço é válido.
Em
Pernambuco
havia
uma
heterogeneidade salarial. E' preciso
enfrentar o problema realisticamente, com
soluções adequadas; é preciso que haja
financiamento para a produção, e isso o
projeto prevê.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – O Senhor não acha
que êsse decreto é um pouco
contraditório com a filosofia agrária que
se está propondo implantar no país?
O SR PAULO MACIEL: – Não é
contraditória; é ultrapassada.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA
(presidente):
–
Se
é
ultrapassada, é contraditória.
O SR. PAULO MACIEL – Mas, se
Vossa Excelência legisla, existe o
problema
regional,
onde
Vossa
Excelência
irá
encontrar
várias
contradições. Não pode ser cumprido
êsse decreto no sul, por exemplo.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Temos um país
vastíssimo, onde há certas contradições
de ordem regional.
O SR. PAULO MACIEL: – Perfeito.
Inclusive, no meu Estado de Pernambuco,
onde a plantação de cana não atingiu
níveis capitalistas e não pode aceitar
certas exigências de feitas capitalista.
Não há um distributismo como o IBRA
prevê.
O SR. DEPUTADO ALCEU DE
CARVALHO: – Quero declarar que não
tenho muita vivência do problema

açucareiro. Sou Deputado por São Paulo,
ligado à lavoura cafeeira e pecuária. Mas,
segundo me consta, para a elaboração do
anteprojeto objeto da mensagem, não
foram ouvidas as classes interessadas.
Desejaria saber o porque.
O SR. PAULO MACIEL: – Com a
mesma franqueza que sempre uso, quero
dizer a Vossa Excelência que o projeto
não ouviu diretamente as classes
produtoras, porque o I.A.A. é um dos
órgãos mais abertos aos produtos que
conheço em todo o Brasil.
Há uma coisa que se chama em
psicologia, conversa informal. Não
interpreto e não pretendo interpretar. O
I.A.A. não e um sindicato de produtores. E
um órgão do Govêrno a serviço dos
produtores.
Se valer essa indagação, êsse
debate,
estaríamos
contrario-sensu
ouvindo no projeto de salário-mínimo, de
política sindical todos os trabalhadores
do Brasil. Estaríamos na república
sindical.
Temos o documentário, o acesso.
A documentação é a mais ampla
possível. A comissão executiva chega a
ser original.
O SR. DEPUTADO ALCEU DE
CARVALHO: – Não seria salutar o
entendimento
com
essas
classes
produtoras, não só do Poligono, como das
usinas?
nêsse entendimento, em primeiro
lugar, é preciso que haja neutralidade de
pensamento. Em segundo lugar haveria
pressa para apresentar o orçamento. Em
terceiro lugar, me parece que o
Parlamento Nacional é um dos sindicatos
de representação do povo, é a classe.
O SR. PAULO MACIEL: – Vossa
Excelência tem razão em parte, mas,
dentro do prazo exíguo do Ato
Intutitucional êsse debate já não é mais
possível.
Vossa Excelência, pela experiência
que está revelando parece que entende
de economia açucareira muito mais do
que eu.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – A explicação de
Vossa Excelência satistaz. Acho que um
órgão especializado deve ter suas
estatísticas para poder formar projetos, a
fim de encontrar uma média que satisfaça
às diversas regiões. Penso que os órgãos
do lnstututo devam ser ouvidos. Pergunto
sei a Comissão Executiva manifestou-se
sôbre êste Projeto.
O SR. PAULO MACIEL: – Com a
instauração do Ato Institucional, os
planos tiveram que sofrer ritmo
diferente. Assim, um projeto que fôsse
apreciado por uma Comissão Executiva,
nos faria esperar até o principio do
próximo ano, no mínimo.
Então haveria uma dificuldade
enorme para encontrar perspective
correta nos escaninhos ministeriais. Ao
lado da audiência direta há a audiência
informal. Primeiro, houve um plano de
safra recentissimo; segundo, muitos
membros
da
Comissão
Executiva
conhecem o projeto, e conversaram sôbre
êle pelo menos em detalhes. O Projeto
está sob a assessoria do I.A.A. mas sob a
responsabilidade
do
Ministério
da
Indústria e do Comércio. E o Ministro
achou conveniente que êle fôsse
discutido
no
Parlamento.
Eu
ti-
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nha tão poucas cópias do projeta que
fiquei sem a minha.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Estou de acôrdo
com Vossa Excelência em princípio, na
primeira parte de sua explicação, não
estou absolutamente se satisfeito com a
exposição, porque acho que se nós, aqui,
temos um prazo exíguo de três elas
examinar, discutir, apresentar emendas e
concertar a elaboração do projeto, e daqui
deve sair um trabalho em ordem para ser
aprovado e levado a execução, por que,
então, não poderia a Comissão Executiva
reunir-se, em duas ou três sessões, para
discutir, a examinar êsse projeto, dar sua
opinião seu parecer, em vez de alegar
prazo exíguo dessa Comissão Executiva?
Acho que não está bem justificada a
explicação de se omitir uma opinião da
Comissão Executiva do Instituto do
Açúcar e do Álcool.
Acho que é uma falha. Nós
ficaríamos mais elucidados, através dos
debates da Comissão, para elaborarmos
a lei.
O SR. PAULO MICIEL: – Vossa
Excelência se tranquilize. Por azar nosso,
talvez há dez dias é que o projeto chegou
aos produtores, sem chegar aqui. Em
segundo lugar, sou capaz de apostar
como os representantes da Comissão
Executiva estarão aqui, de hoje para
amanhã. E os que não vierem optarão por
seus representantes, pela maior facilidade
de dialogo, de acesso etc.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (presidente): – Mas a esta altura
não podemos mais ouvir outras membros
da Comissão Executiva.
A hora já vai adiantada. Quero
agradecer a presença do Doutor Paulo
Maciel, que com o seu brilhantismo muito
conhecido nosso, fêz uma exposição que
satisfez plenamente à Comissão Especial
e é uma colaboração que vem dar
grandeza não só aos nossos trabalhos,
como aos da Comissão que está
estudando
o
Projeto
inscrito
na
Mensagem número 11, do Senhor
Presidente da República, que formula
alterações na política açucareira do País.
Registrando mais uma vez a
presença do Doutor. Paulo Maciel, ilustra
Presidente do IAA, quero novamente
renovar nossos agradecimentos pelo seu
comparecimento e dizer que a Comissão
talvez
precise
ouvi-lo
novamente,
dependendo do Relator, e se assim fôr
necessário nós o convocaremos em
seguida, combinando com Sua Senhoria
a hora e o dia.
Êsses assuntos sôbre a indústria
açucareira no País interessa vivamente
ao Norte, ao Sul e ao Leste do território
brasileiro, como também, a todos os
representantes com assento nesta Casa.
Concluindo apresento a Vossa
Senhoria e ao seu assessor econômico e
nosso muito obrigado e comunico aos
Senhores membros da Comissão que hoje,
às quinze horas, êste órgão técnico se
reunirá novamente para ouvir, na
oportunidade, o depoimento dos Senhores
Ministros da Fazenda e do Planejamento e
da Coordenação Econômica.
Agradecendo a presença dos nobres
colegas declaro encerrada a presente
sessão.
(Levanta-se a sessão as 13 horas e
45 minutos)
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Menezes Pimentel

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

Presidente: Jose Ermírio
ARENA

Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Ramos
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

Benedicto Valadares'
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

Secretario: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.

Antônio Sabino
Josapnat Marinho

Arhtur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Reunião: Quartas-feiras, às 15:30 horas

(11 MEMBROS)

COMISSÃO DE FINANÇAS

COMPOSIÇÃO
(15 MEMBROS)

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: ilegível Wilson Campos

COMPOSIÇÃO

ARENA
Titulares

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Antonio Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Resende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valadares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antonio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo PL-6
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Irineu Bonhausen
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhauaen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
Jose Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Resende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valadares
Vasconcelos Tôrres

Argemiro de Figueirêdo

Edmundo Levi

Bezerra Neto

Josaphat Marinho

João Abrahão

Jose Ermírio

Oscar Passos

Lino de Mattos

Pessoa de Queiroz

Silvestre Péricles

Secretario: Hugo Rodrigues Figueiredo
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas
COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MDB
Aurélio Vianna
Silvestre Péricles

Oscar Passos
Adalberto Sena

(7 MEMBROS)

Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA

Presidente: Senador José Feliciano

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Attíllio Fontana
ARENA

Vice-Presidente: Arthur Virgílio
ARENA
TITULARES

TITULARES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

José Feliciano

Lobão da Silveira

Attílio Fontana

Vivaldo Lima

Adolpho Franco

Lopes da Costa

Domício Gondim

Eurico Rezende

Irineu Bornhausen

Eugënío Barros

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues
Reuniões: Quartas-feiras as 15,30 horas

SUPLENTES

SUPLENTES

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiros

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Resende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

ARENA
TITULARES

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Resende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

(5 MEMBROS)

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos

Secretário: Claudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras ás quinze horas.

Vice-Presidente: Eurico Rezende

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
(7 MEMBROS)

ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado

Vice-Presidentes Domício Gondim
ARENA
TITULARES

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

MDB
Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
(11 MEMBROS)

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. O. Leal Neto
Reuniões: Quartas-feiras, ás quinze horas.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz
ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Viana
Ruy Carneiro

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Presidente: Josaphat Marinho

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Arggemiro Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Claudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornahausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
MDB

Aarão Steinbruch
Aurélio Viana
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Macuian
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 horas.
COMISSÃO DE SAÚDE
(6 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça
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ARENA

MDB

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Julio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Adalberto Sena
Nelson Maculan

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Terças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS
(5 MEMBROS)

Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos
ARENA
TITULARES

TUTULARES

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovioo

Secretaria: Carmelita de Souza.
Reuniões: quintas-feiras. às 16 horas.
COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

Secretária: Carmelita de Sousa
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(6 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guimard
ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

ARENA

Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guimard
MDB

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Amon de Melo
Dix-Ruit Rosado

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco
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Filinto Müller
Zacarias
de
Assumpção
Lobão da Silveira
MBD

SUPLENTES
José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça

SUPLENTES

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Artbur Virgilio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrça-feias, às 16 horas.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 94

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA 26 DE JULHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
rias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de segurança, a
servidor publico;
O Presidente ao Senado Federal nos têrmos do art. 70 § 3º, da Constituição
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C. N.), que institui o Quadro do Pessoal do
e do art. 1º, nº IV do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso
Conselho
Nacional de telecomunicações (CONTEL) e da outras providencias.
Nacional para em sessões conjuntas a realizarem-se nos dias 2 e 3 de agôsto
de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos
seguintes vetos presidenciais:
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS

Dia 2 de agôsto:

Cédula
1
2

– Veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137, de
1965 no Senado que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado de segurança a
servidor público civil;
– Veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966, que
institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências.

Vete
1º
2º

Matéria a que se refere
§ 1º do art. 1º do projeto.
Parágrafo único do art. 2º.

SESSÃO CONJUNTA
Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas

Dia 3 de agôsto:

ORDEM DO DIA

– Veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966, que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional
do Comercio Exterior, e dá outras providências.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966

Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66 (C.N.), que dispõe
sôbre o intercâmbio comercial com, o exterior, cria o Conselho Nacional de
Comércio Exterior e da outras providências.
ORIENTAÇAO PARA A VOTAÇÃO

AURO MOURA ANDRADE
Presidente
Cédula

SESSÃO CONJUNTA
Em 2 de agôsto de 1966, às 21 noras
ORDEM DO DIA
Veto. presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-66 no Senado,
que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniaATA DA 2ª SESSÃO, EM 27 DE
JULHO DE 1966

SENADO FEDERAL
Josaphat Marinho,

1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
§ 4º. 5º 6º e 7º do art.26.
Art. 28 a seus parágrafos e art. 1ª
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 59
Art. 64.
CARTA

O Senhor Primeiro Secretário lê o
Do Sr. Josias Cardoso Machado
seguinte:
Pastor Batista, residente em Santa
5ª
Sessão
Legislativa
Maria, Rio Grande do Sul, de 21 de
Extraordinária, da 5ª Legislatura
EXPEDIENTE
Raul Giuberti.
junho – Manifesta-se contra a freqüente
decretação de feriados religiosos.
Aurélio Vianna.
Oficio do Diretor-Geral do
PRESIDÊNCIA
DO
SR.
Departamento de Assistência aos
TELEGRAMA
Pericles Pedro.
VIVALDOLIMA.
Municípios do Estado do Paraná
José Feliciano.
(de 20 de junho do ano em
Do Governador do Estado do Rio
Às 14 horas e 30 minutos achamcurso) – Comunica haver o de Janeiro, de 11 de julho – Agradece
Pedro Ludovico.
se presentes os Senhores Senadores:
VI Seminário de Prefeitos e as condolências do Senado Federal
Nelson Maculan.
Vereadores
daquêle
Estado, por motivo do trágico falecimento do
José Guiomard
realizado na cidade de Santo Professor Maurício de Medeiros.
Irineu Bornhausert.
Vivaldo Lima.
Antônio
da
Platina,
em
22
Edmundo Levi.
Antônio Carlos.
e 23 de maio, aprovado, por
TELEGRAMA
Zacharias de Assumpção
unanimidade, moção de irrestrito
Cuido Mondin (28).
Eugênio Barros.
apoio à reivindicação do DER/PR
Do Governador do Estado do
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo no sentido do prosseguimento, em Maranhão, de 27 de maio – Formule,
Sebastião Archer.
Lima): – A lista de presença acusa o regime prioritário, das obras da apêlo no sentido da rápida aprovação
Joaquim Parente.
rodovia
BR-153,
denominada. do projeto de lei que cria a
José Cândido.
comparecimento
de
28
Srs. Transbrasiliana.
Universidade do Maranhão.
Sigefredo Pacheco.
Senadores. Havendo número legal,
Waldemar Alcântara.
OFÍCIO
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
declaro aberta a sessão.
INFORMAÇÕES
Wilson Gonçalves.
Do Prefeito Municipal de São João
Dix-Huit Rosado.
Vai ser lida a ata.
do Oriente, no Estado de Minas
Do Ministro das Minas e Energia
Silvestre Péricles.
O Senhor Segundo Secretário Gerais, de 5 de julho – Encaminha (Avisos de 13 de julho):
Heribaldo Vieira.
Nº 114-66, com referência ao
procede à leitura da ata da sessão relação dos melhoramentos levadas a
Júlio Leite.
efeito no Município desde a sua Requerimento nº 105-66, do Sr.
anterior,
que
é
aprovada
debater.
emancipação.
Eduardo Catalão.
Senador Lopes da Costa.
Paulo Barros.
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Nº 115-66, com referência ao
Requerimento nº 117-66, do Sr. Senador
Gilberto Marinho.
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

PARECERES

DIRETOR GERAL

PARECER Nº 689, DE 1966

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº
ilegível de 1964
Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação do
vencido para segundo turno do Protelo de
Lei do Senado nº 75, de 1964, que
estabelece norma para a ilegível pelo
Tribunal de Contas e apreciação pelo
Congresso
Nacional
dos
atos
denegatórios de registro e de registro sob
reserva" (art. 77, § § 10 e 3º, da
Constituição Federal).
Sala das Sessões. 26 de julho de
1965. – Lino de Mattos, Presidente, –
Antônio Carlos, Relator.– Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 689,DE 1966
Redação do vencido para semeado
turno do Projeto de Lei do Senado nº 75,
de 1964. que estabelece normas para e
remessa pelo Tribunal de Cortas e
apreciação pelo Congresso Nacional dos
atos denegatórios de registro e de registro
"sob reserva" (artigo 77. § § 1º e 3º, da
Constituição Federal)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em caso de recusa de registro
de contrato, o Tribunal de Contas enviara
o processo ao Congresso Nacional, no
prazo de 30 (trinta) dias, para os fins do
art. 77, § 1º, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Quando a decisão
fôr de registro "sob reserva" o prazo para
interposição de recurso ao Congresso
Nacional nos têrmos do artigo 77 § 3º, da
Constituição Federal será de 10 (dez)
dias.
Art. 2º Recebido o progresso a que
se refere o artigo anterior, a Câmara dos
Deputados deliberará sôbre a matéria
recorrida, através de protesto de Decreto
Legislativo, no prazo de 90 (noventa) dias
ao fim do qual se não houver deliberação
se considerará confirmada naquela Casa
Legislativa, a decisão do Tribunal de
Contas.
Art. 3º A Câmara dos Deputados
enviará ao Senado o Protesto de Decreto
Legislativo até 10 (dez) dias depois do
findo o prazo do artigo anterior. Quando
não o fizer a Mesa do Senado promoverá
a
apreciação
do
ato
recorrido
organizando,
nos
10
(dez)
dias
subsequentes, o processo com os
elementos constantes do Diário do
Congresso Nacional e outros que entenda
acertado coligir.
Art. 4º O Senado terá 90 (noventa)
dias para deliberar sôbre o ato recorrido,
a partir do décimo primeiro dia que se
seguir ao término do prazo estabelecido
no art. 2º. Se não o fizer, considerar-se-á
aprovado o projeto proveniente da
Câmara.
Art. 5º Se ao fim dos 100 (cem) dias
que se seguirem ao recebimento do
processo remetido pelo Tribunal de
Contas nenhuma das Casas do
Congresso
Nacional
se
houver
pronunciamento sôbre o ato recorrido,
êste será tido como aprovado.
Art. 6º Está lei entrara em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
PARECER Nº 690, DE 1966
Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº 47,
de 1964.
Relator: Sr. Antônio Carlos
A Comissão apresenta a redação
do vencido para segundo turno do
Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1964,

Julho de
1956
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que assegura aos empregados de
Sociedade Anônima o direito de
preferência para subscrever 20%
(vinte por cento) dos aumentos de
capital da empresa, e dá outras
providencias,
Sala das Sessões. 26 de julho de
1966. – Lido de Mattos, Presidente –
Antônio Carlos, Relatar – Edmundo
Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 690,DE 1966
Redação
do
vencido
para
segundo, turno do Projeto de Lei do
Senado nº 47, de 1964, que assegura
aos
empregados
de
Sociedade
Anônima o direito de preferência para
subscrever 20% (vinte por cento) dos
aumentes de capital da empresa, e da
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
É
assegurado
aos
empregados de sociedade anônima o
direito de preferência para subscrever
20% (vinte por cento) dos aumentos de
capital da emprêsa quando superiores
200 (duzentas.) vêzes o maior salário
mínimo anual, em vigor no País por
ocasião da Assembléia Geral dos
Acionistas que os autorizar.
§ 1º O direito assegurado neste
artigo não abrange os aumentos de
capital decorrentes de correção monetária
do ativo imobilizado, nem os resultantes
da valorização ou avaliação do alvo móvel
ou imóvel da emprêsa.
§ 2º O disposto nesta lei não
beneficiará o empregado que, à data; da
Assembléia Geral de Acionistas que
determinar o aumento de capital, estiver
exercendo eventualmente ou não cargo
de Diretor da empresa.
Art. 2º Considera-se empregado,
para
os
efeitos
esta
lei,
tôda
dependência mediante salário, serviços
de
ilegível
não
eventual
à
emprêsa, estiver na data da realização
ilegivel autorizar o aumento, há

mais de 5 (cinco) anos no exercido do
emprego.
Art. 3º A preferência será
exercida
proporcionalmente
à
remuneração media mensal que cada
um
dos
empregados,
houver
efetivamente percebido nos 12 (doze)
meses
anteriores
à
data
da
assembléia que autorizar o aumento
de capital.
Art. 4º A subscrição das ações farse-á mediante carta contendo as
declarações exigidas no art. 42 do
Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro
de 1540.
Art. 5º O aumento do capital social
será realizado na seguinte proporção:
a) 80% (oitenta por cento) com a
incorporação de reservas ou fundos
disponíveis ou com a integralização de
bens:
b) 20% (vinte por cento) com a
integralização das ações subscritas pelos
empregados.
Parágrafo único. A assembléia
geral poderá aprovar o aumento do
capital até o limite subscrito pelos
empregados no exercício de seu direito
de preferência, observado o disposto
no § 1º do art. 7º.
Art. 6º A integralização das ações
subscritas pelos empregados será
feita em dinheiro, sendo 10% (dez por
cento) no ato da subscrição e o
restante em 12 (doze) prestações
iguais e mensais, vencível a primeira,
30 (trinta) dias a partir da aprovação
do aumento do capital, ressalvado o
direito de opção por outra modalidade
que a assembléia geral aprove para a
integralização, em dinheiro das outras
ações.
Parágrafo único, O empregado
que deixar de pagar 3 (três)
prestações
consecutivas,
estará
sujeito às penalidades impostas pela
assembléia geral.
Art.
7º
O
prazo
para
os
empregados exercerem o direito de
preferência terminará 10 (dez) dias antes

daquele fixado pela assembléia geral para
os acionistas.
§ 1º Os acionistas poderão
subscrever, na proporção das ações que
possuírem, a parte do aumento do capital
não subscrita, nos têrmos desta lei, pelos
empregados ou seus cessionários.
§ 2º O empregado poderá ceder o
seu direito de preferência a outro que
preencha as condições previstas no art.
2º e não esteja incluído na exceção do §
2º do art. 1º.
Art. 8º. Quando o aumento do capital
fôr realizado parte em ações ordinárias e
parte em preferenciais, o empregado
poderá exercer o direito de preferência no
tipo de ações que desejar.
§ 1º A juízo da assembléia geral as
ações preferenciais subscritas pelos
empregados poderão ser sem direito a
voto, devendo a preferência, neste caso,
consistir obrigatòriamente:
a) em um dividendo preferencial não
acumulativo, de 12% (doze por cento ao
ano;
b) em um dividendo ou bonificação
suplementar de 4% (quatro por cento)
além do que fôr pago às outras ações
sempre que a estas fôr atribuído
dividendo ou bonificação, em dinheiro,
igual ou superior a 9% (nove por cento)
ao ano.
§ 2º. O tratamento previsto nas
alíneas do parágrafo anterior só
beneficiará os primitivos subscritores dos
ações, cabendo à assembléia geral, no
caso de transferência a terceiros,
estabelecer as preferências que terão os
novos possuidores.
Art. 9º A preferência estabelecida na
alínea "'b" do § 1º do artigo anterior não
prevalecerá quando o aumento do capital
fôr proveniente de:
a) correção monetária do ativo
imobalizado;
b) capitalização de reservas;
e) valorização ou outra avaliação do
ativo móvel ou imóvel da empresa.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo prevalecerá quer para a emprêsa
quer para emprésas das quais ela fôr
acionista.
Art. 10. Serão nominativas, mesmo
quando transferidas a terceiros, as ¡ações
subscritas, nos têrmos desta lei, pelos
empregados.
Art. 11. As ações referidas no artigo
anterior, sob pena de nulidade, serão
negociadas, em Bôlsa, mediante pregão
público, e só poderão ser transferidas a
terceiros por morte do subscrito.
Parágrafo único. O têrmo de
transferência no "Registro de Ações
Nominativas" será lavrado mediante
declaração
de
Corretor
Oficial
atestando a venda em Bolsa, de ação,
ou mediante alvará autorizativo do
juízo competente.
Art. 12. E' nula de pleno direito a
promessa de compra e venda bem
como a concessão de opção ou outro
ato jurídico equivalente que tenha por
objetivo as ações referidas neste
artigo.
Art. 13. Serão exercidos pelo
empregado que tiver mais tempo de
serviço na emprêsa os direitos inerentes à
ação que pertencer, em condomínio, a
mais de um dêles.
Art. 14. Terá reduzido o direito à
subseção de ações referentes a novos
aumentos de capital, o empregado que
vender ou ceder ações por êle
subscritas no exercício do direito da
preferência.
Parágrafo único. A redução referida
neste
artigo
proporcionalmente
a
percentagem das ações vendidas ou
cedidas
beneficiará
os
outros
empregados com direito ao exercício de
preferência.
Art. 15. Observado o disposto no §
1º do art. 7º, terão os acionistas, na
proporção do número de ações que
possuírem preferência para a subscrição
de 80% (oitenta por cento) ao aumento de
capital.
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Art. 16. Está lei entrará em vigor na
data de sua publicação revogadas as
disposição em contrário.
PARECER Nº 691, DE 1966
Redação final do Projeta de Decrete
Legislativo nº 59, de 1965 (número 242B-65, na Casa, de origem)
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
59, de 1965 (nº 242-B-65, na Casa de
origem); que aprova o Acôrdo entre o
Brasil e a Suécia, para evitar a
Bitributação sôbre a Renda e o Capital.
Sala das Sessões, em 26 de julho de
1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator. – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 691, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 59; de 1965 (número 242-B65, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou. nos têrmos do art. 66,
nº I, da Constituição Federal, e eu,
_______________ Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Aprova o Acôrdo entre o Brasil e a
Suécia para Evitar a Bitributação sôbre a
Renda e o Capital.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o Acôrdo entre o
Brasil e a Suécia para Evitar a
Bitributação sôbre a Renda e o Capital
celebrado em 17 de setembro de I966 na
cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo
entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Sôbre a mesa comunicação que
será lida pelo Sr. 1º Secretário.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a
Votação Excelência que, tendo deliberado
desistir do restante da licença em cujo
gozo me achava, reassumo hoje o
exercício do meu mandato.
Sala das Sessões, em 27 de julho de
1966. – Julio Leite.
O Sr. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
– Ciente o Plenário da comunicação feita
pelo nobre Senador Júlio Leite que,
interrompendo licença, volta ao exercício
de seu mandato, nos têrmos regimentais.
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Sôbre a mesa outra
comunicação que sera lida pelo Sr. 1º
Secretario.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal.
O Senador signatário comunica a
Vossa Excelência que, desiste do
restante prazo da licença, em cujo gôzo
se encontra reassumindo, amanhã por via
de conseqüência, o exercício efetivo do
seu mandato.
Brasília, 27 de julho de 1966. –
Senador Eurico Rezende
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Nos têrmos de comunicação
que acaba de ser lida volta o
nobre
Senador
Eurico
Resen-

de ao Plenário da Casa, por desistência
do restante da licença em cujo gôzo se
encontrava. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Não há oradores inscritos.
(Pausa)
Não havendo quem desejar fazer
uso da palavra passa-se à
Ordem do dia.
Discussão, em turno único, do
Parece de nº 619, da Comissão de
Economia sôbre o Oficio nº ilegivel de
4.5.65, do Presidente da Associação das
Federações Rurais do Estado de São
Paulo, encaminhando apreciação do seu
Departamento do Café a respeito do
embarque da safra 1965-1966. (Parecer
pelo arquivamento).
Em discussão o parecer. (Pausa)
O SR. NELSON MACULAN: – Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Tem a palavra, para a
discussão, o nobre Senador Nelson
Maculan.
O SR. NELSON MACULAN: – Sr
Presidente, Srs. Senadores consta da
Ordem do Dia o parecer sôbre o oficio
enviado a esta Casa pela Associação das
Federais Rurais do Estado de São Paulo,
acêrca do problema da safra do café de
68-67 que, infelizmente, redundou no
maior desastre econômico para a região
cafeeira do Paraná, de São Paulo, do
Espírito Santo e d Minas Gerais,. Procura
a Federação das Associações Rurais de
São Paulo demonstrar a está Casa,com
argumentos e estatísticas que muito bem
representam
o
que
muito
bem
representam o quadro atual da situação
do cafeicultor nacional, que os preços
fixados pelo Banco Central, através do
Conselho Monetário, são preços de
redundarão em prejuízos enormes para a
lavoura cafeeira do País porquanto serão
insuficientes para fazer as despesas, com
a inflação que continua, no País.
Esse prejuízo causará um quase
completo abandono de nossa cafeicultura.
Sr. Presidente, Sr. Senadores, isso
de pretender resolver o problema do café
apenas castigando o nosso cafeicultor
fará com que a opinião publica do nosso
País desavisado e não conhecendo o
problema acredito que o café é
efetivamente inflacionário o que não é
real.
Desde a publicação da Resolução
nº 73, de 1966, em que se confiscava
o valor do dólar-café e a partir da
Resolução nº 206, no Govêrno Jânio
Quadros, em que se criou uma taxa
de contribuição do café no ato da sua
exportação, a receita de um saco de
café
na
exportação
é
de
aproximadamente cinqüenta dólares
que vendida a dois mil e duzentos
cruzeiros,
no
câmbio
atual,
proporcionara em cruzeiros uma
receita de cento e dez mil. Pasmem
os Srs. Senadores: o cafeicultor
receba, dessa importância, quarenta
fe seis mil e quinhentos cruzeiros do
café embarcado e a bordo com tôdas
as despesas – impostos, sacaria,
transporte – enfim, tôda aquela gama
de despesas necessárias para se
embarcar café. Portanto, o cafeicultor,
o produtor recebe, nada mais nada
menos, que 450 cruzeiros por quilo de
café, preço muito inferior ao do feijão,
do arroz ou de qualquer outro produto
agrícola.
E ainda procuram dizer que o café e
inflacionário, que o cafeicultor pressiona o
Govêrno para que a inflação continua
quando na verdade, o café gera os
próprios recursos para que se possa fazer
uma política de estabilização, dentro dos
limites do consumo.
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Como dizia, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, partindo da premissa
errada que é castigar o cafeicultor, o
Brasil vem sendo batido em todos os
mercados consumidores do mundo
pelos
nossos
concorrentes,
principalmente africanos.
Enquanto deixamos de exportar,
em dois anos – 1964 e 1964 – 9
milhões e 700 mil sacas de café –
quem diz isto é o próprio relatório do
Banco do Brasil – os nossos
concorrentes africanos vêm exportando
além de sua cota, pela nossa
incapacidade de comercializar o café.
A continuar essa política cêga,
essa política que não procura ser
realista essa política que castiga o
cafeicultor brasileiro e promove o
cafeicultor africano, o cafeicultor da
América Central, estaremos semeando
a miséria por todo o interior do País.
Por que sabern todos os que me
ouvem que o café é o grande promotor
da riqueza nacional, é o café que pode
trazer
os
recursos
para
o
desenvolvimento do País.
A gora os responsáveis procuram
alardear a política de exportar menos
café para realizar melhor receita. Mas
essa receita vem sendo consumido dia
a dia, pela falta de exportação, pela
falta de um esquema que dinamize a
nossa exportação e faça com que o
Brasil reconquiste o lugar de maior
produtor do café e maior mercado
consumidor.
Sr. Presidente, neste momento
congratulo-me com a Associação das
Federações Rurais do Estado de São
Paulo, que em boa hora apresentou a
esta Casa relatório que mereceria
estudos mais profundos em vez de ir
simplesmente para o arquivo, como se
o assunto nada representasse para o
nosso País.
Ao
congratular-me
com
a
Associação das Federações Rurais do
Estado de São Paulo, deixo o meu
protesto pelo descaso com que foi
tratada o assunto pela Comissão de
Economia desta Casa. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Continua em discussão o
Parecer da Comissão de Economia
(Pausa)
Não havendo mais quem queira
fazer uso da palavra, encerro a
discussão.
Adiada a votação por falta de
número.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Passa-se à seguinte matéria
constante do avulso da Ordem do Dia.
Discussão em turno único do
Projeto de Decreto Legislativo n 42,
de 1965,originário da Câmara dos
Deputados (número 120-C-64 na
Casa de origem) que dispõe sôbre a
hasteamento das Bandeiras dos
Estados pelo Congresso Nacional,
tendo Pareceres (ns 514. 515 e 604,
de 1966) das Comissões: Diretora,
nos têrmos da Emenda Substitutiva
que apresenta: – de Educação e
Cultura
pela
aprovação
do
Substitutivo da Comissão Diretora: e
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade da
Emenda Substitutiva e propondo
reexame por parte da Comissão
Diretora.
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Em seu parecer – esclarece esta
Presidência – a Comissão de Constituição
e Justiça propôs o ilegível da matéria
pela Comissão Diretora.
Encaminhado o projeto a Comissão
Diretora, ela o devolveu sem, nôvo
pronunciamento a fixa de ser incluído na
Ordem do Dia.
Assim sendo passa-se à discussão
da matéria com o substitutivo.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra darei como encerada a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
Por falta de número a matéria fica
adiada para a próxima sessão.
Está esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa)
Nada mais havendo a tratar vou
encerrar a sessão, designado para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
(Quinta-feira)
1
Votação, em turno único, do Parecer
nº 679, da Comissão de Economia sôbre
o Oficio nº 319, de 4 de maio de 1955, de
Presidente
da
Associação
das
Federações Rurais do Estado de São
Paulo, encaminhando apreciação do seu
Departamento do Café a respeito do
embarque da safra 1965 1966. (Parecer
pelo arquivamento).
2
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 42, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº
120-C-64 na Casa de origem) que dispõe
sôbre o hasteamento das Bandeiras dos
Estados pelo Congresso Nacional, tendo
Pareceres (ns. 514, 515, e 604, de 1966)
das Comissões: Diretora, nos têrmos da
Emenda Substitutiva que apresenta; – de
Educação e Cultura, pela aprovação do
Substitutivo da Comissão Diretora: e – da
Constituição e Juridicidade da Emenda
Substitutiva, e propondo reexame por
parte da Comissão Diretora.
3
Discussão em turno único do
Requerimento, nº 211, de 1966, para o
qual o Sr. Senador José Ermírio salienta
informação ao Estado Maior das Fôrças
Armadas sôbre acôrdo que permitiu fôsse
o território nacional aerofotografado e
aerofotometrado por técnicos estrangeiros
tendo Parecer, sob nº 642, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça, pelo
deferimento.
4
Discussão em turno único, do
Parecer nº 544, de 1966, da Comissão de
Finanças, sôbre o Oficio nº 117, de 1966,
do Sr. Presidente da Fundação das
Pioneiras
Sociais,
encaminhando
Relatório de suas atividades e copia do
Balanço correspondente ao exercício de
1965 (Parecer pelo arquivamento).
Sessão em 26 de julho de 1956
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 15 horas.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
UNIÃO I NT ERPA RLA MENT AR
Grupo Brasileiro
De ordem do Senhor Presidente
convoco
a
Comissão
Executiva
do Grupo Brasileiro da União Interpar-

lamentar
para
uma
reunião
a
ser realizada têrça-feira, dia dois
próximo, às dezesseis horas na
Sala da Comissão de Relações
Exteriores
da
Câmara
dos
Deputados. – A. Lazary Guedes,
Secretário-Geral.
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Comissão Especial, criada pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para "Proceder ao estudo e a
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de medidas tendentes ao
contrôle de preços da exportação das
matérias primas, minerais e produtos
agropecuários nacionais."
ATA DA 30ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 9 DE NOVEMBRO DE 1961
Aos nove dias do mês de novembro
de mil novecentos e sessenta e cinco, às
quinze horas, na Sala de reuniões da
Comissão de Finanças do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente,
presentes os Senhores Senadores a
Attílio Fontana, José Ermírio, Relator,
Argemiro de Figueiredo. Heribaldo Vieira,
Vice-Presidente, José Feliciano e Raul
Giuberti, reúne-se a Comissão Especial
do Senado Federal, instituída pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para ouvir a exposição dos
Senhores Ministros Roberto Campos e
Octávio
Gouveia
de
Bulhões,
respectivamente da Fazenda e do
Planejamento Comparecem, ainda, os
Senhores Senadores José Leite, Júlio
Leite, Guido Mondim, Lopes da Costa,
Mem de Sá, Jefferson de Aguiar, Eurico
Rezende, Mello Braga, Walfredo Gurgel e
Bezerra Neto, e, o Senhor Deputado,
Raimundo Padilha.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada e assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente convida Suas Excelências, os
Senhores Ministros a tomarem assento à
mesa dos trabalhos e, em seguida,
concede a palavra ao Senhor Senador
José Ermírio, Relator da Comissão.
Com a palavra, o Senhor Relator faz,
inicialmente, uma sucinta análise dos
trabalhos já realizados pela Comissão
para passar a formular indagações ao
depoente.
Em prosseguimento, o Senhor
Ministro Roberto Campos passa a
responder aos quesitos do Senhor Relator
começando as suas respostas pela
afirmação de que a produtividade nos
Estados Unidos da América tem crescido
a uma taxa média de 3 a 3,2% ao ano,
informando, ter havido aumentos de
salários, mas, desde a fase Kennedy,
procurou-se ligar os aumentos de salários
a mesma taxa dizendo, posteriormente,
que é essa a política que o governo está
tentando implantar no Brasil.
Comunicou que entre nós não temos
estatísticas adequadas de produtividade o
que torna difícil qualquer previsão.
Esclareceu, em seguida, que a
nossa dívida externa orça em tôrno de
três bilhões de dólares tendo, no
momento, o Brasil liquidado todos os
atrasados comerciais que representavam
dívida de alto prazo. Nesta oportunidade
informou que o país encerrou, também,
alguns empréstimos-ouro liberando, desta
forma, o ouro que estava retido passando
a possuir reservas livres da ordem de
trezentos milhões de dólares.
Após fazer uma análise da política
cafeeira brasileira e afirmar não possuir
elementos para discutir o preço de
exportação da tonelada do minério do
Amapá pois, os mesmos, devem estar
registrados no DNPM, passa a responder
os
quesitos
referentes
ao
trigo
discorrendo sôbre os problemas da
formação de preços, bem como, os
decorrentes da taxa cambial para im-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
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portação afirmando, não ser interessante
pretender auto-suficiência, porquanto o
trigo é o que representa o papel moeda nas
nossas trocas comerciais com a Argentina.
Em resposta a outra pergunta do
Senhor Relator disse que a percentagem
de pagamento com o pessoal civil e militar
da união deve estar, êste ano, por volta de
46 ou 48% do orçamento da União e que a
percentagem da despesa com militares no
México orça em 7% enquanto que nós
bestamos aproximadamente com 22%.
Contudo, dessa percentagem, têm-se que
descontar boa parcela que representa
investimento produtivo de contribuição para
a vida civil.
Continuando, explicou o mecanismo
do Acôrdo de Washington, bem como a
compra da AMFORP, ambos impugnados
pela chamada área nacionalista, por
motivos que, intelectualmente, o depoente
nunca conseguiu racionalizar.
Em seguida, asseverou não têrmos
estatísticas
de
capital
estrangeiro,
sòmente estimativas e que o Banco
Central, com a feitura de registros de
agora em diante estará em condições de
fornecer estatísticas fidedignas.
Concluindo, faz revelações acêrca
do teor do Projeto de Reforma Tributária e
responda a perguntas formuladas por
outros Senhores Senadores.
Finda a exposição do Senhor
Ministro Roberto Campos, o Senhor
Presidente dá a palavra ao Senhor
Ministro da Fazenda, Octávio Gouveia de
Bulhões, que, entre outras coisas, afirma
ao responder indagações do Senhor
Relator não devermos forçar ou impedir a
exportação quando a produção é
abundante e nêsse caso os preços caem
em favor da indústria e depois, quando a
indústria está mais ou menos provida no
exterior, surge a produção de outros
competidores brasileiros de modo que os
produtos nacionais de produção primária
perdem na primeira fase e perdem
também na segunda fase.
Concluídas as indagações e as
respostas, o Senhor Presidente apresenta
a Suas Excelências o agradecimento
sincero da Comissão pela presteza com
que atenderam a convocação e, ao
encerrar os trabalhos, determina que, o
apanhamento taquigráfico dos debates,
tão logo decifrados, passe a fazer parte
integrante da presente ata, sendo
publicado, como anexo, no Diário do
Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, encerra a
reunião e, para constar, eu, J. Ney
Passos Dantas, Secretário da Comissão,
lavrei a presente ata que, uma vez lida,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 10 de novembro de 1965. –
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO DA ATA DA 30ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 9-11-65, ÀS 15,00
HORAS
Publicação devidamente autorizada
pelo Senhor Presidente da Comissão
Integra do apanhamento taquigráfico
referido na Ata
Presidente:
Senador
Sigefredo
Pacheco
Relator: Senador José Ermírio
Convidados: Ministros Roberto ao
Campos e Octávio Gouveia de Bulhões,
respectivamente, do Planejamento e
Coordenação Econômica e da Fazenda.

O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (Presidente): – Está aberta a
sessão.
Solicito do Secretário da Comissão
que proceda a leitura da Ata da Reunião
anterior.
(É lida e aprovada a ata.)
Esta Comissão é honrada com a
presença dos ilustres Ministros da
Fazenda e do Planejamento.
Na verdade, a Nação está esperando
que desta reunião surja a solução dos
problemas de que vamos tratar, dando,
dêste modo, à Revolução, mais uma
vitória e esta Comissão encontre novos
elementos para incorporar ao seu
Relatório.
Do ponto de vista econômico e
jurídico, dois são os problemas de que
trataremos hoje, inclusive o da paridade
de vencimentos.
A Comissão foi criada por iniciativa
do nobre Senador José Ermírio, para
proceder ao estudo daqueles mesmos
assuntos.
Já ouvimos, aqui, cêrca de trinta e
oito autoridades, diretores de serviços,
Ministros de Estado, presidentes de
Sindicatos tritícolas etc. Temos, assim,
colhido grandes ensinamentos desta troca
de idéias.
Para começarmos nossos trabalhos,
darei a palavra ao nobre Relator, Senador
José Ermírio, mui digno Relator.
O SR. RELATOR (Senador José
Ermírio): – As perguntas que desejo
formular, por escrito, já estão sendo
encaminhadas a mim, pois elas foram
mimeografadas
para
um
prévio
conhecimento de V. Exa. Entretanto,
algumas farei verbalmente.
Nobres Srs. Ministros, o nosso
instituto é clarear certos pontos que
alguns de nós desconhecem, sobretudo e
pontos principais que o país precisa ter
em mente, como razão precursora e do
seu desenvolvimento.
Temos um certo número de
perguntas a fazer, e gostaríamos de
receber a respostas precisas para o
melhor esclarecimento desta Comissão.
No plenário do Senado, através de
discursos que proferirei será feito um
resumo de tudo quanto foi esclarecido
pelas autoridades que aqui depuseram,
como também, pela Comissão, será
apresentado o Relatório dos trabalhos.
A primeira pergunta é a seguinte:
(Lê:)
1 – Nos últimos cinco anos, os
Estados Unidos tiveram vários aumentos
de salário e a base da produtividade
decresceu de apenas três décimos de um
por cento.
Pergunta-se: Devido à inflação e aos
aumentos de salários que o Brasil tem
tido, como se pode comparar essa cifra
no País?
É um problema difícil, reconheço.
Porém, sem produção adequada não
poderá haver melhores condições de vidas,
nem aumentos de salários, não podendo a
Nação vencer suas dificuldades.
A questão de produtividade é coisa
séria no País.
Realmente, precisamos saber se o
aumento corresponde à produtividade
maior ou a deficit que se agrava cada vez
mais com a produção.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS (não foi revisto pelo
orador): – Sr Presidente, a primeira
pergunta é questão que parece ser de
teoria econômica. No problema de
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fato não parece ter havido decréscimo de
produtividade nos Estados Unidos. Pelo
contrário, a produtividade tem crescido a
uma taxa média de 3 a 3,2% ao ano. Tem
havido aumento de salários, mas, desde a
fase Kennedy, procurou-se ligas os
aumentos de salários anuais ao aumento
de produtividade. Estabeleceu-se o que
se chama norma de política salarial, que
não é pròpriamente compulsória. Assume
a forma de recomendação do Governo às
emprêsas e aos sindicatos operários.
Essas recomendações são no sentido de
que os reajustes salariais não devem
exceder anualmente de 3 a 3,2% ao ano
porque se entende que esse crescimento
da produtividade e o aumento salarial que
se reflete sôbre o incremento da
produtividade certamente não seja
inflacionário. Política semelhante, aliás,
tem sido seguida mesmo por govêrnos
trabalhistas, como o inglês, que também
formulou o que se chama de política de
substituição de rendas, e conseguiu fôsse
votada na convenção do Partido
Trabalhista a adesão a essa política de
rendas, conseqüentemente, também o
limite máximo de reversão salarial, aceita
nessa convenção trabalhista não sem
grandes debates, e foi a 3,2% ao ano.
Isso porque se estimava que o
crescimento da produtividade oscilasse
em tôrno dessa percentagem.
A política de rendas do govêrno
trabalhista inglês não se diferencia muito
daquela que o Professor Gouveia de
Bulhões e eu estamos tentando formular
no País, porque também inclui, em troca
do consentimento operário em não
pleitear aumentos de salários superiores
ao aumento da produtividade, com
compromissos
expressos
de
não
reajustarem os preços sem prévia
consulta ao Comitê Misto, que inclui
representantes
do
Govêrno,
das
emprêsas e trabalhistas.
No caso brasileiro o que se observa é
que no passado tivemos sucessivos o
aumentos
salariais
inteiramente
desvinculados da produtividade, alguns a
casos até ligados à produtividade negativa,
como foi o caso dos serviços portuários e
ferroviários, com a queda de produtividade
conseqüente das greves políticas que
foram articuladas, e, não obstante, a cada
greve política e conseqüente baixa de
produtividade do sistema, se sucedia uma
conquista salarial. Inverteram-se, portanto,
os termos do problema e procurou-se fazer
com que as reivindicações salariais
marchassem à frente de qualquer possível
crescimento da produtividade. Qualquer
resultado só poderia ser, como tem sido
inflacionário.
É dêsse círculo vicioso que estamos
procurando sair, na política salarial
proposta pelo Governo e recentemente
consubstanciado em lei. A lei recentemente
aprovada prevê que se atribua ao
assalariado, além da reconstrução do
salário médio real, nos últimos vinte quatro
meses, um coeficiente de produtividade.
No caso brasileiro, não existem
estatísticas adequadas da produtividade;
o que se pede fazer é uma estimativa
algo grosseira da produtividade nacional:
em 1964, o resultado talvez tenha sido
neutro; em 1965, tudo indica que haverá
crescimento positivo da produtividade.
O problema é complicado porque
não só inexistem estatísticas de
produtividade como há três tipos de
produtividades diferentes todos êles
capazes de admitir a política salarial: a
produtividade nacional média do conjunto,
a produtividade média do setor e a
produtividade da empresa.
Muitas vêzes, enquanto a economia
nacional ou o setor acusam avanço de
produtividade é muito possível que a
emprêsa, individualmente, não tenha
tido aumento de produtividade e,
portanto, não esteja em condições de
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dar aumento salarial sem fazer aumento
de preço que pode ter repercussão
danosa sôbre a economia em seu
conjunto. Mas enquanto não tivermos
instrumentos adequados de mensuração
da produtividade – e, aliás, o espírito da
lei é de até incentivar os sindicatos
operários
a
fazer
análise
de
produtividade, porque se lhes abre a
possibilidade de, em demonstrando sua
capacidade de produtividade maior terem
aumento
maior,
baseado
em
produtividade de setor – e enquanto não
tivermos os dados estatísticos, temos que
nos guiar por médias nacionais de
produtividade obviamente precárias.
Uma questão bastante discutida no
plano teórico é saber se todo benefício da
produtividade deve ser atribuído ao
operário sob a forma de incremento de
salários, ou se se deve tentar distribuir ou
distinguir, no aumento da produtividade,
aquilo que representa a contribuição
efetiva da mão-de-obra e aquilo que é
remuneração de capital adicional, com o
qual
se
consegue
aumento
de
produtividade, através, por exemplo, de
automação etc.
A teoria americana reside sempre
em dividir o aumento da produtividade.
Uma parte do aumento da produtividade
é claramente atribuída a doses
adicionais de capitais por operários e
portanto, deve remunerar o capital
adicional empregado por operário. Outra
parte é o rendimento maior do
operário, seja pelo equipamento melhor,
seja pelo treinamento e melhoria de
conhecimentos tecnológicos.
Na Inglaterra, onde domina o Partido
Trabalhista e onde talvez o chamado
bem-estar seja mais avançado, não tem
havido a mesma preocupação e o
máximo que se conseguiu foi que as
reivindicações salariais não excedessem
o aumento estimado da produtividade,
mas não se conseguiu firmar a doutrina
de que uma parcela do aumento da
produtividade devia ser reservado para
remunerar o capital adicional por operário.
Isto talvez explique um pouco as
dificuldades atuais da economia inglêsa
frente a economia americana e a
economia alemã, que não transmitem
integralmente ao operário os frutos de
aumento de produtividade sob a alegação
de que, indiscutivelmente, o aumento de
produtividade reflete a melhor dotação de
capital por homem-hora, por mão-de-obra
empregada e, portanto, deve ser atribuída
à remuneração do capital.
Acredito que estas considerações
respondam a primeira pergunta do nobre
Senador José Ermírio.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Muito obrigado. A segunda
pergunta é a seguinte:
(Lê:)
2. Pelo que se verifica no mercado
de moedas estrangeiras, o Brasil está
com relativa folga de dólares.
Pergunta-se: Esta situação é devida
a dinheiro vindo do exterior emprestado e
que, segundo informações de jornais, a
nossa dívida no exterior já atinge,
atualmente, a casa dos cinco bilhões de
dólares?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Não. A nossa dívida externa
não atinge esta soma, ela orça em tôrno
de três bilhões de dólares.
O que tem havido, nos últimos
meses, é uma folga cambial, uma
combinação de fatôres. Primeiramente
uma certa contração de importações, em
parte devida a temporária recessão
econômica, em parte à mudança de
hábitos.
A importação de mercadorias,
anteriormente, era negócio seguramente
rendoso para quem tinha capital
disponível, pois havia a certeza de
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que o processo contínuo de desvalorização
cambial levaria a uma boa lucratividade do
capital empatado. Em segundo lugar,
houve um aumento razoável das
exportações, não necessàriamente o café –
há uma pergunta específica sôbre o café e
a ela me reportarei mais tarde – mas de
vários outros produtos.
Temos tido uma diversificação
apreciável na pauta de exportação e tudo
indica que, êste ano, encerraremos o
exercício com exportações superiores a
1,5 bilhões de dólares e há mesmo quem
estime em 1,6 bilhões de dólares.
Exportação como essa não tínhamos
desde o período do conflito coreano; há
mais de 10 anos que não tínhamos
exportações nesse valor.
O terceiro fato, da relativa folga de
dólares, é o repatriamento de parcelas,
que acredito apreciáveis, de capital
brasileiro que havia emigrado para o
exterior e há, ainda, uma retomada de
fluxo voluntário de capitais estrangeiros.
Houve, também, uma negociação no
sentido da consolidação de dívidas, com
o que se aliviou a carga imediata de
pagamentos,
deixando-se
maiores
disponibilidades cambiais.
Quanto ao endividamento total do
Brasil,
não
houve,
propriamente,
mudança em sua composição.
Ao renegociar as dívidas, o Brasil
obviamente obteve prazos mais longos.
Temos sistemàticamente procurado o
engajamento de dívidas de curto prazo
por dívidas de longo prazo, porque nunca
se considerou que o montante global do
endividamento brasileiro fôsse excessivo.
A finança internacional não o considerava
excessivo. O que se considerava
totalmente imprudente era a distribuição
no tempo da dívida brasileira. No
momento liquidamos todos os atrasados
comerciais, que representavam dívidas a
curto prazo: liquidamos alguns dos
empréstimos-ouro, liberando ouro que
estava apenhado. Temos reservas livres
de 300.000.000 de dólares. Tudo indica
que chegaremos ao fim do ano o com
reservas ainda mais apreciáveis, se se
confirmar
o
comportamento
das
exportações que vimos tendo até o
momento. Prever exportações é sempre
algo aleatório.
Não é verdade que temos uma
dívida de cinco bilhões de dólares; não é
verdade que foi aumentado o nosso
endividamento. E' verdade que estamos
procurando transformar a distribuição no
tempo do nosso endividamento, a
chamada
curva
temporal
do
endividamento, substituindo a dívida a
curto prazo por dívidas a longo prazo.
O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – E
o que há sôbre os novos empréstimos da
USAID, Banco Mundial, etc. para energia
e siderurgia?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Houve um afluxo substancial
de empréstimos; houve o fato de têrmos
liquidado os atrasados comerciais – 200
milhões de dólares. E o fato de têrmos
obtido várias consolidações, indicam que
não houve, não parece ter havido, um
acréscimo global do endividamento. Mas,
à medida que o fluxo de capital negociado
efetivamente se realize, haverá um
aumento global do endividamento, mas
assás compatível, grande parte dêle
constituindo empréstimos da Agência
Internacional do Desenvolvimento, a 40
anos de prazo, com 10 anos de carência,
refletindo parcela decrescente de um
produto nacional crescente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Ministro, devido ao
recesso industrial do País, as importações
foram bem menores êste ano e no ano
passado. V. Exa. acha que 1,6 milhões de
dólares são suficientes para manter o
país em desenvolvimento, com a
exportação?

O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Esperamos uma substancial
expansão das importações, porque o
nível de exportações esperamos seja
aumentado, com o novo surto de
desenvolvimento que se processa e com
a exaustão de estoque. Há vários
estoques de produtos exportados que já
estão exauridos, sendo assim concebível
que haja maior interêsse na importação.
O volume de 1 bilhão e 600 milhões
de dólares não será suficiente para
financiar o desenvolvimento brasileiro.
Será necessário afluxo de capital, mas as
previsões
contemplam
substancial
absolvição de recursos externos, seja por
empreendimentos diretos ou por agências
estrangeiras, como o Banco Internacional,
Banco Interamericano, Aliança para o
Progresso etc.
O crédito de fornecedores pode ser a
curto e médio prazo e obriga a comprar
daquele fornecedor que freqüentemente
mascara os ônus financeiros da transação
com o subpreço aplicado ao seu produto.
O Brasil necessitará de afluxo maior
do que 1 bilhão e 600 milhões de dólares,
que esperamos não seja todo gasto, mas
que poderá resultar em reservas.
O SENHOR SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO (relator) (lê): – A exportação
do café, que representa 53% do valor
total das exportações do país, não
aumentou
e
nem
exportamos
a
quantidade de sacas que devíamos ter
mandado paia o exterior; apenas,
começou a reagir agora, em outubro,
quando foram exportadas um milhão e
quatrocentos e quarenta mil sacas.
Pergunta-se:
Qual
a
situação
prevista para a exportação no próximo
ano comercial do café?
O SENHOR MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – E' qualquer coisa na origem
de um bilhão e seiscentos milhões de
dólares, dos quais o café não deve
representar senão metade. Até setembro,
as últimas estatísticas para a importação
indicavam para o café a participação
conjunta de apenas quarenta e dois por
cento, graças à diversificação que se vem
processando, inclusive com o surgimento
de manufaturados em nossa pauta de
exportação. As perspectivas de café para
o próximo ano comercial, interpretado
como ano comercial o ano convênio, de
setembro de 1965 a agôsto de 1966, são
boas, são substanciais, melhores que no
período passado, quando o Govêrno
assumiu o manejo da situação financeira
em abril de 1964, o panorama que se
apresentava era de grande estocagem
mundial, substancial estocagem de café
brasileiro, sobretudo em fins de 1963 e
princípios de 1964. Além das dificuldades
no mercado internacional e as geadas no
Paraná, seria extremamente difícil para o
Brasil aumentar a balança de sua
exportação sem drástica queda de
preços. Optou-se, então, por um sistema
de sustentação de preços na convicção
de que os esforços de venda não teriam
recompensa no mercado, enquanto se
procurava rever o Acôrdo Internacional do
Café que, na ocasião, tinha uma situação
extremamente irrealística para um
consumo que a realidade provou correto,
entre 42 a 43 milhões de sacas. A cota do
convento era de 48 milhões de sacas.
Hoje conseguimos fazer com que a cota
se aproxime da realidade, orçando em
43,7 milhões de sacas, bastante
aproximadas do consumo. No mercado
de cotas ajustadas, na realidade o Brasil
não necessita mais ficar como supridor
residual.
Particularmente
porque
juntamente com a revisão das cotas, e
que eram exageradas, criou-se o
mecanismo flexível da cota-preço,
segundo o qual tôda vez que, a média
dos preços mundiais baixa a 38 centavos
por libra, as cotas automàticamente
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se
reduzem
e,
automàticamente,
aumentam quando o preço médio mundial
ultrapassa de 42,5, a libra pêso. Com
êsse mecanismo o Brasil pode manobrar
mais livremente. Se não houvesse êsse
sistema de garantia, tôda vez que o Brasil
resolvesse baixos o preço de um centavo
para melhorar sua possibilidade de
colocação, os concorrentes se veriam
obrigados à baixa e o motor entraria em
pane.
Com o sistema atual, o Brasil pode
manobrar
o
preço
com
certa
maleabilidade e se outros contendores
resolverem entrar no mecanismo, o preço
médio mundial atingindo a 38 centavos as
cotas de cada País se reduzirão, e o
preço tenderá novamente a subir. Daí ter
o Brasil, nos últimos meses, após
aperfeiçoado convênio, enfrentado um
panorama muito satisfatórias de vendas,
As vendas, muito satisfatórias a partir de
julho e agôsto, quando o convênio, em
sua forma reajustada, entrou em pleno
funcionamento,
continuam
bastante
promissoras. Daqui por diante, tôda vez
que sofrermos uma concorrência indébita
de outros fornecedores, em busca de
baixa de preços para promover vendas,
podemos, também nos, baixar os preços
com certeza absoluta de um chão de 38
cents, abaixo do qual o preço médio
mundial não declinará mais, porque
atingidos 15 dias dessa baixa de nível
haverá um corte de cotas que levará à
reação de preços.
A política cafeeira é interpretada em
duas fases: uma fase preparatória, em
que o Brasil se preocupou em aperfeiçoar
o mecanismo do Acôrdo e trazer as cotas
a um nível realista, além de pressionar os
Estados Unidos para passar à legislação
complementar, que estêve muito tempo
encalhada no Senado e estabelecer
certificados de origem, muito importantes
para disciplinar o mercado.
Tudo indica que as nossas vendas
dora em diante se situem no limite das
cotas do Acôrdo, sendo que nesse
trimestre até já chegamos a exceder a
cota trimestral do Acôrdo, o que não é
grave, porque poderemos diminuir as
cotas do trimestre seguinte, para não
violar o Acôrdo e é importante para o
Brasil não violar, para dar exemplo de
disciplina.
O
SR.
SENADOR
ATTÍLIO
FONTANA: – Sr. Ministro, a política
externa V. Ex.ª nos deu aqui conhecimento
da orientação que consideramos realmente
muito acertada, porém a política interna
com referência à produção – nós sabemos
porque percorremos zona onde se cultiva
café, até mesmo regiões em que o clima
não é o mais adequado e o mais seguro
para a produção do café – verificamos
ainda um certo entusiasmo em expandir a
lavoura cafeeira.
Estive pessoalmente, Sr. Ministro,
não faz muito, numa região do Paraná em
que verifiquei essa situação.
Imaginemos que a superprodução
vai continuar, mesmo porque como já
declarou um dos ex-Presidentes do
Instituto Brasileiro do Café a lavoura
cafeeira, principalmente nos Estados do
centro-sul, como os de São Pauto e
Paraná, é a que melhor resultado dá e em
conseqüência continuaremos tendo uma
grande produção de café e, ainda agora
os jornais publicam opinião de um
membro da Comissão do Café, em que
propõe a queima de 15 milhões de sacas.
O Instituto Brasileiro do Café, em
princípio, está de acôrdo com essa
eliminação, aliás, aconselhável, porque, se
haveríamos de construir novos armazéns
para estocagem dos excedentes, melhor
seria que se eliminassem os estoques
velhos para comércio. Conseqüentemente,
o que nos preocupa é o desenvolvimento
da lavoura cafeeira, em detrimento de
outras atividades agrícolas-pastoris. Na
verdade, para nessa tranqüilidade, bom
seria que a produção de café não fôs-
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sa além do que podemos consumir e
exportar.
O
SR.
MINISTRO
ROBERTO
CAMPOS: – Saiba V. Ex.ª, nobre e
ilustrado Senador Attílio Fontana, que o
Governo, longe de estimular – como se tem
dito – a produção cafeeira, vem
desencorajando-a, o que não conseguiu
suficientemente. A lavoura cafeeira
oferece, ainda, rentabilidade atraente, de
modo a manter, nossa atividade, vários
setores, até levando-se a buscar expandila. E' uma crítica rara, hoje, nos meios
governamentais. A nossa preocupação é
nos defender da crítica de que estamos
estrangulando a economia cafeeira. Na
realidade, o Govêrno tudo tem feito para
cercear a tendência, anteriormente grave,
da superprodução. Em primeiro lugar as
cambiais da cafeicultura são fortemente
tributadas. E' verdade que o chamado
confisco é apenas ilusório; se de um lado
se cobra uma taxa assaz substancial nas
cambias do café, de outro lado o Govêrno
dá ao setor cafeeiro benefício de
financiamento especial, e retira o café do
mercado para sustentação de preço. Ainda
assim, em várias ocasiões tem havido
saldo no custo do café. O que significa que
está sendo tributado, e esta tributação é
para uma superprodução grave que, em
poucos anos, levaria a cafeicultura à ruína.
Além do sistema de cambial, da retenção
de uma cota do café exportável, tem o
Govêrno agido através do preço mínimo e
procurado garantir melhor rentabilidade na
produção de vários outros produtos, como
o milho, arroz, soja, amendoim, algodão,
etc., de modo a evitar uma concentração
excessiva na lavoura cafeeira, que
anteriormente era a única que dispunha de
sistema adequado de amparo.
Em terceiro lugar está o Govêrno
financiando a erradicação de cafeeiros,
através de GERCA.
Infelizmente, nossas experiências de
erradicação, da mesma maneira que as
norte-americanas
de
redução
de
acreagem, nem sempre logram o
resultado colimado. E' que, não raro,
substitui-se
cafeeiros
velhos
e
improdutivos por área menor de cafeeiros
novos, de maior produtividade. Os
Estados Unidos têm vasta experiência na
tentativa de conter a produção agrícola
através de cerceamento de área, com
resultados que, na área remanescente,
aumentam a produtividade, e o problema
de estocagem continua intocável. Mas o
GERCA tem-se preocupado em encorajar
as culturas rotativas – milho, algodão,
amendoim, soja, etc. – e o cafeicultor e
financiado
para
se
engajar
na
erradicação. E' verdade que não temos
tido ainda suficiente imaginação para
interpretar a diversificação da cafeicultura
de maneira mais ousada, para inclusive –
por exemplo – não buscar apenas a
substituição do café por outra colheita,
mas a criação de indústrias rurais.
Sòmente agora começa-se a fazer
esfôrço nesse sentido, sobretudo através
da Cooperativa de Cafeicultores da
Mogiana, que, ao invés de simplesmente
erradicar o café e marchar para outras
atividades agrícolas, este procurando
diversificar sua produtividade, misturando
a cafeicultura com a produção de
misturas, de fertilizantes, reflorestamento,
etc., escapando-se aqueles conceitos de
que o único meio de se substituir o pé de
café seria apenas um outro produto,
quando pode ser substituído por um
pequeno ou médio produto.
Finalmente, o Brasil está estudando
as possibilidades da criação do Fundo
de Diversificação, que seria entregue
ao Banco Mundial e que seria,
então, reforçado por êsse banco para
se financiar a diversificação não só do
Brasil mas sobretudo, por exemplo, da
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África, onde há falta de alternativas de
produção, e se disciplinasse o mercado
em tôrno dessas substituições, em que o
Brasil é, digamos, muito mais anárquico
sob o ponto de vista do mercado
internacional.
O Banco Internacional já está
bastante a par do Plano, concluindo seus
estudos, e os países produtores estão
dispostos a aceitar êsse Fundo de
Diversificação,
havendo,
ainda,
resistência dos consumidores, mas
mesmo a Alemanha e outros países
consentiram no aumento previsto de meio
centavo por libra, para a criação do
Fundo. Nossa esperança, entretanto, é
que gradualmente reconheçam ser êsse o
único meio de evitar a gravação a tal
ponto que torne o Acôrdo inoperante, em
resultado da contínua tendência africana
de superprodução, aliada à falta de
armazenamento, de capitais de giro para
financiamento de estoque e tantas
indisciplinas de mercado.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – V. Ex.ª falou em produção
africana. E' verdade que, dentro de dois
anos, cada pé de café, na África, será
desdobrado?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Francamente, não possuo
dados para confirmar ou rejeitar essa
assertiva. O que ainda há, na África, e
pressão de superprodução, que parece
positiva, mas tenho para mim que essa
pressão expansionista tende um pouco a
diminuir: é que, após a independência,
êsses vários países, por pressões
políticas internas, vêm aumentando a
remuneração paga ao produtor. Em
alguns
dêsses
países,
hoje
a
remuneração paga ao produtor já excede
o preço do mercado mundial. E' o caso,
por exemplo, da Costa do Marfim, cujo
café chegou a baixar até 18 centavos por
libra-pêso, enquanto a remuneração do
produtor já estava em 28 centavos por
libra-pêso. Sendo, portanto, grave o
deficit, aquela ex-colônia teve de recorrer
à exportação de cafés em consignação
para a França, como tentativa de levantar
recursos financeiros e empréstimos no
mercado francês, para tentar cobrir a
diferença entre o preço permitido ao
produtor e o preço realizado no mercado
mundial. O mesmo está sucedendo em
vários outros países africanos.
No antigo regime colonial os
produtores
eram
mantidos
com
remuneração relativamente baixa. A
diferença entre a remuneração do
produtor e o preço do mercado mundial
constituía o Fundo de Estabilização, mas
as pressões políticas internas foram
levando os produtores a reivindicar
preços cada vez maiores, enquanto o
preço do mercado mundial entrava em
declínio. O trabalho dessas tenazes está
se fazendo sentir a tal ponto, que acredito
que gradualmente diminuirá na África o
incentivo à superprodução. Mas existe
superprodução na África, e o pior é que
mesmo a menor superprodução da África
exerce pressão maior no mercado
mundial do que a maior superprodução do
Brasil, porque o Brasil já aprendeu sua
lição há muito tempo, já aprendeu o
mecanismo de contrôle, tem rêde de
armazéns, tem sistema de financiamenteo
das safras e tem sido capaz de exercer
uma auto-disciplina maior do que a dos
inexperientes
países
africanos
–
inexperientes que no sentido político, que
no sentido econômico.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quarta pergunta:
"Alguns
produtos
industriais
estão começando a ser exportados,
porém, não era escala suficientemente
necessária para uma garantia dos nossos
pagamentos no exterior.

Pergunta-se: Quais as providências
que o Govêrno está tomando para
enfrentar os pagamentos de juros,
amortizações, royalties e importações
necessárias ao nosso desenvolvimento,
que não pode estacionários?"
É uma coisa difícil, sei que é, mas
trata-se de um problema que nós, dentro
da indústria, gostaríamos de transmitir a
tôdas as áreas industriais do País ora em
espectativa.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – A expansão das exportações
industriais tem sido muito encorajadora.
Em 1964 as exportações industriais
aumentaram de 80% em relação a 1963 e
até setembro de 1965, e a julgar por
dados ainda provisórios aumentaram
novamente
em
cêrca
de
123%
comparativamente a igual período em
1964.
Ha, portanto, um promissor surto de
exportação industrial. Obviamente, a
exportação de produtos manufaturados
encerra certo conteúdo importado e, além
disto, exige máquinas e equipamentos a
serem amortizados.
O conteúdo de importação e da
exportação manufaturada varia de
produto para produto, mas a relativa
situação de folga cambial em que
estamos está permitindo ao Govêrno
restringir
várias
categorias
que
anteriormente exigiam a importação de
matéria-prima e produtos semielaborados
e é possível que até outras matérias de
importação tenham sido tomadas.
No tocante a juros e amortização a
pontualidade com que estamos mantendo
nossos pagamentos nos ajuda a obter
crédito do exterior para equipamentos ou
reequipamentos.
Já tendo sido regulamentada a lei de
remessa de capital, apesar da enorme
burocracia que ela encerra estão sendo
perimtidas
remessas
inclusive
de
royalties, de modo que os pagamentos
tenderão a se regularizar. Existe,
òbviamente, um resíduo de tributos entre
as emprêsas estrangeiras e o Govêrno
Brasileiro no tocante ao papel que o
royalty desempenha e a sua conceituação
tributária, pois é sabido que a Lei de
Remessa de Lucros estabelece certas
restrições à dedutibilidade fiscal do royalty
em seu cômputo como despesa. O
problema não é pròpriamente cambial,
mas de definição fiscal. A definição
adotada permite a conceituação do
royalty como despesa, no caso de
subsidiárias com maior contrôle brasileiro,
ao passo que não o permite no caso de
subsidiárias em que a participação
nacional é minoritária, no caso de filial.
Êsse problema está sendo estudado,
mais à luz de vários casos concretos
surgidos, mas, no memento, não tem o
Govêrno latitude, de vez que está prêso
ao texto da Lei que dá uma definição
respectiva ao royalty.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Temos, agora, a quinta
pergunta, que é a seguinte e, para qual,
solicito uma resposta clara e precisa de V.
Exa.:
5 – Qual a razão de estarmos
exportando manganês a cêrca 25 dólares
a tonelada mando até Gabão já subiu o
produto para 85 dólares a tonelada?
Após formular a presente indagação,
comunico a V. Exa. de que, êste órgão
técnico, tem, também, por finalidade o
estudo de melhores medidas para o
contrôle dos preços das matérias-primas
minerais, já tendo ouvido sôbre o
assuntos diversas autoridades.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – O mercado de manganês
atravessou uma crise bastante séria no
ano passado. Apenas êste ano foi que se
recuperou.
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É muito possível, portanto, que o
algarismo citado se refira, com relação ao
preço do minério brasileiro, a um
período de preços deprimidos. Foi
recentemente apenas que o mercado de
manganês reagiu bastante. Não há
nenhuma vinculação brasileira a qualquer
preço externo. O preço brasileiro deve
acompanhar o preço do mercado.
Não sei se por consideração de
distância, o preço do Gabão possa ser,
em têrmos FOB, mais elevado que o
preço brasileiro.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O Amapá é mais próximo do
que o Gabão.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – A distância não se compara.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Temos informações do
Presidiste da ICOMI, de que custa 2,50
dólares o transporte de uma tonelada de
manganês do Amapá e pôrto americano.
Êle estranhou muito aqui a diferença
enorme.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Certamente, os exportadores
brasileiros não estarão interessados em
perder dinheiro e se os preços estão mais
baixos, é questão de circunstância do
mercado internacional. Quando vendem,
êles são obrigados a registrar os preços
no Departamento Nacional da Produção
Mineral, que se orienta e estabelece os
preços pelas cotas médicas. O que é
possível é que haja diferença de conteúdo
mineral, diferenças de períodos de
contrato, etc.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A situação do mercado do
manganês nos parece deveras esquisita.
Esta questão já vem há muito tempo. Há
cêrca de 8 meses que a cotação era essa
sem a maior alteração. Não tive,
realmente, a preocupação de perguntar,
porque achei que a questão era
realmente de natureza mineral. Fiz a
pergunta, apenas para conhecimento de
V. Ex.ª. E, se V. Ex.ª me permite,
passaremos a sexta pergunta:
(Lê:)
6 – Qual a razão por que êste
Ministério não orientou ainda a produção
de trigo no país, como fêz o México que,
em poucos anos, já se tornou exportador
de trigo, quando isto representa uma
importação em dólares, no valor do custo
e frete, de cêrca de duzentos milhões de
dólares por ano?
Essa questão de genética é bastante
importante. Quando se tem boas
sementes pode-se melhorar a produção
de trigo. No Estado do Rio Grande do Sul,
permita-me aqui fazer uma menção,
segundo depoimentos prestados nesta
Comissão, a "Ação-Moageira de Fomento
ao Trigo Nacional" vem, através de
convênios com o IPEAS, cujo diretor aqui
estêve e outras entidades, realizando um
trabalho magnífico neste setor e como
também, em outros diretamente ligados à
triticultura.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Como é sabido, a produção
de trigo no Brasil não tem evoluído
satisfatòriamente e isto se deve a uma
combinação de circunstâncias.
Em primeiro lugar há o problema de
preço. Durante muito tempo as taxas
cambiais que governam o preço do trigo
importado foram mantidas em nível
artificialmente baixo para favorecer o
consumidor.
A êsse nível de taxa cambial,
a remuneração paga à triticultura
nacional, que é por produzir em menor
escala em terrenos de condições menos
satisfatórias e acúmulo de experiência
genética menor, não é particularmente
estimulante.
A
primeira
razão
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é a seguinte: tôda vez que se procura
atualizar a taxa cambial aplicada à
importação de trigo defrontamos com
violentos protestos do consumidor, de vez
que o pão é item importante da dieta
urbana. Mas, quanto mais irrealística a
taxa, cambial para a importação de trigo,
mais difícil será promover, o surto da
triticultura
nacional.
No
momento,
estamos evoluindo a duras penas para
uma posição cambial realística. O
segundo fenômeno ocorre é a desídia
com que encaramos os melhoramentos
genéticos. V. Ex.ª sabe que durante
bastante tempo se discute a pesquisa de
variedades
genéticas
anteriormente
definidas ou descobertas e os resultados
foram substanciais perdas na produção
de trigo. Também não têm sido favoráveis
como resultados ou conjuntos de
circunstâncias para a produção da
triticultura não evoluiu satisfatòriamente.
Não sou pessimista e acho que se devem
fazer esforços para que o Brasil se
abasteça de, pelo menos, cinqüenta por
cento de seu consumo com trigo nacional.
Não
me
parece
interessante
pretendermos a auto-suficiência porque
então não teríamos realmente uma
mercadoria a importar da Argentina em
volume suficiente peca continuar a
Argentina compradora de produtos
nossos tradicionais, como madeira,
banana, café e agora até minério de ferro
e
produtos
manufaturados.
Mas
certamente será útil e desejável que o
Brasil cubra uma percentagem maior
dêsse consumo do que faz neste
momento, quando realmente a produção
nacional está satisfazendo a menos de
10% do consumo. Acredito que se
levarmos essa participação até 50% seria
um investimento razoável sem entretanto
almejarmos a auto-suficiência porque
temos deles fontes boas de importação:
uma a Argentina e o trigo de lá é a moeda
de pagamento mais importante para
certos produtos nossos como café,
banana, produtos industriais e minério de
ferro; e também a América que nos
fornece trigo para pagamento em
cruzeiros há quarenta anos, ainda
deixando uma moeda em circulação no
País que pode ser utilizada para o
investimento,
transformando-se
o
consumidor de pão em investidor.
O
SR.
SENADOR
ATTÍLIO
FONTANA: – O Senhor Relator falou acima
na "Ação-Moageira" e seu trabalho, como
membro que tem participado de quase tôdas
as reuniões desta Comissão, tive o ensejo
de ouvir os depoimentos, respectivamente,
do Presidente e do Vice-Presidente daquele
órgão com sede no Estado do Rio Grande
do Sul porém com âmbito de ação em todo
território nacional o que me capacita a
informar a V. Ex.ª que aquela entidade vem
realizando um trabalho pioneiro e de grande
eficácia para a triticultura brasileira. Os Srs.
Aristides Germani e João Thamer, quando
aqui presentes, muito bem souberam
sintetizar os problemas do trigo, seu plantio e
seu beneficiamento, como também, sugerir
as corretas e acertadas providências que
deveriam ser adotadas pelo Govêrno, para a
solução de problema de magna importância.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator) (lê):
7 – Dos depoimentos aqui prestados,
verificamos
que
nem
mesmo
a
Companhia Vale do Rio Doce, Central do
Brasil, Rêde Ferroviária Federal e a
Petrobrás têm um departamento de custo
organizado e seus balancetes são
semestrais e fazem o seu custo de cima
para baixo.
Pergunta-se:
O
Ministério
do
Planejamento não tem condições de
tornar obrigatória uma modificação neste
serviço, de forma a saber, mensalmente,
a situação exata dos lucros dessas
emprêsas estatais?
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O SENHOR MINISTRO ROBERTO
CAMPOS:
–
O
Ministério
do
Planejamento não tem essa atribuição
legal, mas certamente está preocupado
com a melhoria do sistema contábil das
emprêsas e dos objetivos da reforma
administrativa que será apresentado ao
Congresso em principio do ano que vem.
E' exatamente criar um sistema melhor de
contabilidade e de auditoria para permitir
maior fidedignidade na representação da
vida contábil das empresas.
O Ministério de Minas e Energia está
preocupado com o problema, por
exemplo, de uniformização contábil de
empresas de serviços públicos, mas não
sei se realmente no caso da Cia. Vale do
Rio Doce e da Petrobrás tem feito algum
esfôrço no sentido de racionalização de
balanço. E' uma advertência, mas
lamento não estar capacitado para dar
melhores informações.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator) (lê): – A seguir, passamos a
pergunta de número oito:
Qual a percentagem entre a renda
arrecadada no País e a proporção paga
ao funcionalismo público, civil e militar da
União?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Essa percentagem tem
oscilado no curso do tempo. Êste ano a
percentagem de pagamento do pessoal
não é particularmente alta, é inferior a
50%, deve estar em tôrno de 46, 48%.
O restante são despesas de
investimentos que êste ano devem
representar cêrca de 24% do total e
transferências
para
custeio
e
investimentos. No caso da administração
descentralizada, como é sabido, o
Govêrno Federal faz dois tipos de
transferência: transferência para custeio e
transferência para investimento.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Pergunta número 9. O México
destina apenas dez por cento da sua
receita às classes armadas e vinte e dois
por cento à educação – agora mesmo o
Presidente da República acaba de fazer o
seu esquema de trabalho, dizendo o
seguinte: preferimos a educação ao
desenvolvimento, porque tem crescido
tanto o desenvolvimento do México que
sem educação não pode continuar com o
mesmo ritmo de desenvolvimento –
deixando uma margem de cêrca de 39
por cento para o seu desenvolvimento
econômico.
Pergunta-se: Qual a comparação
que se pode fazer no Brasil com relação a
estas cifras percentuais?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – A percentagem de despesas
militares do México é bastante inferior às
despesas militares de qualquer outro País
latino americano. Se não me engano,
orça em tôrno de sete por cento. Nosso
caso, estávamos em vinte e cinco por
cento,
agora,
devemos
estar
aproximadamente em vinte e dois por
cento, apesar de que várias das despesas
classificadas como despesa militares não
são militares, no sentido improdutivo,
porque há uma contribuição importante
das despesas militares para treino de
pessoal através de escolas técnicas,
assim como há importantes atividades
industriais dos aparelhos militares.
O SR. SENADOR MEM DE SÁ: – E
alguns serviços, vamos dizer assim.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Serviço do D.A.C., do
Correio Aéreo Nacional, serviços
prestados à Marinha Mercante, etc.,
que figuram no orçamento militar, mas
que pagam contribuição de tipo civil.
Assim, da percentagem de vinte e dois
por cento de despesas militares, temse de descontar boa parcela, o que

representa investimento produtivo de
contribuição para a vida civil. Mesmo com
todo êste desconto, ainda temos situação
superior a do México. A situação do
México e especial, representa verdadeiro
desafio à desproporção. Existe uma
desproporção geográfica entre o México e
os Estados Unidos imensa, assim como
uma circunstância histórica e política
muito especial.
No caso brasileiro, o Brasil se
considera com a responsabilidade da
defesa, no sul do continente, como um
vizinho que é de dimensões tão dispares
dos outros países.
Parece, portanto, mais razoável, ao
Brasil, enfrentar despesas racionais com
o aparelhamento militar, do que ao
México.
O SR. SENADOR JOSÉ EMÍRIO
(relator): – O Departamento de
Agricultura nos Estados Unidos da
América é três ou quatro vêzes
aquinhoado na divisão de rendas. No
Brasil êsse Ministério fica sempre com
doações pequenas, quando o país tem
problemas agropecuários cada vez
maiores.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Acredito que a inquietação
traduzida pela pergunta é se a tendência
do Govêrno deve ser no sentido de
melhor aquinhoar um Ministério tão
importante como o da Agricultura.
Entretanto, problema, mas rudimentares
se resolvem com o simples aumento de
verbas. A presente lei orçamentária,
apresentada no Congresso, na sua
parcela relativa ao Ministério da
Agricultura foi aumentada, como estatuo
registro automático das verbas, para
obviar o inconveniente do retardamento
que vinha ocorrendo na distribuição
dessas verbas.
Cabe-me lembrar que contemplar
exclusivamente verbas para o Ministério
da Agricultura e compará-las com a
participação
do
Departamento
de
Agricultura da América do Norte é ilusório.
O Departamento de Agricultura nos
Estados Unidos tem várias rendas que,
entre nós, são atendidas por organismos
diferentes. Em primeiro lugar, há o
programa de sustentação de preços
mínimos, problema de sustentação de
preços, inserido no orçamento do
Departamento de Departamento de
Agricultura. Aqui o é no orçamento da
Comissão
de
Financiamento
da
Produção, anteriormente era dependência
do Ministério da Fazenda e hoje da
SUNAB. Se considerarmos que neste ano
se aplicou, em preços mínimos, 185
bilhões de cruzeiros – quase a duplicação
do orçamento do Ministério da Agricultura
– verifica-se que a comparação tem de
ser contemplada com certa cautela.
Lembremos ainda que vários produtos
agrícolas têm instrumentos especiais de
sustentação, o que não acontece nos
Estados Unidos. Há, por exemplo, no
caso do café, o Instituto do Café, como o
Instituto do Açúcar, o Instituto do Mate, e
o cacau tem também organização
especial financiada pelo Banco do Brasil,
o Instituto do Pinho, enfim, há vários
produtos agrícolas que escaparam à área
do Ministério da Agricultura, não figuram
com verbas dêsse Ministério, ruas que, no
entanto, são refôrço da contribuição
orçamentária para a agricultura nacional.
Discutir-se-á até o fim dos dias se
conviria, ou não, fazer êsses Institutos
retornarem ao selo do Ministério da
Agricultura. Mas é problema difícil.
O que queria indicar é que a simples
comparação percentual da participação do
Ministério da Agricultura na receita federal
com a participação percentual comparativa
do Departamento de Agricultura norteamericano com a receita federal é ilusório,
porque grande parte das despesas com
agricultura, no Brasil, se faz fóra da área do
Ministério da Agricultura.
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O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Passarei agora, à 12ª
pergunta, Sr. MINISTRO, que diz o
seguinte (Lê):
12 – O Acôrdo de Washington dá um
prazo de seis meses para ser denunciado;
mesmo assim, garantindo 20 anos de
favores
às
emprêsas
que
forem
contempladas, segundo o livro de W.
Wilson e a Grossroads of Freedom, êsse
país jamais deu favores a que quer que
seja e, por isto mesmo, teve orientação
bem diferente da neste esta aliás, o México
de uns anos para cá está seguindo
exatamente esta sábia orientação, razão
por que tem-se desenvolvido num ritmo de
2% ao ano, sendo elogiado e acreditado
em todo o mundo.
Pergunta-se: Qual a razão tão
diversa?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Como tive oportunidade de
demonstrar perante discursos no Senado
e na Câmara dos Deputados, no Acôrdo
de Garantias não se cria obrigações
financeiras para o Brasil diferentes
daquelas obrigações que a própria lei
brasileira impõe ao Govêrno; as
empresas privadas, pelo fato de serem
asseguradas
pelo
Govêrno
de
Washington, não têm seus direitos
aumentados, elas apenas obtém, daquele
Govêrno e não do Govêrno brasileiro,
uma apólice de seguro contra o
pagamento de uma taxa, desvinculando
se aquêle govêrno através de uma
agência que tem fôro privado e ano fôro
público, os direitos que, porventura, a
firma privada americana tivesse no Brasil,
de acôrdo com as leis brasileiras. A razão
por que. ainda que o acôrdo seja
denunciado a curto prazo, o seguro tenha
vigência a mais longo prazo, é que isso é
da própria natureza do seguro. Uma
apólice de seguro é uma apólice que
contempla o risco por um período prédeterminado. Se se alterou as regras de
jôgo, o Brasil e os Estados Unidos
podem, a qualquer momento, por motivo
de denúncia, alterar a regra de acôrdo e
deve continuar a vigência da apólice;
presidirá a apólice original de seguro.
De outra maneira, a sensação de
segurança que se quer dar ao investidor
desaparecerá
por
mera
decisão
administrativa tomada com seis meses de
antecedência; alteraria totalmente as
regras do jôgo.
Pergunta-se por que o México não
concluiu um acôrdo de garantias e,
apesar disso, continua atraindo capitais
estrangeiros? – A razão é simples: o
México não enfrentou, em período
recente, nenhuma situação litigiosa. A
última desapropriação que ocorreu, no
México, litigiosa, foi de uma Companhia
Petrolífera, na época do Presidente
Cárdenas. E se chegou a um acôrdo,
considerado razoável pelo Govêrno
americano, à época de Roosevelt, logo
após a sua posse – se não me engano,
em fins de 1933-34. Desde então, não
houve nenhuma desapropriação litigiosa.
Há, portanto, uma história de cêrca de
trinta anos de não-violação de direitos,
em que as firmas se sentiram a coberto
de desapropriações, quando litigiosas.
Quando
as
desapropriações
ocorreram, elas foram resolvidas de forma
amigável. Mesmo a compra da AMFORP
no Méxicop, ou da BOND AND SHARE,
feira no México, foi feita de forma
inteiramente pacífica, a um preço mais alto
e em condições de juros mais
desfavoráveis, e sem nenhuma acrimônia
política, e pràticamente sem nenhum
debate,
designados
pelo
Govêrno
Mexicano, fêz a negociação da compra,
que se realizou pacìficamente e foi
interpretada como uma vitória nacionalista
mexicana. Ao passo que a compra da
AMFORP aqui prestou-se a enormes
impugnações da área nacionalista por moti-
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vos
que,
intelectualmente,
nunca
consegui racionalizar.
O fato fundamental, de que não
podemos esquecer, é que tivemos uma
onda de desapropriações e confiscos
erigidas em doutrina econômica e política
há apenas dois anos, pouco mais de dois
anos. Isso significa que algum tempo se
levará até reconquistar-se a confiança do
investidor, ferido por essas memórias
recentes. Essa a essencial diferença
entre a posição brasileira e a posição
mexicana. Se não tivessem ocorrido os
fenômenos que ocorreram, a partir de
1961, eu tenho a certeza de que o Brasil
continuaria atraindo investimentos sem
nenhum Acôrdo de Garantias. Mas, tendo
havido esta severa quebra de confiança,
o Acôrdo de Garantias é útil, e êle não
nos impõe ônus algum, porque na
realidade trata-se de uma apólice de
seguro dada pelo Govêrno norte
americano contra o pagamento de um
prêmio. A Companhia americana, sem
ônus financeiro para o Govêrno brasileiro,
adquire poder de seletividade no
investimento. O govêrno brasileiro sem
dispêndio
algum
adquire
poder
reconhecido e tratado de seletividade de
rendimento.
As disposições datam de 1929 e têm
sido
aceitas
pacificamente
na
Comunidade americana, que até agora
não nas criou nenhum problema.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O México regulamentou lei
das mais difíceis e fundamentais para o
desenvolvimento daquele país, não
permite maioria de capital estrangeiro nas
minerações e na metalurgia. Isto foi uma
grande medida.
No princípio, esta lei parecia que não
ia vingar, mas, hoje, quem ler as revistas
de metalurgia e mineração do Exterior
verifica os elogios que fazem ao México,
chamando o País do futuro.
Portanto há menos de três anos o
México regulamentou e aplicou uma lei de
difícil regulamentação e aplicação em
qualquer país.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Gostaria de comentar êsse
fato.
Os nossos amigos mexicanos são
extremamente hábeis em formulações
jurídicas aparentemente severas e que,
entretanto,
são
muito
adoçadas
programàticamente. E' um país que
regulamentou a participação de capitais
nas emprêsas sem regulamentar, na
prática. Na prática não se alterou
substancialmente a situação atual em
relação Q pregressa. As exigências de
maioria de capital nacional são, também,
exigências formais que não têm criado
particularmente embaraços às emprêsas
estrangeiras que têm encontrado aliados
no capitalismo mexicano e chegado a
acôrdos bastante razoáveis que lhes
garante comando técnico, unidade de
direção financeira e administrativa. Nós,
talvez, sejamos demais formalistas,
juridicamente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – No ano de 64 o México teve
empreendimentos nacionais de 1.200
bilhões de dólares contra 154 milhões de
dólares de investimentos estrangeiros.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Isso deve ser em proporção
aos capitais brasileiros também.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Será?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS:
–
Os
investimentos
estrangeiros
comparativamente
ao
nacional devem ser de 10%.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quando o Presidente. De
Gaulle estêve no México, prometeu ajuda
à indústria petroquímico mexicana. Hoje,
a indústria petroquímica do México é uma
das melhores da América Latina,
contando com o apoio do Brasil e da
França.
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"As exportações brasileiras de
produtos agrícolas e minerais não têm
alcançado o preço que se esperava
devido, principalmente, a concorrência
africana e à fraca orientação dos nossos
negócios no Exterior, pois ainda não
aprendemos a comercializar.
Pergunta-se: Não seria possível
planejar e executar acôrdos para
melhorar esta situação?"
Não encontrei na Revista "Metal
Mines" cotação para o berilo. Não sei,
portanto, a que preço o Brasil está
vendendo. Se estiver vendendo na
mesma base do manganês, está muito
barato, pois verificamos, aqui, pela
exposição feita pelo Sr. Presidente da
Cia. Vale do Rio Doce, que vendemos ao
Japão 50 milhões de toneladas de o
minério, em 15 anos. Nenhum país com
inflação de 2% ao ano faz acôrdos como
êste. No fim de 15 anos, a inflação será
de 30% e o prejuízo será enorme;
entregaremos minério a preço bem mais
barato.
Temos
confiança
no
desenvolvimento do mundo e a produção
de aço deverá se modificar ainda muito.
Não sei se será útil vendermos minério
para entregar em 15 e anos, se
continuarmos com êsse sistema. O prazo
deveria ser de 5 anos.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Certamente o Govêrno não
vai ficar indiferente ao problema de dar
aos produtos de exportação os melhores
preços possíveis de obter. Já se obteve,
no caso do café, um sistema de
sustentação de preços. Já negociamos
um acôrdo de cacau, inicialmente um
acôrdo de produtores. Houve uma
tentativa
de
reunir
produtores
e
consumidores, no tocante ao problema do
cacau, da mesma maneira que fizemos
com relação ao café.
Os africanos insistiram num preço do
cacau de 24 centavos por libra-pêso e
para o Brasil insistiram em que fôsse 21
centavos por libra-pêso. Os consumidores
queriam 18 centavos por libra-pêso.
Talvez
fôsse
possível
levar
os
consumidores a uma aceitação de 28
centavos por libra-pêso. Sendo o Brasil o
quarto produtor mundial não era a voz
mais importante.
Dissolveu-se o convênio e o
mercado pràticamente entrou em colapso,
provando a veracidade da tese brasileira
e o irrealismo da tese africana.
O segundo esfôrço foi feito através
de um esfôrço de produtores, dada a
impossibilidade de ajustamento com
consumidores.
O Brasil procurou explanar-se no
mercado, mas verificou que Gana e Guiné
não estavam observando o acôrdo.
Recentemente o Brasil tomou a
liderança e desta vez apoiado pelo
Estados
Unidos
em
retomar
as
disçussões, com vistas a um acôrdo de
cacau desta vez reunindo produtores e
consumidores e talvez utilizando a
sistemática do acôrdo do café, não com a
fixação de preço individual, mas de faixa
máxima e mínima de variações de
preço.
A Conferência sôbre o Cacau está
marcada para março de 1966. O Estado
procurou rever o acôrdo Internacional,
mas infelizmente em Genebra parece não
ter logrado êxito. Quanto a minerais, o
Brasil exporta especiarias, são produtos
de condimentos da metalurgia mundial. A
nossa participação nesse campo ainda é
muito pequena.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – 15 – As emprêsas privadas
foram descapitalizadas e dificilmente
poderão dar dividendos, nem de seis
porcento ao ano, devido ao capital que
foram obrigadas a aumentar.
Pergunta-se: O que vai acontecer no
mercado de títulos e valores, quando
ficarem conhecidas estas condições?
Hoje aqui ouvimos declaração do
Presidente da Belgo-Mineira que dis-

se textualmente: não podemos dar
dividendos nem de 6% porque, obrigados
a aumentar o nosso capital, o mínimo de
dividendos seria de 6%, e estaríamos em
dificuldades
para
cumpri-lo".
Esta
pergunta é importante. Mas se o mercado
de títulos sentir isso, essa fraqueja assim
como o marcado de fora, como iremos
enfrentar a situação?
O
SR.
MINISTRO
ROBERTO
CAMPOS: – A legislação fiscal aprovada
no ano passado pelo Congresso virá a
facilitar a capitalização da emprêsa e não
certamente provocar a descapitalização,
favorecer a capitalização das emprêsas de
duas maneiras: primeiro, permitindo e
mesmo exigindo a reavaliação dos ativos
com o que, em primeiro lugar, os lucros
passaram a ser referidos a um capital
atualizado,
diminuindo,
portanto,
a
tributação sôbre o lucro nominal, mantendo
apenas a tributação sôbre o lucro real; em
segundo lugar, cotas de depreciação
anteriores totalmente realistas porque
expressas em percentagem de um capital
desatuaIizado passará agora a ser
expresso em percentagem de um capital
atualizado. Essas duas condições devem
favorecer a capitalização das emprêsas,
conquanto evidentemente o impôsto
sôbre reavaliação dos ativos ainda seja
um ônus financeiro que o govêrno não
pode dispensar por motivos fiscais,
mas que reconhece manter racionalização
econômica. De qualquer maneira a
tributação foi bastante reduzida, foi a
rigor reduzida à metade do que era
anteriormente. Vários outros incentivos
foram dados à capitalização: permissão de
desconto impôsto no de Renda, do lucro
tributável, reorganizou-se o mercado de
valôres através de lei recente, exatamente
com o sentido de facilitar a capitalização
das emprêsas, diminuindo a tributação
sôbre as ações nominativas e ao portador e
permitindo às emprêsas recursos diretos no
mercado de títulos através de debêntures.
Um dos dispositivos da lei de
reavaliação de ativos causou dificuldades
a algumas emprêsas e talvez seja isso a
que se referiu o Presidente ou Diretor da
Belgo-Mineira, foi a obrigatoriedade de
incorporar o montante da reavaliação ao
capital da emprêsa.
A Belgo-Mineira, como várias outras
companhias pediu fôsse permitido
incorporar ou se manter em reserva o que
pareceu razoável e se não me falha a
memória, foi iniciado na lei de capitais
que hoje permite à emprêsa que reavaliar
o seu ativo, incorporar o valor da
reavaliação ao seu capital ou mantê-lo em
suas reservas, conforme lhe aprouver,
eliminando êsse aguamento temporário
do capital, a que se referiu o diretor da
Belgo-Mineira.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Com a reavaliação de ativo,
tivemos que pagar 4 bilhões e 200
milhões de cruzeiros! Eu reconheço que
estava muito baixo, mas como os lucros
não são realizados na proporção do nôvo
capital, a impressão nossa é de que
ninguém no momento, paga êsse
dividendo na base do capital.
Outra pergunta, Sr. Ministro (Lê): –
16 – Qual a razão por que os juros no
Brasil, tendo um dólar estável em Cr$
1.850, continuam sempre superiores a
vinte e quatro por cento ao ano, apesar
do dólar ter se mantido no preço acima?
Pergunta-se: Com juros desta
natureza, pode o Brasil ser um País
exportador em larga escala, quando todos
nós sabemos que os juros no exterior
variam de quatro a oito por cento ao ano,
conforme o país?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – A razão está em que a
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taxa do dólar no mercado, em têrmos de
cruzeiros,
representa
a
demanda
existente, no País, da moeda estrangeira,
ao passo que, a taxa de juros, no
mercado interno, representa a demanda
existente no mercado pela moeda
nacional. Não há vinculação entre os dois
mercados visto que êles não são
idênticos. Portanto, pode-se conceber um
divórcio entre as duas tendências. Se os
juros continuam superiores a vinte e
quatro por cento, em grande parte é
devido à inflação apesar dos esforços
enviados para contê-la. Há esperança,
entretanto, do que até o fim do ano, a
situação melhore. Assim, atualmente,
existe ainda sério resíduo de inflação, o
que explica por que a taxa de juros
permanece em nível tão elevado. E'
forçoso reconhecer, entretanto, que o
Govêrno vem envidando esforços no
sentido da redução da taxa de juros o
Govêrno espera tomar outras medidas
para provocar a redução da taxa de juros.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – 18. Os principais países do
mundo têm leis ante DUMPING;
atualmente o pais está sendo atingido
frontalmente com o DUMPING da soda
cáustica, afetando a economia nacional e
fechando várias fábricas de soda no país.
Como é sabido, a soda é produzida
com matéria-prima nacional, que é o sal,
energia elétrica e mão de obra, ambas
também nacionais. Se tomarmos por
exemplo os Estados Unidos da América
do Norte, onde nenhum cônsul visa uma
fatura para exportação de produto abaixo
do preço de venda no mercado interno,
defendendo, assim, as indústrias básicas
do país importador.
Pergunta-se: Quais as providências
que podem ser tomadas para evitar que
estas indústrias caiam nas mãos dos
CARTÉIS internacionais de soda que, uma
vez adquirindo as empresas a preço abaixo
do custo, como aliás já aconteceu com a
Emprêsa de Alumínio de Ouro Prêto,
elevam os preços dos seus produtos,
equiparando-os aos internacionais que
variam, nos países produtores, entre 110 e
137 dólares e aqui estão sendo vendidos a
73 dólares a tonelada.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Se não me engano já temos
dispositivos em nossa legislação. O
Conselho da Política Aduaneira tem
autorização legal para impor medidas
anti-dumping.
E se não o fêz até agora, é
provàvelmente por causa da extrema
complexidade e identificação de uma
situação de dumping. Tecnicamente, o
dumping é definido como a venda no
mercado internacional a preços inferiores
aos do mercado interno e inferiores com
margem que excede os impostos
internos, porque a dispensa de impôsto
interno para baratear o produto importado
não é tido na legislação internacional
como dumping. Nem sempre é fácil
caracterizar-se
uma
situação
de
dumping vários produtores tendem a
considerar dumping qualquer flutuação
para baixo nos preços do mercado
internacional, sem se preocuparem em
saber se o preço baixou também no
mercado interno do país exportador, e se
houve, portanto, oscilação conjuntural e
não predatória de dumping. No caso da
soda cáustica, tenho a impressão de que
o assunto já foi submetido ao Conselho
de Política Aduaneira. E' óbvio que a
soda cáustica recentemente importada
tem sido vendida a preços bem mais
baixos do que o produto nacional.
O elevado preço da produção nacional
incapacidade temporária de competir
pode ser resultado de um ou outro
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dos seguintes fatores: 1º) alta dos
componentes de custos nacionais,
particularmente, se não devido à
lamentável situação de transporte, e
devido também a fenômenos climáticos
que a tal ponto elevou os custos de
produção que, sem ter havido dumping
internacional, nos colocamos em situação
difícil. Então a alta deve ter sido devido à
situação de dumping, isto é, à tentativa
dos
produtores
internacionais
de
competirem no mercado brasileiro,
vendendo a preços inferiores aos
praticados no mercado interno.
Fui procurado por uma dessas
firmas, que acusava a existência de
dumping
e
indiquei,
então,
que
configurada essa situação para tanto
haviam as situações legais para corrigi-la,
bastando elevar-se, temporariamente, as
tarifas.
Pedi, então, a essa emprêsa, que me
enviasse uma demonstração comparativa
dos custos de importação e exportação
da soda cáustica, e os dados que me
foram entregues não indicaram a
existência de dumping, pois os preços
eram equivalentes aos praticados no
mercado interno.
Isso não minorava as dificuldades da
emprêsa brasileira mas a verdade era que
não eram devidas à existência de dumping e
sim à alta exacerbada de elementos
componentes do custo interno, como por
exemplo o preço do sal, e nesse caso, então,
o remédio anti-dumping não serviria e sim
outros que permitissem, digamos, a
elaboração do sal aos preços internacionais
e não ao preço médio.
Então, à luz dos dados que me foram
apresentados por essa emprêsa, não se
configurava a situação de Dumping. E' claro, é
justo que se tenha uma ação anti-dumping, e
para isso já está equipado o Conselho de
Política Aduaneira, se não me engano.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Não será necessária a
promulgação de uma lei anti-dumping, no
País?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Estou sujeito a retificações;
é possível que a memória me traia, mas
tenho quase certeza de que a lei que
reforma a tarifa das alfândegas e deu
podêres de variação tarifas ao Conselho
de Política Aduaneira, o autorize a
regulamentar o dumping, às medidas de
prevenção contra o dumping e a adotar
tarifa compensatória para corrigir a
situação do dumping.
O SR. SENADOR MEM DE SA: –
Creio também que a Lei de Defêsa
Econômica contém dispositivo que
previne a situação para evitar o dumping.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Nós gostaríamos que ficasse dito
que o preço de soda, nos Estados Unidos,
varia de 108 a 110 e é até a 137 dólares a
tonelada, respectivamente em escama ou não.
São as últimas cotações que temos recebido.
No entanto, estão vendendo – a Alemanha,
não sei se os Estados Unidos também – a 73
dólares a tonelada.
O
SR.
MINISTRO
ROBERTO
CAMPOS: – Se tal situação ocorre, cabe uma
representação ao Conselho de Política
Aduaneira, que, certamente, está autorizado,
de modo legal, a adotar, temporàriamente, a
Lei a de anti-dumping.
O SR. SENADOR MEM DE SÁ: –
Sem dúvida nenhuma. O CACEX tem
podêres para intervir e para aplicar
penalidades drásticas. O problema é
provar – e não é fácil.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Esta pergunta vigésima,Sr.
Ministro, já não tem mais razão de ser,
porque parece que o Banco Nacional de
Habitação já começou a funcionar em
maior escala. Mas será feita: (Lê)
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"20 – Qual a razão por que as
Caixas
Econômicas
Federais,
principalmente em Brasília, financiam
compras de automóveis e de lambretas.
ao
invés
de
destinarem
estas
importâncias
às
suas
carteiras
imobiliárias, a fim de serem aplicadas no
financiamento de construções de casas e
apartamentos, cuja deficiência, no País,
atinge a cada dos 10 milhões de
habitações?"
Essa a pergunta que faço, mas se o
Banco Nacional de Habitação agir dentro
do programa traçado saneará de isso.
A 21ª (Lê)
O capital estrangeiro, no Brasil, no
fim de 1964, era superior a 550 milhões
de dólares o que representa uma
drenagem anual se de mais de 550
milhões de dólares.
"E uma coisa que gostaria que V.
Ex.ª explicasse. Porque temos dois
relatórios aqui. O Banas "Brasil 65" diz
que os investimentos americanos no
Brasil são de 611 milhões de dólares, e o
jornal "O Estado de São Paulo" do dia 711-65 diz que são 22 milhões de dólares.
Seria interessante esta Comissão
conhecer a realidade sôbre o assunto.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Nós não temos estatísticas
de capitais estrangeiros. Há várias
estimativas, ùnicamente. Agora que se
estão registrando, como resultado da Lei
de Remessa de Lucro: será possível
saber-se
o
montante
dêsses
investimentos.
Como disse o nobre Senador Mem
de Sá as estatísticas do "Banas"
americano indicam cifras menores. A
última, de um bilhão e trezentos milhões
de dólares, (?)
O SR. SENADOR MEM DE SA: –
exatamente, referente ao ano de 61.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Desde então tem havido
novos investimentos e reinvestimentos e
se imagina que a cifra deve ser dessa
ordem de magnitude. Apenas e agora é
que o Banco Central, com a tabelização
dos registros é que estará em condições
de fornecer estatísticas mais fidedígnas
do montante de investimentos efetivos no
Brasil.
O SR. SENADOR ERMÍRIO DE
MORAES (relator): – O B.M.D.E. tem feito
grandes
empréstimos
a
companhias
estrangeiras, o que no futuro, representará
maiores remessas para o exterior
É verdade ou não, Sr. Ministro?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – O Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, quando
estêve sob minha gestão, teve um
coeficiente
muito
pequeno
de
empréstimos a emprêsas estrangeiras e
todos rêdes no setor de investimentos de
base, principalmente, por exemplo, no
setor de energia elétrica representando,
afinal, apenas 4%. Depois disso acredito
que a percentagem tenha, diminuído
ainda mais. A razão é que, desde a Lei de
Remessa de Lucros é vedado ao Banco
Nacional do Desenvolvimento conceder
financiamentos a emprêsas sob contrôle
estrangeiro, a não ser com parecer do
Conselho de Economia, indicando que a
indústria ou a atividade é de interêsse
nacional, necessitando ainda mais, um
decreto do Presidente da República. Isso
bloqueiou praticamente, empréstimos do
B.N.D.E. a emprêsas estrangeiras e, se
não me engano, só foi pedida, até hoje,
uma exceção ao Conselho Nacional e
referente aos fertilizantes, em que o
empréstimo ainda não foi concedido e, ao
que consta, há um outro processo
relativamente à indústria de alumínio.
Enfim essa participação do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econô-

mico deve estar extremamente reduzida.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – V Ex.ª, calcula em 4%?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Quatro por cento quando de
ainda estava no BNDE. Naquele tempo
não havia nenhuma restrição legal; podia
se dar empréstimos, apesar de não existir
nenhuma restrição legal, a indústrias de
base.
Ùltimamente o BNDE tem obtido
recursos do chamado Fundo do Trigo, isto
é, provenientes da venda do trigo norteamericano ao Brasil, que é reimprestado
ao Govêrno brasileiro, diretamente ou
através do BNDE.
Segundo
a
legislação
norteamericana, dispunha-se originàriamente
de 5%. Hoje parece-me que é 10% do
montante da moeda nacional dos países
compradores. A moeda fica disponível
para empréstimo a emprêsas privadas ou
nacionais
do
país
recipente
ou
estrangeiras,
não
necessáriamente
americanas, sendo que 5% são
destinados a emprêsas estrangeiras 5% a
emprêsas privadas nacionais.
Como êsses recursos não são
normais mais do BNDE, não sequer
recursos brasileiros, dessa comissão de
5% O BNDE tem feito empréstimos a
emprêsas
estrangeiras
em
ramos
essenciais.
A meu ver, a disposição legal a que
foi criada a Lei de Remessa de Lucros,
cria mais problemas do que resolve. Em
alguns casos de emprêsas estrangeiras,
em ramos absolutamente vitais, como
recentemente o caso de adubos
fosfatados. O investimento pedido era
apenas uma parcela reduzida do
investimento total. No entanto, o
Conselho Nacional de Economia teve que
opinar e foi necessário um decreto
governamental. Êsses procedimentos
causam ressentimentos nos agentes
financiadores. Ainda recentemente, diziame o Presidente do EXIMBANK: o que
aconteceria se o EXIMBANK se decidisse
a só financiar emprêsas brasileiras que
tivessem
participação
de
capital
americano. O Brasil ficaria satisfeito?
Evidentemente que não. Isto constitui
indicação de que o problema para onde
canalisar financiamentos é problema de
decisão dos agentes mutuantes, tomada
por uma série de circunstâncias que
nunca deveriam ser objeto de cominação
legal. Deve-se deixar ao aplicador a
avaliação da importância do investimento.
Antes do advento da Lei de Remessa de
Lucros, as exigências para investimento
eram absolutamente mínimas. Sem
provocar constrangimento, sem essa
obrigação de participação nacional. Hoje
o BNDE precisa satisfazer uma série de
requisitos embaraçosos.
Acredito que o problema não tenha
importância prática. Até hoje o B.N.D.E.
só deu empréstimos a emprêsas
estrangeiras em casos razoáveis, mas a
limitação legal que existe tem provocado
reclamações
de
várias
agências
financeiras, como o Exporting and
Importing Bank, que não tomaram
medidas de represália.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO:
– A Aliança para o progresso tem
milhares de pessoas no Brasil. Quem
paga essas despesas?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – As despesas de funcionário
da Aliança para o Progresso são pagas
com fundos americanos da própria
Aliança para o Progresso.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – São empréstimos ou doações
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – São verbas orçamentárias
do Govêrno Americano. O Brasil não fi-
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nancia os despesas de funcionários norteamericano e no Brasil.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – 22) A Aliança para o
Progresso tem milhares de pessoas no
Brasil.
Pergunta-se Quem paga estas
despesas e qual a razão de ter vindo tanta
gente para o Brasil que, além disso, ainda
importam carros, objetos domésticos e até
alimentos; estas mercadorias pagam as
despesas alfandegárias devidas ou são
livres de tôdas as despesas de
importação? Êstes objetos podem ser
revendidos livremente no país?
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS:
–
O
número
dêsses
funcionários é bastante grande, porque
são muito e variáveis as atividades da
Aliança para o Progresso. Além da
burocracia que é considerável, há
organizações do a assistência técnica na
agricultura construções de estradas, na
educação, etc.
O acôrdo com o Govêrno norteamericano, no tocante aos direitos e
privilégios dêsses funcionários foi calcado no
modelo internacional, quer dizer, nos
acôrdos internacionais que o Brasil assumiu
em virtude da sua adesão às Nações
Unidas. Prevê-se o que os funcionários
internacionais tenham direito à importação
de bens de consumo essenciais, podem
também importar um automóvel para seu
próprio uso os outros bens são de consumo,
não vendáveis: os automóveis só podem ser
vendidos após dois anos de uso; o
funcionário, para se ausentar do País paga o
direito, e após notificação ao Itamarati. As
limitações são bastante sérias. E como há de
pagar direitos como condição prévia à venda
muitos preferem recambiar o veículo de
volta. A razão por que se dão essas
facilidades é que o Brasil não está só no
mundo a receber assistência técnica. E
alguns países acham tão importante a
assistência técnica, que concluem valer a
pena dar essas facilidades de vinda e
confôrto a êsses funcionários que se
deslocam para um país estranho, muitas
vezes não estão habituados às comidas ou
aos hábitos locais, precisam de facilidades
de locomoção. Vêm de ambientes onde há
facilidade de transportes e comodidade de
vida. Se quisermos importar técnicos em
competição com outros países temos de dar
êsse mínimo de privilégio que os demais
países dão. Êsses técnicos importados são
um d-z no massa humana do Brasil e o que
trazem livre de direitos aduaneiros
insignificante no conjunto total do país. Êsse
não é grande privilégio para quem enfrenta
vários problemas. No Fundo de Assistência
Técnica das Nações Unidas onde não há
ainda um acôrdo específico, há recusa de
virem os técnicos para o Brasil, porque não
têm as facilidades rudimentares que lhe dão
os outros países.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – (Lê:)
24 – A Argentina não está ligada ao
Fundo como nós estamos; segundo
dados publicados nos jornais, a sua
situação
econômico-financeira
tem
melhorado sem essa tutela.
Pergunta-se: V. Ex.ª não acha que
no Brasil possuímos técnicos capazes de
enfrentar
este
problema
sem
a
entromissão total do FMI?
O
SR.
MINISTRO
ROBERTO
CAMPOS: – O Brasil não está mais ligado ao
Fundo Monetário do que a Argentina. Tanto o
Brasil como a Argentina são membros do
Fundo Monetário e tanto o Brasil como a
Argentina têm diretores no Fundo monetário
que participam das decisões votam em tôdas
as decisões do Fundo monetário. A situação
econômico-financeira da Argentina tem
modificado, mas não tem melhorado, não,
porque a Argentina se tenha desvin
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culado do Fundo, pela simples ração que
a Argentina continua vinculada como o
Brasil.
A melhoria da situação argentina
se deveu, em parte, pela política
recomendada pelo Fundo, a Argentina
pôs termo ao longo período de inflação.
Sofreu
penosissimo
reajustamento,
que levou a restrição temporária
bem mais séria do que atravessamos
mas que é condição indispensável
para corrigir vários vícios de longa
data.
Recentemente a Argentina tem
sofrido um certo recrudescimento da
pressão inflacionária, mas ainda assim
está em cível bem menos acentuado que
o Brasil. Chegou a ter inflação de 100, a
110% por ano menor que o Brasil que
chegou à taxa anual extrapolada de
110%!
No momento a Inflação na Argentina
de 20%, mas existe ainda, inflação devido
a persistência de deficit de emprêsas
públicas de depressão salarial que
continua aguda mas no último ano e meio
a
Argentina
foi
particularmente
beneficiada com a situação de preço
bastante cara confortável do mercado
de carne. Teve a coragem de racionar
a carne internamente, primeiro dois dias
por semana, depois três dias coisa que
aqui não se faz, pois o consumidor
brasileiro dificilmente se submeteria. A
sua situação passou a ser favorável,
no tocante ao trigo, dada o fato de que
os
países
comunistas
China
e
Rússia, subitamente se transformaram
em ilegível importadores de trigo,
proporcionando mercado satisfatório á
Argentina
O resultado é que a Argentina, hoje,
atravessa período de franca recuperação,
com razoável taxa de crescimento.
porém, sofreu anteriormente período de
estagnação muito maior do que o do
Brasil que foi, apenas, de quatro ou seis
meses.
O programa financeiro brasileiro foi
preparado pelo Brasil e aceito pelo Fundo
Monetário e não preparado pelo Fundo
Monetário e aceito pelo Brasil. Nossas
discussões são honestas e leais. Há
divergências de técnicas em vários
pontos e, na maioria do caso, temos
levado o Fundo Monetário a aceitar
nossos pontos de vista. Assim sendo não
há submissão da nossa parte ao Fundo
Monetário podemos enfrentar qualquer
discussão técnica sem complexos.
Porque, temos técnicos econômicos e
financeiros à altura de discutir com o
Fundo Monetário.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – (Lê:)
25 – Com o Projeto de Reforma
Tributária o govêrno pretende aumentar
impostos de Conumo e de Renda, não
seria melhor programar um aumento da
produtividade do país, dando, assim,
maior defesa e melhores condições
básicas
para
o
desenvolvimento
nacional?
Aumentando-se a produção do País,
não estaríamos incrementando a nossa
balança comercial?`
Esta pergunta é para clarear muitas
dúvidas que várias pessoas têm trazido
ao nosso conhecimento.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – O Projeto de Reforma
Tributária não visa aumentar os impostos
de consumo e de renda. A forma tributária
rivalisa a rêde de distribuição ao de
rendas. Talvez a referência seja antes
o projeto de aumento de vencimentos
em que temporariamente se propõe
uma elevação de alíquotas para um
exercício do imposto de renda de
importação e do sêlo, como de meio de
ilegível, o recurso de emissão de ilegível
moeda e sem sacrifício de investimentos
do funcionalismo
Obviamente, seria extremamente
desejável podermos repousar exclusiva-
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mente sôbre o aumento de produtividade
do país, da produtividade econômica, da
produtividade fiscal. Infelizmente, como já
indiquei, o crescimento da produtividade é
lento e difícil de mensurar. Não se pode, a
rigor enfrentar um ônus financeiro,
sòmente confiado no crescimento da
produtividade que deve ser o objetivo
constante da política, mas que não se
pode contar matematicamente.
O SR. JOSE ERMÍRIO (relator) –
(Lê:)
26 – Há quem afirme que o Brasil
está atualmente só inferior à Alemanha na
taxação de impostos, principalmente o de
Renda.
Pergunta-se: V. Ex.ª não acha que a
indústria, descapitalizada como está, a
lavoura pagando altos juros e os Estados
afirmando que não tem condição de
sobrevivência após a aprovação desta
Lei.
Pergunta-se: Acha V. Ex.ª que esta
lei vira auxiliar o desenvolvimento do
Brasil
ou
será
que
isto
trará
consequências cada vez mais difíceis e
perturbadoras ao nosso desenvolvimento
econômico?
Há Estados que dizem não poderem
sobreviver. Há Municípios que dizem o
mesmo. Gostaríamos de ouvir Vossa
Excelência, com posição clara, para que a
pudéssemos ressaltar em toda a parte e
esta Comissão ressaltasse, no Plenário
do Senado a realidade.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – Acredito difícil dizer. Como o
Brasil tem Impôsto de Renda que figura
entre os mais altos do mundo, só inferior
ao da Alemanha não parece se o caso.
Havia, obviamente, exagero na
tributação
de
renda
no
Brasil,
particularmente dos Impostos incidentes
sôbre a classe média em relação ao
nosso nível de desenvolvimento e a isso
se dirigiu o projeto recentemente
apresentado ao congresso ora em em
discussão no Senado, o qual visa
precisamente a aliviar o Impôsto de
Renda, sobre as classes que pareciam
tributada, em demasia.
Como já indiquei antes, vários
instrumentos fiscais foram criados para
Auxiliar a capitalização e não a
descapitalização das emprêsas. Dai dizerse que as industrias e a lavoura brasileira
estão insatisfeita com a situação mas
isso
é
consequência
do
próprio
desenvolvimento. Nenhuma atividade
econômica num país subdesenvolvido, se
considera plenamente satisfeita.
A respeito da emenda constitucional
que trata das disposições de rendas.
melhor falará o Professor Gouveia de
Bulhões, mas certamente não há a idéia
de se depauperar Estados e Municípios e
sim de se racionalizar o Sistema de
tributação, em troca de proibição de
multiplicação de tributos. Então o
Govêrno propõe uma maior participação
dos Estados e dos Municípios nas suas
próprias Receitas.
Há ai uma grande confusão que está
sendo feita recentemente, de que êsse
problema da participação dos Estados
criaria o problema da autonomia. Há
objeções que se fizeram, em formulações
anteriores,
sôbre
essa
emenda
constitucional sob a alegação de que se o
Govêrno se dispuzesse tributar a renda
de certos impostos – como isso ficaria ao
arbítrio do Ministério da Fazenda –
poderia ser feito com vícios político, e
então os Estados e Municípios perderiam
certo grau de sua autonomia, de fazerem
essas coletas.
Essa objeção já foi respondido no
novo texto em que se prevê o sistema de
distribuição automática sem interferência
do Tesouro. E os Estados e Municípios
também terão sua posição fiscal ou
equivalente á atual ou até melhorada
porque, se perdeu o imposto de vendas e o
de Profissão adquiriu o direito de impor de
tributar segundo mesmo as normas apli-

cadas aos Estados, a circulação de bens
através de um Impôsto de Vendas e
Consignações, numa alíquota que pode
alcançar 20% da alíquota estadual. Além
disso, os municípios têm participação no
Impôsto federal, o de Rendas e o de
Consumo.
Acredito que uma análise mais
demorada do documento apresentado ao
Congresso eliminará várias dessas
objeções, que são baseadas ou numa má
interpretação do texto ou, sobretudo em
dispositivos que existiam em textos
anteriores já modificados precisamente
para atender a várias objeções que se
fizeram, tendentes a preservar a
autonomia dos Estados. Mas o desejo de
preservar a autonomia dos Estados e dos
e dos Municípios não deve levar à
preservação de um sistema fiscal
obviamente irracional, como O atual do
Impôsto de Vendas e Consignações,
do Impôsto de Indústrias e Profissões,
que, a rigor, é uma forma disfarçada
ou do Impôsto de Rendas ou do de
Vendas e Consignações, e assim por
diante.
Acredito que é possível se fazer uma
racionalização do sistema tributário sem
ferir a autonomia dos Estados e
Municípios.
Mas o Prof. Bulhões está mais
habituado do que do que eu a comentar a
Emenda Constitucional que trata da
reforma Tributária.
O SR. SENADOR MEM DE SÀ: –
Acho que o Ministro Bulhões deve fazer
as referências á Comissão Mista. V. Ex.ª
vai ter que repetir.
O SR. MINISTRO OTAVIO GOUVÊA
DE BULHÕES: – Então prometo fazer
essa explanação perante a Comissão
Mista.
O SR. SENADOR JOSE ERMÍRIO
(relator): – Sr. Presidente, agradecemos
ao Ministro Roberto Campos a franqueza
com que falou. Aprendemos algo a
respeito de assuntos sôbre as quais
tínhamos dúvidas, sendo certo que
discordarmos de muitos pontos de vistas
de S. Ex, como por exemplo, a que se
refere ao México, que criou companhia de
minas de dois anos atrás e que tem sido
elogiada no Exterior. Mas, de um modo
geral, foi uma explanação magnífica, foi
uma orientação que temos hoje para
poder falar mais tarde e não ficar sómente
dando o que noticiam os jornais eu os
periódicos do Exterior.
Assim, novamente agradeço a Sua
Excelência as explicações aqui dadas, e
peço desculpas, por ter tomado tanto
tempo, tempo, cêrca de duas horas,
nesses pedidos-de-informações.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Srs. Ministros, ainda que já
adiantada a hora, permitam-me que faça
algumas considerações em tôrno dos
problemas agropecuários, setor que
acompanho com tôda atenção e, acredito,
o Brasil precisa acompanhar mais
objetivamente.
Tivemos oportunidade de ouvir,
nesta Comissão depoimento de várias
autoridades, presidentes de Institutos
diretores
de
emprêsas
estatais,
presidente e vice-presidente da Ação
Moageira de fomento do Trigo, etc.
Ainda recentemente ouvimos, aqui,
os representantes do Instituto Rio
grandense de Arroz, que nos declararam
estar previsto que o excedente desta
safra para outra será de duros em
estoque.
Estão completando a exportação de
240 mil toneladas.Declaram também que
a Comissão Executiva de movimentação
de safra adquiriu no Rio Grande do Sul 14
milhões de sacas de arroz, mas
lamentava que êste arroz em parte
fôsse vendido por preço inferior ao
adquirido o que não haviam vendido a
sua produção
Tomei conhecimento de que êste
órgão pretende importar borracha ame-
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ricana. Esta é uma declaração do Senhor
General Carlos de Castro Tôrres em "O
Jornal" do Rio de Janeiro do dia 4 de
novembro em curso. Tenho aqui, então,
dos produtores de banha e dos
suinocultores, algumas considerações
que desejo apresentar aos doutos
membros da Comissão.
Informam êsse patrícios que estão
com preços mais baixos, atualmente, do
que no ano passado – apesar de Inflação
que sempre representa uma parcela
apreciável.
Existem estoques apreciáveis. O
financiamento é bastante escasso além
de oneroso. Dizem êles: "Por que essa
Comissão de movimentação, de Safra
não adquire uma parte da nossa
produção para tê-la na época da
entressafra, evitando" – dizem êles – "que
sejamos forçados a vende-la, agora, por
menos do que nos custou, dificultando o
compromisso que assumimos com os
suinocultores,
porque
quem
está
financiando grande parte dessa indústria
são os suinocultores".Assim entregariam
eles essa produção aos elementos
executores, pois na época da entressafra
os preços se elevam.
Então, recentemente em São Paulo
foi realizada uma reunião em que eles
fizeram um apelo no sentido de que eu
levasse ao conhecimento de V. Ex.ª o que
estavam pleiteando: é para que a SUNAB
venha a adquirir uma parte dessa safra, a
fim de que eles possam pagar os
suinocultores evitar essa oscilação de
preços – agora abaixo do custo – e a
paralisação de suas indústrias, porque
senão, depois da época da entressafra –
como tem ocorrido em anos anteriores –
vem a alta de preços e é o consumidor
quem sofrerá.
De sorte que, nós que temos o maior
desejo e sinceridade de colaborar com o
Govêrno no sentido de que tudo corra
bem, esperamos que sejam tomadas
providências
para
evitar
êsses
transtornos.
Nos primeiros nove meses, a
produção do Rio Grande do Sul sofreu um
declínio de 234.161 suínos abatidos. Eles
então nos faziam sentir a situação que
estamos
enfrentando
e
o
órgão
governamental que deveria tomar as
providências até agora não as tormou.
Então, êles fazem, por nosso intermédio,
este apelo a Vossas Excelências, para
que possam providenciar. Assim também
com referência ao arroz, o que seria uma
forma de estimular a lavoura, se
conseguirem, segundo eles, retirar pelo
menos parte dêsse excedente que deverá
passar para a safra do ano que vem e,
que, diga-se de
passagem, são
financiadas pelo Govêrno, mas os juros
são relativamente elevados e só podem
encarecer a produção e os estoques.
O SR. MINISTRO ROBERTO
CAMPOS: – No tocante ao arroz, o que
cabe dizer é que o Governo já esta
subvencionando sua exportação e já está,
por assim dizer retirando estoques do
consumo. Recentemente foi concluída
uma transação de 70 mil toneladas com o
Peru; com outras exportações realizadas,
sobe a 170 mil o número de toneladas até
agora. Todas as transações tem sido
feitas com subvenção governamental de
vez que o preço interno é ainda superior
aos preços interno é ainda superior aos
preços de exportação conquanto a
diferença tenha diminuído um pouco em
parte devido a aliados dos preços do
arroz.
Para o ano que vem as perspectivas
são de um mercado internacional bem
melhor para o arroz em virtude dos
Vietname
Terei prazer em submeter à SUNAB
e a à Comissão de Financiamento da
Produção as recomendações feitas e a
equalização da produção de suínos e
derivados, que aparentemente está
sujeita a grandes flutuações.
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Uma das funções da Comissão de
Financiamento
da
Produção
é
exatamente absorver produtos nas
épocas de safra, em que formam
excedentes para revenda no período da
entre safra
Receia-se que a entressafra seja
mais prolongadas e a importação do
pequeno estoque seja útil para a
tranquilidade do consumidor
O SR. SENADOR JOSE ERMÍRIO
(relator): – Ao chegar, digamos, aos
meados de uma safra ou, do meio para o
fim, temos de exportar a preços baixos,
mas depois fazem com que suba o preço
do produto quarenta ou cinqüenta por
cento, assim castigando o consumidor
nacional. Foi o que se deu com o óleo de
mamona, de algodão, quando houve uma
exportação maior do que devia ser. Seria
possível controlar, no futuro, de forma a
não deixar exportar e fazer com que se
tenha um pouco mais de atenção para
com o consumidor?
O SR. MINISTRO GOUVEA DE
BULHÕES: – O processo seria o
seguinte: deixar que houvesse a
exportação livre, realizada por emprêsas,
desde que a preços internacionais, bem
entendido, e não a preços deprimidos e
uma vez que faltasse o produto para os
industriais nacionais então houvesse
também a importação do exterior, livre.
Seria êsse o processo mais simples. O
processo mais complexo é o do
estabelecimento de cotas mas isto pode
trazer uma certa injustiça. O que não
devemos fazer é para isto que chamo a
atenção dos estudiosos dos assuntos
econômicos do País. E forçar ou impedir
a importação quando a produção é
abundante, e, neste caso, os preços
caem em favor da indústria, E depois,
quando a indústria está mais ou menos
provida no exterior, então surge a
produção
de
outros
competições
brasileiros e, nesta caso, então os
produtores
nacionais
da
produção
primária perdem na primeira fase e
perdem na segunda fase. O problema
portanto que quero mostrar não é muito
simples de ser resolvido.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (Presidente): – Antes de
encerrar os nossos trabalhos, quero
agradecer ao Sr. Ministro Octávio Goveia
de Bulhões a presteza e boa vontade com
que atendeu ao nosso pregão. Quero
também dizer ao Sr. Ministro Roberto
Campos que não nos surpreendeu o
brilhantismo de suas respostas à nossas
indagações.
Todo
o
Brasil
está
acostumado a admirar a cultura e a lógica
do seu raciocínio. Estamos satisfeitos
com a exposição e sabemos da
contribuição do seu patriotismo para o
desenvolvimento e engrandecimento do
Brasil.
Está encerrada a sessão e convoco
os Srs. Senadores para as reuniões de
amanhã às 9,00 e às 15,00 horas, quando
serão ouvidas, respectivamente, o Diretor
da CACEX e Presidente da Cia.
Siderúrgica Nacional.
(Levanta-se a sessão ás 18 horas e
45 minutos.)
ATA DA 31ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 10 DE NOVEMBRO DE 1965
Aos dez dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e sessenta e
cinco às nove horas, na Sala de Reuniões
da Comissão de Finanças do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente,
presentes os Senhores senadores Attilio
Fontana, Argemiro de Figueiredo, José
Ermírio, Relator, Heribaldo Vieira, VicePresidente José Feliciano e Raul Giuberti,
reuni-se a Comissão Especial do Senado
Federal instituída pela aprovação do
Requerimento nº 285, de 1965, para
tomada do depoimento do Senhor Aldo
Franco, Diretor da CACEX. Com-
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parecem ainda, os Senhores Senadores
Guido Mondim e José Leite.
È lida a ata da reunião anterior que,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente, vai a publicação.
Dando inicio aos trabalhos da
comissão na presente reunião, o Senhor
Presidente dá ciência aos Senhores
membros deste órgão técnico da
presença do Senhor Diretor da CACEX,
Doutor Aldo Franco, e em seguida,
convida sua senhoria a tomar assento
mesa dos trabalhos e iniciar sua
explanação referente a exportação e
importação de produtos agropecuários e
minerais.
O
Senhor
Presidente,
em
prosseguimento, para melhor ordenação
dos trabalhos, concede a palavra
ao Senhor Relator que passa a formular
perguntas ao depoente, relacionadas com
o temário da convocação.
Concluídos os quesitos do Senhor
Relator e havendo o depoente dado
resposta a tôdas as perguntas do
senhor Relator, o Senhor Senador
Atíllio Fontana tem oportunidade de
tecer considerações sôbre os aspectos
positivos da política brasileira de
exportação e Importação.
Terminadas as interrogações, o
Senhor Presidente agradece ao Senhor
Aldo Franco pela sua presença na
Comissão e, em atenção a apelo
formulado pelo depoente, determina
que a sua exposição escrita, em
ramo da falta de oportunidade para sua
leitura
durante
a
reunião,
seja
publicada como anexo do apanhamento
taquigráfico.
Finalizando, o Senhor Presidente
que determina que, o apanhamento
taquigráfico dos debates, tão logo
decifrados, juntamente o trabalho referido
pelo convidado, passem a fazer parte
integrante do Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, ás onze horas e
quarenta e cinco minutos, encerra a
presente reunião e, para constar, eu, J.
Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, lavrei a presente ata que, uma
vez lida, aprovada e assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 10 de novembro de 1968. –
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO DA ATA DA 31ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 10-11-65, AE
9 HORAS
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA
PELO
SENHOR
E
PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Integra do apanhamento Taquigráfico
referido na ata
Presidente – Senador Sigefredo
Pacheco
Relator – Senador José Hermirio
Convidado – Dr. Aldo Franco, Direto
da CACEX.
O SR. PRESIDENTE (senador
Sigefredo Pacheco): – Havendo numero,
declaro aberta a sessão que conta com a
presença do Dr. Aldo Franco, Diretor da
CACEX, atendendo ao convite feito no
sentido de trazer a contribuição de seus
esclarecimentos à Comissão Especial
para
proceder
ao
Estudo
e
à
Coordenação de Medidas, Tendentes ao
contrôle de preços da Exportação das
Materias-primas, Minerais e Produtos
Agropecuária Nacionais.
O SR. SECRETARIO: – procederá a
leitura da Ata da sessão anterior. E, lida e
aprovada a ata.
Tem a palavra o Sr. Relator, Senador
José Ermírio.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Do anexo que recebi da
Guanabara de quatro meses, dava a
seguinte base: (Lês)

Milho: US$ 48 a 50 FOB ilegível
US$ 61 – CIF Europa
Trigo US$ 64 – FOB
US$ 72 – CIF
Comparando
êsses
dados,
verificamos que o trigo, sendo um produto
inferior em alimentação para a população,
está sendo vendido 50% mais caro do
que o milho.
O País que não tem divisas e
procura importar multo trigo, como
estamos – fazendo, – cêrca de 200
milhões
dólares,
entre
valor
da
mercadoria, estadia, seguros, etc. – não
sei se é tão vantajoso exportar o milho e
não diminuir, no caso, a importação que
daria ao País uma certa vantagem em
seu balanço de pagamento?
O SR. ALDO FRANCO: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, em
primeiro lugar aproveito a oportunidade
para agradecer a honra que a Comissão
me proporcionou de me convidar para
comparecer ao Senado Federal, a fim de
poder prestar informações e acrescentar
observações que possam ser úteis aos
trabalhos desta Comissão que considero,
pelo seu assunto, da maior relevancia
para os Interêsses nacionais.
Devo dizer ainda que, pela
convocação, não tive, realmente, uma
impressão nítida do tipo de perguntas que
me seriam feitas, mesmo porque, pelos
objetivos da Comissão, elas devem ser
muito variadas. Possivelmente, em
determinados momento, terei de confiar
na memória, coisa que não gosto muito
de fazer. Estou, entretanto, preparado
para,
em
primeiro
lugar,
trocar
observações a respeito da política de
comercio exterior e, em segundo lugar,
com os dados que pude trazer –
imaginando as perguntas que poderiam
ser feitas – e confiando, como disse, na
memória, procurarei dar as respostas ás
perguntas que me forem feitas.
Isso pôsto, passo a responder à
primeira pergunta.
Se bem entendi, ela se refere ao
interêsse nacional que poderia haver
entre a exportação de milho e a
importação de trigo; se não seria mais,
conveniente exportar menos milho e
importar menos trigo. No meu entender, o
problema
depende
menos
de
providências das autoridades do que
do gosto, dos hábitos da população.
Não se pode, a não ser por
medidas realmente de fôrça, modificar
hábitos do povo, dizer a quem está
habituado a consumir produtos de
trigo que deva substitui-los pelos de
milho.
Nós mesmos, no Brasil, temos
experiência disso. Tôda vez que se
procurou diminuir o consumo do trigo,
aumentando o do milho, através
mesmo de misturas, a insatisfação tem
sido geral. E acredito que até de muitos
de nos...
O SR. SENADOR JOSE ERMIRIO
(relator): – No entanto, nos Estados
Unidos, mesmo nos melhores hotéis
come-se pão de milho.
O SR. ALDO FRANCO: – Quem
quer! Quem não quer, come de trigo.
A questão é de gosto; é lógico que
não se diria ao brasileiro que não
consumisse milho, ao contrário, devemos
estimular o consumo ao consumo ao
Maximo.
Então, Srs. Senadores, depois de
tecermos
essas
considerações
de
maneira geral, passaremos realmente ao
problema preço e diria, desde logo,
pelos dados que tenho em mãos, que os
preços que foram fornecidos ao Sr.
Relator não conferem exatamente com os
preços reais. A exploração do milho
tem se processado numa, base de preço
unitário de US$ 51,29, por tonelada,
quando na realidade a exportação
de milho neste ano, de janeiro a
setembro foi na base de US$
ilegível por, tonelada. È uma observa-
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ção curiosa que podemos fazer é de que
o milho é um dos poucos produtos
primários que sofreu alta, porque no ano
passado foi em bases menores.
No que diz respeito á importação do
trigo, como sabem os Congressistas, ela
se processa através de uma importação
de govêrno a govêrno, feita em
convênio,em acordo com os Estados
Unidos, em que o pagamento se verifica
em cruzeiros a prazo de quarenta anos e
com o ilegível do Banco do Nacional do
Desenvolvimento Econômico, com alto
interesse
para
o
desenvolvimento
brasileiro, que se processa através da
importância no mercado livre, isto é
naquele em que nós importamos e
pagando realmente em moeda de dois
cursos
internacionais.
As
ultimas
importação que realizamos forem feitas a
57 dólares e 65 da Argentina e não a 61.
O SR. SENADOR JOSE ERMIRIO
(relator): – Eu tenho 64 por 64 e 74 CIF.
O SR. ALDO FRANCO: – O Preço
FOB está correto. Nobre Senador ilegível
referências aos preços porque V. Ex.ª
também o fez. V Exa é ilegível de
empresa, altamente conhecido no País e
no Exterior, V. Exa sabe que o preço e
uma também é mercado de cotação
internacional. Esse preço uma cotação
internacional de acordo com a oferta e a
procura e não de acordo com sua
utilidade. Temos que atender aos
interesses do mercado internacional e do
consumidor brasileiro de acordo com as
cotações que este produto tem no
mercado internacional Será o caso, então
de mais importamos trigo porque temos o
melhor, temos o arroz, enfim temos
produtos
que
podem
substituir
perfeitamente o trigo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – já tivemos a experiência da
mistura do milho na proporção de 20% e
o pão era muito bom.
O SR. ALDO FRANCO: – Mas não
foi de agrado geral da população.
O SR.SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – pois recebi telegrama de
Santa Catarina informando que êles
preferiam a não importação do trigo e a
quantia necessária a tal importância
deveria ser aplicada na construção de
usina elétrica.
A Argentina cortou o consumo de
carne três dias na semana.
O SR. ALDO JOSÉ FRANCO: – É
porque
a
Argentina
adotou
tal
procedimento?
O SR. SENADOR JOSÉ HERMIRIO
(relator): – A fim de aumentar as
exportações.
O SR. ALDO FRANCO: – Exato
porque no Brasil não se adotou
semelhante posição com relação ao trigo?
O SR. SENADOR JOSÉ HERMIRIO
(relator): – Não sei.
O SR. ALDO FRANCO: – Eu digo a
V. Ex.ª qualquer medida desse tipo
precisa de um respado da opinião pública.
Hoje neste País se V. Ex.ª vier á tribuna
do Senado aconselhar medida desse tipo
terá uma reação violenta da opinião
pública é que medidas dessa natureza
não podem ser tomadas. Se eu esti-
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vesse de acôrdo com a tese de V. Ex.ª eu
preferiria que houvesse uma preparação
da opinião pública. Pois uma medida
desta natureza só pode ser tomada por
um regime que não esteja de acôrdo com
o desejo, com a tradição da nossa
população.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Bigefredo Pacheco): – Pelo que intendi,
o Senador acha que podemos produzir
milho em abundância. Quanto ao trigo,
ainda está em dúvida se é ou não
possível. Se podemos exportar milho, se
não me engano, pela informação do
Diretor da CACEX, a US$ 51. FOB no
Brasil e se temos que, comprar no
estrangeiro a US$ 75, nós, podemos,
então, atender a duas necessidades:
exportar mais milho com êsse produto,
comprar mais trigo. Temos de incentivar a
produção de milho. O brasileiro já sabe
cultivar; os campos brasileiros dão em
abudância. O problema não é difícil e a
solução, fácil de encontrar.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Ai há um problema: o custo
FOB é 51 dólares, até 64.
O SR. DR. ALDO FRANCO: – Gosto
mais dos aspectos de ordem geral do que
da política feita a respeito do produto por
produto. Devemos ter uma linha política
de comércio exterior como orientação:
depois, aplicaremos essa orientação a
cada caso segundo as características
especificas de cada um.
Em primeiro lugar precisamos definir
qual a orientação da economia brasileira:
se vamos ter uma orientação de
economia brasileira baseada no sistema
em que vivemos. Isto é num sistema
eminentemente de atender ao gosto de
Consumidor – não estou dizendo que o
País seja rico: estou dizendo se vamos
atender – então o tipo de política é uma
se vamos enveredar por um tipo, de
político é rigorosamente determinada pelo
Poder Público no sentido inclusive de
modificar o hábito e o gôsto do
consumidor, então não é milho nem trigo
que temos de mudar: temos de mudar de
ponta a ponta a política.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relato): – O nosso negócio é de ver as
necessidades do País.
O SR. ALDO FRANCO: – Acredito
mais na sabedoria do consumidor do que
na sabedoria dos homens de Governo
O S.R. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O país tem que ter recursos
para importar.
O SR. ALDO FRANCO: – Não tem,
O país deve ter recursos para importar o
que precisa. Para isso só há um recurso –
e dentro do pensamento de V. Ex.ª é o
processo
mais
brasileiro:
o
de
incrementar suas exportações. Só pode
comprar quem é rapas de vender. Então o
que temos que fazer não é uma política –
perdoe-me a palavra – de complexo de
Inferioridade no sentido de que este país
seja incapaz de produzir e vender para
poder cada vez mais comprar mais. Não
estamos mais naquele época da
escassez de dólares, de licença prévia,
de, no caso que o Senhor queira exportar,
controlar as necessidades da sua
Indústria. Graças a Deus essa é uma fase
ultrapassada
neste
país.
Estamos
fazendo isso com resultados e êsses
resultados eu trouxe para que a
Comissão os conheça e poderão verificar
como poderão incrementar a nossa
exportação.
Em primeiro lugar precisamos
demonstrar ao próprio Brasil que somos
mais capazes de que imagina. Êste
País está iniciando uma política de
exportação com o objetivo de poder
comprar cada vez mais não de ter
saldos. Êste País nestes poucos meses e
mesmo já no ano passado tinha,
mostrado, só em manufaturados – e
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Vossas Excelências sabem que é a última
etapa de uma demonstração de
capacidade competitiva no mercado
internacional – tivemos uma exportação
de 69,9 milhões de dólares contra uma
exportação no ano anterior, que tinha sido
a maior, de 37 milhões de dólares. Êste
ano vamos atingir 115 a 120 milhões de
dólares.
E
que
espécie
de
manufaturados? Exclusivamente tecidos,
exclusivamente calçados? Não, Senhor,
inclusive equipamentos. Este País é
agora exportador habitual porque exporta
semanalmente inclusive equipamentos.
Nosso País tem condições para
competir no mercado internacional e sua
política no comércio exterior deve ser de
restrição. Vamos mostrar que o Brasil é
capaz de mostrar e competir com os
Estados Unidos, dentro dos Estados
Unidos, com a Alemanha, dentro da
Alemanha. Somos países da ALALC, com
exportação de manufaturas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Não a juros de 36% ao ano,
conforme estamos pagando agora.
O SR. ALDO FRANCO: – Senador,
agradeço a sua informação. Imagine se é
possível, com juros de 36 ao ano. E é
possível, porque os dados estão aqui, não
é uma suposição Imagine, Senador,
quando
nós
tivemos
limpado
completamente os óbices as dificuldades
em todos os setores. Imagine, Senador,
se será possível, quando a população
deste País – e quando falo da população
incluo o Legislativo, o Executivo, o
Judiciário, produtores e consumidores –
quando estiverem, todos convencidos de
que nós não somos mais aquêle país
pequenino,
que
tem
que
estar
economizando migalhas, cortando aqui.
Não! Vamos para diante! Vamos mostrar
que nós podemos produzir mais com
menores preços e melhor qualidade!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Vou dar exemplo do que os
Estados Unidos fizeram com o açúcar.
Não é coisa pequena; são 50 milhões de
dólares que economizaram. Os Estados
Unidos, quando o açúcar subiu, criou os
sucedâneos e não importou açúcar.
O SR. ALDO FRANCO: – Não. Não
criou substitutos, me perdoe.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO:
– (relator): – Claro. Criou sacarina,...
O SR. ALDO FRANCO: – Não.
Baseou o seu consumo de açúcar na sua
produção Interna de açúcar de beterraba.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO:
(relator): – Não senhor. Aumentou em
milhões de toneladas o fabrico disse
produto no País, porque o açúcar estava
caro.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Deixa perguntar uma coisa.
Os Estados Unidos importam açúcar?
O SR. ALDO FRANCO: – Sim
senhor. Muito.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Não.
O SR. ALDO FRANCO: – Ele não
parou a importação de açúcar, nem
diminuiu
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Diminuiu.
O SR. ALDO FRANCO: – Não
senhor.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator) – Oh, meu amigo!...
O SR. ALDO FRANCO: – Vou Ihe
explicar. A política americana do açúcar é
de outro tipo.
A política americana de açúcar
baseia o seu preço de importação do
produto...

O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Em cotas. A 137 dólares a
tonelada.
O SR. ALDO FRANCO: – Não, Sr.
Senador.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – No mercado interno
O SR. ALDO FRANCO: – O preço
que paga é suficiente para proteger a
industria de açúcar americana.
O SR. SENADOR JOSÉ, ERMIRIO
(relator): – A produção de derivados de
sacarina, êste ano, aumentou, porque
consideraram altíssimo o preço do açúcar
no exterior.
O SR. ALDO FRANCO: – Está a
menos de 40 dólares.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Chegou a 200 dólares. Êles
tomaram as providências indispensáveis,
não desejavam pagar.
Na República Dominicana, por
exemplo, é de Cr$ 16.000 a saca; a
Austrália e a Bélgica estão pagando o
preço de pôrto. Mas os países
consumidores, de pôrto, pagam um preço
Inferior ao custo.
O SR. ALDO FRANCO: – Existem
quatro mercados internacionais de
açúcar, mas não existe um mercado
mundial.
São quatro mercados fechados: um
americano que importa através de cotas;
um da commonwealth e da área
socialista. O que chamamos em açúcar
mercado mundial é na verdade o restante
dos países. São mercados preferenciais.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Há a bolsa Branca, a bolsa de
Londres e a bolsa socialista que compra
de outros paises socialistas. Não há razão
para o Brasil não exportar para país
socialista. Devemos comerciar com todos
os países.
O SR. ALDO FRANCO: – Não há
restrições
de
nenhuma
natureza.
Comerciamos com todo mundo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – (Lê:) – 1) Qual a razão de se
conceder licença para exportação de
produtos que anexos do termino da safra
têm seus preços elevados bruscamente,
causando enormes prejuízos à economia
nacional, beneficiando apenas alguns
exportadores, que se valendo do créditos
no exterior adquirem a quase totalidade
dessas safras, especulando com a alta? E
o que aconteceu, por exemplo, nêste ano,
com o linter de algodão e o óleo de
mamona.
O SR. ALDO FRANCO: – V. Exa.
faz a pergunta baseado no custo
internacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO –
(relator): – Em dois meses o óleo de
mamona subiu, internamente de 100 para
170. De julho para cá o óleo de mamona
subiu de preço e os exportadores, que
contam com créditos fácil no exterior,
compraram
a
produção
e
estão
explorando a indústria nacional. Ganham
o que querem.
O SR. ALDO FRANCO: – Senador
José Ermírio, a pergunta de V. Exa. é
bastante ampla,
e, em seguida,
especificou e acabou de citar o caso do
óleo de mamona.
Em primeiro lugar, a política de
comércio exterior que seguimos é – como
já tive oportunidade de dizer de
incremento da
exportação, Temos
fixados, inclusive por lei, os casos em que
se pode negar licença de exportação. O
Govêrno não pode negar licenças de
exportação a seu bel-prazer, sua
autorização está, fixada por lei.
Se V. Exa. Tem interêsse, posso ler
até os casos em que por lei o Govêrno
pode negar licença. Este é um caso que
não está previsto.
O problema de preços no mercado
internacional a CACEX é obrigada a
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verificar preço; antes de conceder uma
licença de exportação verifica-se se o
preço que o exportador coloca no seu
pedido de licença, está de acordo com a
cotação do mercado internacional a
cotação do mercado internacional, a
licença é concedida e não pode ser
negada, por lei e isto parece-me bastante
salutar porque, nós, em raríscimos casos
em
casos
realmente
excepcionais
poderíamos imaginar que tivésemos a
capacidade de modificar preços do
mercado internacional.
E, nos casos em que o Brasil fêz,
acredito se arrependeu amargamente
porque ou cria substituto ou produções
equivalentes em outros Países ou pelo
fato de estimular alta de preços
O SR PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Haja vista a cêrca
de carnaúba.
O SR. ALDO FRANCO: – A cêrca de
carnaúba foi substituída por produto
sintético; hoje acontece outro-tanto com o
café; fomos os grandes produtores de
nossa concorrência.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Acho que V. Sa. não me
compreendeu. Não sou contra o preço do
mercado internacional; o que sou contra é
a exploração do remanescente da safra,
abusando internamente do preço.
O SR. ALDO FRANCO: – Teriamos
duas soluções: a primeira que me parece
extraordinàriamente
simples
e
tecnicamente aconselhável em casos
dêsse tipo, se a importação está aberta,
importa-se.
Assim o consumidor brasileiro
compraria o seu produto, ao preço no
mercado internacional. Mas V. Exa. está
citando um produto cujo consumo Interno
é quase ridículo em relação à exportação
brasileira.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – O consumo interno está
dificultado, porque o seu preço está acima
do de exportação.
O SR. ALDO FRANCO: – Nobre
Senador, preocupo-me mais com o País.
O caso do óleo de mamona quanto
ao consumo interno, é absolutamente
residual e êle se beneficia altamente com
a exportação em massa e V. Exa. sabe
melhor do que ninguém que a produção
em maior número melhora o preço,
especialmente quando e feita com base
nos preços internacionais. Assim, a
fabricação de óleo de mamona só foi
estimulada quando proibida a exportação
em massa.
O que quero dizer é que se temos
uma produção de 100 e se essa produção
de 100...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – E que pode ir atara 40%!
O SR. ALDO FRANCO: – Vejam V.
Exas. que eu não posse responder. E'
difícil completar um pensamento.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Mas pode aumentar.
O SR. ALDO FRANCO: – O
consumo interno do óleo de mamona visa
determinado tipo de atividades industriais,
muito restritas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Muitos produtos poderiam ser
fabricados no Brasil Centenas. Mas, o
que fica no Brasil é vendido a preço tão
caro
que
não
compensa
seu
aproveitamento Industrial.
O SR. ALDO FRANCO: Não estou
de acôrdo com V. Exa. Gostaria que
ficasse consignado.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Mas veja V. Exa. que é
verdade.
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O SR. ALDO FRANCO: – Não é.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Se tivéssemos melhor preço
e
maior
produção
de
mamona
poderíamos fabricar tintas e outros
produtos básicos.
O SR. ALDO FRANCO: – Não
compra
internamente
a
preço
internacional que não quer!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Então V. Sa. me diga como,
de que jeito.
O SR. ALDO FRANCO: – Não há
restrições.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – De julho para cá a safra
diminuiu.
O SR. ALDO FRANCO: – Não
diminuiu. A perspectiva de safra da
mamona...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): Não é nada disso, Vamos ver o
negócio na prática. Acho que estou me
tornando difícil de entender. O caso é o
seguinte: quando chega o fim da safra, ou
mesmo da entressafra, há pouca
mamona. E a vem a modificação
de preço. Quanto ao arroz, V. Sa. já disse
eu ouvi ontem o que ocorre. Mas não é
isso.
O SR. ALDO FRANCO: – Não sei O
que queria trazer a V. Exa. não é uma
exposição, é um fato pois se tivéssemos
no Brasil um preço de óleo de mamona
equivalente ao preço com que se
exporta...
O SR. ALDO FRANCO: – E temos,
Sr. Senador.
O SR. SENADOR JOSÉ. ERMÍRIO
(relator): – Não é possível.
O SR. ALDO FRANCO: – Mas V.
Exa. que é um homem de emprêsa está
falando em preços em épocas diferentes
e não permite que eu conclua meu
pensamento, Quero dizer que com
relação ao preço do óleo de mamona
tivemos
perspectivas
de
safra
espetaculares, e o Brasil é grande
fornecedor dêsse produto; de modo que
as perspectivas de safra em determinado
período fêz com que o preço internacional
baixasse.
Então, nobre Senador se se imaginar
o preço num determinado período em que
o preço internacional é de grande oferta e
compensador, no ano em que essa
perspectiva
não
é
verdadeira,
encontraremos outro preço diferente. Em
matéria de óleo de mamona nunca tive
êsse problema, na CACEX.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Respeito a opinião,o de V.
Exa., que é grande estudioso, gosta de
ver as coisas pelo lado certo, porém
concordará que este abuse, que não é
devido ao preço.
O abuso é o seguinte, a Instrução
281 da SUMOC, que dá direito a trazer e
levar dinheiro, êles compram tudo e
impõe o preço.
O SR. ALDO FRANCO: – Nobre
Senador permita que de uma informação
que irá tranquilizar V. Exa.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – São consumidores de todos
os produtos químicos e V. Exa. sebe que
o óleo de mamona é famoso poderemos
futuramente, exportar o óleo de mamona.
O SR. ALDO FRANCO: – Mas já
somos importadores ha muito tempo de
óleo de mamona.
O S.R. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Esta política é sábia.
O SR. ALDO FRANCO: – Estou
apenas dando números de 37 milhões
de dólares passamos para 69 milhões
de dólares de manufaturados e va-
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mos atingir êste ano 115 a 120 milhões
de dólares.
O
item
"manufaturado",
na
exportação brasileira, ocupa atualmente,
o segundo lugar. O primeiro item chamase "café" e o terceiro item chama-se
"algodão".
Isso, Sr. Senador não é opinativo,
fato. Não precisamos proibir nada,
nem
precisamos
fechar
ninguém.
Tudo isso é feito dentro de uma
convicção do interêsse do consumidor
brasileiro.
O SR. SENADOR JOSE ERMÍRIO
(relator): – Se a Argentina está em
melhores condições econômicas que
o Brasil, foi devido às condições que
ela impôs, se ela não tivesse
adotado aquelas medidas estaria, hoje,
arrazada.
O SR. ALDO FRANCO: – Senhor
Senador José Ermírio qual a sua opinião
sôbre a exportação de carne bovina, a
setecentos e tantos dólares, a tonelada, e
consumirmos a carne de carneiro?
Por que V. Ex.ª não defende essa
tese da tribuna do Senado, Sr.
Senador? Eu gostaria muito mas muito
mesmo, de ouvir discursos de V. Ex.ª
nesse sentido.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Com referência a carne,
temos
apresentado
o
problema
reiteradamente, da tribuna do Senado.
Entendo, realmente, que devíamos seguir
o exemplo da argentina. A Argentina fez,
na última Safra, 600 milhões de dólares
de exportação de carne. Ainda ontem, o
Sr. Ministro do Planejamento declarava
que a Argentina chegou a racionar a
carne, vendendo apenas 3 dias por
semana. No Brasil, temos, realmente,
neste ponto, adotado uma política contra
os
interêsses
nacionais,
porque
exportamos a forragem, o farelo de
amendoim, farelo de feijão soja, de
algodão, etc. e deixamos de exportar a
carne, inclusive de animais de pequeno
porte. Tivemos, no ano passado, um
verdadeiro desestímulo para a avicultura:
exportamos a foragem e o Govêrno
brasileiro não deixou exportar carne
bovina e a carne bovina passou a fazer
uma concorrência ruinosa a outros
produtos similares. Agora, os jornais
anunciam a importação de banha
americana, quando temos, em plena
safra, grandes excedentes e o preço no
mercado está mais baixo do que no ano
passado. O Govêrno, através da SUNAB
vai importar banha para arruinar a
indústria
nacional,
a
suinucultura
nacional. O Rio Grande do Sul, que é o
maior produtor de suínos do país nos
primeiros dez meses dêste ano, baixou o
seu abate de 1.400.00 suínos para pouco
mais de 1.200.000. Com tudo isso, o
Govêrno estava, através da SUNAB,
procurando importar banha estrangeira,
quando, nossa produção não encontra
colocação! E como não há capital de
giro suficiente para a formação de
estoque, na mão dos industriais, o
mercado vem abaixo e o industrial não
consegue, sequer, pagar ao suinocultor a
matéria-prima. De sorte que, nesse
setor o Govêrno não tem adotado boa
política.
Devemos fomentar a produção de
carne bovina, para exportação, e
consumir mais carne de carneiro, de
suíno, de ave: temos condições
excepcionais para aumentar o nosso
rebanho.
Tanto
é
verdade
que
exportamos em grande escala a
forragem
que
podia
ser
transformada em carne, em elite, em ave,
em gordura.
O SR. DR. ALDO FRANCO: – Sr.
Senador, devo dizer, com a franqueza
que me é peculiar, que, no problema da
carne e no de comércio exterior de
carne, estou inteiramente de acôrdo com
V. Ex.ª.
O SR. SENADO ATILIO FONTANA:
– Muito obrigado.

O SR. DR. ALDO FRANCO: – Na
minha opinião, o Brasil, por condições
que explicarei em seguida, ainda não
pode tomar a parcela do mercado –
importantíssimo – internacional de carne,
que a êle compete e que pode tomar
fàcilmente.
O problema, na minha opinião
ilegível exclusivamente no aspecto de
informação e de educação de opinião
pública.
Vossa Excelência sabe muito bem
que a exportação de carne não é liberada
primeiro por um dispositivo legal e, de
acôrdo com a Lei Delegada nº 5, em seu
Art. 2º, a SUNAB controla a fixação de
cotas de exportação de todos os gêneros
alimentícios ou matérias-primas de maior
assencialidade.
Perdoe-me dizer, Srs. Senadores
que esta legislação traz em seu bôjo uma
repercussão da opinião publica. Por quê?
Porque sabemos perfeitamente – e a meu
ver está fora de dúvida – que o que
garante o abastecimento não é a fixação
de cotas de exportação nem a fixação de
preços. O que garante o abastecimento é
a produção econômica e rentável.
Nenhum de nós vai produzir um
determinado produto sem ser com o
objetivo de colocá-lo no mercado a preços
remuneradores.
De modo que tôda a medida – e
chamo a atenção do nobre Relator no
sentido da fixação de cotas no sentido da
fixação de preços é uma medida restritiva
da produção que terá, mais cedo ou mais
tarde, uma consequência fatal: a
dificuldade no abastecimento, porque
quem produz des e sem os trâmites e ao
preço do coloca seu produto sem as
dificulda mercado. Se este preço é
remunerador, a sua produção cresce na
safra seguinte. Se não o é, se está sujeito
a
medidas
de
caráter
policial,
evidentemente em qualquer País e mais
ainda no nosso em que muito resta por
fazer, diminui a produção, não só para a
exportação, mas inclusive para o
abastecimento interno.
O que verificamos com relação à
COFAB, COAP, SUNAB, etc., é isto. Por
quê? Tôda vez que se faça alguma coisa
dêsse tipo, a experiência, não só a
técnica, mas os fatos ensinam que
contraproducente por uma única razão: é
a opinião pública, mesma razão pela qual
foi votada a Lei Delegada nº 5 e a razão
por que o Congresso Nacional colocou o
Art. 5º e o § 2º.
Na minha opinião tôda medida
restritiva à comercialização é uma medida
restritiva à produção, e tôda medida,
restritiva à produção é uma medida
que vai dificultar o abastecimento.
Abastecimento não se faz através de
quotas, de proibições, de fixação de
preços, mas de incentivos à produção, à
liberdade de comercio e à liberdade de
ganhar dinheiro.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Gostaria, Sr. Diretor que
essas suas idéias fossem transmitidas ao
ministro Roberto Campos e a outros
responsáveis pela política atual.
O SR. ALDO FRANCO: – Todos
êles sabem, V. Ex.ª sabe, eles sabem, eu
sei. Mas nós não estamos num regime
ditatorial; nós temos uma opinião pública
a respeitar.
Compreendo o seu riso, mas
gostaria de dizer que o seu riso deveria
ser tomado numa determinada faixa.
Nesta faixa não estamos.
Poucos tiveram a coragem de ir a
televisão, de ir ao rádio, de ir aos jornais e
de dizer aqui que nós temos dificuldades
com abastecimento porque temos regime
de cotas. Por quê? Por isso não agrada a
opinião pública.
A carne é um caso realmente
típico. V. Ex.ª sabe muito bem que
se deixarmos pura e simplesmente a
exportação livre, completamente livre,
não
haveria
nenhum
interesse
em comercializar a carne internamente.
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porque o mercado internacional paga
pela carne um preço muitíssimo
mais alto do que nós pagamos pelo nosso
bife.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Quer dizer que o nosso
produtor,
no
Brasil,
está
sendo
sacrificado.
O SR. ALDO FRANCO: – Não,
tenho sombra de dúvida.
O SR. SENADOR JOSE ERMÍRIO
(relator): – E. é preciso que se diga, a
população também.
O SR. ALDO FRANCO: – Surgiu a
defesa!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – claro.
O SR. ALDO FRANCO: – E, me
perdoe dizer, eu provoquei esta defesa.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Mas êste não é o
caminho. O caminho é nós elevarmos
o poder aquisitivo da população
brasileira. No mercado internacional
nossa moeda tem um valor, internamente
sem outro.
O SR. ALDO FRANCO: – Como
todos nós desejaríamos que o País
estivesse em pleno regime de abundância
coletiva, que todos pudessem comprar
o que necessitam. Mesmo assim, se
o preço Interno da carne fosse
imediatamente reajustado ao preço do
mercado internacional, seria uma grita
generalizada da opinião publica brasileira.
Qual a soluçar? – seria a pergunta que V.
Ex.ª devia fazer e não o fêz. Se o Senhor
acha que o caminho a percorrer e o de
não desistimular o produtor, por outro
lado, o Senhor acha que, internamente,
seria impossível, porque impossível de
fato. Por êste motivo, o Ministro Roberto
campos, ou qualquer outro, sabendo de
tudo isso, não o faz, porque seria
impossível, em virtude da repercussão
junto a opinião pública. Então, que fazer?
– primeiro, orientar a opinião publica para
o seu interêsse pessoal, no sentido de
que o País deve exportar cada vez mais,
de que cada um de nós brasileiros, tem
interêsse vital de que êste País
exporte, porque com base na exportação
é que teremos o nosso desenvolvimento
econômico, e êste desenvolvimento
econômico é que lhe vai dar melhor
padrão de vida, e mais, ainda, dar
empregos para que está empregado e
criar empregos para os nossos filhos.
Se cada um de nós tiver a convicção de
que o emprêgo do seu filho, do nosso
filho, amanhã, estará assegurado, de
que o seu próprio emprêgo de que
meu próprio emprêgo hoje depende
diretamente da exportação, estaríamos
mais preparados compreender que é
necessário exportar mesmo que isto nos
traga em outros setores determinado
tipo de sacrifício, porque êste é
fartamente compensado pela melhoria
do nível de vida geral, e maior
segurança de níveis de emprêgo
adequado amanhã.
A solução vem através da educação
da opinião pública no sentido da
exportação. Segundo: se propiciassemos
– e é outro ponto que feriu V. Ex.ª com
muita propriedade – um dia vir a ter
internamente o preço da carne o seu
preço real, então sim! Iriamos fazer o
que fazem todos os outros países.
Iríamos estimular o peixe, a agricultura, a
ovinocultura, a suinocultura. Porque?
Porque se estabeleceria entre os diversos
produtos um nível de diferença de preço
de acôrdo com o mercado Hoje, não Hoje
o produto mais nobre, o produto que é
luxo – V. Ex.ª sabe que num país de
altíssimo padrão da vida como os Estados
Unidos –, comer-se um filé mingon é alto
luxo; não o come a classe média. E
sabe ainda que nos Estados Unidos a
carne de peru é a carne barata, é o
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sanduich que todo mundo come em
qualquer drog-store. Lá o file custa seis, a
oito dólares conforme o restaurante.
Então, estimula-se o consumo dos
demais produtos substitutivos...
Mas se tenho o produto mais nobre
acessível, garantido até policialmente,
ou não garantido até policialmente,
na minha casa, por um preço muito
abaixo do real, por que vou consumir
o substituto inferior a preço igual ou
mais alto? Então, essa política não
só desestimula a produção de carne
bovina, mas de todos os demais tipos
de carne. Assim, a solução – e volto a
dizer – inclusive nesse caso, não é a
policial, e, sim de esclarecimento da
opinião
publica,
que
pode
ser
convencida de que determinada medida,
apesar de naquele caso específico,
ser contra ela no seu aspecto
global, interessa diretamente a ela,
como interessaria a manutenção do
seu emprêgo, como interessaria a
possibilidade de emprego para seus
filhos amanha. Estaria, dêste modo, a
opinião publica mais disposta a receber
a solução correta para o problema da
carne. Antes disso, só uma ditadura
porem ditadura com Congresso e jornais
fechados, poderia resolver o problema
da carne.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A CACEX concede licença
para a exportação de produtos em
volume sabidamente superior a nossa
capacidade. E' pergunta que faço
para que fique fixada nessa Comissão.
(Lê:)
2) Por que motivo se concedem
licenças para exportação de produtos em
volume sabidamente superior as nessas
disponibilidades?
O SR. ALDO FRANCO: Não,
absolutamente.
O SR. RELATOR (Senador Jose
Ermírio): – Quero deixar êste ponto bem
claro, porque, já ouvi, em alguma parte,
que tal acontece.
(Lê)
3) Como V. Sa., deve estar ciente,
muitas
indústrias
nacionais,
especialmente a de álcalis, estão
sofrendo
verdadeiro
dumping
dos
produtos do exterior. Qual a razão por
que a CACEX até o momento não tomou
providências para evitar êsse abuso do
poder econômico por parte dêsses
concorrentes do exterior?
O SR. ALDO FRANCO: – Conheço
bem o problema. A CACEX tem recebido,
no caso, queixas dêste tipo. A legislação
em vigor para os casos de dumping,
prevê todo o processo como da
competência da Comissão de Política
Aduaneira.
Assim,
a
CACEX,
sistemàticamente,
encaminha
às
reclamações que lhe são endereçadas, à
Comissão de Política Aduaneira que por
sua vez, presta esclarecimentos aos
queixosos.
O SR. RELATOR (Senador José
Ermírio): – A CACEX não influi junto à
Comissão?
O SR. ALDO FRANCO: – As
medidas de ordem legal já estão previstas
pela Comissão de Política Aduaneira que,
inclusive, pode estabelecer modificações
de tarifas, elevação de tarifas etc., para
defender o País.
O SR. RELATOR (Senador José
Ermírio): – (Lê)
4) Qual o tempo geralmente levado
pela CACEX para a concessão de uma
licença de importação de equipamentos
para nossas indústrias básicas?
Há um ano, disseram-me que
demora três anos e eu pensei, vou tirar a
limpo para ficar gravado nos Anais do
Senado.
O
SR.
ALDO
FRANCO:
–
Responderei com muito prazer. A
pergunta como esta formulada, teria de
ser respondida: pode levar uma semana
ou pode levar 20 anos. Porque, se a
importação de um equipamento é fei-
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ta através de compra de cambiais, do
processo que se chama certificado de
cobertura cambial, o importador compra
as disponibilidades em divisas e isto vai à
CACEX exclusivamente para verificação
do preço.
Mesmo que haja produção nacional
daquele equipamento, a única coisa que a
CACEX faz é verificar se o preço
declarado é correto, esta de acôrdo com o
preço do mercado internacional, para
pedir taxas cambiais, porque a produção
industrial já está prevista através da tarifa
aduaneira.
Se a importação é feita através de
financiamento ou investimentos no
exterior, feitos no Brasil, então já se exige
a comprovação de que não existe similar
nacional, porque não se pode dar uma
importação favorecida, com favores quer
sejam de sobretaxa, quer de isenção de
débitos, para um produto que já se fabrica
em condições razoáveis no País.
Então, já se processa uma
verificação a mais, que é essa. Mesmo
essa, caminha rapidamente porque a
CACEX é um órgão que não me canço de
repetir,
tem
funcionamento
de
extraordinário valor, de um conhecimento
realmente excepcional aos diversos
setores da economia brasileira. Por
exemplo, quando V. Ex.ª falava na
mamona, no algodão, na carne, ao trigo,
V. Ex.ª vai encontrar, como eu encontrei
para minha satisfação, um órgão
altamente preparado. E, realmente um
patrimônio nacional. O conhecimento que
aqueles rapazes tem não só da situação
brasileira, mas da mundial daqueles
produtos!!!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – São todos brasileiros?
O SR. ALDO FRANCO: – Sim. Aliás
teria dúvidas em contratar um estrangeiro,
se não pudesse, efetivamente, prestar
serviços ao Brasil. Se houvesse
discriminação,
não
seria
por
nacionalidade, mas pelo valor.
Sr. Presidente, Senhores Senadores,
existem casos entregues à CACEX, sobre
projetos de desenvolvimento, ou projetos
de novas fabricações, para estudos. O
primeiro estudo se processa no setor
chamado de assistência industrial. São
engenheiros industriais que fazem o
primeiro estudo para verificar o tipo da
máquina, sua rentabilidade econômica,
economia, etc. Se o processo é
bem instruído, ele caminha ràpidamente.
Se temos de fazer novas consultas
aos interessados, lògicamente demora
mais.
Tomemos, por exemplo, um conjunto
de equipamento.
Qual o preço de cada máquina?
Temos que especificar.
Mas, o que ocorre, e tem ocorrido
muito, embora hoje ocorra menos, é que
o interessado por esta ou aquela razão
não responde.
Há casos, como o apontado por V.
Ex.ª, em que o processo ficou parado
anos a fio!
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' um absurdo.
O SR. ALDO FRANCO: – Mas ficou
parado porque o interessado mostrou-se
displicente...
Minhas instruções, portanto, foram
claras: o pedido de informações é aceito
até pelo telefone, sujeito a confirmação
por escrito, para apressar.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Ótimo. Muito bem!
O SR. ALDO FRANCO: – Havendo
silêncio, a CACEX arquiva. Não pode ser
considerado urgente um processo que
está parado. Se voltar a ter urgência,
desarquivamos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Acho magnífico. Quem tem
vontade de realizar deve saber o que
quer, a tempo e hora.
Vamos à quinta pergunta:
"Dispõe o país de recursos para
essas importações?"

O SR. ALDO FRANCO: – A política
de comércio exterior, no Brasil, faz parte
integrante da política economica do País,
que visa fundamentalmente, no setor
econômico,
ao
desenvolvimento
econômico.
Estamos absolutamente convencidos
de que o desenvolvimento econômico não
é uma opção, é um imperativo. Essa
política de comércio exterior tem como
linha
mestre
possibilitar
o
desenvolvimento econômico brasileiro
pelo processo que eu chamo de processo
mais brasileiro, que é pago pelas suas
próprias exportações.
Daí, Sr. Senador, essa ênfase
fundamental, básica que temos dado ao
problema da exportação, exportação para
permitir o pagamento de equipamentos,
matérias-primas,
técnica,
que
o
desenvolvimento econômico do Brasil
exige e exigirá de modo crescente.
Dêsse modo, Srs. Senadores,
precisamos ter um fluxo crescente de
exportação, e os dados recolhidos, tão
logo assumiu êste Govêrno, indicava que
seguindo o mesmo ritmo o comércio
exterior de até então, nosso País
precisaria, no ano de 1970, só para cobrir
importações essenciais de equipamentos,
matérias primas, etc, de um volume
correspondente a dois bilhões de dólares,
e isso sem contar nossas necessidades
de serviços. Ainda mais, os mesmos
cálculos indicavam que dentro daquele
ritmo de crescimento, nossas importações
em 1970 atingiram a no máximo um
bilhão e seiscentos milhões de dólares, o
que nos deixaria num desequilíbrio
realmente
estrangulador
do
desenvolvimento econômico brasileiro.
Tenho a satisfação de comunicar a
V. Exas. e aos demais Membros da
Comissão que provàvelmente o Brasil
êste ano atingirá um bilhão e seiscentos
milhões de dólares na exportação, o que
segundo cálculos só seria atingido em
1970.
De modo que realmente devemos
incrementar o fluxo de exportação
correspondente ao ano de 1965 e que em
seu primeiro semestre, como é do
conhecimento de todos, apresentou uma
diminuição de ritmo de produção.
A importação já começa a se
recuperar.
Neste
momento
temos
disponibilidade tranqüila para atender às
necessidades
de
equipamento
de
matérias-primas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É uma resposta muito boa,
que deverá ficar gravada nos Anais da
Casa; é uma informação preciosa.
A próxima pergunta é a seguinte:
(Lê:)
6) No que se refere a equipamento
usado, cuja importação foi permitida pela
Instrução nº 276, a CACEX controla a
respectiva avaliação? Sabe V. Sa. que
em muitos casos, conforme informações
que chegaram ao nosso conhecimento,
essa avaliação foi, no passado, superior a
três vêzes o seu valor real?
Isso é muito importante porque, em
têrmos de remessa de lucros para o
exterior, na base atual, os quantitativos
seriam muito elevados.
O SR. ALDO FRANCO: – Perdoeme o nobre Senador Ermírio de Moraes,
bem como os demais membros da
Comissão, pelo sistema que adoto nas
respostas que estou dando, ou seja, de
não dar respostas sêcas às perguntas
formuladas, tanto para esta como para as
anteriores, pois penso que devo bem
informar aos Srs. Senadores.
O SR. SENADOR ERMÍRIO DE
MORAES (relator): – Muito bem.
O SR. ALDO FRANCO: – Poderia
responder simplesmente "sim", mas não
me parece que seja êsse o propósito da
Comissão. Penso que a Comissão tem
interêsse
em
tomar
conhecimento
detalhado do problema.
O problema da importarão de
equipamento usado é interessante porque
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não se pode, em tese, ser, como político,
a favor de uma importação de
equipamentos usados como não se pode
ser, como política, contra a importação,
dêsses equipamentos usados e que são
convenientes a economia brasileira – para
determinadas regiões ou zonas, pois que
êsses equipamentos têm uma capacidade
de
produtividade
que
atende
perfeitamente
às
necessidades
do
mercado brasileiro e em melhores
condições de rentabilidade efetiva do que,
em verdade, um equipamento novo. De
que adianta comprar um tear automático,
por exemplo, para produzir uma
quantidade que não teria consumo. Esse
tear, que é formidável, último tipo, iria
trabalhar duas horas por dia. É
antieconômico. De modo que a política da
Carteira não é necessariamente a favor
ou contra. Ela examina caso por caso.
Especìficamente
com
relato
ao
equipamento usado, a Carteira tem sido
extraordinàriamente rigorosa no sentido
do interesse de determinado equipamento
para determinada atividade e também
com relação a preços. Não posso dizer o
que aconteceu no passado. Mas V. Exa.
acentuou o perigo da importação de
equipamentos usados por preço superior
ao seu valor, possibilitando uma remessa
financeira excessiva para o exterior. O
perigo, entretanto, é bastante maior no
sentido inverso: o do subfaturamento do
material usado, porque um faturamento
menor exigiria pagamento de menos
direitos alfandegários, menos depósitos,
menos
sobretaxa.
Os
encargos
financeiros e cambiais, os encargos
fiscais da alfândega seriam diminuídos
com o subfaturamento.
A Carteira está rigorosamente atenta
à importação de 1 por 1 do equipamento
usado, e devo informar a V. Exa. que,
quando a Carteira baixou essa norma,
houve
celeuma
muito
grande,
especialmente por parte dos fabricantes
brasileiros
de
equipamentos,
que
receavam que equipamento pudesse ser
importado, usado ou subfaturado, que
viesse, então, a dificultar, senão aniquilar,
uma produção interna de equipamento,
por diferença de preço.
Procurei, dentro da instrução que
regula a matéria, criar tôdas as ressalvas
e todos os processos de contrôle. E tenho
a satisfação de informar a V. Exa. que, se
naquela ocasião houve enorme celeuma,
enorme apreensão, hoje, há não só a
mais absoluta tranqüilidade como não
recebi uma única reclamação de um
equipamento usado, importado, licenciado
pela CACEX.
O SR SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Folgamos muito em ouvir isso,
pois é um contrôle necessário.
As perguntas ns. 7 e 8 já foram
discutidas anteriormente, sôbre milho
e trigo. O milho, hoje, é importado a
granel.
Vamos, então, à de nº 9. (Lê:)
9) Conforme declarações do Sr.
Ministro da Fazenda, o trigo importado é
pago não mais a prazo, mas sim à vista,
sendo que uma parte é paga à
Embaixada dos Estados Unidos, e outra
entregue ao BNDE e outras entidades.
Perguntamos a V. Sa.: quais as
percentagens dêsses pagamentos, e
quais as entidades favorecidas com êsse
processo? Quais os juros pagos nessa
transação?
Estou fazendo esta pergunta pelo
seguinte: os juros no país são muito
elevados. Se realmente êsses juros
forem baixos, é um bom negócio para o
Brasil: se forem altos, a situação e
diferente.
O SR. ALDO FRANCO: – Não estou
em condições de responder essa
pergunta porque não diz respeito a
CACEX.
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O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – (Lê:)
10) Tem a CACEX autoridade ou
podêres para disciplinar ou mesmo proibir
a importação de produtos do exterior que
também sejam produzidos no Brasil? Tem
V. Sa. conhecimento dos prejuízos
acarretados para a nossa indústria pelas
tarifas baixas para a importação dêsse
tipo de produtos, com o que se dificulta o
desenvolvimento das indústrias básicas
nacionais?
V. Sa. já disse que êsse assunto é
com a Comissão de Tarifas Aduaneiras
a ser criada; pensei que a CACEX
pudesse intervir nisso, porque há certos
produtos que estão sendo importados
pelo Brasil por meio de uma tarifa
mínima, não dando oportunidade para
que o Brasil cresça. Porém, se
essas tarifas são baixas, ninguém vai
produzir, porque não tem condições de
desenvolvimento.
Ficam
realmente
numa condição privilegiada para o
exportador do Brasil. Os produtos como
nylon, que importam em matéria-prima
com uma tarefa miserável, prejudicam
outras indústrias que podem produzir o
mesmo, porque não podem competir
com êle.
O SR. ALDO FRANCO: – Conforme
V. Exa. sabe o sistema de produção
industrial de quotas nos País durante
muito tempo foi feito através de restrições
cambiais, da produção, da importação e
de tarifas. A política vigente separa os
campos. A produção industrial é
atribuição da Comissão de política
aduaneira. O sistema cambial funciona
dentro de normas cambiais e de normas
de comércio exterior. A produção devida à
produção nacional é feita através do
sistema de tarifas.
Com relação à sua pergunta nº 10 –
A CACEX tem autoridade ou podêres
para disciplinar ou mesmo proibir a
importação de produtos do exterior que
também sejam produzidos no Brasil? –
Tenho a dizer que não os que são
importados através do sistema de
cobertura cambial que estão na cobertura
geral, depois da compra, do intercâmbio e
verificação de preços. A produção
industrial é tarifa alfandegária e pertence
ao Conselho da Política Aduaneira.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A pergunta nº 11 e a seguinte:
(Lê:)
"11 – A CACEX exerce contrôle
sôbre os preços dos produtos minerais e
agropecuários exportados ou importados?
De que maneira, e através de que
elementos exerce êsse contrôle?"
Ontem, durante 3 horas, aqui
estivemos com os Senhores Ministros da
Fazenda e do Planejamento. Citei o caso
do manganês, cuja média no ano
passado atingiu o preço de venda de 25
dólares por tonelada, enquanto no
Exterior êsse produto está a 78, 85
dólares a tonelada. Se realmente êsse
produto vale lá fora isso, por que é que
nós estamos dando êsse manganês,
vendendo-o tão barato?
São duas bases, de 46 e 48%. O de
46% está na base de 74 dólares a
tonelada posta em pôrto americano; e o
de 48%, o gabão, acaba de subir a 48
dólares a tonelada.
Como no ano passado o que
recebemos aqui foi 25 dólares a tonelada,
não sei se isso é controlado pela CACEX
ou se a Produção Mineral tem podêres
suficientes para passar por cima da
CACEX.
O SR. ALDO FRANCO: – O
contrôle de preço dos produtos minerais,
como minério de ferro e minério de
manganês, é duplo. E feito pela CACEX,
controlando o preço no mercado
internacional com o preço citado no
pedido de licença de exportação.
Mas como V. Ex.ª conhece, melhor,
muito melhor do que eu, e melhor do
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que a grande maioria existem minérios de
ferro e minérios de ferro, como existem
minérios de manganês e minérios de
manganês, dependendo do seu teor, isto
é,
examinado
pelo
Departamento
Nacional da Produção Mineral. Em tôda a
exportação, o Departamento Nacional da
Produção Mineral examina o tipo do
minério que está para ser exportado,
para que possa comparar-lhe o preço
com o do de igual tipo no mercado
internacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator):
–
Perfeitamente.
Não
desconhece
V.
Sª
que
existem,
semanalmente, boletins de cotações do
mercado internacional, e eu os recebo
via-aérea. Em 1º de novembro, por
exemplo, houve pequena alta. O de 18 de
outubro dêste ano, que tenho em mãos,
acusa que o "gabão" subiu de preço. O
preço do seu minério de manganês de
48%. Os dois contratos são, conforme
poderá V. Sª encontrar aqui: (exibe)
manganês, 46%, está pagando, aqui, 76
dólares, ou melhor, 75 a 78 dólares a
tonelada, e, para o minério de 48%, tipo
"gabão", está dando de 81 a 82 dólares.
Agora, vejo aqui, subiu para 85 dólares a
tonelada.
Se
estamos
exportando
manganês é média de 25 dólares...
parece que há algo errado em tudo isso.
Não acha V. Sª? Não é exatamente uma
pergunta, mas em brado de alerta às
autoridades responsáveis.
O SR. ALDO FRANCO: – O que
posso afirmar a V. Ex.ª é que o preço
por que se autoria a exportação é
um preço controlado com o preço do
mercado internacional. Quer dizer, o
pedido de licença de importação não só
do manganês, como de ferro ou qualquer
outro produto, a preço mais baixo do
que o estabelecido no mercado
internacional, a licença é negada. Mas,
volta a repetir – para isso o Departamento
Nacional da Produção Mineral diz o
tipo do minério que exportamos: é o
preço que se compara, isto é, tipo com
tipo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mas a diferença é tão grande
que ninguém vai querer comprar com o
preço aumentado de 46 a 48%. O
manganês que talvez o Brasil já tem
pouco, realmente está cotado a US$
85.00.
O minério de ferro, informa o
Presidente da Vale do Rio Doce temos
aqui um contrato para entregar durante 15
anos, 50 milhões de toneladas de minério
de ferro a US$ 8.00. Eu estranhei e
discordei. Aliás, tenho discordado muito
porque acha que devo ser sincero, e
desculpo-me de ser as vêzes até um
pouco rude. Mas estou com 66 anos de
idade, e penso que já não posso mudar.
Vou contar:
Vender, durante quinze anos, a oito
dólares, preço mais baixo, jamais vistos
para o minério bom, é absurdo. Um país,
como os Estados Unidos, que têm
inflação de 2 a 3% ao ano, em quinze
anos seria de 30 a 40% o aumento da
inflação. Se tivessemos 6% ao ano
estaríamos satisfeitos.
Queremos aprender. V. Ex.ª é
técnico de grande valor, conhece bem o
assunto. Se trouxemos o caso para
aqui, é exclusivamente para que esta
Comissão possa, no plenário de
Senado, fazer uma exposição franca,
leal, em benefício da Nação. O
Presidente do Senado já nos pediu para
fazer a explanação, porém com os
feriadas que tivemos só o poderemos na
próxima semana. Ouvimos trinta e
quatro entidades, e o faremos também
com relação a cinqüenta outras até
meado de dezembro, se pudermos
chegar lá.
Apreciamos sinceramente o que
a V. Sª trouxe, com sua exposição
magnífica. Vejo que estão examinando
cuidadosamente o assunto da exportação
e da importação. Seus técnicos
são de real valor, pois, conhecemos
alguns. São homens dedicados, capa-

zes, e querem realmente bem ao Brasil,
admiram e querem o Brasil grande e forte,
falando de igual para igual.
O SR. DR. ALDO FRANCO: –
Sem êles seria impossível o trabalho.
Queria deixar expresso na minha
declaração.
O SR. RELATOR (Senador José
Ermírio): – A respeito dêste ponto já
ouvimos, aqui, representantes de trinta e
cinco entidades.
Há pouco tempo, sofri crise terrível
que me fêz baixar a pressão para vinte,
fato que me levou a fazer um exame
geral, nos Estados Unidos. Naquela
oportunidade pude verificar, então,
através de uma revista, o valor atual do
nosso minério. E' estranho, entretanto,
que nós aqui o desconheçamos.
O SR. ALDO FRANCO: – A CACEX
deve estar a par, porque, possui
elementos computados, inclusive, em
revistas e publicações técnicas.
O SR. RELATOR (Senador José
Ermírio): – Acredito nos brasileiros e,
inúmeras vêzes, o tenho dito. Os técnicos
estrangeiros vêm para cá mas, em pouco
tempo, vão embora, porque, verificam que
nossos técnicos tem capacidade. E isto é
coisa de que muito me orgulho e me
honro: a competência e capacidade dos
nossos técnicos.
Além do cristal da rocha há
outros produtos que não sei se estarão
na mesma proporção. Entretanto, acho
que a situação deveria ser mais
cuidadosamente estudada.
O SR. ALDO FRANCO: – Eu lhe
asseguro, Senador José Ermírio, em
primeiro lugar devo dizer que é o setor
mais cacête que temos porque, controlar
preços de tudo que se exporta e importa é
terrível. Em certos momentos ficamos em
dificuldades, não com os produtos
fundamentais que são bem conhecidos,
mas com um detalhe de um produto
químico, farmacêutico, saber aquilo é
muito difícil, mas lhe asseguro que se
uma crítica pudéssemos fazer à Carteira
de Comércio Exterior – e quando falo em
Carteira de Comércio Exterior me excluo
porque lá sou transitório, passageiro e
desejo ser o mais transitório possível,
não se trata de minha pessoa – se
uma crítica pudêssemos fazer nesse
sentido, é de rigor excessivo, nunca de
liberalidade.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Ouço isto com muita
satisfação.
O SR. ALDO FRANCO: – Êsse
setor é terrível em suas exigências e
devo dizer-lhe, em diversos aspectos até
uma exigência exagerada porque muitas
vêzes êsse setor, por uma deformação
profissional que todos temos, nenhum
de nós foge a ela, êsses rapazes
trabalham há muitos anos e reclamam
que um processo de importação de 500
a 1.000 dólares, exige uma investigação,
uma pesquisa que, em certos casos
custa mais do que o preço da
importação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mas já fica para o futuro.
O SR. ALDO FRANCO: – Se uma
crítica pudesse ser feita a êsse setor, teria
de ser no sentido inverso – não que eu
desejasse abrandar – mas que não se
levasse a um rigor de perder mais no
contrôle, do que no resultado de um
contrôle. Realmente um contrôle mais
superficial deixaria vantagem financeira
ao País.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Presidente, terminei
minhas perguntas. Agradeço ao Doutor
Aldo Franco.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO
(presidente):
–
Ao
encerrar nossos trabalhos agradeço em
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nome da Comissão, ao Dr. Aldo Franco a
presteza e boa vontade com que atendeu à
nossa convocação. Além disso, deixou
magnífica impressão, respondendo com
clareza, inteligência a tôdas as nossas
indagações. Deixou, portanto, a certeza de
que a CACEX tem à sua frente, um Diretor
capaz para o exercício da sua profissão.
Mais uma vez reafirmamos os
nossos agradecimentos.
O SR. ALDO FRANCO: – Muito grato
aos Senhores membros da Comissão.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (presidente): – Nada mais
havendo que tratar, declaro encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 11,45
horas.)
INTEGRA DO DEPOIMENTO DO
SENHOR DIRETOR DA CACEX QUE SE
PUBLICA, EM VIRTUDE DE FALTA DE
OPORTUNIDADE,
DURANTE
A
REUNIÃO, PARA A LEITURA DO
MESMO, POR DETERMINAÇÃO DO
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
SENADO FEDERAL
I – A Formulação da Política de Comércio
Exterior
1 – O Conselho da SUMOC
2 – A Comissão de Comércio
Exterior
3 – O Conselho Monetário Nacional
4 – A Comissão de Comércio
Exterior como Órgão integrado no
Conselho Monetário Nacional
5 – As atuais atribuições da CACEX
II – Política de Exportação de Minérios
1 – Panorama do Setor Mineral
2 – Comércio Exterior Brasileiro de
Produtos Minerais
III – Política de Exportação de Produtos
Agrícolas
1 – Instabilidade de preços no
mercado internacional
2 – Condições internas
a)
Assistência
Financeira
ao
Agricultor
b) Garantia de Preços Mínimos
c) Produtos Gravosos
d) Contingenciamento à exportação
IV – Exportação e Desenvolvimento
Econômico
V – Principais causas que dificultam a
expansão das exportações
VI – Principais Medidas tomadas
VII – Primeiros resultados
SENADO FEDERAL
Comissão Especial para o estudo e a
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços da exportação de
nossas matérias-primas, nossos minerais,
bem como produtos agropecuários.
Finalidade: Estabelecer diretrizes
para uma sadia política de exportações
de todos os nossos produtos, bem como
a sua respectiva industrialização.
Exposição do Dr. Aldo B. Franco, em
10-11-1965,
sôbre
"Exportação
e
Importação de Produtos Agropecuários e
Minerais Nacionais".
I – A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE
COMÉRCIO EXTERIOR
O tema da exposição que fui
convidado a fazer perante esta egrégia
Comissão sugere, preliminarmente, uma
incursão retrospectiva no terreno da
formulação da política de comércio exterior
brasileira, ao longo dos anos, para afinal se
situar, não só na área específica da
exportação e importação de produtos
agropecuários e minerais, mas também na
política desenvolvida nesse particular a
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sua vinculação com o desenvolvimento
econômico.
1 – O Conselho da SUMOC
Entre as atribuições conferidas pelo
Decreto nº 7.293, de 2-2-1945, à extinta
Superintendência da Moeda e do Crédito,
sob a orientação de seu Conselho, não se
incluia expressamente a formulação de
nossa política de comércio exterior.
À falta, porém, de órgão competente
para tanto e tendo em vista que aquela
Superintendência
fôram
conferidos
poderes para estabelecer as normas da
política econômico-financeira do País,
inclusive, óbviamente, a de orientar a
política de câmbio, a disciplina do
comércio exterior, por consequência, veio
de se incluir entre suas atribuições.
A Lei nº 1.807, de 7.1.1953, se bem
que não tenha definido claramente essa
situação, reforçou a posição do extinto
Conselho da SUMOC nesse particular,
reforçou a posição do extinto Conselho da
SUMOC nesse particular, ao situar (art.
1º, alínea "a") na esfera de sua
competência, não só a fixação de taxas
cambiais
para
a
exportação
de
mercadorias, como ainda (art. 3º, § 5º)
poderes para fixar normas gerais para a
venda ao exterior de determinados
produtos.
A Lei nº 2.145, de 29.12.1953, por
sua vez, extinguindo a Carteira de
Exportação e Importação do Banco do
Brasil S.A. e, criando em seu lugar, a
atual Carteira de Comércio Exterior,
integrou o Diretor desta no Conselho da
SUMOC, com direito a voto, conferindo –
expressamente – a êsse Colegiado a
responsabilidade pelas decisões e
normas pelas quais se pautaria nosso
comércio exterior.
Finalmente, a Lei nº 3.244, de 14 de
agôsto de 1957, denominada Lei de
Tarifas, manteve (art. 57) o regime que
regula o intercâmbio comercial com o
exterior, estabelecido pela Lei nº 2.145,
de 29.12.1953.
2 – A Comissão de Comércio Exterior
Pelo Decreto nº 53.899, de 29.4.64,
baseado na Lei nº 4.048, de 29.12.61, foi
criada, no Ministério da Indústria e do
Comércio, a Comissão de Comércio
Exterior (C.C.E.), com a finalidade de
promover e orientar a expansão do
intercâmbio
comercial
do
País,
incumbindo-lhe especialmente:
a) formular as diretrizes da política e
do comércio exterior, respeitadas as
competências específicas atribuídas, por
lei, aos demais órgãos da administração;
b)
coordenar
as
providências
relacionadas com a expansão das
exportações e das importações, em
consonância
com
a
política
de
desenvolvimento econômico do Govêrno
e com os compromissos decorrentes de
acôrdos
bilaterais
ou
multilaterais,
celebrados pelo Brasil;
c) opinar sôbre as medidas de
política monetária e fiscal que interessem,
fundamentalmente, à política de comércio
exterior;
d) incumbir-se, no âmbito de sua
competência, das demais tarefas que lhe
forem atribuídas pelo Presidente da
Comissão.
Consequentemente,
a
função
programática, em matéria de comércio
exterior, passou a partir de então, a
constituir atribuição delegada à Comissão
de Comércio Exterior. Como seu membro
figurava o Diretor-Executivo da extinta
SUMOC, órgão que, orientado pelo seu
respectivo Conselho, continuou a exercer,
de fato, por fôrça de atos resolutivos
consubstanciados em Instruções, as
funções normativas do comércio exterior
brasileiro. Não houve, a rigor, uma
superposição de poderes, ou mesmo
conflito de autoridade, visto como o
Decreto que instituiu a C.C.E. respeitou a
competência especifica atribuída por lei aos
demais órgãos da administração pública.
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3 – O Conselho Monetário Nacional
Com a Lei 4.595, de 31.12.1964,
foram extintos a Superintendência da
Moeda e do Crédito e o seu respectivo
Conselho, aparecendo em lugar dêles o
Banco Central da República do Brasil e o
Conselho Monetário Nacional, não
estando entre as atribuições dêste a de
orientar a política de comércio exterior.
Entretanto, como não poderia deixar de
ser, enorme e sua influência sôbre a
orientação do comércio exterior, como
conseqüência dos poderes que lhe foram
outorgados para formular a política
relacionada com os meios de pagamento,
com o valor interno e externo da moeda,
com o equilíbrio do balanço de
pagamentos, além da prerrogativa de fixar
as diretrizes e normas de política cambial.
Por isso mesmo, a prática veio
revelar a dificuldade da formulação, pela
Comissão
de
Comércio
Exterior,
isoladamente, da política de comércio
exterior.
De outra parte, a interferência
naquela política de diversos fatores
relacionados com a esfera de atuação de
muitos outros órgãos da administração
pública, ditou a necessidade do
estabelecimento de diretrizes específicas
no particular, que permitissem uma
orientação
emanada
do
esfôrço
conjugado e harmônico de todos êsses
setores.
4 – A Comissão de Comércio Exterior
como órgão integrado no Conselho
Monetário Nacional
Em vista disso, e por proposta da
Comissão de Comércio Exterior, a Portaria
Interministerial nº 110, de julho último, criou
um grupo de trabalho que, sob a
coordenação da Secretaria Executiva
daquela Comissão, examinou a farta e
esparsa legislação vigente sôbre a matéria,
consolidou-a em um único documento,
atualizou-a e sugeriu a criação, junto ao
Conselho
Monetário
Nacional,
da
Comissão de Comércio Exterior, com a
atribuição de formular a política de
comércio exterior do País e coordenar as
medidas necessárias à expansão das
transações comerciais com o exterior.
Realmente, essa veio a se revelar a
fórmula mais aconselhável para o
equacionamento do problema, por isso
mesmo que é aquela que, sem alargar
demasiadamente a faixa de atribuições do
Conselho
Monetário
Nacional,
sobrecarregando-o, não exclui de sua
homologação as linhas mestras da
política de comércio exterior, em favor do
conjunto da economia nacional, isto é, da
necessidade de compatibilização das
políticas monetárias, de crédito, cambial,
de
comércio
exterior
e
de
desenvolvimento econômico.
Sôbre o assunto o Executivo dentro
em breve enviará mensagem ao
Congresso
Nacional
com
o
correspondente ante-projeto de lei.
5 – As atuais atribuições da Carteira de
Comércio Exterior
A 16.12.1957, pelo Decreto número
42.820, que se constituiu no regulamento
consolidado das leis 1.807, 2.145 e 3.244,
compete
à
CACEX
(art.
86)
precipuamente:
I – conceder licenças de exportação
e de importação;
II – exercer a fiscalização de presos,
medidas, classificação e tipos declarados
nas operações de exportação e nas de
importação dependentes de licença prévia;
III – financiar, em casos especiais,
segundo critérios gerais fixados pelo
Conselho da Superintendência da Moeda
e do Crédito, a exportação assim como a
importação de bens de produção e
consumo de alta essencialidade;
IV – comprar por conta do Tesouro
Nacional, quando previamente autorizada
pelo Ministro de Estado dos Negócios da
Fazenda:
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a) produtos nacionais exportáveis,
para armazenamento ou exportação
em época oportuna, ou seja, de acôrdo
com as condições e capacidade de
absorção do mercado consumidor,
segundo os interêsses da economia
nacional;
b) produtos estrangeiros importáveis,
indispensáveis ao abastecimento do País,
para assegurar a regularidade do
consumo, o equilíbrio dos preços ou a
defesa de atividade fundamentais da
economia nacional;
V – não conceder licenças de
exportação nos seguintes casos: (Artigo
39).
a) quando o exigirem os interêsses
da segurança nacional;
b) quando o pagamento deva ser
feito em moeda não arbitrável, cuja
aceitação seja considerada inconveniente
pela Carteira de Câmbio do Banco do
Brasil S.A.;
c) quando a garantia de suprimento
do mercado interno aconselhar a
formação de estoques, aspecto que veio
a ser disciplinado pela Lei Delegada nº 5,
que atribuiu à SUNAB competência para
estabelecer contingenciamentos;
d) quando necessário à execução de
obrigações decorrentes de acôrdos
internacionais;
e) quando o pedido de licença
contiver declaração falsa ou inexata.
Segundo a Mensagem do Executivo
a que me referi linhas atrás, a CACEX
teria as seguintes atribuições, a fim de
melhor se adequar às diretrizes
governamentais do comércio exterior, que
implicam em maior dinamismo e
flexibilidade dos mecanismos de contrôle
e execução:
I – emitir licenças de exportação e de
importação, quando necessárias;
II
–
exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, classificação, qualidade
e tipos, declarados nas operações de
exportação e de importação, diretamente
ou em colaboração com quaisquer outros
órgãos governamentais;
III – adquirir ou financiar estoques de
produções exportáveis;
IV – financiar a exportação e a
produção para a exportação de produtos
industriais;
V – adquirir ou financiar produtos de
importação
quando
de
alta
essencialidade;
VI – centralizar tôdas as providências
relacionadas
com
as
exigências
administrativas
e
o
contrôle
do
intercâmbio comercial com o exterior;
VII – executar quaisquer outras
medidas que lhe forem atribuídas.

O
Govêrno
restringir-se-á
ao
desenvolvimento das emprêsas estatais de
mineração já existentes, e sòmente tomará
a seu cargo novos empreendimentos
quando a iniciativa privada não se
interessar pela sua execução.

II – POLÍTICA DE EXPORTAÇÃO DE
MINÉRIOS

A não se promover, como pretende o
Govêrno por todos os meios, a indústria
mineral brasileira, não se conseguirá
reduzir o impacto que a importação
dêsses materiais terá sôbre o nosso
balanço de pagamentos.
É preciso que a indústria mineral
indígena possa acompanhar a demanda
que lhe é imposta pelo crescente
desenvolvimento do País, o que lhe exige
atuação mais dinâmica, através ação
coordenada das organizações privadas e
dos órgãos da administração pública.
O exame da exportação de bens
minerais permite concluir, sem grande êrro,
que se medidas decisivas não forem
tomadas o seu valor será sempre da ordem
de US$ 110 milhões anuais, com os
minérios de ferro e de manganês cobrindo
cêrca de 80% dêste total, cabendo a outros
minerais a percentagem restante.
Evidencia-se
portanto,
a
necessidade de promover os esforços
possíveis no sentido de incrementar a
produção
mineral,
principalmente
petróleo, a fim de que se consiga:
a) reduzir a quantidade de bens
minerais importados, em bruto ou
transformados pelo aumento da produção
nacional:
b) diversificar a exportação de bens
minerais já exportados.

As diretrizes gerais da política
governamental no setor da mineração
estão consubstanciadas na Exposição de
Motivos nº 391-64, do Ministro de Minas e
Energia, aprovada pelo Sr. presidente da
República (PR. 23.289-64).
Por ali verifica-se que:
1) são objetivos fundamentais e
prioritários da política do Govêrno no
setor da mineração:
a)
aproveitar
intensa
e
imediatamente os recursos naturais
conhecidos;
b) ampliar a curto prazo o
conhecimento do subsolo do País;
c) promover a regulamentação dos
arts. 152 (x) e 153 (xx) da Constituição
Federal; e
d) propor a revisão do Código de
Minas.
2) O Govêrno considera a produção
mineral da maior importância e prioridade
para o desenvolvimento nacional, quer se
destine à industrialização de minério no
País, quer tenha por objetivo sua
exportação.
3) O Govêrno dará apoio e incentivo
aos projetos de extração mineral cuja
produção reduza ou elimine importações.

__________________
(x) As minas e demais riquezas do
subsolo, bem como as quedas d'água,
constituem propriedade distinta da do solo
para
efeito
de
exploração
ou
aproveitamento industrial.
(xx) O aproveitamento dos recursos
minerais e de energia hidráulica depende
de autorização ou concessão federal, na
forma da lei.
5) O Ministério de Minas e Energia
examinará e aprovará os projetos de
mineração, procurando, em cada caso,
orientar sua formação no sentido de obter
as condições mais vantajosas para o país,
sem criar, entretanto, condições ou
exigências que dificultem ou impossibilitem
a execução dêstes projetos.
6) A adoção de política de livre
iniciativa,
na
lavra,
beneficiamento,
transporte, transformação, embarque e
comércio, não deverá impedir que, em
circunstâncias justificadas por motivos de
segurança nacional, ou de superior interêsse
da União, sejam fixadas as reservas julgadas
essenciais e indispensáveis para assegurar
o funcionamento da siderurgia nacional ou
quaisquer outras atividades dependentes
de matérias-primas minerais, fazendo-se,
para tanto uma reavaliação das reservas
conhecidas.
1 – Panorama do Setor Mineral
De acôrdo com as estimativas do
Ministério de Minas e Energia (a nosso
ver baseadas nas importações realizadas
no ano de 1964), as perspectivas do
consumo e importação de produtos
minerais no período 1964-1968, oferecem
o seguinte panorama:
US$ milhões
Cobre e ligas ...........................
130
Chumbo e ligas ........................
10
Zinco e ligas ............................
60
Estanho (em concentrados de
cassiterita) ...............................
22
Alumínio e ligas .......................
30
Ferro, aço e ligas .....................
100
Petróleo e derivados ................ 1.050
Carvão beneficiado, coque ou
briguetes) ..............................
90
Enxôfre ....................................
25
Fertilizantes .............................
150
Amianto ...................................
25
Outros ......................................
100
Total ......................................... 1.800
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Pretende o Ministério de Minas
e Energia, com uma política mais
dinâmica, chegar, até 1968, a um
equilíbrio razoável entre o valor da
exportação e o da importação de produtos
minerais.
Mas é preciso, para isso, que o
comportamento brasileiro não se oriente
como se o Brasil tivesse apenas duas
dimensões: a agricultura e a indústria.
Não se pode esquecer a rica dimensão do
subsolo. Tanto mais rica quando se tem
em mente o duplo efeito favorável que o
desenvolvimento da mineração enseja: o
de ampliar a capacidade de importar, se
orientada no sentido da exportação; o de
proteger a indústria contra as dificuldades
de importar, se dirigida para o mercado
interno.
Por outro lado, não se pode perder
de vista a falta de complementariedade
dos recursos minerais existentes no
Brasil: ampla dotação de minério de ferro
e minguada de carvão metalúrgico, o que
por si só impõe, para o abastecimento de
nossa siderurgia, um escambo maciço de
minério por carvão.
Êsses os objetivos que devem ser
perseguidos como meios de obtenção das
divisas necessárias à retomada do
processo de desenvolvimento econômico
do País.
Empenha-se
o
Govêrno,
decididamente, na diversificação da pauta
de exportação brasileira, pela introdução,
alí, tanto quanto possível, de manufaturas
que aumentem a densidade econômica
de nossa receita cambial. Mas isso não
exclui, òbviamente, a exportação de
produtos primários. Não são alternativas,
isto é, não se cogita de exportar
manufaturas, apenas, sustando-se a
exportação
de
matérias-primas
abundantes em nosso território e que
ainda não temos capacidade de
industrializar. Cabe referência aqui a uma
controvérsia sempre presente nesse
particular: se devemos exportar minério
de ferro e manganês "in natura" ou sob a
forma processada. Necessàriamente,
devemos vender ao exterior as duas
coisas, exportando minério na medida das
exigências do mercado internacional e
minério industrializado na medida em que
aquêle mercado o aceite.
A fragilidade da indústria mineira
nacional pode vir a se constituir em ponto
de estrangulamento do processo de
industrialização do País. Os recursos
escassos internos de determinadas
matérias-primas refletem-se pesadamente
em nossa capacidade de importar,
expondo
nosso
abastecimento
às
incertezas do mercado externo.
O desequilíbrio entre o ritmo de
expansão da demanda industrial e o
mineira se apresenta ainda mais grave se
tivermos presente que, à exceção do
minério de ferro, cuja expansão
apreciável reflete-se na exportação,
permanecem
particularmente
melancólicas as perspectivas brasileiras
relativamente a outros bens minerais.
Temos sido até aqui ávidos
consumidores do subsolo alheio e que
damos na perigosa dependência de
maciços suprimentos do exterior. No
passado, deliberadamente, impusemonos
o
sacrifício
de
não
nos
transformarmos em grande Nação
exportadora de minério de ferro pelo
medo de esburacarmos nosso subsolo.
Ao mesmo tempo, porém, sempre
achamos legítimo o "esburacamento" do
subsolo de outras nações para o
atendimento de nossas necessidades.
O tempo perdido na controvérsia
em que nos colocamos no passado já nos
causou
prejuízos
irrecuperáveis.
Enquanto aqui essa controvérsia tinha
lugar, a Austrália, por exemplo, que
há sómente 5 anos não figurava como
produtor
mundial
de
vulto,
hoje
oitenta investimentos, em fase de
maturação, de mais de 500 milhões
de dólares e contratos firmes de
exportação, a partir dos próximos dois ou
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três anos, equivalentes a seis vêzes a
atual exportação brasileira. Enquanto
debatramos a conveniência ou não de
termos embarcadouros de minérios
públicos ou privados, a Austrália iniciava
a instalação de três portos privados, o
que lhe permitirá conquistar a grande
parte do, anteriormente muito promissor
para nós, mercado nipônico. Por outro
lado, o Canadá e a Venezuela, no que
tange ao minério de ferro, também
aproveitaram a oportunidade histórica que
deliberadamente
deixamos
passar.
Finalmente,
as
inversões
maciças
realizadas na África (Libéria e Mauritânia)
representam contundente concorrência à
exportação brasileira de minério de ferro.
Felizmente, a continua expansão da
indústria siderúrgica mundial tende a
fortalecer a posição dos vendedores de
minério de ferro, possibilitando, talvez,
melhor participação do Brasil como
exportador de hematita.
No que se relaciona aos metais não
ferrosos, segundo a PAEG, a demanda
poderá suscitar importações de cobre até
60.000
toneladas
em
1967,
em
consequência de não dispormos dêste
mineral, o que constitui um "deficit"
bastante sério no setor mineral.
Tendo em vista que dispomos de
boa produção de minério de alumínio em
zona provida de favoráveis condições de
energia elétrica, tudo indica que dentro
em breve poderemos ver sensìvelmente
aumentada a fabricação de alumínio, o
que se espera ocorra também, em
proporções apreciáveis, com a produção
de zinco.
Concomitantemente, está o Govêrno
empenhado no conhecimento extensivo
do nosso subsolo, para o que pretende
realizar pré-investimentos capazes de
exceder de 10 bilhões de cruzeiros por
ano, de acôrdo com o Plano Mestre
Decenal para avaliação dos recursos
minerais do Brasil, aprovado pelo Decreto
nº 55.837, de 13 de março de 1965.
Traçou o Govêrno uma linha de
conduta capaz de dar ênfase à pesquisa
de metais carentes ou deficientes e
de expandir, como decorrência da
atividade mineira, a indústria metalúrgica
derivada.
2 – Comércio Exterior Brasileiro de
Produtos Minerais.
No sistema de trocas internacionais
exporta-se o que sobra do próprio solo e
importa-se do subsolo alheio aquilo que
falta a cada País.
O balanço comercial de produtos
minerais tem sido altamente deficitário
para nós. Assim é que:
As divisas despendidas para ocorrer
às despesas com a importação brasileira
de petróleo correspondem a mais de duas
vêzes a receita cambial resultante da
exportação de minério de ferro e
manganês.
As importações brasileiras de metais
comuns, de adubos e de bens primários
minerais, no período 1959 a 1965 (1º
semestre), alcançaram cêrca de 2.200
milhões de dólares, atingindo mais ou
menos a 335% do valor de nossas
exportações de bens primários minerais
no mesmo período, que somaram 738
milhões de dólares, sendo que os
minérios
de
ferro
e
manganês,
respondem por 603 milhões de dólares
dêste último total.
Não sòmente êsses números, como
principalmente os dados globais de nosso
intercâmbio comercial com o exterior,
mostram como é imperiosa e urgente a
necessidade de um esfôrço conjugado no
sentido de ampliarmos e diversificarmos a
exportação brasileira, para vendermos ao
exterior mais produtos minerais, mais
produtos agropecuários, mais produtos
semi-elaborados
e
mais
produtos
manufaturados.
A política de comércio exterior do
atual Govêrno, em suas linhas gerais,
se desenvolve no sentido do incremento
das exportações, da conquista de
novos mercados para os produtos

tradicionais, da diversificação – na maior
escala possível – da nossa pauta de
exportação, inclusive com a introdução ali
de produtos manufaturados. E' sua
constante preocupação vender ao exterior
em carater permanente, em épocas
apropriadas produtos de boa qualidade,
com rapidez e a preços competitivos.
Tudo isso, com o objetivo de
possibilitar maiores importações, a fim de
assegurar
os
fornecimentos
indispensáveis
ao
desenvolvimento
econômico do País.
III – POLÍTICA DE EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Ainda
repousa,
na
atividade
agropecuária a grande parte de nossa
receita
de
exportação.
Daí
sua
importância preponderante na política de
comércio exterior e, consequentemente,
no desenvolvimento econômico do País.
Desde logo dois aspetos assumem
relevância fundamental: a instabilidade de
preços no mercado internacional e as
condições internas.
1 – Instabilidade de preços no mercado
internacional
O problema dos preços dos produtos
primários é de vital importância para os
paises de menor desenvolvimento
econômico relativo, não só em virtude de
sua influência preponderante em seus
balanços de pagamentos internacionais
como, principalmente, porque deles
depende o grau ou o ritmo em que
aquêles países podem se desenvolver.
Diversas
são
as
condições
peculiares dos produtos primários,
especialmente agrícolas, que contribuem
para que sejam instáveis e em muitos
casos cadentes seus preços no mercado
internacional:
a) quase todos estão em situação de
superprodução,
gerando
em
consequência desequilíbrio entre oferta e
procura;
b) crescimento lento do consumo em
relação ao aumento da produção;
c) inelasticidade da procura em
relação aos preços;
d) irregularidade da oferta e
irregularidade da procura, não só em
virtude da produção estar concentrada na
época das safras e estas dependerem
também
de
condições
climáticas
incontroláveis,
como,
ainda,
da
possibilidade dos consumidores fazerem
estoques além de suas necessidades
técnicas, o que lhes permite escolher a
época das compras;
e) a diferença de capacidade e de
resistência financeira entre produtores e
consumidores o que permite a êstes
últimos influir sôbre os preços;
f) a natureza de alguns produtos,
como o cacau, de fácil deterioração;
g) os sucedâneos, como é o caso
dos sintéticos.
Êste problema, pela sua importância,
constituiu tema básico da Conferência
das Nações Unidas sôbre Comércio e
Desenvolvimento e, evidentemente, só
poderá encontrar solução em acôrdo de
países consumidores e produtores.
Apesar de até êste momento não se
ter conseguido chegar a uma solução, já
evoluimos bastante ao demonstrar que o
problema é também de suma importância
para os países consumidores, tanto assim
que êstes já concordam em discutir a
matéria e, junto com os países
produtores, procurar resolvê-lo.
O tipo de acôrdo que se chegou no
caso do café nos anima a continuar
trabalhando nos demais produtos.
De qualquer forma ilegível de dúvida
que o problema dos preços dos produtos
primários no mercado internacional é de
interêsse dos países produtores e
consumidores; que sua solução é
importante
não
só
para
o
desenvolvimento do comércio mundial
mas, também, para evitar fortes ten-
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sões internacionais; e que sòmente será
possível
solucioná-lo
através
entendimentos e acordos internacionais.
2 – Condições internas
E' evidente que se internacionalmente
deveremos continuar pugnando pela
realização de acordos entre os países
produtores e consumidores, objetivando a
estabilização de preços em bases
razoáveis, internamente deveremos nos
colocar cada vez mais em melhores bases
competitivas.
Com êsse objetivo tem o Govêrno
adotado uma série de medidas cambiais,
fiscais, creditícias e administrativas que
mais adiante examinaremos.
Dois aspetos são fundamentais, no
setor interno, para chegarmos a uma
política de comércio exterior racional e
agressiva e com continuidade: a
consciência e a convicção – não só por
parte do Govêrno mas principalmente da
opinião pública – de que da exportação
depende o nosso desenvolvimento; e,
como consequência, a atuação conjugada
e harmônica dos órgãos governamentais,
de um lado, e dos homens de emprêsa,
de outro, visando àquele objetivo.
E' tôda uma nova mentalidade – a
mentalidade exportadora – que precisa
ser implantada. E neste sentido tem-se
orientado a atuação governamental.
No que diz respeito diretamente aos
produtos agrícolas são os seguintes os
princípios
norteadores
da
política
econômica visando também o comércio
exterior:
a) Assistência financeira ao agricultor
A concessão de crédito deve visar
em última análise, a incentivar lavouras
ou culturas no sentido de serem cada vez
melhor
conduzidas
tècnicamente,
atingindo, dessa forma, a mais altos
índices de produtividade.
Por outro lado, não poderá ela
desvincular-se, em determinados casos,
da situação do produto no mercado
internacional.
A conjugação dêsses princípios e a
eventual erradicação de lavouras de baixa
produtividade certamente evitarão os
inconvenientes inerentes à produção de
gravosos, que leva sem sombra de
dúvida, ao subsidio governamental
desnecessário e injustificado e, portanto,
oneroso ao conjunto da economia.
b) Garantia de preços mínimos
Sabemos que a garantia de preços
mínimos é instrumento de fundamental
importância na política de produção
agrícola. Mas a orientação a ser seguida
em sua fixação de se ter presente, em
primeiro lugar, a indiscutível conveniência
de se estimular, ùnicamente, a produção
daqueles artigos que de fato possam ser
absorvidos pelos mercados interno e
externo, a fim de que mais tarde não se
constituam êles em problemas para o
Govêrno que, afinal, terá que arcar com os
ônus inerentes à aquisição dos excedentes.
Em segundo lugar, e isso é
fundamental, o preço mínimo assegurado
pelo Govêrno nas fontes de produção terá
que seguir a mesma orientação que vem
de ser dispensada ao crédito agrícola, isto
é, terá que ser fixado de molde a evitar
que a intervenção governamental propicie
estímulos
às
lavouras
de
baixa
produtividade. Em outras palavras, o
estabelecimento do preço mínimo deverá
ser feito, invariàvelmente, considerandose os custos de lavouras de produtividade
razoável, desprezados os da produção
marginal.
Em
terceiro
lugar,
e
não
menos importante, cabe em tal política
adotar-se o princípio de simples garantia
mínima ao produtor, que lhe assegure o
recebimento do custo da mercadoria
sem qualquer prêmio por sua colocação
nas
mãos
do
Govêrno.
Devem
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também ser levadas em conta as
cotações internacionais do produto, a fim
de
que,
sòmente
em
condições
excepcionais, tenha o erário de arcar com
futuros compromissos monetários na fase
de exportação.
Enquanto não atingirmos estágio
em que esses fatôres sejam em seu
conjunto considerados na formulação da
política de preços mínimos estaremos
estimulando a produção de gravosos, e
gravosos não por circunstâncias que
escapam à nossa previsão ou contrôle,
mas decorrentes da própria ação
governamental.
Nessas condições, a política de
preços mínimos deverá caminhar para
o estímulo à alta produtividade, sob
pena de sofrer o consumidor nacional
as conseqüências da alta do custo de
vida e de perdermos nossa capacidade
de exportação para os mercados
mundiais.
c) Produtos gravosos
Convencionou-se
chamar
de
gravosos os produtos que não podem em
virtude de seus preços, competir no
mercado externo.
E quando se diz que um produto é
gravoso vem logo à mente a idéia de que
seu
custo
de
produção
é
demasiadamente elevado, isto é, de que
nêle é que reside a gravosidade.
Se em diversos casos isto é verdade,
por outro lado o custo adicional para
colocar o produto do centro de produção
até a bordo dos navios é sem dúvida uma
das maiores barreiras protecionistas de
nosso
concorrente
no
exterior,
constituindo-se em um dos fatôres
mais importantes – quando não decisivo –
para
afastar-nos
dos
mercados
internacionais.
As deficiências de transportes e os
problemas
portuários
contribuem
fortemente para a formação daquele
custo adicional excessivo. Sua solução
demanda não somente tempo como,
também, investimentos vultosos. Mas
êstes problemas terão de ser resolvidos
para que possamos chegar a ter plena
eficiência em uma política de comércio
exterior,
além
de
conseguirmos
suprimento interno de bens em bases
racionais e a preços razoáveis.
Outro ponto a atacar – é que está
sendo atacado – é o da eliminação de
diversas taxas, muitas vêzes até
inexpressivas do ponto de vista fiscal,
mas cuja cobrança impõe penosa
tramitação burocrática, com perda de
tempo, onerando e dificultando e
exportação.
Existe
hoje
sem
dúvida,
a
preocupação constante, e que vai
conquistando todos os setores no sentido
de, por um lado afastar os fatores de
gravidade de nossos produtos onde que
que êles se encontrem e, por outro, de
proporcionar estímulos que beneficiem e
facilitem a exportação.
A êsse respeito, lembramos que a
União e diversos Govêrnos Estaduais têm
concedido favores fiscais beneficiando a
exportação e continuam estudando novas
medidas com o mesmo objetivo:
d) Contingenciamento à exportação.
Diversos produtos nacionais vêm
sendo exportados, de há muito, em
regime de contingenciamento. E essa
norma tem por fundamento a premissa de
garantia do abastecimento interno, quer
de gêneros alimentícios, quer de matériaprima para indústria.
Embora
compreensível
a
preocupação, o fato é que o regime de
cotas de exportação, em certos casos,
pràticamente nos afasta da concorrência
internacional pois é óbvio que não pode
o
comprador
externo
atento
à
normalidade do fluxo de suas compras,
ficar
na
dependência
de
que
tenhamos disponibilidades da mercado-
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rias para lhe ifertar ou, ainda pior, de que
possamos
sustar
de
repente
o
fornecimento.
Se desejamos estabelecer uma nova
filosofia de comércio exterior para o Brasil
é imprescindível que essa prática seja
abolida ou, pelo menos, que somente seja
utilizada
em
casos
realmente
excepcionais e em caráter transitório. Só
se conquistam mercados permanentes
mediante o fornecimento regular – e não
esporádico e aleatório – de produtos de
qualidade, nas épocas adequadas, com
rapidez e a preços competitivos.
Criou-se a falsa idéia de que, quando
se exporta, prejudica-se o consumidor
nacional porque dêle se retira a
possibilidade de usar o produto exportado
esquecendo-se de que é a exportação
que nos fornece os recursos para adquirir,
no mercado internacional, as mercadorias
e serviços de que necessitamos.
Além disso, mesmo quando obras
exportáveis são evidentes acusa-se a
exportação de forçar a alta de preços
para o mercado interno, quando é sabido
que não há mercado mais altamente
competitivo que o internacional, e que a
possibilidade de venda de maior número
de unidades – consumo interno mais
exportação – incentiva a produção e que
só esta realmente e em caráter
permanente pode reduzir custos e,
portanto, preços.
Para assegurar continuidade e,
ainda, ampliar a exportação de produtos
primários, torna-se necessário que
deixemis de ser fornecedoras de sobras
como o temos sido em muitos dêles, para
nos
tornarmos
cada
vez
mais
fornecedores permanentes, com clientes
permanentes, e passemos a vender nas
épocas adequadas quando se obtém
melhores
preços
no
mercado
internacional.
Pensamos que o regime de
restrições e cotas de exportação deverá
ter o sentido de exceção e de emergência
passando a liberdade a ser a norma e a
regra geral.
Acreditamos que o ideal de nossa
política de exportação será atingido
quando conquistarmos uma tradição de
fornecedores permanentes entre os
importadores
estrangeiros.
Quando
preferirmos a importação eventual e
esporádica de produtos faltantes ao
abastecimento do mercado interno,
contanto que o mercado externo possa ter
a garantia do fornecimento de nossos
produtos.
Quando
passarmos
de
exportadores de sobras a importadores
de faltas.
Não se pretende com essa tese
chegar ao extremo de sacrificar o
consumo interno à exportação. Embora
tenha ela sido válida para alguns países
em ocasiões de emergência, não creio
que, na conjuntura presente, seja
necessário aplicá-la em nosso caso.
Mesmo porque a própria possibilidade ou
perspectiva de exportar – sabendo-se
de ante-mão que o Govêrno não criará
óbices – é fator estimulante ao aumento
da produção, permitindo, assim, que
o escoamento para o exterior se faça
sem prejuízos para o consumidor
nacional.
E ainda há outra forma de corrigir
possíveis distorções, como, por exemplo,
quanto
às
matérias-primas.
O
contingenciamento, nesta hipótese, visa a
garantir o abastecimento da indústria
nacional, que não poderia competir com o
comprador externo, mais por questões de
prazo de pagamento, pois êste último
liquida seus compromissos, à vista e até
antecipadamente. Essa lacuna poderá, no
entanto, ser elidida através da concessão
de crédito ao industrial para compra de
matéria-prima, na época adequada.
Postos em igualdade de condições os
dois competidores – externo e interno –
não haverá mais razão para o
contingenciamento.
Em síntese, a conclusão é que,
para o Brasil, sacrifício é não exportar.
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Possuimos
capacidade
industrial
instalada superior às necessidades da
demanda interna e registramos imensas
possibilidades de produção agrícola que
podemos e devemos realizar a preços
competitivos e cujo dimensionamento
está em função basicamente da fôrça de
absorção dos mercados. A não utilização
dêsse potencial de produção existente
constitui, sem sombra de dúvida, fator
negativo para a economia do País, sob
vários aspectos. Dentre êles, impõe-se
assinalar, o de que é produzindo mais,
para suprir aos dois mercados, interno e
externo, que poderemos baixar custos
unitários,
melhor
atendendo
ao
consumidor
brasileiro
e
melhor
competindo nos mercados internacionais.
IV
–
EXPORTAÇÃO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

E

O comércio exterior do País tem sido
conduzido como parte integrante da
política econômica global do Govêrno.
Existe sem dúvida uma coincidência
de pensamento e de orientação de todos
nós sôbre o imperativo que é o
desenvolvimento econômico para o Brasil.
E isto porque é convicção unânime
de que êste é o meio de propiciarmos
emprêgo a mais de um milhão de
trabalhadores que por ano procuram o
mercado de trabalho; porque é a maneira
de obtermos o aperfeiçoamento de nosso
nível técnico e, portanto, de valorização
do trabalho nacional; porque é o processo
de possibilitarmos a melhoria do padrão
de vida de nossa gente.
Mas, por sua vez, o desenvolvimento
econômico exige novos investimentos e
se reflete na pauta de importações,
exigindo mais equipamentos, mais
combustíveis, mais matérias-primas, mais
inseticidas e mais técnica.
E é a exportação que vai
proporcionar as divisas necessárias ao
pagamento das importações.
Assim,
o
desenvolvimento
econômico; a possibilidade de criarmos
em proporção crescente novos emprêgos
cada ano: de valorizarmos tècnicamente o
trabalho nacional; de aumentarmos em
têrmos reais a remuneração do trabalho
brasileiro: em suma, de melhorarmos
nosso padrão de vida, repousa e depende
de nossa capacidade de exportar.
A exportação, portanto, tem que ser
encarada como o principal e permanente
suporte de desenvolvimento de nossa
economia e não, exclusivamente, como
conseqüência de fatores circunstanciais,
seja para atender a uma conjuntura de
diminuição temperaria de negócios
internos, seja para escoar safras
abundantes.
Ela é, sem dúvida, a mais desejável,
a mais sadia, e a mais brasileira fonte dos
recursos indispensáveis ao atendimento
de nossas compromissos financeiros no
exterior, ao pagamento do item "serviços"
e
das
importações
indispensáveis
correntes e das novas importações
indispensáveis
ao
desenvolvimento
econômico do País.
Apesar do muito que já foi feito
nestes últimos meses, é mister consignar
que estamos ainda no início da jornada
no sentido de estabelecer, na realidade,
uma política global de exportação, política
essa que só se alcançará pela
conjugação de esforços de todos os
órgãos da administração pública e dos
empresários, apoiados em opinião pública
esclarecida e orientada.
Na última década, o crescimento
econômico do Brasil se dirigiu, sobretudo,
no
sentido
da
substituição
de
importações, tendo em vista que a
escassa disponibilidade de divisas
resultantes de exportações não vinha
possibilitando
o
atendimento
das
necessidades internas crescentes de
bens e serviços importados.
Vinhamos da eliminação de gastos
em divisas com os produtos menos
essenciais objetivando utilizar nossa

capacidade de importar na aquisição de
matérias-primas,
combustíveis
e
máquinas. Daí termos nos voltado para a
instalação e desenvolvimento de setores
da economia que possibilitaram a
expansão do mercado interno, passando
o País a produzir cada vez maior gama de
bens de consumo substitutivos da
importação e indo até a produção de
complexos bens de capital.
Apesar disso, os dados relativos ao
nosso
comércio
com
o
exterior,
importações (cif) e exportações (fob), no
período de 1957 a 1963, nos mostram
que o desequilíbrio contra nós totalizou,
naqueles anos – todos deficitários – 891
milhões de dólares.
Dêste modo, as exportações no
período não teriam possibilitado a
manutenção do ritmo de desenvolvimento
até então alcançado, o que sòmente foi
possível em virtude das importações
realizadas com financiamento do exterior
e as efetuadas como investimento de
capital estrangeiro.
Assim, para não estancar o
desenvolvimento econômico, procuramos
utilizar
melhor
nossas
parcas
disponibilidades cambiais, selecionando
importações; e quando não mais
tínhamos o que selecionar, porquanto já
de alguns anos a esta parte nossa pauta
de importações se tornou incomprimível
pela sua essencialidade, entramos no
caminho do endividamento.
Considero utilíssima a colaboração
do capital estrangeiro como processo de
aceleração do ritmo de desenvolvimento
econômico.
Mas não podemos perder de vista
que esta colaboração tem de ser paga e
que, no caso brasileiro, é ainda a
exportação e só a exportação que nos
proporciona os meios indispensáveis para
pagá-la. E novamente é a capacidade da
exportar que inclusive amplia o grau em
que poderemos receber a colaboração do
capital estrangeiro, pois que esta,
evidentemente, está condicionada à
confiança que inspira nossa possibilidade
de desenvolvimento e de solver nossos
compromissos internacionais.
Daí não termos dúvida em afirmar que
o grau de desenvolvimento econômico
do Brasil depende forçosamente do
incremento de nossas exportações.
O esfôrço a ser desenvolvido revelase tanto mais necessário e urgente
quando se sabe que no programa de
ação econômica do Govêrno dá-se
ênfase à inquestionável necessidade de
acelerar-se o crescimento do produto
interno bruto a uma taxa de 6% a.a.,
recolocando-o nos níveis consentâneos
com a real capacidade do País e com as
aspirações do povo brasileiro.
Em outras palavras, a retomada do
processo de desenvolvimento econômico
do País, à taxa de 6% a.a., envolve –
segundo estimativas oficiais – a
necessidade de importações crescentes
que atingiriam em 1970, cêrca de 2
bilhões de dólares, enquanto nossas
exportações, mantido o ritmo em que se
vinham realizando, estariam, naquela
época, aquém de 1 bilhão e seiscentos
milhões de dólares.
Evidencia-se,
assim,
a
virtual
correlação: capacidade de importar e
desenvolvimento econômico.
É para podermos importar mais
necessitamos aumentar e diversificar as
exportações
brasileiras,
seja
pela
abertura de mercados novos para nossos
tradicionais produtos, seja pela amplação
das vendas, inclusive de manufaturados,
ao exterior, podendo êste setor vir a
constituir item de contribuição substancial,
em função da sua característica dinâmica
em nossa economia. E há que se pensar
em têrmos mais amplos ainda, pois será
preciso não só equilibrar a balança
comercial mas, também, obter-se uma
receita cambial aditiva, indispensável ao
pagamento de "serviços", cujo item
registrou média anual de 393 milhões de
dólares no período de 1951 a 1963.
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Sintetizando, para que a economia
nacional se desenvolva a taxa de 6% a.a.,
torna-se necessário que o resultado do
trabalho em favor da exportação importe em
crescimento gradativo, de ano a ano, de
molde a superar 2 bilhões de dólares em
1970.
A indicação desta cifra tem ùnicamente
o sentido de dar idéia da magnitude da tarefa
que temos a realizar e do seu caráter
permanente e crescente.
V – PRINCIPAIS CAUSAS
DIFICULTARAM
A
EXPANSÃO
EXPORTAÇÕES

QUE
DAS

Diversas, e de diversa natureza, foram
as causas que dificultaram mesmo impediram
a expansão das exportações:
a) artificialismo da taxa cambial,
retirando o poder competitivo de nossos
produtos nos mercados externos, já que a
mesma, fixada administrativamente, não
guardava relação com os custos internos de
produção, agravados pela inflação;
b) ausência de medidas legais, fiscais e
crediticias em níveis capazes de proporcionar
condições competitivas do produto brasileiro
com os similares estrangeiros;
c) a idéia de que a proibição da
exportação, ou o seu contingenciamento
é útil como medida permanente, garantidora
do suprimento interno, quando ao contrário
tal medida desestimula a produção,
elevando
custos
e
dificultando
o
abastecimento;
d) a complexidade das exigências e
trâmites burocraticos;
e) a descontinuidade administrativa
e a falta de entrosamento de diferentes
órgãos da administração pública, ligados à
exportação o que não permitia a fixação
de política realística de comércio exterior,
tarefa que, pela sua magnitude, não
admite dispersão de forças ou atuações
isoladas;
f) em síntese, a falta de implementação
de política global e unificada de exportação,
alicerçada em opinião pública esclarecida e
bem orientada, que cobrasse e exigisse do
Governo, permanentemente as medidas
necessárias a sua continuidade, eliminando
as incertezas oriundas das frequentes
modificações das normas que regulam o
comércio exterior.
E êste conjunto de fatores negativos foi
o eleito e constituiu também a causa de falta
de mentalidade exportadora, do Governo e
do empresário nacional.
VI – PRINCIPAIS MEDIDAS TOMADAS
Esta a situação com que nos
deparamos e sua identificação vale apenas
como elemento indicativo da grandiosidade
da tarefa que esta sedo realizada.
Não queremos evidentemente, casar
esta egrégia Comissão lendo tôda uma serie
de providencias adotadas, cuja relação anexo
a esta exposição mas tão somente destacar
algumas delas,
iniciando pela mais
importante a referente da taxa cambial.
Com efeito, a primeira preocupação
foi a liberação da taxa cambial para
torna-Ia realística, permitindo que ela
acompanhe a evolução dos custos internos
sem constituir-se em penalidade ao
exportador, impedindo a criação de novos
mercados e, até mesmo, a manutenção das
já conquistados.
Também importantes, fôram as medidas
relativas à simplificação do instituto do
"draw-back" e a que permito a utilização das
divisas produzidas pela importação em
importações
desordenadas
de
certos
negocios.
No campo meramente administrativo,
buscou-se
com
maior
ênfase,

desburocratizar tanto quanto possível o
processo de concretização de vendas para o
exterior. Tivemos, assim, a unificação da
licença de exportação com a guia de
embarque (Decreto 55.864), a simplificação
da marcação de volumes e a centralização
do registro de exportadores na CACEX (Lei
4.557).
No que se refere o aspecto fiscal e
tributário, diversas foram as decisões
tomadas, como isenção do imposto de
consumo aos produtos destinados à
exportação (Leis 4.388 e 4.505); restituição
do imposto de vendas e consignações nas
exportações de – manufaturados (Leis 233
do Estado de São Paulo e 3.214 do Estado
de Minas Gerais, etc); dedução no lucro
sujeito a impôsto de renda da parcela
correspondente
a
exportação
de
manufaturados, durante os anos de 1956 a
1968 (Lei 4.663).
Dizendo respeito, mais de perto, ao
setor rural, citaremos a Portaria S58, a do
Ministério da Agricultura que unificou e
simplificou as guias de recolhimento de taxas
de exportação de produtos agropecuários; o
Decreto numero 56.621, que suspendeu
temporariamente a cobrança de taxas,
comissões e emolumentos Incidentes sôbre a
exportação de milho e arroz da safra na
1964-1965 e ainda recomenda aos órgãos
competentes o estudo das tabelas de tarifa
portuária com vistas a eliminação ou redução
temporária dos a encargos que pesam sôbre
tais artigos.
Sob outros aspectos, temos a Lei 4.678,
dispondo sobre o seguro de credito a
exportação; e as diversas modalidades de
credito visando a dar condições competitivas aos
nossos produtos no mercado internacional:
refinanciamento das exportações a prazo
(Instruções 215, 250 e 278 da – SUMOC);
financiamento á fabricação para exportação, etc.
Outras medidas e providências em
diversos setores – de transportes, de portos
fiscal e crediticio – já foram tomadas e outras
continuam a ser examinadas, de modo a que
alcancemos um conjunto abrangendo todo o
processo de exportação, desde a fonte de
produção até o embarque final.
VII – PRIMEIROS RESULTADO
Os esforços desenvolvidos pelo Govêrno
em prol da exportação tem sido grandes, mas
ainda muito lhe resta a fazer – e esta fazendo –
até que, em todos os setores econômicos e
financeiros atinjamos política global de
facilidades e estímulos á exportação.
Ao empresário cabe também grandiosa
tarefa a ser desempenhada, pois, na
verdade, se ao Govêrrno compete eliminar
óbices, criar estímulos, orientar a política
econômica visando também e precipuamente
é ao incremento das exportações, é ao
empresário que incumbe produzir nas
condições ótimas de qualidade e preço,
conquistar mercados e realizar transações.
A confiança na inteligência, na
sagacidade, no dinamismo e na habilidade de
nosso empresário e do nosso s trabalhador, é
com prazer e orgulho de brasileiro que
registro, mais se acentuou em vista da
reação e da resposta obtidas ás medidas
governamentais de estímulo à exportação.
Com efeito o ano de 1964 já havia e
consignado resultados favoráveis em nossas
vendas ao exterior especialmente nos itens
relativos às manufaturas, não obstante o
trabalho
desenvolvido
tivesse
feição
eminentemente preparatória, tendo em vista
que a obtenção de resultados definitivos –
formação de mentalidade exportadora,
produção também voltada para a exportação
e conquista de mercados, impõe algum
período de maturação.
Com redação aos dedos preliminares
eferentes ao período janeiro a se-

tembro levantados pela CACEX com base
nas Guias de Embarque, a exportação total
(exclusive café) foi de 661 milhões de dólares
em 1965 contra 451 milhões de dólares em
1954, Isto é, teve um aumento de 46,5%. E a
exportação de manufaturados no mesmo
período – janeiro a setembro de 1963 –
atingiu a 84 milhões de dólares contra 38
milhões em igual período de 1964, isto é,
alcançando um aumento de 121%.
Incluindo o café, cuja exportação ora
vem sendo retomada aos níveis desejáveis, o
total da exportação brasileira, ainda assim,
nêsses primeiros nove meses de 1965 atingiu
a 1.140 milhões de dólares, contra 999
milhões de dólares, no mesmo período de
1954, evidenciando acréscimo de 14%.
Como se nota, a reação mais
expressiva coube ao setor industrial que
pôde responder mais prontamente às
providencias governamentais no sentido de
eliminar entraves e proporcionar estímulo à
exportação.
No que se refere às exportações de
produtos agrícolas também já percebemos
vigorosa resposta àquelas providências, o
mesmo ocorrendo com as vendas ao exterior
de minério de ferro.
Sofre ainda, no entanto, a exportação
de produtos agrícolas os efeitos negativos de
tôda uma estrutura que não estava preparada
para um incremento do comércio exterior.
O Governo tem procurado neutralizar
êsses reflexos com providências de
resultados imediatos, embora de caráter
transitório e de efeitos limitados, objetivando
corrigir situações meramente conjunturais a
fim de facilitar o escoamento da produção, ao
mesmo tempo em que vai adotando as
medidas que encaminhem as soluções de
caráter permanente e que corrijam defeitos
de estrutura.
Os resultados colhidos até agora
espelham, portanto uma tomada de posição
no fomento à exportação com e soluções
corretivas e de emergência por isso que à
vista de situações de fato.
Estamos sentindo, pelas medidas
tomadas e pelas em estudo, que os diversos
setôres que interessam à política de
exportação, seja o cambial, o tributário, o
fiscal, ou o creditício, o de transporte ou o
portuário, estão atentos ao problema e, ao
fixar
normas
especificas
ou
tomar
providências, têm presente e levem em conta
as necessidades do País de incrementar as
exportações.
De outro lado, também o empresário
brasileiro tem plena consciência da
importância e urgência da tarefa a seu cargo
pois êle sabe que o crescimento de sua
empresa
está
condicionado
ao
desenvolvimento da economia nacional, e
compreende a necessidade de produzir bem
de boa qualidade, em níveis crescentes de
produtividade técnica, pois são êstes os
suportes de que se utilizará, através política
agressiva de verdes para obter resultados
positivos na conquista de mercados externos.
Reputo
realmente
notáveis
os
resultados conseguidos o que comprova
definitivamente a capacidade brasileira de
concorrer com seus produtos, inclusive
manufaturados, nos mercados internacionais.
Esses resultados em si mesmos
evidenciam de maneira eloqüente o em
estágio já atingido por diversos setôres da
economia nacional.
Também constituem resposta positiva à
atenção dedicada pelo Gevêrno ao fomento à
exportação através medidas de estímulo, e
especialmente da remoção de barreiras que
a ela antepunham.
Devemos considerá-los como prova de
que temos possibilidades de conquistar
mercados externos e ainda do acerto das
linhas mestras da política de exportação que
vem sendo implantada.
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Assim, aquêles resultadas devem servir,
fundamentalmente, como elemento de
estimulo e de convicção a para que
prossigamos nessa tarefa.
Mas estamos conscientes de que
sòmente vencemos a primeira prova nesta
gigantesca tarefa de implantar política
permanente de exportação.
O
aprimoramento
das
medidas
adotadas nesse sentido e a adoção de outras
que as complementem impõem esforço
continuado do Governo, esfôrço que está
sendo despendido com toda a convicção e
intensidade.
Aos empresários brasileiras, entretanto,
cabe imensa parcela em todo êste magnífico
trabalho, pois que é realmente a êles que
compete organizar suas emprêsas de molde
a ter condições de produção e de
produtividade para atender aos dois
mercados – Interno e externo – em condições
ótimas de concorrência. É a eles que
finalmente está entregue a função, vital para
o desenvolvimento econômico do País, de
conquistar com urgência e agressividade e
de manter em caráter permanente novos
mercados para os produtos brasileiros.
Também esta é tarefa que exige
capacidade, dinamismo, fé, inteligência,
habilidade e percistência. E os nossos
empresários já o têm provado e diversas
vêzes e novamente o provarem agora com
sua reação às providências governamentais
em favor da exportação, que estão à altura
de cumprir sua parte nesta obra de tão e alto
interêsse para a economia nacional.
Ao Govêrno compete criar e assegurar
as condições e aos empresários e cabe
conquistar os mercados em caráter
permanente e realizar as transações.
O objetivo que temos em mira
transcende à ação, restrita no tempo da
atuação de um Govêrno, para se constituir,
necessariamente, em obra de sentido
permanente no Brasil.
Fácil é antever pelas lições extraídas
até aqui, quão altamente prejudicial se revela
a intermitência de política no campo da
exportação.
Para que se entenda isso perfeitamente
basta lembrar como seria ruinoso a um
comerciante deixar de abrir sua loja todos os
dias permitindo, assim que seus concorrentes
conquistem sua freguesia regular.
Dai a Importância fundamental da
continuidade.
Continuidade de política de exportação,
indispensável
aos
empresários
para
programar e organizar o seu trabalho com
absoluta e integral confiança na permanência
da orientação governamental.
Continuidade de fornecimento de nossos
produtos ao mercado internacional para que
nossos clientes no exterior tenham absoluta
confiança de que, nas épocas oportunas não
lhes faltará o produto brasileiro.
Este continuidade – cuja importância nunca
será demais ressaltar – só nos poderá ser
assegurada por opinião pública consciente
perfeitamente bem e esclarecida e informada,
convida da correlação estreita entre exportação e
desenvolvimento econômico, sensibilizada e
habilitada para cobrar e exigir no seu interêsse
direto, que tanto o Govêrno como os
empresários prossigam sem desfalecimento ou
desânimo na campanha em prol da exportação o
que vale dizer: em prol da efetiva e crescente
melhoria das condições de vida de nossa gente.
Em outras palavras esta continuidade
será realidade quando a opinião pública
estiver convencida de que a exportação
é o meio mais efetivo, mais independente
e mais brasileiro de atender às necessidades
crescentes de emprego de aprimoramento
técnico, de melhoria de salários reais,
em
síntese
do
fortalecimento
da
economia nacional e do aumento do
padrão de vida; quando se aperceba ele
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de que a exportação sôbre ser de
interêsse nacional, e também do interêsse
pessoal de cada um dos brasileiros, que,
por isso mesmo, deverão se constituir em
guardiães dessa política, convencidos da
necessidade de garantir sua continuidade.
Peço desculpas aos senhores se me
a estendi demasiadamente nessas
considerações. A importância do assunto,
avaliável em si mesma pela constituição
desta egrégia Comissão do Senado
Federal, com o objetivo de estudá-lo, está
a exigir o melhor de cada um de nós
possa oferecer no particular.
Procurei, por isso mesmo, trazer aos
senhores, dentro de minas limitações,
mas muito honrado pela oportunidade que
me proporcionaram, o máximo em
subsídios objetivando contribuir para o
esclarecimento do assunto, sabendo de
antemão que da Competência do
descortínio e do espírito público dos
Senhores
podemos
esperar,
seguramente, medidas que e possibilitem
o incremento continuo de nossas
exportações, garantia do que desejamos
todos: o desenvolvimento e econômico e
social do País.
Brasília, 10 de novembro de 1965.
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
MEDIDAS DE ESTIMULO
O desenvolvimento econômico; a
possibilidade de serem criados em
porporção crescente novos empregos
cada ano; de se valorizar tecnicamente o
trabalho nacional; de se aumentar em
têrmos reais a remuneração do trabalho
do brasileiro; em suma, de se elevar o
padrão de vida de nossa gente, depende
e é determinado pela capacidade de o
País exportar.
O
Govêrno,
cônscio
dêsse
imperativo, traçou orientação que vem
sendo posta em vigor pelos órgãos da
Administração Pública e pela Carteira de
Comércio Exterior, no sentido de
estimular, facilitar e ajudar a criação de
novos mercados permanentes, para
novos produtos brasileiros, já que o
incremento às exportações se reveste de
importância vital na atual conjuntura.
PROMOCIONAIS
A primeira grande tarefa, na qual Se
tem empenhado inteiramente a CACEX,
consiste
na
formação
de
uma
mentalidade de exportação nos setores
público e empresarial.
Nesse sentido levou-se a têrmo, com
a colaboração expontânea do Conselho
Nacional de Propaganda, campanha pelo
rádio, televisão, jornais, revistas, além de
conferências a palestras em órgãos de
classe, procurando motivar a opinião
pública e empresarial a fim de que ela,
esclarecida e bem informada, atuante e
alerta se constitua em fator fundamental
para o êxito de uma política de
exportação e em garantia de sua
continuidade.
Na
CACEX,
criou-se
setor
especializado, denominado "Balcão do
Exportador", com duplo objetivo: primeiro, o
de atacar de imediato as dificuldades com
que se possam defrontar os exportadores,
prestando-lhes as Informações necessárias,
colhendo elementos e dados que os
facilitem,
acompanhando-os,
inclusive,
pessoalmente, às demais repartições em
que êles possam estar encontrando
obstáculos; ensinando-os até a preencher os
formulários; em síntese ilegível a Carteira a
seu lado para ajudá-los a exportar; segundo,
relacionar os entraves concretos, não só
quanto à incidência como, também, quanto
à sua importância, o que permitirá,
aliando cabível propor medidas que
se tornarem imprescindíveis e sugerir
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modificações de normas inconvenientes.
Encontram-se
em
pleno
funcionamento os "Balcões" criados junto
as Agências de São Paulo, Pôrto Alegre e
Belo Horizonte, além do "Balcão" desta
Cidade. Cabe registro, ainda, a criação de
idêntico setor por iniciativa da Associação
Comercial de São Cristovão.
Ainda na CACEX foi organizado e já
esta, em atividade, com a colaboração
direta
do
Itamaraty,
nôvo
setor
objetivando o estudo de mercados que
possam interessar aos nossos produtos a
fim de fornecer dados e sugestões não só
aos setores governamentais, como aos
setores privados.
Ademais, com base nos estudos
concluídos, estão sendo reorganizados
diversos setores básicos daquele órgão,
transformando-o
de
entidade
governamental passiva de contrôle em
elemento ativo de colaboração na
abertura, conquista, manutenção e
ampliação de mercados para mercadorias
brasileiras.
O Decreto nº 53.982, de 25 de
junho de 1964, veio dar preferência na
venda de petróleo à PETROBRAS
Sociedade
Anônima
às
empresas
estrangeiras que proporcionarem a
exportação de artigos brasileiros em valor
pelo menos igual a 20% das importações
contratadas.
Por ato da extinta Superintendência
da Moeda e do Crédito foi instituída,
como norma (Instrução número 284, de
16 de dezembro de 1964, a modalidade
de exportação em consignação de
produtos manufaturados compreendidos
entre aquêles constante das classes 6, 7
e 8 da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias, assim como de itens de
outras classes que, pela peculiaridade de
seu comércio, ou pela conveniência de
um esforço maior para a sua colocação
possam vir a merecer aquele tratamento.
(A CACEX baixou as normas para a
execução daquelas operações pelo
Comunicado nº 156, de 28 de dezembro
de 1964).
A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964 determinou a abolição, após 3
meses da data de sua vigência, de
"vistos", em "pedidos de licença" para
efeitos de exportação, excetuadas as
referentes
a
armas,
munições,
entorpecentes, materiais estratégicos,
objetos e obras de valor artístico, cultural
ou histórico, afora outras que o Conselho
Monetário Nacional venha a criar, quando
o interêsse nacional o exigir.
CAMBIAIS
No que se refere aos estímulos de
ordem cambial, o Govêrno tem tomado
uma série de medidas no sentido de
facilitar e criar condições propícias
ao aumento das exportações. A mais
importante e urgente de todas elas,
foi, desde logo, posta em prática: a
liberação da taxa de câmbio, tornando-a
realista, isto e, permitindo que ela
acompanhe a evolução dos custos
internas, para que não venha ser, como o
foi no passado, uma penalidade ao
exportador, impedindo a conquista de
novos mercados e a manutenção dos já
conquistados.
O sistema de "draw-back" foi
regulamentado, tornando sua aplicação
mais prática e mais rápida e abrindo
novas perpectivas para a exportação de
produtos até então não figurantes em
nossa pauta Decreto nº 53.967, de 16 de
junho de 1964, fixando normas para
execução do art. 37, da Lei 3.244, de 14
de agôsto de 1957).
Às
empresas
industriais
que
exportem produtos de sua fabricação
foi garantido o direito de utilizar, com

isenção do depósito e do encargo
financeiro, 50% das divisas produzidas
pela
exportação
realizada,
independentemente de suas quotas
normais, na importação de matériasprimas, partes ou peças classificadas na
categoria geral, sem similar nacional e
utilizadas na elaboração, preparo ou
acondicionamento de seus produtos; na
importação de máquinas e equipamentos,
classificados na mesma categoria e
destinados à sua própria indústria; e,
finalmente, no pagamento de obrigações
financeiras no exterior, registradas na
SUMOC na forma da legislação vigente
(Instrução nº 279, de 10 de setembro de
1964). O percentual em apreço, por
decisão tomada pelo extinto Conselho da
SUMOC (Instrução nº 293, de 29 de
março de 1965), foi elevado para até
100%.
Por outro lado, ainda a Instrução nº
279 tornou possível a importação, sem
cobertura cambial, de matérias-primas,
partes e peças destinadas transformação
e posterior exportação.
O Conselho Monetário Nacional, em
resolução de 28 de julho de 1965,
concedeu isenção de depósito e de
encargo financeiro às empresas em geral
que aderiram à Portaria Interministerial nº
71, até 25% do valor FOB da exportação
efetuada, destinada ao pagamento de
amortizações e juros de empréstimo e de
outros
compromissos
financeiros
devidamente aprovados e registrados no
Banco Central da República do Brasil.
ADMINISTRATIVAS
O financiamento das exportações é
outro aspecto do problema que se reveste
da maior importância, especialmente no
que diz respeito aos bens de consumo
durável. A Carteira de Câmbio do Banco
Central da Republica do Brasil financia as
exportações até o prazo de um ano e a
Carteira de Comércio Exterior financia a
prazos mais longos, conforme o tipo de
produto.
Outra
medida
visando
ao
estabelecimento de condições favoráveis
ao incremento das exportações brasileiras
esta consubstanciada no Decreto nº
54.105, de 6 de agôsto de 1964, referente
ao "Fundo de Democratização do Capital
das Empresas", que estabelece prioridade
para os financiamentos que visem à
produção de bens destinados à
exportação.
Foi, ademais, revogada, pela Circular
nº GM-15, de 29 de outubro de 1964, do
Ministério da Fazenda, a Circular nº 69,
de 1939, daquela Secretaria de Estado,
que obrigava fazer constar dos produtos
fabricados no País, tributados ou não, que
se destinassem à exportação para o
estrangeiro,
gravada
ou
marcada
indelevelmente, em qualquer idioma, a
expressão são "Indústria Brasileira",
exigência que, em determinados casos,
se constitua em óbice à efetivação de
negócios.
A Lei nº 4.557, de 10 de dezembro
de 1964, revogando a de nº 1.563, de1 de
março de 1952, simplificou a marcação de
volumes que contiverem mercadorias
produzidas no Brasil e destinadas aos
mercados externos. Pelo mesmo diploma
legal, o registro de exportadores foi
centralizado
na
CACEX,
abolindo,
destarte, a multiplicidade de providencias
com o mesmo fim até então exigidos por
varios órgão da Administração Pública. A
matéria foi regulamentada pela CACEX
pelo Comunicado nº 160 de 4 de março
de 1915.
De largo alcance para o aumento da
nossa receita de divisas e o recente
decreto que regulamentou a exploração
de minério de ferro.
Como medida visando a facilitar
a tramitação burocrática dos negócios
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de exportação, a CACEX passou, a partir
de 26 de fevereiro de 1965, a dispensar,
nos casos de
manufaturados,
a
apresentação
de
documentos
comprobatórios da efetivação da venda
no exterior.
Outrossim, o Exmº Sr. Presidente da
República assinou, em 4 de março de
1965, aprovando exposição de motivos
encaminhada pelo Sr. Ministro da
Indústria e do Comércio, decreto
transformando em um único documento
os formulários de "licença de exportação"
e de "guia de embarque", antes
exigidos para o embarque de produtos
brasileiros para o exterior, facilitando,
dessa forma, o trabalho do exportador. O
nôvo formulário unificado já se encontra
em pleno uso.
A
Presidência
da
República
sancionou, em 16 de junho de 1965, a Lei
nº 4.678, que dispõe sôbre o seguro de
crédito à exportação e discrimina a
natureza dos "riscos comerciais" e "riscos
políticos" e "extraordinários" que podem
ser cobertos pelo referido seguro. Esta
Lei está sendo regulamentada pelo Poder
Executivo.
A cobrança de taxa de emolumentos
a que se refere o art. 97, do Decreto
nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957,
foi dispensada nos casos de licenças
de importação conjugadas as de
exportações de produtos em consignação
de que trata a Instrução numero
284, de 16 de dezembro de 1964 da
SUMOC.
Foram concedidas, ainda, vantagens
adicionais às empresas exportadoras de
produtos manufaturados, tendo a Diretoria
do Banco do Brasil S. A estabelecido
(Carta-Circular 5.331, de 12 de agôsto de
1965) normas especiais de crédito com a
finalidade de reforçar o capital de giro das
empresas, proporcionando-lhes meios
com que atender à demanda de recursos
necessários às diversas fases de
produção das mercadorias destinadas
aos mercados externos.
FISCAIS
No âmbito estadual, o Govêrno de
Pernambuco (Lei 5.570, de 22 de junho
de 1965) a exemplo de iniciativa (Lei
8.324, de 17 de julho de 1964 – produtos
manufaturados), Minas Gerais (Lei 3.214,
de 16 de outubro de 1964 – produtos
manufaturados) e do Rio Grande do Sul
(Lei 4.82, de 1 de dezembro de 1964 –
produtos manufaturados, além de couros
curtidos,
pescados
e
camarões
congelados, ervamate e fumo em folhas),
vem de isentar do Impôsto de Vendas e
Consignações
as
exportações
de
produtos manufaturados no Estado.
Da mesma forma, o Govêrno da
Guanabara (Lei 672, de 9 de dezembro
de 1964) isentou do Impôsto de Vendas e
Consignações
as
exportações
de
mercadorias, as quais estarão sujeitas
apenas ao Imposto de Selo de 1% que
será pago, por verba, antes do embarque
da mercadoria.
Na órbita federal, a Lei 4.502, de 30
novembro de 1964, declara que estão
isentos de imposto de consumo os
produtos exportados para o exterior,
estabelecendo, ainda, que quando a
mercadoria fôr exportada diretamente
pelo produtor, fica assegurado o
ressarcimento, por compensação do
impôsto relativo às matérias primas e
produtos intermediários efetivamente
utilizadas na respectiva industrialização.
A Lei 4 505, de novembro de 1964,
isenta de sêlo as operações de cambio
relativos á exportação de produtos
industrializados.
O art. 5º da Lei nº 4.663, de 3 de
junho de 1955, determina que durante os
exercícios de 1966, 1967 e 1968, as
empresas poderão deduzir do lucro
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sujeito ao impôsto de renda a parcela
correspondente à exportação de produtos
manufaturados, indicados pela Comissão de
Comércio Exterior e cuja penetração no
mercado internacional convenha promover.
A Circular nº 8, de 9 de julho de 1965,
do Ministério da Fazenda esclareceu que
estão isentos de sêlo os adiantamentos feitos
a
exportadores
po
restabelecimentos
bancários, sôbre o valor de contratos de
cambio, mediante desconto ou deságio na,
respectiva taxa, em virtude da entrega futura
das Letras de Exportação.
Por sua vez, pelo Decreto nº 56.621, de
5 de agôsto de 1965, o Poder Executivo
eliminou até 31 de dezembro de 1965, a
incidência de taxas, comissões emolumentos
sôbre a exportação de arroz e milho, da safra
1964-65, destinados à comercialização no
mercado internacional.
Cabe registrar a promulgação, pelo
Município de São Bernardo do Campo, da Lei
Municipal nº 1.321, de 5 de julho de 1965,
que isenta do lmpôsto de Indústria e
Profissões os produtos manufaturados
destinados à exportação.
EM ESTUDO
Em fase adiantada de estudo ou prestes
a serem aplicadas encontram-se as
seguintes providências relacionadas com a
exportação:
a) reformulação, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, da Política de
transportes e fretes, em seu todo e,
particularmente, no que se refere às
despesas portuárias que incidem sôbre as
exportações;
b) revisão das normas em vigor para a
fiscalização de embarques, a fim de tornar
mais ágil seu atual processo;
c) exame, pelo Ministério da Fazenda,
de todos os problemas de natureza fiscal
que, direta ou indiretamente, afetam as
exportações;
d) pela Portaria Interministerial nº 119,
de 16 de agôsto de 1965, foi criado Grupo de
Trabalho, sob a presidência do Exrmº Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio, com a
finalidade de estudar a formação do
Conselho de Comércio Exterior e a
MERCADORIAS

8. Não será difícil de prever as
conseqüências que certamente adviriam
para os artigos brasileiros da aplicação
de restrições à entrada de trigo argentino,
sem que passadas em legitimo aumento
da produção triticola nacional, e dos
problemas e dificuldades que criariam não
só para os produtores individualmente,
como para a economia de determinadas
regiões
brasileiras.
As
repercussões
sôbre a economia madeireira, hervadeira
bananeira e cacaueira, de eventual colapso
1962

da

Política

de

comércio

TRABALHO A QUE O DEPOENTE FEZ
REFERÊNCIA NO CURSO DA SUA
EXPOSIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE
TRIGO PELO USO DE MILHO
E comum a expressão de que o
comércio internacional representando um
intercâmbio de mercadorias e serviços entre
as nações, constitui uma estrada com
movimentos mercantis nos dois sentidos, e
não apenas operações numa só direção.
2. O Brasil, no seu intercâmbio
comercial com o estrangeiro não escapa a
essa de caráter universal; importamos os
produtos de que necessitamos e exportamos,
em contrapartida, os de nossa produção.
3. E' certo que, internacionalmente, sempre
se verificaram certas praticas visando à limitação
da entrada de mercadorias estrangeiras, ou a
sua substituição por artigos similares de
fabricação nacional. Entretanto, tal orientação é
geralmente determinada por dificuldades de
cumprir os pagamentos no exterior, para defesa
da ocupação interna ou, ainda, para assegurar a
manutenção ou o desenvolvimento de certas
atividades.
4. No campo dos produtos agrícolas, a
aplicação de restrições à entrada de produtos
estrangeiros requer cuidados especiais, a fim
de que se não criem reflexos gerais de ordem
negativas (externos e internos) que ponham
em risco os objetivos visados.
5. No caso da hipótese levantada, de
substituição das importações de trigo
mediante o maior consumo de milho
nacional, haveria que considerar as
conseqüências possíveis dessa medida no
campo externo e também do doméstico.
6. No que tange ao aspecto externo, há
que ponderar que o trigo é o sustentáculo de
nosso comércio com a Argentina, e através
do qual nos são proporcionados meios para
escoar produtos brasileiros exportáveis.
7. No último triênio- (1962-1964), as
vendas dessas nossas mercadorias para o
mercado platino assim se expressaram (US
1.000):
1962

Cacau (amêndoas)...............................
Café......................................................
Mate......................................................
Pinho Serrado.......................................
Bananas................................................

PAÍS

reformulação
exterior.

2.959
13.423
2.453
16.258.
2.055

1963
2.881
14.887
2.375
16.894
1.9351

1964
4.444
21.530
2.305
22.802
4.171

nas suas vendas ao mercado platino, pode
ser avaliada pela simples menção de que,
do total geral de suas exportações, são
destinadas àquele país, habitualmente,
cêrca de 50% 30%, 70% e 11%,
respectivamente.
9. Ademais, no caso da exportação de
produtos manufaturados, aquele mercado
vem absolvendo quantidades crescentes,
mesmo em reação ao total geral de
nossas ventas da espécie: (US$1.000)
1963

11964

1965
(Até
agôsto)

Argentina.............................

2.369

1.289

20.058

33.443

Total geral............................

33.97

37.381

69.946

71.633

10. Ante êsse complexo de relações
com a. Argentina, tem o nosso País
procurado utilizar o seu pode de compra de
trigo justamente na garantia do mercado
platino para os nossos produtos.
11. No tocante ao Uruguai, outro
fornecedor de trigo, as nossas compras, além
de constituirem natural contrapartida do
escoamento de nossos produtos que, como
no caso do mate e da madeira que
encontram ali mercado que absorve,
respectivamente, cerca de 40% e de 8% de
suas exportações, tem apresentado a
conveniência de também propiciarem por seu
intermédio, acelerar-se a liquidação do debito
uruguaio na conta do antigo convênio de
pagamentos com o Brasil.
12. Além disso, o Uruguai, vem-se
revelando promissor mercado para os
manufaturados brasileiros, devendo as suas
compras da espécie, no corrente ano (USS
2.208.000,00 até agôsto, superar em muito, a
média de dois milhões de dólares verificada
no trienio anterior.
13. Já nas compras de trigo aos
Estados Unidos da América a situação é "sui
generis", pois são efetuadas atravês dos
"Acôrdos sôbre produtos Agricolas", no
regime da Public Law 480, o que permite, ao
nosso País, a seu resgate em cruzeiros e o
longo prazo de 40 anos, a juros baixos, e,
alem disso, também beneficiar-se, nesse
intervalo de tempo da aplicação pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico dos
recursos em moeda nacional, assim criados,
no financiamento de projetos de expansão
industrial.
14. Através de importações de trigo, foinos possível obter, no corrente ano, uma cota
adicional de 28.000 toneladas de açúcar,
destinada ao mercado preferencial americano
o que nos permitiu auferir o preço médio de
US$ 125,00 por tonelada, o qual é superior
em 300% à cotação normal do mercado
internacional.
15. Finalmente, no caso da União das
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas,
o
derradeiro fornecedor de trigo ao BrasiI, as
nossas compras do cereal são registradas
em moeda-escritural através de convênio de
pagamentos entre os dois paises, para
liquidação final em mercadorias brasileiras.
16. Vale notar, entretanto, que a
impossibilidade soviética de fornecimento de
trigo ao Brasil em 1964 e neste ano, tem-se
refletido tombem sôbre a exportação brasileira,
reduzindo as suas possibilidades, dada a
ausência de contrapartida nos pagamentos.
17. Vale também recordar que o
transporte do trigo importado, com exceção
apenas da URSS, e eito, pelo menos 50%,
em navios de bandeira brasileira.
18. Com referência ao milho, o exame,
através dos anos, das cifras de sua
exportação, revela-nos que ela tem sido
eventual, intermitente e de valôres modestos,
excetuados os anos de 1963 e o atual em
que, merece de safras volumosas, as vendas
do produto para o exterior atingiram cifras
excepcionalmente elevadas.
19. É de inferir-se, portanto que a
produção nacional de milho, embora
crescente, não tem apresentado de modo
regular e constante, excedentes sôbre as
necessidades do consumo interno. Assim, se
ao consumo tradicional dêsse produto fôsse
acrescentado o volume correspondente à
participação do trigo, receamos se estaria
correndo o risco de ter que, novamente
recorrer à importação, e até de milho.
20. Vale assinalar que as importações
de trigo tenderão a imita-se naturalmente, na
medida em que crescer a participação da
produção nacional dêsse cereal no consumo,
o que teria, então, foros de medida autêntica,
pois baseada em fato legitimo.
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21. Todavia, e aplicação pelo Brasil de
uma política econômica dirigida no sentido do
uso compulsorio de produtos agricola
nacional, sob o conceito de poder substituir
produto
importado,
poderia
refletir
imediatamente e sobre a aceitabilidade das
teses brasileira que defendem a expansão
das vendas externas de nossos produtos
mediante a abolição ou limitação do uso de
sucedâneos, e também pleiteiam maior
liberdade para o consumo de café inclusive
pelos países tradicionais consumidores, e até
mesmo produtores de chá e mate.
22. No tocante ao aspecto interno do
problema, embora não seja matéria da
alçada da Carteira de Comércio Exterior,
cabe-nos aludir que a produção nacional do
trigo, apesa de ainda pequena, é um
elemento a ser também considerado no
exame dêste problema.
23. Com efeito, segundo a variação das
safras nacionais, consequentemente a sua
participação no consumo, haveria que também
modificar as fórmulas para o fabrico de pão Outra
decorrência séria a instabilidade a que estariam
sujeitas as atividades industriais e comerciais
ligadas produção de subprodutos (massas,
macarrões, biscoitos, forragens, etc.), as quais
tenderiam a desaparecer pela escassez de
matéria-prima.
24. De outra parte, há que considerar a
possível
reação
dos
consumidores,
decorrente da profunda alteração de hábitos
tradicionais.
25. Igualmente, seria de se ponderar o
impacto que a substituição do trigo pelo milho
poderia ter sôbre o complexo industrial
montado em diversos pontos do País para a
moagem daquele cereal.
OLEO DE MAMONA
Excelentíssimo Senhor Diretor,
Em atenção à solicitação de Vossa
Excelência, para que fôssem esclarecidos os
motivos pelos quais os exportadores
brasileiros de óleo de mamona industrial
teriam vendido o produto aos seus clientes
no exterior, no decorrer do ano em curso, por
preços inferiores àqueles que vigoravam o
mercado interno, fato êsse que teria sido
apresentado
como
norma
em
tais
exportações, e que tornaria impraticável ou
desestimulante
novos
investimentos,
especialmente estrangeiros, nos ramos
manufatureiros em que o óleo de mamona
representasse matéria-prima importante ou
basica devemos dizer que o assunto abrange
dois aspectos fundamentais:
a) a ação da CACEX à vista do texto
legal vigente que regulamenta a sua
atividade, definindo suas incumbências;
b) o fato em si.
2. Quanto ao primeiro aspecto por si só
capaz de elucidar a dúvida suscitada e
justificar a ação da CACEX, cabe-nos
lembrar que a atividade e interferência dêste
órgão ao particular, se cinge à observancia
dos dispositivos legais constantes da Lei
número 2.145, de 29 de dezembro de 1953, e
do Decreto número 42.820, de 16 de
dezembro de 1957, que regulamenta a sua
execução, e das Leis numeros 1 807, de 7 de
janeiro de1953 e 3.244, de 14 de agôsto de
1.957, relativas às operações de câmbio e ao
regime tarifário, respectivamente.
3. Assim, se nos detivermos no exame
daqueles instrumentos legais, verificaremos
que compete à CACEX, observadas as
decisões a normas estabelecidas pelo extinto
Conselho da SUMOC (hoje pelo Conselho
Monetário Nacional, de acordo com a Lei
número 4.595, de 31 de dezembro de
1964) "exercer a fiscalização de preços
pesos medidas, classificações e tipos
declarados nas operações de exportação
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e importação com fim de evitar fraude
cambial".
4. No Decreto número 42.820, de 16 de
dezembro de 1957, que regulanenta aquela
Lei, está previsto, em seu Artigo 39, apenas
que.
"A exportatção de mercadorias para o
exterior, a ex-ceção do café, e subordinada
ao licenciamento previo da CACEX que não o
concedera nos seguintes casos:
a) Quando o exigirem os interêsses de
segurança nacional
b) Quando o pagamento deva ser feito
em moeda não arbitrável, cuja aceitação seja
considerada inconveniente pela Carteira de
Camolo do Banco so Brasil S.A.;
c) Quando a garantia de suprimento do
mercado interno aconselhar formação de
estoque;
d) Quando necessário a execução de
obrigações
decorrentes
de
acordos
internacionais;
e) Quando o pedido de licença contiver
declaração falsa ou inexata.
5. Verifica-se, destarte, que, no campo
das atribuições deste Órgão o problema
formulado não se enquadra entre nessas
atribuições espenficas, já que na realidade, a
CACEX não tem qualquer interierência nas
transações
internas
com
produtos
exportaveis, pois sua função precipua é a de
evitar fraude cambial.
6, Ao emitir as licenças de exportação
de óleo de mamona durante o ano era curso,
a CACEX cumpríu estritamente o texto legal
vigente, equivale dizer, em nenhum caso ou
oportunidade se nos apresentaram pedidos
de licenças que contassem com as hipóteses
de denegação previstas em lei, que, no
exercício de sua função, à CACEX incumbiu,
tão-somente, averiguar, a compatibilidade
dos valores declarados nos pedidos de
licenças de exportação com as reais
condições
precalentes
no
mercado
internacional.
7. Ora, é evidente que se, como norma,
as exportações – que respondem por mais de
90% de nossa receita cabial devessem
depender de uma prévia compatibilidade de
preços dos prodotos da pauta entre as
demanda externa e interna, o País se veria,
irrecorrivelmente, diante de um impasse de
conseqüências imprevisíveis para a formação
de seus créditos externos e os eventuais
benefícios, decorrentes dota política, quando
muito poderiam consultar aos interêsses
momentâneos de pessoas ou grupos, não
aos nacionais.
8. Ressalta, pois, que qualquer política
de exportação cealistica e efetiva deve ter
por escôpo basico a adequação das ofertas
de produtos exportáveis às condições
externas, sem maiores condições quanto aos
ranços internos, sejam êles inferiores, a tais
ou superiores àqueles que eventualmente
venham a prevalecer em moeda e
estrangeira.
9. No caso do óleo de mamona
Industrial, isto seria tão mais, grave quando
se sabe tratar-se de urna atividade
ecanômica preponderantemente voltada para
o atendimento da demanda mundial (o Brasil
e o menor produtor e exportador),
representando o consumo doméstico cerca
de 2% de safras boas – 250.000 toneladas
de bagas.
10. Se considerarmos que a safra 64-65
atingiu níveis excepcionais ou seja, cêrea de
400.000 toneladas de bagas, o que
representou, em óleo, pouco menos de
200.000 tuteladas constataremos ainda
uma menor participação do consumo
interno, isto e, mais ou menos 15%,
significando responsabilidades maiores, por
parte dos industrias, pelo giro financeiro
da safra, cujos recursos principais, naque-
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las proporções, provem das vendas efetivas,
à vista ou a curto prazo, do óleo produzido.
11. Conseqüentemente, caba destaque,
também, ao fato de, sendo o Bra-
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sil o principal produto e exportador mundial a
oferta (produção) brasileira ter influencia
direta e profunda no comportamento do
mercado, o que pode ser oferecido pelas
safras abaixo

MAMONA, EM BAGAS E/OU ÓLEO – em têrmos de óleo Exportações "net" mundiais
em 1000 toneladas metriais
Demais
dpaíses

Total
mundial

Participação
brasileira

60.8

95.2

156.0

38.9%

77.4

114.6

192.0

40,3%

1964.........................
(1)

111.0

90.0

201.0

55,2%

1965.........................
(2)

110.0

94.0

204.0

53,9%

Ano

Brasil

1962.........................
1963.........................

(1) – Dados provisórios
(2) – Estimativa
12. Não tendo ocorrido nenhuma
diminuição ponderável na colheita dos
demais países, antes agravada com a
continuidade dos leilões efetuados pelo
"General Service Administration", do Govêrno
norte-americano, para a colocação no
mercado consumidor ameriecano, de seu
"stock-pile", dentro da polít:ca preconizada
pelo Senado e Govêrnos dos EE. UU., isto é,
sem reposição do óleo vendido, o excedente
da safra brasileira passou, naturalmente, a
pesar também, como excedente mundial,
tanto mais que não se assinalou aumento
significativo de consumo efetivo ou aparente
do produto.
13. Em tais condições, considerando-se
que o mercado interno de modo algum
poderia absorver o excedente produzido, êste
se encaminhou naturalmente, para os
mercados externos, onde, pelo menos,
através de uma política mais agressiva de
deslocamento de concorrência (vide evolução
da participação brasileira nas Importações
mundiais) poder-se-ia cogitar da colocação
da safra anual.
14. Como não poderia deixar de ser, os
reflexos nos presos se fizeram sentir mais
direta e intensamente nos de exportação do
que nos internos, já que, óbviamente, a
disputa para a colocação de nossos
excedentes se travou nos diversos mercados
Internacionais e não junto à indústria
nacional.
15 Portanto, cremos perfeitamente
demonstrado, coleção aos fatos alegados,
que a ocorrência tão reclamada pela Indústria
nacional caracteriza por um fato episódico,
razão pela qual dêle não se pode tirar
conclusões definitivas, nem estabelecer
conceitos rígidos e válidos para a apreciação
da conjuntura global dos mercados interna e
externo do produto.
16. Finalmente devemos esclarecer que
os preços obtidos no mercado externo são
para pagamento a vista e relativos a
quantidades ponderáveis, a granel entregues
em navio tanques. No mercado interno, por
seu turno as vendas são feitas geralmente a
prazo incluindo-se assim, no preço, como e

natural, os juros correspondentes aquele
praso
e
majoração
decorrente
do
acondiciomento e transporte da quantidades
menores.
Juntamos, para conhecimento de Vossa
Excelência, quadro demonstrativo dos preços
de venda ao exterior de óleo de mamona
brasileiro, no período de 1963-1965.
ÓLEO DE MAMONA Nº 1
– PREÇOS
1963
Janeiro – US$ 0,1100 p/libra/pêso
Fevereiro – US$ 0,1075 a US$ 0,1100
Março – US$ 0,1098 a US$ 0,1150
Abril – US$ 0,1100 a US$ 0,1125
Maio – US$ 0,1100
Junho – US$ 0,1100 (alguns negócios
pequenos a US$ 0,1351)
Julho – US$ 0,0997 a US$ 0.1050
Agôsto – US$ 0,098 a US$ 0,1025
Setembro – US$ 0,0980 a US$
Outubro – US$ 0,10
Novembro – US$ 0,10
Dezembro – US$ 0,10
1964
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, julho e agôsto preços em torno de US$
0,10 (predominância quase absoluta),
devendo-se ressaltar alguns negócios
efetuados nesse período na base de US$
0,12.
Setembro – US$ 0,10 a US$ 0,1088 (na
maioria US$ 0,10)
Outubro – US$ 0,10
Novembro – US$ 00975 a US$ 0.10 –
ainda predominância de US$ 0,10
Dezembro – US$ 0,095 a US$ 0,1070.
1965
Janeiro – US$ 0.0925 a US$ 0.10
Fevereiro – US$ 0,0885 a US$ 0,0997
Março – US$ 0.0875 a US$ 00925
Abril – US$ 0,0832 a USS 0.0941
Maio – USS 0,0809 a USS 0,0875
Junho – US$ 0;0800 a US$ 0,085.

MINÉRIO DE MANGANÊS
Exmo. Sr. Diretor,
Em atenção a solicitação verbal de V. Exa.,
Do sentido de que fôssem esclarecidos os
motivo da aparente divergência comumente
observada entre os preços de exportação de
mineiros de manganês brasileiros e suas
supostas cotações internacionais cumpre-nos,
dizer que o mineiro de manganês e muito
parecido com o de ferro, em sua química e sua
geologia. Não existe livre na natureza, onde se
encontra estreitamente associado com o ferro e
frequentimente, com o titânio, o cromo, o
vanâdio, o níquel, o cobalto, e cobre e o zinco,
ocorrendo em mais de 100 minerais diversos.
2. A maior parte do manganês utilizado
é obtida de dois minérios: a pirolusita (dioxido
de manganês, e mais corrente e mais
importante dos minérios; contém, quando
puro, 63%, de manganês) e a psilomelana
(variedade hidratada do dióxido, com cêrca
de 45% a 60% de manganês, em média).
Entre
os
óxidos,
apresentam
ainda
importância a braunita, acordese ou
manganita, a ausmanita e o "wad" (mistura
impura) e entre os carbonatos, a dialogita ou
rodocrosita.
3. Metal cinzento claro, com reflexos
róseos, de símbolo Mn, é o manganês
quebradiço e mole, embora mais puro que o
ferro puro. Exposto ao ar oxida-se
superficialmente; queima, no entanto quando
finalmente dividido. Combina-se com a maior
parte dos metalóides (facilmente com o
carbono, o enxofre e o cloro), e desprende
muito, calor, mais do que o ferro em
particular. Por essas propriedades, o
manganês tem sua principal aplicação na
metalurgia, a qual consome cerca de 95% de
sua produção, o que o coloca entre os
produtos de alta essencialidade.
4. A indústria do aço, particularmente,
exige manganês em grande quantidade para
reduzir o óxido formado na fusão do ferro
gusa e compensar os efeitos nocivos do
fósforo e principalmente do enxofre,
prevenindo a presença dessas substancias
prejudiciais no aço acabado. Uma pequena
quantidade dêsse metal no aço aumenta seu
limite de elasticidade e sua tenacidade.
5.
A
designação
"minério
de
manganês", entretanto, suscita, entre as
autoridades,
particularmente
do
ramo
metalúrgico, uma controvérsia de difícil
conciliação, pois a confusão na definição
tecnológica Inequívoca dos diferentes tipos
de minério de manganês é muito grande para
que das mesmas se possa estabelecer
padrões definidos, segundo seu emprego
metalúrgico. A imprecisão e grande variando
as definições com os autores.
6. De qualquer modo. "latu sensu", o
conceito mais comum a tôdas as definições é
de que os minérios que contém manganês
poderiam ser divididos em dois grupos
principais:
a) minérios que poderiam manter a
denominação de "Minério de manganês",
destinados à fabricação de "ferro-ligas", onde
a relação Mn: Fe seja de, no mínimo, 4:1
b) minérios de manganês que poderiam
receber a denominação de "minério de ferromanganês", destinados ao emprego direto na
fabricação de gusa ou aço, ou a fabricação
de "spiegel", quando a referida relação fôr
inferior a 4.
7. Dentro dêsse conceito básico, flutua-se
num mar de opiniões controversas, onde nem
mesmo a classificação de Durer, abaixo um
dos maiores metalurgistas contemporâneos,
encontrou receptividade maior:
a) Minério de manganês: Mn 40 a 63 –
Fe 0 a 10.
b) Minério de manganês ferruginoso:
Mn 25 a 59 – Fe 10 a 30.
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c) Minério de ferro manganesífero: Mn 5
a 30 – Fe 30 a 56.
d) Minério de ferro: Mn 0 a 5 – Fe 45 a
70.
8. Muito embora a classificação de
Durer não se justifique do ponta-de-vista
comercial, pelo menos ela reafirma a o
consenso geral, pois coloca no limite inferior
da categoria "a" (minério de manganês)
justamente aquêle que apresenta os teores
Mn ± 40 e Fe ± 10, isto é, Mn:Fe xx 4.
9. por conseguinte, o valor. 4 se aplica,
para efeito de classificação do minério de
manganês,
a
todos
os
processos
metalúrgicos em pratica, país admitindo-se
como perda mínima de 20% de Mn, pela
escoria e volatilização com um minério cuja
relação fôsse 4 ainda se poderia produzir
ferro-manganês (liga) com 70% de Mn, muito
próximo, portanto, do mais baixo ferramanganês "stand" que é de 72% de Mn.
10. em outros palavras, na siderurgia,
que absorve a quase totalidade de manganês
consumido no mundo, êsse metal pode ser
introduzido diretamente nos fornos sob a
forma de minério ou êste ser previamente
transformado em semi-matérias primas como
o "spiegel" contendo baixo teor de Mn ou em
"ferro liga" de maior teor de Mn.
11. Para a adição direta e, também para
a fabricação de "spiegel" o teor de Fe do
minério não constitui grande inconveniente,
salva o fato de diluir A teor de Mn.
12. Pára a fabricação de ferro liga tornase necessário utilizar minérios cuja relação
entre manganês e ferro seja elevadas pois
ferre incorpora-se quase totalmente ao "ferro
liga".
13. Em conseqüência, temos o primeiro
fator a ser considerado pelo comércio
mundial de minérios que contenham
manganês, onde é, também, usual dividi-los
segundo êsse critério, isto é, numa categoria
visando aos minérios para fabricação de
"ferro-liga", o teor máximo de Fe é
especificado, constituindo objeto de multa ou
prêmio quando é mais reduzido ou excede a
especificação; em outra categoria, visando
aos minérios para emprego direto ou
fabricação de "spiegel", ao lado da
especificação do teor de Mn, especifica-se,
também a soma, dos teores de Fe e Mn.
14. Como vimos, em sua maioria, o
minério de manganês e convertido em
ferro/manganês e outras ligas. De modo
geral, as ligas com menos de 20% (segundo
Durer) e 16 a 28% (segundo a concepção
americana) de manganês denominam-se
"spiegeigen" e as outras, "ferro manganês".
Estas últimas, cujo teor padrão seria de 80%
de Mn, são as mais importantes.
15. Aqui também se nota que a
concepção de "spiegel" e liga ferro
manganês, varia de autor para autor.
16. Em resumo, não ha diferença
essencial entre "spiegel" e "ferro-manganês"
(liga), reservando-se, apenas, o, nome de
"spiegel" a "ferro-liga" de ferro manganês de
baixo teor de Mn, variando o teor limite entre
os dois tipos como tempo, com os países,
autores, ate. Comercialmente, os produtos
lançados no mercado contem de 16 a 37%
de Mn no "spiegel" e o mínimo de 72% nos
"ferro manganês standard" (a classificação
de Durer – 1344 – segundo seus críticos
denuncia claramente o fato de ter sido feita
quando a Alemanha, sua pátria, lutava com
total carência de manganês).
17. E', portanto, sob aquelas duas
formas "spiegel" e liga – que o manganês
é adicionado ao aço. Usa-se cerca de 90%
do manganês na metalurgia sob a forma
de ferro manganês e quase todo o restante
como
"spiegeleisen".
O
manganês
de "fero manganês" é aproveitado mais
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eficiente e completamente do que e do
"spiegel", Motivo porque os fabricantes de
aço preferem aquela liga a esta, conquanto o
custo do manganês no "spiegel" seja
sòmente pouco mais da metade do custo do
Manganês na liga. Não obstante o processo
empregado, o custo do manganês tão
pequena parcela do custo total do aço que o
acréscimo de eficiência obtido com seu
emprego, e mais importante que a econômia
que se faz com êle.
18. Na verdade, os minérios com
relação inferior a 4 são improprios à
fabricação econômica de "ferro-ligas" da alto
teor de Mn e apenas utilizáveis para a
produção de "spiegel"e adição à carga dos
altos fornos.
19. Tais condições de emprêgo, como
vimos. acarretam uma desvalorização
comercial, pois já se esta abandonando o uso
do "spiegel" e para adições diretas é possível
adquirir minério de manganês de baixo a teor
por preços Mais favoráveis. A cotação da
unidade metálica de manganês nos minérios
de manganês ferruginosos e cêrca ou pouco
mais da metade da que vigora para os
minérios de alto teor.
20. Temos, assim, outro fator, de
natureza um tanto subjetiva, embora
intrinsicamente ligado às relações Mn: Fe, na
formação das cotações do minério de
manganês, já que, segundo os mercados, ou
mais precisamente, os consumidores, em
demanda, os teores e a relação Mn Fe
passam a ter importância relativa tudo se
resumindo em problema tecnico-econômico
para cada fabricante.
21. Há quem pratique a mistura de
minério ferruginoso com relação inferior a 4,
com outro cuja proporção seja maior, para
obter um ferro manganês "standard"; pode
também ser misturado com outro minério
mais pobre, para alcançar um "spiegel" com
tear mais elevado.
22. Outros, entretanto, segunda seus
processos metalúrgicos e/ou conceituação
sôbre
produtos
siderúrgicos
básicos,
preferem adquirir minérios de manganês
mais nobres, para a fabricação das "ferroligas"
de
suas
especificações,
não
empregando minérios ferruginosos em
mistura,
reservando-os,
antes,
exclusivamente para a produção de "spiegel".
23. Desse modo, o fato de determinado
país ou consumidor adquirir Minérios de
determinadas especificações físico-químicas,
não lhe atribui automaticamente, um valor
especifico universal, tudo dependendo do
grau de interêsse técnico-econômico em
jogo.
24.
Finalmente,
quanto
às
características químicas do minério, há ainda
a considerar que, para fins metalúrgicos, os
minérios de manganês devem ter, não
somente uma composição metálica útil
(Mn/Fe) mas também de minerais associados
especialmente fósforo, sílica, enxôfre e
alumínio, em proporções adequadas.
25. Em conseqüência, não basta,
para efeito de cotação de um minério, que
se estabeleça a relação Mn: Fe; que se
afira o teor metálica principal (Mn) ou que
se oriente pelos mercados em demanda, mas
igualmente que se considere a ausência
ou a presença de óxidos fundentes – "fluxig
oxides" – (SiO2,
Al203,
CaO,
MgO,
K20, Na20) e a contaminação de minerais
indesejáveis (P, S. As, etc.) pois
êstes aspectos constituem problemas
metalúrgicos
seja
por
características
desfavoráveis que dão a qualidade do aço
produzido, seja por problemas técnicos e
econômicos para sua neutralização no
processo industrial.
26. A silica, o alumínio o carbono., etc.,
quando sob a forma de óxidos (óxidos
fundentes) no minério tendem a ser incorporar,
no processo de funsão, á "ferro-liga", cuja
qualidade, portanto, pode ser afetada pela

maior ou menor presença dêsses elementos
do minério básico.
27. Por outro lado, o enxôfre, fósforo, o
arsênico, etc., na maioria das vezes devem
ser eliminados, incorporando-se à escória ou
por volatilização.
28. Há, pois uma influencia nociva
dêsses minerais, quando associados aos
minérios básicos, na qualidade final do aço
produzido, e que é considerada para a
aquisição dos minérios oferecidos no
mercado, sazão por que se verificam
especificações limitativas dessa ordem nos
contra tosce lebrados, inclusive a recusa de
minérios que, embora venham a apresentar
teores de metais ateis satisfatórios,
contenham percentagens excessivas de
minerais indesejáveis segundo os processos
metalúrgicos coditados.
29. Gostaríamos de citar a atitude de
alguns industriais europeus ao recusar
minérios que apresentem arsênico (As) em
sua composição química a, restrição essa
que se vincula mais diretamente ao problema
suscitado a pela poluição do ar que a
volatização do arsénico cria, já que suas
fábricas se localizam em zonas de grande
concentração demográfica.
30. já nos EE.UU. tal não tem a
acorrido, seja porque se situam as usinas
em locais mais adequados. sob êsse
aspecto, seja porque pratiquem processos de
retenção do arsénico liberado durante a
fusão.
31. No que tange às características
físicas, comercialmente falando, estas dizem
respeito mais precisamente granulometria do
minério, pois segundo os procedimentos
metalúrgicos industriais de cada país ou
fabricante, fazem com que se estabeleçam
bitolas especificas para o minério a ser
adquirido se, bem que sem diferenças
substanciais.
32. Assim, ao exportador incumbe
proceder à operação de britamento ou
simplesmente selecioná-lo em blocos,
compatibilizando-o com a granulometria
requerida pelo comprador.
33. Não obstante, a presença de "finos"
fica implícita, e suas percentagens se
orientam mais no sentido de adequá-la à
natureza geológica do minério negociado, à
sua resistência à fragmentação nas
operações usuais de transporte carga e
descarga até o destino e à ocorrência de
minério sob essa forma na própria mina.
34. Como no emprego metalúrgico a
compactação do minério é fundamental, pois
sob
a
forma
de
"finos"
torna-se
extremamente perecível nas operações de
fusão é evidente que êsse aspecto técnico se
transfere para o campo comercial, atribuindose ao minério com tais especificações um
valor bem menor, ainda que apresente uma
composição química favorável.
35. ''Transcrevemos, a seguir, pontos
básicos
de
alguns
contratos
mais
característicos dêsse comércio internacional
para melhor compreensão do que ficou
expôsto.
1º) Comprador: Iron & Ore Corp. – EUA.
Vendedor: Cia. Minas da Bahia.
Artigo: Minério de Manganês, de suas
jazidas no Estado da Bahia.
Quantidade: 10.000 ton. de 1.016
quilos.
Qualidade: O minério a ser fornecido
deverá analisar os seguintes teores
garantidos, quando sêco a 212º
Manganês metálico – 38%.
Ferro metálico – 7% max.
Alumina e sílica – 20% max.
Fósforo – 0,05% max.
Umidade – 3% max.
Tamanho do Minério (ilegível): Pedras
máximas de 6" e quantidade máxima de 10%
de finos que passem pela peneira de malha
20.
Peço:
USS.
54
por
unidade
de
manganês
metálico
a
tonelada
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2.240 libras, baseado em 38% de manganês
metálico, no minério sêco a 212º F, FOB
vapor São Roque Estado da Bahia, Brasil.
Prêmios: O comprador pagará por cada
1% de manganês metálico acima de 38% o
prêmio de 1 centavo americano por unidade
Mn e tonelada, frações pro rata.
Penalidades: O vendedor bonificara por
cada 1% de manganês metálico abaixo de 38%,
a penalidade de ilegível centavo americano por
unidade de Mn e tonelada, frações pro rata.
Se o teor de umidade (H20) exceder 3%
o frete marítimo exceder e será. debitado ao
vendedor.
Rejeição: Se qualquer embarque não
analisar mínimo 37% de Mn no minério sêco, e
ou o teor de Alumina + Sílica exceder 22%,o o
Comprador tem a opção de rejeitar o embarque.
Amostragem & Análise: Durante a
descarga do minério no, pôrtod e destino
será retirada uma amostra por Andrew S.
McCreatb & Son, ou Booth, Carret & Blair,
conforme
indicação
do
Comprador,
considerando-se o resultado da análise como
final e base para liquidação final O custo
dêstes serviços será dividido em partes
iguais entre o Comprador e o Vendedor. O
Vendedor tem o direito de ser representado
por sua própria conta, durante a operação da
descarga e amostragem.
2º) Comprador: United States Steel
Corp. – EUA.
Vendedor: Indústria e Comércio de
Minérios S. A. – ICOMI.
Quantidade: 100.000 toneladas longas
de 2.240 libras, 10% mais ou menos á. opção
do comprador.
Qualidade: Minério de manganês
compacto, originário do Território do Amapá,
Brasil,
apresentando
as
seguintes
especificações:
Especificações químicas – Análises
sêca
Análise típica
O minério embarcado sob estas
"Condições de Venda" deverá apresentar a
seguinte análise típica:
Manganês – 43,00 a 50,00%.
Ferro – 4,00 a 6,00%.
Silica – 2,50 a 4,00%.
Alumina – 4,50 a 6,50%.
Fósforo – 0,09%.
Cobre – 0,02 a 0,04%
Chumbo – Traço.
Zinco – traça.
Arsênico – 0,18%.
Análise Garantida
O
Vendedor
garante
que
cada
carregamento de minério efetuado sob estas
"Condições de Venda" estará de conformidade
Com as seguintes especificações:
Mangnês – 48,00% mínimo.
Ferro – 7,00% máximo.
Sílica & Alumina – 10,00% máx, com
um máximo de 5% de sílica.
Fósforo – 0,15% máximo.
Cobre+Chumbo+Zinco – 0,25 máximo.
Arsênico – 0,25% máximo.
Especificações físicas
Análise Típica
O minério embarcado sob estas
"Condições de Venda" apresentará a
seguinte condição básica típica:
+45" – 5 a 10%.
– 4" +1"– 55 a 60%.
– I" + 1/4" – 20 a 25%.
– I/4"– 10 a 15%.
– Peneira Tyler., malha 0 – 4%.
Análise Garantida
O Vendedor garante que cada
carregamento de minério efetuado sob
estas "Condições de Venda" passará
através de um britador com quatro
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poligadas de bitola e estará de acôrdo
com as seguintes especificações:
– 1/4" – 20% máximo.
– Peneira Tyler malha 20 6%
máximo.
Performance:
Se,
evetualmente,
qualquer carregamento efetuado sob, estas
"Condições de Venda" não apresentar as
espeficicações garantidas e se as partes
intressadas não puderem chegar a um
entendimento mùtuamente satisfatório,
poderá o Comprador rejeitar o material.
Caso qualquer carregamento venha a ser,
desta forma rejeitado pelo Comprador,
deverá o Vendedor reembolsar o mesmo
das despesas havidas com o frete marítimo
com base nas taxas de fretamento
contratadas com Wm. H. Muller Shipping
Corp. para carregamento semelhante
ocorridos na ocasião da partida do navio
transportador do carregamento rejeitado e
por tôdas e quaisquer outras despesas em
que tenha incorido o referido Comprado,
relativamente a tal carregamento rejeitado.
Preço: O preço a ser pago pelo
minério embarcado será de 54
centavos de dólar americano por
unidade sêca de manganês (22,5
libras) contida em ton inglêsa,
deduzindo-se do pêso a umidade.
Caso o Vendedor venha a colocar
no mercado norte-americano, para
entrega no ano de 1964, outras
quantidades de minério de manganês,
idêntiras ou inferiores à desta venda,
por preço inferior ao estipulado nesta
cláusula, terá o Comprador direito a
um reajuste do referido preço, que
incidirá sòmente sôbre o saldo do
minério a embarcar.
Amostragem e Análise: Bàsicamen-
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te idênticas às do contrato anterior.
3º) Vendedor: Indústria e Comércio
de Minérios S.A. ICOMI
Comprador: Iron & Ore Corp. of
América – EUA
Quantidade: 20.000 ton inglêsas 10
por cento mais ou menos, à opção do
Comprador.
Quantidade: Minério brasileiro de
manganês originário do Território Federal
do Amapá, britado ao tamanho de 4", com
uma capacidade de passagem não
superior a 15 por cento através de uma
peneira de 1/4" e apresentando um teor
mínimo garantido de 48 por cento de
manganês metático.
Preço: 54 centavos americanos por
unidade sêca de manganês metálico em
tonelada inglêsa de 2.240 libras FOB e
nivelada a bordo do navio no pôrto de
Santana, Território Federal do Amapá,
Brasil. Umidade a ser deduzida do pêso.
Amostragem
e
Análise:
O
Comprador fará acêrto final com o
Vendedor, baseando-se em uma análise
de manganês sêco feita por analista
independente no pôrto de decarga,
escolhido de comum acôrdo, com as
despesas a serem divididas, igualmente,
entre o Comprador e o Vendedor.
Seguem-se cláusulas de ordem
geral.
36. Poderiamos transcrever uma g
série de contratos de venda do minério,
mas os acima menciona-los caracterizam,
satisfatóriamente, as práticas comerciais
mais comuns.
37. No primeiro caso, verifica-se e
que se trata de um minério pobre, seja
pelo teor metálico de Mn. seja pela
participação desfavorável de minerais
associados.
38. Mas o contrato tem como
característica, cláusula que prevê prê-
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mios e penalidades, o que já não ocorre
com os demais transcritos.
39. No segundo caso, temos um
exemplo de contrato celebrado com certo
rigor técnico-comercial, seja porque
visando à aplicação específica do minério
no processo metalúrgico próprio do
comprador, seja porque na sua cláusula
de Preço denuncia claramente uma
condição depressiva no mercado (ano
transato).
40. No terceiro caso, temos um
contrato entre comprador e vendedor
habituais, em que o minério negociado
já é sobejamente conhecido, limitando-se
as partes a fazer referência à procedência
do minério e ao mínimo de Mn
metálico, além de uma granulometria
usual.
41. Isto pôsto, em considerações de
ordem geral, salientaríamos apenas o fato
de que, com a entrada no mercado da
minérios de manganês de boa e alta
qualidade, em quantidades crescentes
(Amapá, Gabão, África do Sul e Índia,
principalmente, além de Marrocos, Gana,
Congo e Egito), o mercado consumidor
tende a marginalizar ofertas de minério
inferior, ou até mesmo, em face dos gastos
de mineração beneficiamento, transporte,
etc., as minas de minérios pobres se
marginalizarão naturalmente, pois as
vantagens de preços cada vez maiores a
serem oferecidas por seus mineradores
não propiciarão a diluição dessas despesas
até níveis econômicos, ou pelo menos
satisfatórios. No Brasil, pelo menos,
essas vendas já têm características
aleatórias.
42. Por outro lado, nos EE.UU as
cotações usuais para o minério de
manganês referem-se, invariàvelmente,
àqueles
que
contenham
teores
metalicos relativamente elevados de Mn,

isto é, 46 a 48 por cento, mas sempre
com a ressalva "Prices vary dependiam
on impurities".
43. Na Inglaterra, entretanto como,
de resto, na Europa em geral, as
referências com relação aos preços de
mercado atingem até minérios contendo
38% de Mn, com a mesma cláusula
de impurezas (minerais associados
indesejáveis), mas com dificuldades
para negociação de minérios de baixa
qualidade.
44. Finalmente, tendo em vista que a
ICOMI responde por cêrca de 85 por
cento das exportações brasileiras atuais,
entramos em contacto com a mesma, a
fim de obter os preços médios anuais
pelos quais foram negociados os minérios
do Amapá compae rativamente aos dos
demais países concorrentes.
45. Nos quadros anexos, encontramse os resultados, bastante elucidativos,
referentes ao último qüinqüênio.
46. Assim, inúmeros são os fatôres
que influenciam a cotação internacional
dos minérios, em geral, e do manganês
em particular.
47. Para o contrôle de preços
exercido pela CACEX, de conformidade
com as disposições legais em ilegível,
são levadas em conta tôdas essas
caracteristicas,
inclusive,
físicoquímicas, intervindo, por esta razão, no
processamento,
o
Departamento
Nacional de Produção Mineral que
submete previamente o produto a ser
embarcado para o exterior a exames
de laboratório, a fim de verificar se
suas características correspondem aos
têrmos do contrato assinado entre
exportador e importador e às cotações
vigentes no mercado internacional.

MINÉRIO DE MANGANÊS – BASE 46-48% MN
PREÇOS DE VENDA NOS MERCADOS MUNDIAIS
VALOR US$ POR TONELADA LONGA
ANO 1963
ORIGEM DO MINÉRIO

África do Sul ......................................................................
Gabão ...............................................................................
U. S. S. R. .........................................................................
Gana .................................................................................
Índia ..................................................................................
Brasil (Icomi) .....................................................................
(*) A bordo do navio no pôrto de embarque.

PAÍSES IMPORTADORES
EE.UU.
Fob (*) Cif
23,80
24,24
–
26,87
19,59
30,72

30,80
30,24
–
32,50
27,84
–

REINO UNIDO
Fob (*) Cif
22,10
–
21,12
–
23,24
–

27,20
–
25,12
–
30,24
–

EUROPA OCIDENTAL
Fob (*) Cif
21,60
20,65
22,08
22,00
22,82
23,52

26,50
26,40
26,00
27,50
29,72
–

JAPÃO
Fob (*) Cif
22,50
–
19,87
–
21,34
–

30,50
–
29,87
–
28,69
–

MINÉRIO DE MANGANÊS – BASE 46-48% MN
PREÇOS DE VENDA NOS MERCADOS MUNDIAIS
VALOR US$ POR TONELADA LONGA
ANO 1964
ORIGEM DO MINÉRIO

África do Sul ......................................................................
Gabão ...............................................................................
U. S. S. R. .........................................................................
Gana .................................................................................
Índia ..................................................................................
Brasil (Icomi) .....................................................................
(*) A bordo do navio no pôrto de embarque

PAÍSES IMPORTADORES
EE.UU.
Fob (*) Cif
23,50
25,60
–
27,25
23,06
25,44

32,75
31,60
–
33,00
33,31
–

REINO UNIDO
Fob (*) Cif
23,04
–
22,56
–
22,92
24,48

28,09
–
26,81
–
30,27
–

EUROPA OCIDENTAL
Fob (*) Cif
23,90
24,12
23,00
24,29
20,63
25,44

28,80
30,00
27,00
29,75
27,84
–

JAPÃO
Fob (*) Cif
22,50
–
20,89
–
21,34
24,00

31,50
–
30,89
–
28,84
–
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MINÉRIO DE MANGANÉS – BASE 46-48% MN
PRESÇOS DE VENDA NOS MERCADOS MUNDIAIS
VALOR US$ POR TONELADA LONGA
ANO 1960

PAÍSES IMPORTADORES
EE.UU.
Fob (*) Cif

ORIGEM DO MINÉRIO
África do Sul ......................................................................
Gabão ...............................................................................
U. S. S. R. .........................................................................
Gana .................................................................................
Índia ..................................................................................
Brasil (Icomi) .....................................................................
(*) A bordo do navio no pôrto de embarque.

35,18
–
–
31,00
24,50
36,48

43,68
–
–
36,80
33,85

REINO UNIDO
Fob (*) Cif
31,20
–
34,00
–
30,70
34,56

38,70
–
38,34
–
38,58

EUROPA OCIDENTAL
Fob (*) Cif
31,00
–
34,00
26,50
31,00
34,08

38,50
–
38,34
32,22
38,68
–

JAPÃO
Fob (*) Cif
33,56
–
26,10
–
32,51
–

44,00
–
38,10
–
89,51
–

MINÉRIO DE MANGANÉS – BASE 46-48% MN
PRESÇOS DE VENDA NOS MERCADOS MUNDIAIS
VALOR US$ POR TONELADA LONGA
ANO 1961

PAÍSES IMPORTADORES
EE. UU.
Fob (*) Cif

ORIGEM DO MINÉRIO
África do Sul ......................................................................
Gabão ...............................................................................
U. S. S. R. .........................................................................
Gana .................................................................................
Índia ..................................................................................
Brasil (Icomi) .....................................................................
(*) A bordo do navio no pôrto de embarque.

32,75
–
–
30,50
28,00
36,48

41,00
–
–
36,50
36,50

REINO UNIDO
Fob (*) Cif
29,76
–
30,72
–
30,24
35,04

35,76
–
35,32
–
38,49

EUROPA OCIDENTAL
Fob (*) Cif
29,50
–
30,25
25,65
28,02
34,08

35,10
–
34,66
31,20
36,00
–

JAPÃO
Fob (*) Cif
33,50
–
26,40
–
28,45
34,56

43,30
–
38,10
–
35,45
–

MINÉRIO DE MANGANÉS – BASE 46-48% MN
PREÇOS DE VENDA NOS MERCADOS MUNDIAIS
VALOR US$ POR TONELADA LONGA
ANO 1962

PAÍSES IMPORTADORES
EE. UU.
Fob (*) Cif

ORIGEM DO MINÉRIO
África do Sul ......................................................................
Gabão ...............................................................................
U. S. S. R. .........................................................................
Gana .................................................................................
Índia ..................................................................................
Brasil (Icomi) .....................................................................
(*) A bordo do navio no pôrto de embarque.
ATA DA 32ª REUNIÃO REALIZADA NO
DIA 10 DE NOVEMBRO DE 1965
Aos dez dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e sessenta e
cinco, às quinze horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças do
Senado Federal, sob a Presidência do
Senhor Senador Sigefredo Pacheco,
Presidente, presentes os Senhores
Senadores José Ermírio (Relator). Attílio
Fontana Argemiro de Figueiredo e
Heribaldo Vieira (Vice-Presidente), reúnese a Comissão Especial do Senado
Federal, criada com a aprovação
do Requerimento nº 285, de 1965, para
ouvir as declarações do Senhor General
Oswaldo Pinto da Veiga, Presidente
da Companhia Siderúrgica Nacional.
Acham-se
presentes,
na
opor-

28,22
28,56
–
29,00
26,94
26,48

36,72
34,56
–
35,00
35,04
–

tunidade, o Senhor Senador José Leite e
os Senhores Deputados Nilo Coelho e
João Fernandes.
Ausentes, com motivo justificado, os
Senhores Senadores José Feliciano e
Raul Gluberti.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada e assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Iniciando os trabalhos, o Senhor
Presidente lê, para conhecimento dos
Senhores membros da Comissão, o
temário constante da convocação do
Senhor
Presidente
da
Companhia
Siderúrgica Nacional e, em seguida,
convida sua senhoria a tomar assento à
mesa dos trabalhos.
Prosseguindo, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor General
Oswaldo Pinto da Veiga para que dê

REINO UNIDO
Fob (*) Cif
29,00
–
26,35
–
28,32
–

34,40
–
30,70
–
34,67
–

EUROPA OCIDENTAL
Fob (*) Cif
23,69
24,84
26,11
26,20
28,30
34,08

início a sua exposição relativamente a
situação atual da emprêsa, seu programa
de expansão e quais as possibilidades
de produção, qual o programa de
crescimento rápido dos programas de
fabricação dos produtos de que tanto
carecemos e ainda importamas, –
ampliação da fabricação dos subprodutos
do carvão, conforme temário prèviamente
encaminhado a sua senhoria.
Com a palavra, o Senhor
Presidente da Companhia Siderúrgica
Nacional, General Oswaldo Pinto
da Veiga, inicia a sua exposição
fazendo uma análise do Planejamento
e da expansão da emprêsa passando,
a seguir, a focalizar a produção
da
Usina
Presidente
Vargas,
as
atividades
comerciais
da
Companhia e finalmente a situação
económico-financeira
da
indústria

28,80
30,72
30,24
31,20
34,46
–

JAPÃO
Fob (*) Cif
27,00
25,08
27,34
26,75
25,40
–

36,80
34,08
37,59
36,00
32,50
–

Concluída
a
explanação
do
depoente, o Senhor Senador José
Ermírio, Relator da Comissão, após
prévio as sentimento do Senhor
Presidente, passa formular indagações ao
convidado.
Durante a explanação do Senhor
Presidente da Companhia Siderúrgica
Nacional, acêrca das perguntas do
Senhor Relator, o Senhor Senado Attílio
Fontana tem oportunidade de fazer
indagações ao convidado relacionadas
com os problemas debatidos na ocasião e
expõe suas idéias sôbre os assuntos
abordados.
Terminadas as formulações de
quesitos, o Senhor Presidente apresenta
agradecimentos ao depoente pelo seu
comparecimento e determina que o
apanhamento taquigráfico da reunião
passe a fazer parte integrante do
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presente ata, sendo publicado, como
anexo, no Diário do Congresso Nacional.
Nada mais havendo a atratar, o
Senhor Presidente às dezoito horas,
encerra a presente reunião e, para
constar, eu, J. Ney Passos Dantas,
Secretário da Comissão, lavrei a presente
ata que, uma vez lida, aprovada e
assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Publique-se.
Em, 11 de novembro de 1965. –
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO DA ATA DA 32ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 10-11-55, ÀS 15
HORAS
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRÁFICO REFERIDO NA ATA
Presidente:
Senador
Sigefredo
Pacheco.
Relator: Senador José Ermírio
Convidado: General Oswaldo Pinto
da Veiga, Presidente da Companhia
Siderúrgica Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Senador
Sigefredo Pacheco): – Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos
desta reunião e dispenso a leitura da ata
da reunião anterior.
É
nosso
convidado,
nesta
oportunidade o Senhor General Pinto da
Veiga, Presidente da Cia. Siderúrgica
Nacional, que falará sôbre a situação
atual da emprêsa, seu programa e
possibilidades de expansão e produção,
programa de crescimento da emprêsa,
fabricação de novos produtos de que
carecemos, ampliarão da fabricarão de
subprodutos da carvão e outros que julgar
interessantes.
Está com a palavra o Senhor
General Pinto da Veiga.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Exmº Sr. Senador Sigefredo
Pacheco,
muito
digno
Presidente
desta Comissão Especial Senhores
Congressistas, quero agradecer a honra
que me deram de um convite para trazer
aqui alguns dados que possam ser úteis a
esta Casa do Congresso, porque aqui
como na Câmara é que podemos fundir
melhor tôdas essas idéias, diante das
representações gerais que temos no
campo político, com elementos de ordem
técnica, diante de industriais e pessoas
que poderão cooperar para que
consigamos um destino positivo bem mais
rápido para o nosso desenvolvimento.
Ouvimos do Senador José Ermírio
a afirmação de que Volta Redonda
constitui pràticamente o marco inicial
dêsse desenvolvimento industrial. Mas eu
sempre alio ao desenvolvimento industrial
o sócio-econômico, porque não é possível
fazer indústria se não tivermos economia
orientada,
e
também
um
corpo
de auxiliares brasileiros já formados
educacionalmente especialmente na parte
técnica.
O Brasil atravessa, hoje, uma fase
de planejamente, uma fase concreta em
que nada se pode fazer sem um
planejamento. Nosso País atingiu a um
estágio de desenvolvimento industrial e
econômico onde não se conciliam, as
improvisações. Devemos olhar sempre
através de uma análise global, porque
dentro de uma orientação menos geral,
algumas vêzes com certas improvisações,
já, estamos nos afastando disso.
Lembro-me de que um antigo mestre
de engenharia definia o engenheiro
brasileiro como sendo aquêle que deveria
serrar, utilizando uma máquina de furar, e
também furar utilizando ferramenta de
serrar. Hoje os engenheiros do Brasil já
possuem ferramentas adequadas aos fins
necessitados e sabem como utilizá-las.
Foram-se com ótimas máquimas da fu-
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rar e serram-se com as melhores
máquinas de serrar.
Tudo isso, devemos exclusivamente
a essa orientação de planejamento de
formação profissional, a êsse "aplomb"
político que temos recebido dos
representantes do nosso País. Pode
haver uma digressão, pode-se discordar,
mas penso que daqui podem sair estas
orientações que servem de base ao
desenvolvimento de nosso País.
Volta Redonda foi e constitui orgulho
de nosso País, e deverá constituir durante
muito tempo. Temos condições especiais
para poder, durante muito tempo, liderar a
economia do Brasil.
Peço permissão a V. Ex as para
proceder a leitura de alguns dados.
(Lê:)
Em 9 de abril de 1941, há 25
anos atrás, portanto, constituiu-se a
Companhia Siderúrgica Nacional como
emprêsa de economia; mista, ou seja por
associacão de capitais do Govêrno e de
particulares. Comemorará seu jubileu de
prata no ano próximo vindouro. Tem hoje
cerca de 24.000 acionistas particulares,
além do Govêrno.
De 1947 a 1964, a produção anual
da Usina cresceu de 146.544 toneladas
de lingotes parra 1.218.026. Nestes
dezoito anos produziu quase treze
milhões de toneladas de lingotes de aço,
e entregou à indústria brasileira de
transformação mais de nove milhões
e
setecentos
mil
toneladas
de
produtos laminados. Quando se tornou
recomendável, em virtude de condições
especiais de mercado interno, passou a
exportar parte de sua produção.
Quero destacar, que desde que
completou a sua primeira fase de
construcão, com a capacidade de
produção de 270.000 toneladas de
lingotes de aço, vem gerando os recursos
financeiros, em cruzeiros, indispensáveis
ao nivel de produção atual – cêrca de
1.300.000 toneladas. Produziu sempre
em condições competitivas com os
produtos importados e, em face de
seu crédito no exterior, conseguiu
financiamento, em dólares, para importar
o equipamento não fabricado no País.
Além de pequenos, empréstimos, já
saldados, liquidou no corrente ano o
primeiro empréstimo do Eximbank, no
valor de US$ 45 milhões.
Êsse pagamento foi realizado
dentro de uma pontualidade brasileira
impressionante.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(redator): – V. Exa. faz muito bem em
ressaltar a pontualidade brasileira que,
em verdade, é acatada. Em 1935, quando
regressava dos Estados Unidos, viajei
com o Presidente da Singer, que me dizia
que a recuperação dêle, no Brasil – no
referente a vendas a prestarão – era
superior em 6% em relação aos Estados
Unidos, pois que aqui tal recuperarão era
da ordem de 98% enquanto lâ era de
92%. Estou plenamente de acôrdo com V.
Exa..
O SR. GAL. PINTO DA VEIGA: –
Aliás, o Embaixador Lincoln Gordon,
referindo-se a êsse contrato, disse que foi
um dos melhores que se fizeram.
(Lê:)
Alcançou a produção atual atravês
do aumento de unidades de produção,
modificações no equipamento, acompanhado
sempre o desenvolvimento mundial, visando à
melhoria da produtivicidade.
A Companhia Siderúrgica Nacional
foi concebida em 1941 como um conjunto
industrial integrado, abrangendo as
suas atividade desde a extração e be-

neficiamento de minério de ferro e do
carvão até a fabricação de produtos
de aço e de vários subprodutos da
destilação do carvão. Por isto mesmo,
além desta Usina em Volta Redonda e
para supri-la com os necessários
fatôres de produção, a CSN detém e
opera com sucesso minas de ferro, de
carvão, de calcáreo, de dolomita e de
manganes.
Tendo em vista, as condições
peculiares do carvão brasileiro, e para o
seu aproveitamento instalou usinas
termoelétricas, em Santa Catarina e aqui
em Volta Redonda. Além das matériasprimas e energia elétrica, a Companhia
Siderúrgica Nacional se aparelhou para
assegurar o transporte de abastecimento
da usina, através de uma frota marítima
de cinco unidades, com uma tonelagem
superior a 40 mil tdw, e também com
centenas de vagões ferroviários. Tem em
construção, em estaleiro nacional, um
navio graneleiro de 18.000 tdw. Construiu
uma fábrica de estruturas metálicas, que
tem demonstrado seu grau de eficiência
na construção de vários edifícios, de
pontes metálicas, de tôrres para TV,
linhas de transmissão de energia elétrica
etc.
Há a salientar, ainda, no capítulo
dos fatôres da produção – e o faço com
orgulho – a qualificação da mão-deobra promovida pela Companhia
Siderúrgica Nacional. A benéfica
influência social da emprêsa, em Volta
Redonda e outros setôres de trabalho –
que conduz às excelentes cndições de
vida para os seus empregados deve
ser considerada como um dos
principais índices de nosso êxito. Da
primitiva improvisação, passou-se a um
ordenado sistema de aperfeiçoamento
da mão-de-obra e de elevação do nível
cultural das populações, através de
escolas primárias, ginásios, escolas da
aprendizado técnico, como a Escola
Industrial Pandiá Calógeras e de
educação superior, como a Escola de
Engenharia e Metalúrgica de Volta
Redonda. A ETPC tem matriculados
presentemente 1.595 alunos e a Escola
de Engenharia 120.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Essa Escola está prestanto
grandes serviços a muitos engenheiros que
se transferem de outras universidades para
Volta Redonda. Conheço um caso dêsses.
O SR. GAL. PINTO DA VEIGA: –
Essa Escola forma, atualmente uma
base de trinta alunos por curso. Mas isso
depende um pouco de propaganda e
de melhores condições ao curso de
engenheiro. Funciona há uns, 4 anos.
Recebemos alunos já no 3º ano e
fazemos apenas a especialização na
parte de metalurgia. Os engenheiros
mecânicos-eletricistas
têm
grande
importância ao nosso desenvolvimento
comercial e não poderiamos prescindir de
um desenvolvimento mais acelerado.
(Lê:)
Deve-se salientar ainda o grande
número de bôlsas de estudos no País
e no Exterior que é dado aos
empregados especializados de tôdas
as categorias o que vem permitindo
maior consolidação na sua cultura
profisional.
Hoje, a Companhia Siderúrgica
Nacional
dispõe
de
mão-de-obra
qualificada para as suas atividades:
prepara-a para atender a seu crescimento;
contribui com "khow-how", possibilitando o
planejamento montagem e produção de
outras usinas siderúrgicas e emprêsas
industriais de grande porte no Brasil.
Constitui para tanto, uma emprêsa
subsidiária – a Companhia Brasileira
de
Projetos
Industriais
COBRAPI
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– que arregimentou os técnicos da CSN
no setor de planejamento econômico e
projetos industriais e hoje, recrutando os
melhores elementos do país neste
campo, realizou importante trabalho nos
detalhes dos projeto; da COSIPA e agora
realiza, não menos importente trabalho,
no Plano Intermediário de Volta Redonda
e está preparada para realizá-lo também
para o seu grande Plano de Expansão.
Para fazer face às necessidades do
mercado brasileiro de aço, cada vez mais
exigente no campo da qualidade, dispõe
Volta Redonda de um órgão de Pesquisa
de Qualidade, ao qual se deu a
estruturação de uma Superintendência.
Dispõe de um corpo de técnicos capazes
e
dedicados
como
também
de
laboratórios que permitem tôda a gama
de experiência e visando à melhoria da
qualidade da produção.
E' uma grande satisfação, um
privilégio para mim ouvir de industriais
que a percentagem de produtos nacionais
hoje é de "X" por cento, na sua produção.
Quando olhamos a produção de
automóveis, por exemplo a Volkswagen,
em que o índice em pêso dos
componentes nacionais vão a 98%, fico
radiante com o acontecimento. Sinto que
isto se reflete diretamente na nossa usina
de Volta Redonda.
Outro dia, tive oportunidade de
declarar aos meus operários que tôda a
vez
que
alguém
da
indústria
autamobilistica, ou de qualquer outro
ramo, se referisse ao alto coeficiente do
material nacional empregado ali, deviam
lembrar-se de que Volta Redonda resta
presente, com a melhoria da qualidade
dos
seus
produtos,
com
o
aperfeiçoamento da sua mão-de-obra, o
aprimoramento da técnica que estava
adquirindo bem mais rápida do que
pensamos. Essa grande satisfação
deviam ter, porque quando se diz que
98% do produto é nacional, evidencia-se
que a Companhia Siderúrgica Nacional
vem
progressivamente
substitutindo
parcelas anteriormente importadas.
Com êsse objetivo, repito, criamos
uma Superintendência de Pesquisa de
Qualidade. Este órgão visa à pesquisar,
de fato no mercado interno, onde a
Companhia Siderúrgica Nacional poderá
entrar, com eficiência, para substitutir os
produtos que ainda estão sendo
importados. A melhoria da qualidade das
nossas manufaturas é um dos "slogans"
por que nos batemos. Queremos produzir
cada vez mais, visando, porém, antes de
mais nada, a qualidade da nossa
produção. O recesso do mercado, há
pouco referido, vem nos permitir poder
não querer dar a velocidade anterior de
nossa produção, em que mercado, com
avidez de aço, absorvia tudo, sem
distinguir qualidade. Mas que hoje tem do
havido portanto uma reversão dessa
espectativa, o mercado passou a ser do
comprador e não mais do vem na
obrigação hoje mais do que nunca de
procuram o que o mercado deseja e não
impor ao mercado aquilo que queremos
êle consuma. O mercado tem direito de
escolha, em benefício das próprias
condições do Brasil, êle deve exigir
produção qualificada.
Nós, em Volta Redonda damos hoje
um sentido mais geral de qualidade da
nossa produção mais geral de qualidade
da nossa produção sem desejar impor
rigor pura e exclusivamente no método de
produção.
(Lê):
Localizada no Vale do Paraiba,
Volta Redonda se tornou um centro
irradiador de progresso precisamente
na
região
brasileira
de
maior
desenvolvimento – o centro-sul do
país. Está excelentemente situada no
que se refere às fontes de produção
da matérias-primas e também dos
principais centros de consumo de
produtos siderúrgicos no eixo das
mais importantes estradas de fe-
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dagem e de ferro do país e com
facilidades de acesso ao litoral.
Volta Redonda, possuindo tão ampla
gama de fatores de produção, não
poderia deixá-los em estado potencial
apenas, uma vez que o nosso lema é
"mais aço para o Brasil". Desde 1962
contratamos com a firma McKee o estudo
técnico-econômico de nossa expansão.
Concluiu aquela conceituada firma
americana que a expansão deverá atingir
a 3,5 milhões de toneladas de ingotes de
aço.
Estamos, pois, com um plano
intermediário de expansão, em marcha.
No ano de 1967 devemos tê-lo concluído.
Um plano modesto, mas que mostrou a
necessidade de nos adaptarmos ao
mercado.
Visa especialmente a dobrar a
capacidade da produção de fôlha-deflandres para o nosso mercado de latas,
tão ávido e ainda tão dependente em
grande parte da importação da produção
estrangeira.
Estamos
diante
de
expectativa e acreditamos cada vez mais
neste Brasil. Sabemos que êle tem
condições para produzir aço, e o país
que não produz aço é atrasado. Por
levantamento-geral de tudo o que
usamos, consumimos, vamos verificar,
direta ou indiretamente, a participação do
aço na confecção de todos os artigos
que a técnica e a ciência modernas
estão propiciando ao nosso confôrto. Se
desejamos portanto ter alto padrão-devida, devemos ter a possibilidade de
consumir aço. Espero pois que o Brasil
saia do ridículo índice de país
subdesenvolvido no consumo de aço para
atingir estágio em que há muito deviamonos ter colocado, de país grandemente
consumidor de aço.
Nossos planos de produção têm
visado exclusivamente a resolver a
situacão que a Companhia Siderúrgica
Nacional ou que a conjuntura brasileira
vêm apresentando quanto à situação
panorâmica da nossa emprêsa. Poderia,
se os nobres Srs. Senadores o
desejarem, dizer alguma coisa além de
pôr azul no branco.
Tivemos, no ano passado, e estamos
tendo êste ano, algumas dificuldades a
respeito do mercado consumidor de aço.
Tentamos produzir, em alta escaIa,
de pleno acôrdo com a Volta Redonda.
Se V. Exas. computarem os relatórios da
Comnanhia Siderúgica Nacional, de 1963,
verificarão que, àquela época, já havia
restrição no mercado consumidor.
Os primeiros quatro meses de
produção de aco de Volta Redonda, do
ano de 1964, apresentaram indicas muito
mais baixos do que a média normal da
capacidade de produção, o que
demonstrava que Volta Redonda já
estava sentindo não poder, de maneira
alguma, predurir muito.
Ao assumir à direção da Companhia
Siderúrgica Nacional, sentimos que,
apesar
das
nossas
possibilidades
técnicas, a producão de aço não poderia
ser muito elevada e que a situação de
1963 se prolongaria pelo ano de 1964.
Atingimos o ano de 1964 com pequena
diferença: cêrca de 13% da produção do
ano de 1963. Exportamos, então, 28 mil
toneladas de aço de Volta Pedonda para
a Argentina e o Uruguai.
Em 1965, em face da entrada e do
aumento de produção de Usiminas e da
perspectiva de entrada de produção da
Cosipa, não nos encorajamos a elevar
nossa produção demasiadamente e
preferiamos fazer o que acabei de
explicar, melhorar a qualidade em vez de
procurar récorde de produção.
Êste ano devemos ter uma
produção pouco maior de que o ano
passado mas está atendendo exatamente
à solicitação do mercado. Isto me
satisfaz bastante dizer aqui a res-
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peito da produção da Cosipa e da
Usiminas,
estamos
melhorando
e
podendo apresentar índice maior de
produção em relação a 1964 e, repetindo,
em qualidade melhor do nosso produto.
Nem tudo isso o mercado interno
poderia absorver, seria, talvez, desejar
demais dêsse mercado e que numa hora
de recesso, uma entrada de duas
emprêsas em circuito, pudéssemos ter
posição tão elevada.
Estamos exportando e até hoje,
cêrca de 145 mil toneladas de produtos
acabados para a Argentina e Uruguai,
podendo elevar êsse total para 165 mil,
incluindo cêrca de 10 mil toneladas de
gusa exportado para Israel.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Queríamos perguntar o
seguinte: a Argentina tem criado
dificuldades à entrada de laminados, no
País?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Não há, podemos dizer,
interêsse em dificultar a entrada. Temos
exportado para indústria privada e para a
oficial da Argentina, a SOMISA. Esta tem
importado
produtos
semi-elaborado,
especialmente placas. O comércio
argentino, tem adquirido produtos de
acôrdo com a solicitação.
Quanto a embaraços, poderíamos
pensar que pudesse haver, maior
facilidade, através da ALALC. A SOMISA,
porém, adquirindo produtos originais,
gozando de tôdas as vantagens como
companhia oficial – Volta Redonda não
goza dessas vantagens – não tem
possibilidade de distinguir a oferta do
Brasil, digamos, da União Soviética, do
Japão, da Alemanha, porque quanto aos
preços devemos então competir com
êsses países o que temos feito até o
presente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Uma das coisas que nos está
prejudicando, é o frete do Brasil para a
Argentina. O custo é muito elevado.
Tomemos como exemplo, o preço do frete
da Guanabara para Buenos Aires. Não é
verdade?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – V. Exa. conhece tão bem
quanto eu que um dos grandes atrasos do
nosso País é referente à falta de
transporte eficiente. Até o momento
temos lutado muito para obter transporte
eficiente e com taritas baixas. E a
legislação
portuária
anterior
vinha
dificultando extraordinàriamente a solução
do problema. Não se convidava ninguém
para investir em melhorias portuarias.
Ora, estivadores, conferentes e demais
trabalhadores
de
pôrto
genhavam
exclusivamente pela quantidade de carga
embarcada. Portanto, para êles tanto
fazia realizar um embarque numa hora
como em dez dias. Isso atrofiava o
serviço – mas já está sendo corrigida – e
postergava a solução de um problema
cem
julgo
vital
para
nosso
desenvolvimento. Considero o pôrto como
ele principal de um sistema de transporte.
Se temos necessidade de imporfar ou de
exportar, só poderemos fazê-lo através
dos portos.
Para elucidar melhor, vou citar
números de um relatório.
No ano passado, tanto Angra
como Santos ou Rio apresentaram
um índice de descarga a granel –
mercadorias que se pode mensurar
e saber exatamente a respeito dos
equipamentos
nos
países
mais
adiantados, qual a capacidade para
descarregar, e poderíamos dizer
que consta dos nossos relatórios
anuais, chamando sempre a atenção
das autoridades para o fato de
que enquanto o pôrto de Angra dos
Reis, durante o período de um ano –
referimo-nos sempre ao ano de 1964
– êle descarregou ilegível toneladas
por ano de um navio à disposição
no
pôrto,
quanto
trabalhamos,

hoje, em números da ordem de centenas
e milhares por hora.
Estávamos – não estamos mais – na
escala de 39.6 toneladas no Pôrto de
Angra dos Reis, 62.8 no Pôrto de Santos,
o que não tem muito sentido porque a lei
dos
pequenos
numeros
atua
favoràvelmente ao pôrto de Santos; mas
o Pôrto do Rio de Janeiro descarregava
24 toneladas por navio, enquanto o Pôrto
de Vitória 26 toneladas.
Ora, Srs. Senadores, êsses números
apresentados não diferem muito daquelas
apresentados em 1963, que eram da
ordem de 45, 20, 25 e 26, mas
demonstram o cuidado essencial que
temos de ter no tratamento dos
problemas
portuários
brasileiros.
Sabemos como isso tem encarecido a
produção brasileira, de ha muito,
especialmente numa Companhia como a
nossa, em que importamos cêrca de
quinhentas a seiscentas toneladas de
carvão estrangeiro por ano, em que
pagamos fretes de navios estrangeiros,
em que sabemos perfeitamente que tão
só para vir para os portos brasileiros
êsses fretes são onerados em cêrca de
dois dolares por tonelada, só para vir para
o Brasil, e sabemos, ainda, que muitas
vêzes mesmo com o preço de descarga
baixo, não conseguimos obter prêmios
compensatórios. Muitos navios pagavam
multa e até ficavam parados em face de
greves.
A Administração do Pôrto do Rio de
Janeiro e a do Pôrto de Angra dos Reis,
estão nos ajudando bastante, visando a
melhoria daqueles pôrtos. Desejam dar
maior produtividade aos portos. São de
fato, taxas elevadíssimas em face da
baixa produtividade.
A Companhia Siderúrgica Nacional
está, desde o início do ano fazendo esta
instalação dêsse equipamento no Pôrto
do Rio de Janeiro, equipamento que tem
a capacidade nominal – é composto de
dois conjuntos – de 350 toneladas por
hora. Os dois, em pleno funcionamento,
representariam cêrca de 700 toneladas
por hora. Mesmo admitindo uma
capacidade de produção de 70% de
rendimento
dêsse
equipamento,
poderiamos ter, pelo menos, umas 500
toneladas de descarga por hora. Isso
melhorará bastante a nossa condição de
descarga de carvão bem como a
economia que faremos na importação
dêsse carvão através do Pôrto do Rio de
Janeiro, ou de um outro pôrto qualquer,
ou mesmo do terminal marítimo que há
muito se fala na Baia de Sepetiba.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há um problema que está
preocupando a indústria siderúrgica
brasileira: a exportação de sucata.
Gostaríamos de ouvir de V. Exa. qual
a opinião da Companhia Siderúrgica
Nacional.
A pergunta que formulei ao Diretor
da CACEX, que hoje estêve prestando
esclarecimentos perante esta Comissão
(e a pergunta formulada foi a de
número 2), não foi, no meu entender,
suficientemente respondida. Não fiquei
satisfeito com a resposta obetida.
Gostaria assim, saber sua opinião,
complementando a dada pelo Diretor da
CACEX. Está certo ou errado deixar
continuar essa exportação?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – O problema "sucata" é capital
para o Brasil. Somos um país que não
produzimos muito aço e também não
temos possibilidade de aproveitar sucata
como o fazem outros países.
A criação e desenvolvimento das
indústrias
siderúrgicas implica
no
consumo crescente de sucata. A não
ser que a paralização dos ramais
ferroviários pudesse trazer reservas
muito grandes, não seríamos partidários
da exportção. Para que V. Exa.
tenha uma idéia, devemos adquirir 130
miI toneladas de sucata no ano vin-
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douro, para o atendimento de Volta
Redonda. O Brasil não tem essa
concentração de sucata. A Petrobrás tem
sucata espalhada por vários pontos do
Brasil; as estradas de ferro também tem.
No momento a oferta é satisfatória,
porque foram desmontados determinados
ramais ferroviários. Mas não nos
podemos iludir com os números atuais,
porque chegaremos ao ponto de como
aconteceu cinco anos atrás, importar
sucata. Se queremos exportar gusa, não
podemos exportar sucata.
Sôbre a expansão, poderiamos dizer
mais, se V. Exas. desejarem.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' um problema muito
importante para nós.
Justamente o que estamos vendo
são outras siderurgias crescerem, e como
a USIMINAS, a COSIPA, que já começou
com o seu fôrno e a sua laminação.
Devemos, pois, tomar conhecimento
do programa, da orientação, do apoio
que podem ser dados ao plano de
expansão que V. Exa. tem em mão para o
desenvolvimento da Siderúrgica Nacional.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Tivemos oportunidade de
dizer que o Brasil, práticamente, está
num estágio muito atrasado, na parte
do consumo de aço: a despeito de tôda
a euforia com que analisamos o
desenvolvimento brasileiro, digo que o
Brasil, hoje, tem um consumo talvez na
ordem de 40 quilos por habitante-ano,
mas com uma população que cresce
expansivamente.
Certa vez, em números que
tinhamos alinhado, concluímos que
iriamos chegar, dentro de 50 anos, se os
planos brasileiros fossem realizados, à
situação que hoje, a Argentina desfruta:
de um alto consumidor de aço.
Se eu admitir, como bom brasileiro,
que a população cresce nos índices que
vimos assistindo, e considerar também
que deve ser uma das aspirações do
povo brasileiro de consumir aço, para
aumentarmos o nosso desenvolvimento
industrial, o nosso desenvolvimento
sócio-econômico, devemos construir
usinas siderúrgicas. Se não o fizermos,
teremos que importar aço.
Tenho, num trabalho que estamos
apresentando, sete levantamentos sôbre
a demanda de aço no Brasil: dois dêles
feitos pela SPL nos anos de 1961 e
1964: um feito em 1963 pela firma
MAQUI, contratada pela Cia. Siderúrgica
Nacional para esse objetivo; um feito
pelo Plano de Expansão do Govêrno;
dois, em 1965, sendo um feito pelo
BNDE e outro pelo Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento; e
outro feito pela CEPAL em 1965
também.
Era 1961, a SPL admitia que a
demanda do Brasil seria de 9.876.000
toneladas de lingotes de aço. Em 1963 a
MAQUI confirmava práticamente êsse
número: 9.100.000, para se chegar ao
ano de 1965.
Em 1964 pelos estudos realizados a
SPL teve 12 milhões 746 mil toneladas; a
PAEG 9 milhões 475 mil; o BNDE 10
milhões e 100 mil e a CEPAL 6 milhões
630 mil.
Com a produção igual a do ano
passado, que foi de 3 milhões 200 mil
toneladas, teremos que nos preparar
para em 10 anos termos 7 milhões de
toneladas.
A COSIPA e a USIMINAS estão
com as capacidades retidas e o plano de
Volta Redonda deu 3 a 1/2 milhões de
toneladas de aço em 1965.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – V. Exa. pretende colocar
em Volta Redonda o investimento
natural?
O GENERAL PINTO DA VEIGA:
– Sim. O Plano de Expansão visa
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continuar as 6 ou 8 fornos habituais e
temos 4 fornos LD.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Temos em Barra Mansa. Não
sei se V. Exa. sabe disso.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – E é com muita satisfação que
sabemos que o Brasil não se atrasa que
em aceitar o desenvolvimento tecnológico
internacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Fico muito feliz de ouvir isso.
Lembro bem que, em 1955, quando fui
aos Estados Unidos e falei no LD lá
acharam que era poesia. Isto foi criado na
Áustria, em duas cidades: Linz e
Donavitz. Estudaram um sistema de
produção de aço rápido, e hoje acho que
é o que há de melhor no mundo.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Os japonêses já aperfeiçoaram
bom o sistema, também. Acredito que não
seja mais aquêle processo inicial de Linz
e Donavitz. Hoje a qualidade do aço tem
melhorado bastante.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – V. Exa. falou no
Japão agora. As informações que
temos,
quanto
a
consumo
de
combustivel e a produtividade – é
verdade que o Japão está na frente
dos outros países?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Quanto a produtividade, não. O
Japão tem mão-de-obra relativamente
barata e atuante, mas me parece que não
cuida muito dos índiçes de produtividade.
Dou-lhe razão, porque certa vez, na
minha vida, estive diante de uma opção.
Era diretor do Plano de Carvão Nacional,
e trouxe para estudar a técnica de
mineração no subsolo de Santa Catarina
uma equipe, dos melhores técnicos
alemães em subsolo. Comprei o melhor
material que existia no mundo, da técnica
européia, e com êste material esta equipe
de 10 engenheiros e capatazes, que
trouxe ao Brasil passou um ano na terra
do Dr. Fontana. Paralelamente a isto,
entregava a uma equipe de americanos,
também com o melho material americano,
e com melhor equipe de engenheiros
americanos, uma outra área, dizendo:
Está aqui a mina do Brasil. Apliquem a
sua técnica.
Os resultados foram, em números
gerais, o seguinte: o alemão faria, com
dois homens e um dólar, enquanto o
americano fazia com 5 dólares e um
homem.
Os números definiam a produtividade.
Teria de investir cinco vêzes mais dólares
para economizar a metade dos homens.
Então, eu me perguntei o que tinha o
Barsil, se mão-de-obra ou dólares. Optei
pelo técnico alemão.
Fato idêntico deve ocorrer na área
japonêsa. No campo da produtividade,
situamo-nos bem abaixo dos americanos.
A produtividade americana é alta, mas a
japonêsa não é.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – As siderúrgicas de São
Paulo e Minas continuam cora o
mesmo índice de produtividade?
Terão condições de produzir mais
econômicamente.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Econômicamente, não
acredito. Temos hoje os fatôres de
produção que alinhei, o pagamento do
equipamento que já realizamos e
embora
tenhamos,
sempre
as
reavaliações do nosso ativo temos
uma posição mais favorável para
produzir mais barato que a COSIPA e
a USIMINAS. Elas têm forçosamente
equipamento mais moderno do que
a Companhia Siderúrgica Nacional,
por isto considero que a Siderúrgica
Nacional deve se instalar e expandir
sua produção para que possa
melhoras a sua produtividade.
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O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – V. Exa. é um defensor da
expansão siderúrgica nacional, e esta
Comissão também está reunida para isto.
Eu não desejo Volta Redonda inferior a
ninguem, e se possivel desejaria que ela
fôsse a maior não só pela sua
localização, como porque ela é uma base
da indústria nacional.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Agradeço as palavras de Vossa
Excelência. Eu mesmo tôda vez – e tenho
o hábito de frequentar minhas usinas –
quando volto do meu repouso, após
percorrrê-las, volto mais brasleira.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMíRIO
(relator): – Neste setor acho que já
fizemos muito, mas que somos capazes
de fazer ainda muito mais.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA:
–
Para
a
Comissão,
consideramos o plano intermediário, que
visa à melhoria de produtividade e a
produzir maior quantidade de fôlha-deflandres em espessura menor do que
usualmente obtemos. Em fins de 1966
vamos ficar auto-suficientes na produção
de fôlhas-de-flandres. Terminado o plano
de 66 esperamos – e estamos estudando
– uma luz verde do Govêrno no sentido
de podermos desencadear providências
para realizar a expansão de Volta
Redonda. Encomendamos o estudo à
firma McKee. Apresentamos o problema –
o que existe em mercado de consumo, o
que existe em fornecimento de produção
e o que se poderia esperar do aumento
de
Volta
Redonda.
Respondeu-se
ela,
segundo
relatório
grande
e
pormenorizado, que devíamos chegar a 3
e meio milhões de toneladas. O número
não é meu, nem de algum de nós, mas de
alguém que estudou o assunto. Se o
Brasil pode chegar a 3 e meio milhões
isto é, pode comportar o aumento de 2
milhões de toneladas para Volta
Redonda,
quando
precisamos,
no
mínimo, de 7 milhões em dez anos, no
minimo de sete milhões, então, cinco
milhões seriam para o resto das industrias
do Brasil, prioritàriamente, para as
de grande porte, a fim de que se
expandissem, a fim de que sua
produtividade cresce e também para que
tivessemos, em outras áreas do País o
desnevolvimento que ainda não se lhes
pôde proporcionar, através da criação de
usinas menores, de capacidade menor,
de acôrdo com a situação geo-econômica
e de consumo regional. Estas, por sua
vez poderiam constituir a base do
desenvolvimento nacional. Cito, como
exemplo, o que se processa no Nordeste.
Lá estamos lutando, embora sem êxito,
por enquanto. A Santa Catarina, por
exemplo, deveríamos dar oportunidade de
se desenvolver siderúgicamente.
O SR. RELATOR (senador José
Ermírio): – Realmente, em Santa
Catarina está o carvão.
General Pinto da Veiga, estamos
apreciando muito as suas declarações,
porque, de fato, são de grande
importância para a Comissão e para o
Brasil.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Se o Govêrno concordasse em
que há possibilidade de irmos até três
milhões e meio de toneladas de produção
de aço, dividiriamos nossa capacidade de
produzir, em duas partes. Uma seria
realizada até 1972; a outro até 1975.
Até 1972, instalaríamos maior
quantidade de equipamentos, etc.
Estaria dividindo o nosso trabalho,
na seguinte base: coqueria, estudo de
produtos, duas bateriais de forno de
coque, uma no primeiro período e outra
no seguindo período, cada bateria destas,
com 89 câmaras e com equipamento
adicional para recuperação dos subprodutos remanescentes da destilação do
carvão.

Deveríamos instalar, também, dois
novos alto-fornos, não mais com os
números atuais que temos, de cêrca de
26 pés, seriam de 30 pés de diâmetro do
cadinho. Isso nos daria para termos a
produção que desejamos ter o que V.
Exas. tanto quanto nós conhecem o que
tem sido hoje o aumento de produtividade
de alto-fornos com base no melhoramento
de sua produtividade em si, desde a
seleção das matérias-primas como sinter,
aglutinantes, pellets metalizados ou não.
Pretendemos realizar isso e
estamos em estudos na parte de uma
usina de peletização, para atender ao
nosso País.
Teríamos, portanto, dois fornos, de
30 pés de diâmetro de cadinho...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Qual a produção diária dêsse
forno?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Para dar dois milhões de
toneladas a mais, devem produzir
duas mil toneladas por dia, cada um
dêles. Hoje estamos obtendo, já,
1.700 toneladas com os fornos
antigos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Meus parabens.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – O segundo vai para mil e
duzentos. Temos melhorado também
o minério de ferro. Isto tem permitido
a redução do coque dos setecentos
quilos por tonelada. Hoje estamos na
ordem de quinhentas e quatorze,
quinhentas e quinze, quinhentas e
dezenove, variando.
O Japão, neste particular, trabalha
bem; nas coisas básicas, desde o homem
que êles procuram aperfeiçoar.
Temos três conversores básicos,
sendo dois para o primeiro estágio e um
para o segundo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – São adquiridos no Japão.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA:
–
Se
obtivermos
o
financiamento, poderemos comprar em
qualquer lugar, como por exemplo, nos
Estados Unidos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Veja V. S. em 1955 não
acreditavamos nessa possibilidade, mas
estavam pensando em comprar um para
Barra Mansa.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – O grande desenvolvimento se
deu nesses últimos dez anos.
Temos êsses LB para 120 toneladas;
fábrica de oxigênio, com capacidade para
270 toneladas...
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – AIiás, o
oxigênio é um produto que subiu
muito no Brasil. E' uma verdadeira
calamidade o preço dêsse produto.
Até parece que está debaixo de um
cartel, de um truste. Nós compramos
uma fábrica. Já está montada. Fomos
obrigados. Ninguém pode competir
com êsses preços.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA:
–
Debastadores,
temos
baterias normais, tipo recuperativo, de
1.400 pés quadrados (ft2). Desculpem
dar a unidade em sistema que não
o nosso. E' um tipo de laminadordesbastador universal. Para fôlhas de
polimento temos de 48 vai para 72",
que correspondem mais ou menos a
1,8 m. Está mais ou menos dentro
dos índices da COSIPA. Aliás, a
COSIPA e a Usiminas se encarregarão
da outra parte. Não queremos
competir; precisamos somar esforços.
Na parte de gerarão e motores,
temos a linha de laminação a quente.
Temos fôrno de reaquecimento, dois
elevadores, quadros preparadores,
tesouras e bobinadoras. Na laminação
a frio teríamos uma linha con-
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tínua de encapagem e imersão. Nas
tiras a frio, teríamos um tanque no
primeiro período e dois não precisaríamos
do outro, no segundo período. No
estanhamento eletrônico teríamos mais
duas unidades, uma na primeira e outra
na segunda fase. Galvanização, uma
apenas na segunda fase, e entraríamos
numa fase de estrutura de aba larga,
fazendo estruturas metálicas melhores do
que as que temos feito.
Isso, Srs, Senadores, em linhas
gerais, constituiria nossa expansão.
Estaríamos, dessa forma, numa situação
de atender mais pontualmente à parte dos
laminados e ainda mais, crescendo nossa
capacidade de produção de perfilados.
Além do mais, Senhores Membros desta
Comissão, essa usina sairia mais barato
do que qualquer outra.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Tenho certeza disso, porque
são cérca de 232 dólares por tonelada
ano, quando hoje, normalmente, as
usinas novas estão saindo por 435
dólares por tonelada ano.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Essa é uma das grandes
condições favoráveis a nós.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Gostaria de indagar de V.
S.ª a respeito da consumação de carvão
nacional, em relação ao desenvolvimento
da siderúrgica e, conseqüentemente, a
respeito do carvão coque estrangeiro.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Voltarei a abordar o assunto, e
o faço com grande prazer, porque sabem
V. Ex.as do meu ponto de vista, mas em
números
redondos,
o
índice
de
produtividade que outras usina mundiais,
o nosso indica é de 130 toneladas de
lingotes por homem.
Esperamos transformar êsle número
em 140 toneladas por homem no fim do
plano intermediário.
No fim do plano tudo indica que
poderemos chegar a 206 toneladas por
homem.
Chamo a atenção dos nobres
Senhores Senadores no que tange à
produtividade, que estamos em condições
de trabalho não compatível com países
adiantados, que não têm necessidade de
máquinas para fazer a recuperação de
determinado material.
Se o material tem determinado
desgaste, êles adquirem material
nôvo e levam aquele para sucata:
nós, no Brasil, não temos essa
condição sucatamos aquilo que há
muito deveria ser sucata. Extraimos
do materias tudo aquilo que êle pode
dar, chegando mesmo até a sua
alma. Isso cresce o número que
lhe estamos dando, agora, os
números que analisamos são aquêles
para confrontar com os apresentados
pela indústria americana, japonesa
ou inglêsa. Então, trabalhando em
igualdade de condições com as outras
indústrias, qual seria a posição do
Brasil se, também, tivéssemos as
oficinas de resparos? Seria elevada.
E' preciso lembrar que nós
fizemos tudo, desde o índice, e
não á tanto tempo assim: construímos
uma cidade, mantemos essa cidade,
construimos
escolas,
mantemos
essas escolas; construimos hospital,
mantemos êsse hospital construímos
hotel, mantemos êsse hotel.
O SR. SENADOR ERMÍRIO DE
MORAES (relator): – Eu conhecia aquela
região. Era uma fazenda bruta, não tinha
nada, absolutamente nada.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Há outros índices que
justificam
plenamente
a
nossa
produção mas com os dois citados
anteriormente damo-nos por muito
satisfeitos. Já possuimos um excelente
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mão-de-obra qualificada, o que muito nos
orgulha.
O SR. SENADOR ERMÍRIO DE
MORAES (relator): – A Oficina de
Lafaiete atende satisfatòriamente a
emprêsa?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Sim. Deveríamos, até, expandir
essa nossa oficina se outras industrias
não atingissem o alto nível exigido para
os nossos trabalhos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. General Pinto da
Veiga, uma das razões porque pedimos
a V. Ex.ª para comparecer aqui, foi
que, há cêrca de 3 meses houve um
recesso na nossa siderúrgica e Volta
Redonda chegou a me alarmar um
pouco.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – A mim também.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O consumo de coque chegou
a cair 8 mil toneladas; o gusa, 28 mil
toneladas.
O SR. GENERAL DA VEIGA: –
Permita-me fazer uma explanação, antes
da análise mais positiva dêsses números.
Em Volta Redonda, nós planejamos a
produção do ano anterior. Já temos o
plano de produção para 1966. Em
outubro, terminados o programa de
produção para o ano seguinte. Em
outubro de 1964, colocamos um
termômetro no Brasil. Não devemos ser
jamais pessimista, devemos atuar com
um pouco de otimismo, para não têrmos
reações negativas entre os nossos
homens. Em 1965, programamos 1
milhão de toneladas de laminados. No
primeiro trimestre, preparamos a matériaprima para o coque, lingotes e gusa, para
que a produção atingisse 1 milhão de
toneladas
programadas.
Quando
sentimos, em junho, que o mercado
nacional e a entrada de produção de
outras usinas – USIMINAS e COSIPA –
não nos permitiram uma produção de 1
milhão de toneladas e chegamos a
abater cêrca de 60 bilhões de cruzeiros
porque no acôrdo feito vamos reduzir
a nossa posição: não mais iremos
a um milhão de toneladas; ficaremos
pouco acima do número do ano passado.
Aí vem essa redução que V. Ex.ª vai
verificando progressivamente, de coque e
de gusa.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Em janeiro dêste ano.
Volta Redonda produziu 116 mil;
em março, 117. Essa emprêsa foi
a verdadeira viga-mestra do nosso
desenvolvimento.
Um fato interessante é que houve
aumento, de janeiro para cá, nos
subprodutos da coqueira, principalmente,
como o sulfato de amônia. Já os
laminados, as fôlhas de flandres
mantiveram-se; apenas em maio, houve
redução. O mercado foi na base de 14 mil
toneladas mensais. Nos trilhos, houve
aumento para 8.800, em agôsto. Na parte
de laminados, caímos um pouco em
bobinas a frio e a quente chapas: de 21
mil para 10 mil.
De forma, que, olhando com todo o
carinho
esta
entidade,
como
a
PETROBRÁS, rendemos as nossas mais
sinceras homenagens e fazemos a
seguinte pergunta: O que deve se fazer
para ter a curva de crescimento que ela
precisa ter?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Desejo esclarecer o seguinte:
No mês de outubro, por exemplo,
tivemos a oportunidade de vender
82.000 toneladas de produtos de aço.
Voltamos, portanto, a uma época que
há muito não tínhamos não só com
relação à produção como à venda. No
mês de setembro tivemos uma boa
produção e uma boa venda. Estamos
começando o mês de novembro com o
mesmo ritmo.
Para nós é uma satisfação muito
grande quando verifico que há uma
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preocupação sôbre os problemas de Volta
Redonda, de vez que esta usina é um
termômetro do Brasil.
A despeito de tudo isso, o nosso
entusiasmo foi de tal ordem, que
aumentamos o preço em janeiro dêste
ano e vimos há mais de 10 meses com o
mesmo preço. Estamos numa situação
financeira muito boa, bem melhor do que
anteriormente.
Temos obtido em matéria de
comercialização
os
elementos
de
produção e redução dos nossos próprios
custos pela melhoria da produtividade e o
valor que temos dado aos produtos
fabricados – 82 mil toneladas vendidas –
e um produto mais rendável do que era
anteriormente.
No mês passado faturamos 27
bilhões de cruzeiros. Desejaríamos faturar
30 bilhões.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A reserva de minério de ferro,
manganês
e
carvão
garantirá
o
funcionamento de Volta Redonda por
quantos anos?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – O minério de ferro é produto da
companhia. Temos a mineração da Casa
da Pedra, do minério de hematita, de alto
teor, cêrca de 90 milhões de toneladas.
Até
o
presente
momento
vimos
produzindo o dôbro daquilo que era
utilizado. Estávamos jogando a metade
da nossa produção, jogando em casa de
pedra
para
poder
ser
utilizada
condignamente em Volta Redonda. Daí
termos estendido para melhoria da
sinterização e da usina de peletização. Se
continuássemos no ritmo que vínhamos,
reduziríamos a reserva de hamatita a 40
milhões de toneladas.
Se admitir, apenas para efeito de
cálculo, 1 ponto 5 milhões de toneladas,
mil toneladas de minério de ferro daria mil
toneladas de aço; se quisesse produzir 3
e meio milhões de toneladas precisaria 5
milhões de toneladas por ano. Como
deixava a metade lá, era cêrca de 10
milhões de toneladas. Teria portanto
reservas de 9 anos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quando estava à venda a
Companhia de Merro Velho, a oferta veio
para a minha mão. Levei esta carta ao Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Êle
disse que eu podia ficar tranqüilo, que um
milhão de libras, que eram 180.000
contos naquele tempo, seria comprada
pela Companhia Siderúrgica Nacional.
Voltei tranqüilo a São Paulo, não tomei
providência
alguma.
Aguardei
os
acontecimentos. Dois meses depois, pedi
demissão do Conselho de Volta Redonda,
tendo sido indicado para Embaixador na
Alemanha. Naquela ocasião, em conversa
com o Diretor do Banco do Brasil, se me
não engano, Sr. Adão, eu lhe disse:
Adão, você já pagou os 180 milhões?
Eu entreguei a oferta ao Presidente
Juscelino."
O fato é que perdemos a
oportunidade de ter êsse depósito, que
pertence à Nova-limense. Eu não sabia
que Volta Redonda tinha grandes
depósitos.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – De fato, de itabirito temos
grandes reservas. Quanto a manganês,
temos o suficiente para trabalhar. No que
diz respeito a calcário, o Brasil é muito
rico.
Um dos grandes problemas, no
Brasil, é o do carvão. Infelizmente, até
agora, temos sòmente o de Santa
Catarina. V. Ex.ª Senador José Ermírio
conhece
perfeitamente
as
suas
impurezas, o alto teor em cinzas e alto
contingente de enxôfre. Poderíamos
melhorar o teor em cinza, com a
aplicação mais adequada do carvão
secundário. Seria o carvão de vapor.
Certa feita, com a ajuda do
pessoal de Senta Catarina, constituímos
uma sociedade – a SOTELCA, para
produzir energia elétrica, que deveria

estar feita desde 1959, já produzindo e
construindo carvão, Infelizmente assim não
foi possível, e com isso vem encarecendo o
carvão nacional empregado na siderurgia,
baixando o rendimento da siderurgia,
indiscutivelmente. Mas, estou certo de que
tão logo a SOTELCA possa entrar em
funcionamento consumindo a totalidade do
carvão a vapor em que se possa
aperfeiçoar um pouco mais, melhorar,
diminuir o teor de cinza do carvão nacional.
Com isto êle poderia ter emprêgo de
maior percentagem no campo siderúrgico.
Embora o carvão nacional tenha preço
mais elevado do que o estrangeiro, não é
êste assunto de uma emprêsa mas de
ordem geral, assunto de economia do
Brasil e quem deve pesar bastante êsse
problema é o nosso Govêrno através de
legislações nesta Casa.
Somos favoráveis a que de forma
alguma o carvão deixe de participar com
o seu contingente que nos dê o
desenvolvimento
daquelas
regiões
brasileiras que vivem do carvão ilegível
do funcionamento de usinas siderúrgicas.
Em casos de emergência – temos visto e
sentido que não é preciso haver guerra,
mas que basta um simples boato de
perturbação
internacional
–
temos
dificuldade de transporte marítimo. E
sentimos que a imposição nossa de
carvão começa a acelerar. Desejaríamos
que usinas siderúrgicas do nosso País
pudessem trabalhar com mais sossêgo e
garantia, embora com o nosso carvão
mais caro e com o trabalho um pouco
maior por parte dos seus técnicos, mas
que teve a compreensão por parte dêsses
mesmos técnicos, porque vale mais ter
segurança do que sempre ter de
trabalhar com matéria-prima importada.
O Brasil depende demasiadamente de
matéria-prima importada. Ilegível ir
progressivamente
substituindo
essa
matéria-prima,especialmente por aquelas
que temos possibilidades de aperfeiçoar.
O Plano de Carvão que está sendo
elaborado,
e
que
só
falta
ter
concretização, resolverá o problema do
carvão de Santa Catarina.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Presidente, só posso
agradecer ao General Pinto da Veiga as
informações aqui prestadas, as quais na
realidade, cada vez mais nos enche de
orgulho a grande emprêsa brasileira, o
seu destino, o seu futuro e a sua
participação no nosso desenvolvimento.
Saímos daqui satisfeitos por não ver a
tabela continuando como há poucos
meses, e sim, ao contrário, tomando o
rumo de acôrdo com a capacidade, com a
inteligência e com a sabedoria dos
administradores de Volta Redonda. Volta
Redonda foi de fato a pioneira da técnica
metalúrgica no Brasil, e – vamos dizer –
da siderurgia em nosso País porque
teve homens que aprenderam os
conhecimentos que o estrangeiro trouxe,
homens que souberam realizar em muito
pouco tempo o contrôle e a direção dessa
emprêsa, de que tanto se orgulha o
Brasil.
O SR. SENADOR ATÍLIO FONTANA:
– Sr. General Pinto da Veiga, com
referência ao consumo de carvão, em
Santa Catarina, V. Sª se referiu à
SOTELCA que passaria a consumir o
carvão a vapor, colaborando, dêste modo
para tornar o carvão siderúrgico mais
econômico às usinas. O consumo de
carvão a vapor, em Santa Catarina,
segundo parece, estará na dependência da
Eletro-siderúrgica do Estado, porque, o
consumo interno de energia elétrica,
na própria região do carvão, estará
contribuindo para o consumo do carvão a
vapor.
A SOTELCA como V. Sª sabe, já
iniciou seus trabalhos com a instalação de
turbinas de duzentos e cinquenta mil
quiloates e há outras emprêsas, também,
que entrarão em funcionamento em breve.
Um dos pontos altos da questão
é a instalação da Eletro-siderúrgica em
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Santa Catarina que passaria a consumir
parte da energia elétrica, produzida com o
carvão a vapor, o que seria, naturalmente,
uma complementação. Além disto os
navios que vão buscar o carvão em
Santa Catarina poderiam levar o
minério àquelas unidades siderúrgicas,
barateando o frete do carvão, uma
vez que os navios que fariam o
transporte, quando viessem apanhar o
carvão, levaram minérios, por exemplo,
descarregando parte do custo sôbre o
minério.
Gostaria de saber de V. Ex.ª, como a
Siderúrgica Volta Redonda é uma das
principais acionistas por fôrça da lei
votada, da Cia. Siderúrgica Santa
Catarina em que pé está o andamento
desta.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Vale ressaltar o mais alto
espírito público porque, onde se funda
uma siderurgia, como a COSIPA, ela lá
está ajudando, apesar de estar criando
um competidor. Ela vai para lá, com todos
os seus conhecimentos, dar o auxílio
precioso à nova emprêsa.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Sou um dos grandes
entusiastas dêsse assunto. Tive apoio
com telefonemas
que muito me
desvaneceram. A SUDESPE constitui
para mim uma necessidade.
Acho que o Brasil precisa ter uma
experiência de usina siderúrgica perto do
carvão. O mundo inteiro tem, nós não
devemos fugir àquilo que o mundo
sàbiamente tem realizado.
Quando projetamos, estruturamos,
no ano de 1958, a SUDESPE, o projeto
veio às portas dêsse Congresso, que
demorou um pouco para aprová-lo. Os
números todos apresentados, eram
inteiramente desatualizados.
Naquela época tínhamos um pedido
para fazer uma usina de cem mil
toneladas de lingote, naquela região.
Tínhamos também pedido de verba de
um bilhão de cruzeiros e meio. Hoje isso
não é verba.
Sei que houve nova solicitação de
novos recursos para poder dar corpo a
êsse empreendimento e o capital dessa
emprêsa foi a vinte bilhões de cruzeiros.
Houve, porém, uma falha digamos assim,
na estrutura da SUDESPE na ocasião em
que a lei passou pelo Senado.
Tenho em mãos um livro dando a
verdadeira posição da SUDESPE,
hoje.
Atualmente
o
Govêrno
está
estabelecendo um planejamento. Foi
contratado com o Banco Mundial, um
levantamento, não sòmente energético,
como siderúrgico. Naturalmente que,
havendo cobertura de um banco mundial,
teríamos maior facilidade na obtenção de
financiamento.
O relatório deverá ser apresentado
por essa equipe, e dará a orientação
siderúrgica do Brasil.
Está sendo estudado pela Comissão
do
Banco
Mundial,
buscando
a
solução definitiva para o problema
siderúrgico brasileiro, o que muito nos
alegra, porque é um estímulo a Volta
Redonda.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Já que essa Comissão
vai entregar tal trabalho brevemente,
V. Sa. não poderia enviá-lo a esta
Comissão?
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Creio que sexta-feira já estará
aqui.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – É porque nós já estamos mais
ou menos esclarecidos, diante das
explicações que V. Sa. nos prestou. E em
plenário poderemos discutir o problema
com segurança.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Acredito realmente que êsse
trabalho da Comissão do Banco Mundial
trará solução para o problema siderúrgico
brasileiro.
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Aliás, conforme conversa
que mantive com o Deputado
Osmar Dutra, sei que S. Exa.
levará para plenário o contingente
de dados que possui sôbre a
SUDESP, as condições que
atualmente oferece, dados êsses
que serão considerados nesse
planejamento, porque difìcilmente
o Brasil fará um outro estudo tão
detalhado quanto êsse que se
fará com relação ao planejamento
siderúrgico. As emprêsas que não
tiverem seus empreendimentos
relacionados por êsse trabalho
terão dificuldades em, futuramente,
obterem financiamentos.
Dessa forma, Srs. Senadores,
penso
que
a
oportunidade
é ímpar, da SUDESPE se
concentrar nesse estudo realizado
por uma equipe do Banco
Mundial. Essa equipe já estêve
em Volta Redonda, discutiram
conosco todos nossos problemas,
com os melhores técnicos que
êles possuem, pois o Govêrno
deu um caráter de imparcialidade
ao assunto, buscando uma
equipe que, amanhã, nos dará
um
verdadeiro
cartão
de
visitas para irmos a qualquer
banco e conseguirmos obter o
financiamento desejado.
Então a SUDESP deve
apresentar um trabalho que possa
ser enviado a essa equipe do
Banco Mundial, mas que seja
apresentado por alguém que possa
discutir de igual a igual, pois, êles
possuem técnicos para todos os
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assuntos.
Quando
estiveram
em Volta Redonda, gastaram
conosco dois dias, visitando todos
os setores, e isso acompanhados
com o que tínhamos de melhor de
nossa equipe.
Então, que se leve o
problema da SUDESPE ao Banco
Mundial para que a SUDESP
participe dêsse planejamento
geral.
O
SR.
PRESIDENTE
(Senador Sigefredo Pacheco): –
Ouvimos com muita atenção e
com
espírito
patriótico
a
exposição feita por V. Sa. Ela foi
feita em linguajar simples, conciso
e real. São profundos os
conhecimentos que V. Sa. tem,
não só da Siderurgia como da
Siderurgia em todo o Brasil, como
a COSIPA, a USIMINAS e outras.
Constatamos também que V.
Sa. incorporou a Siderúrgica
Nacional no seu sentimento. V. Sª
sempre diz a minha Siderúrgica, a
minha usina. Sou daqueles que
acredita que não se realiza nada
se não se entrega o coração ao
trabalho.
A Companhia Siderúrgica
Nacional é motivo de orgulho
nacional e podemos classificá-la
em duas épocas.
A organização da Companhia
chegou até a prever a crise de
aço no Brasil, e inteligentemente
diminui a sua produção para
que ela não participasse da sua
crise de acumular estoques
caríssimos, perdendo, portanto,

a sua eficiência. Assim, segundo
a
orientação
traçada,
a
Companhia muito tem melhorado
a produção nacional no seu
todo. Portanto, General, só temos
louvores e elogios a V. Exa.
e aos seus colaboradores da
Companhia Siderúrgica Nacional.
Agradecemos a sua exposição
e a presteza e boa vontade
com que atendeu à nossa
convocação.
O SR. GENERAL PINTO DA
VEIGA: – Desejava dizer duas
palavras,
agradecendo
a
consideração que os membros da
Comissão tiveram para comigo,
propiciando esclarecer a situação
passada, atual e futura da
nossa Companhia Siderúrgica
Nacional. Quando falo, às vezes,
na minha companhia desejo
dizer que a incorporei no meu
trabalho, pois que há 19 anos
lá estou. Iniciei como Engenheiro
de Minas de Carvão, depois
fui
para
a
Produção
de
Beneficiamento, tratei da parte
de
minérios,
fui,
também,
Superintendente de MatériasPrimas, depois Vice-Presidente
e, hoje, acidentalmente, estou
no cargo de Presidente da
Companhia Siderúrgica Nacional.
O SR. SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – Naquele
tempo todo o mundo falava
que o carvão nacional não
servia para a siderurgia e V. Exa.
teve a glória de poder caminhar
e seguir e ritmo que deu ao Bra-
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sil, pelo menos cobrindo uma
boa parte de suas necessidades
nesse produto tão precioso para a
siderurgia.
Trabalhei
bastante
nesse
campo e me sinto satisfeito de ver
realizado, em parte, aquilo que
penso sôbre siderurgia. Quando
falo assim, quero dizer que nada se
faz em lugar algum, se não se tiver
uma equipe em que confiamos.
Temos sempre que confiar no
companheiro ao lado. Em uma
estrutura como a nossa, temos que
ter sempre confiança no Brasil e no
que trabalha ao nosso lado, porque,
sem essa solidariedade humana
jamais sairemos vitoriosos nessa
luta que empreendemos. Nunca tive
vocação para mandos demasiados.
Procurei
sempre
ser
um
companheiro ao lado dos que
trabalham comigo.
Quero agradecer a consideração
dos ilustres membros da Comissão e
espero que, em qualquer outra
oportunidade, ainda que não em
uma comissão formalizada, fornecer
os dados que desejarem sôbre
nossa
Companhia.
Porque,
dentro desta Casa do Congresso,
poderemos fornecer os elementos
básicos para que o País marche
para o destino que para êle todos
nós desejamos. Muito obrigado.
O
SR.
PRESIDENTE
(Senador Sigefredo Pacheco): –
Nada mais havendo que tratar,
declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão, às 18
horas.)
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SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

rias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de
segurança, a servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C.N.), que institui o Quadro do
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art . 70, § 3º, da
Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e dá
Constituição e do art. 1º, nº IV do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para em sessões conjuntas a realizarem- outras providências.
se nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº
137, de 1965 no Senado que dispõe sôbre pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor publico civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de
1966, que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de
1966, que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o
Conselho Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente

Cédula
1
2

Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66
(C.N.), que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior,
cria o Conselho Nacional de Comércio Exterior e dá outras
providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6

Em 2 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no Senado,
que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniá-

5ª SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
JOAQUIM PARENTE E RAUL
GIUBERTI

Matéria a que se refere
§§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 54.
§ 3º do art. 59.
Art. 64.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:

SENADO FEDERAL
Wilson Gonçalves.

José Feliciano.

EXPEDIENTE

Pedro Ludovico.

Dix-Huit Rosado.

TELEGRAMAS

Nelson Maculam.

Heribaldo Vieira.

Mello Braga.
Irineu Bornhausen.

Júlio Leite.

Antônio Carlos.

José Leite.

Guido Mondin.

Eduardo Catalão.
Josaphat Marinho.

Às 14 horas e 30 minutos
acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Edmundo Levi.
Eugênio Barros.
Joaquim Parente.

Matéria a que se refere
§1º do art. 1º do projeto.
Parágrafo único do art. 2º.
SESSÃO CONJUNTA

SESSÃO CONJUNTA

ATA DA 3ª SESSÃO, EM 28 DE
JULHO DE 1966

Veto
1º
2º

Jefferson de Aguiar.
Eurico Rezende.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.

José Cândido.
Sigefredo Pacheco.
Menezes Pimentel.

Aurélio Vianna.

Waldemar Alcântara.

Péricles Pedro.

Lino de Mattos.

O

SR.

PRESIDENTE

(Joaquim Parente): – A lista
de

presença

comparecimento
Senadores.

acusa
de

28

Havendo

o
Srs.

número

legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede
à

leitura

da

ata

da

sessão

anterior, que é aprovada sem
debates.

Do Prefeito Municipal de
Itumbiara, Goiás, de 6 de julho; e
do Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Montes
Claros, Minas Gerais, de 12 de
julho, nos seguintes têrmos:
Senador Auro Soares Moura
Andrade – DD. Presidente
Senado Federal – Brasília – DF.
76 de Itumbiara Go 184 64 67-66.
Comunico
Vossência
Delegado
Polícia
loval
invadiu sábado meu Gabinete
despacho pazendo-me ameaças
sentido conseguir sob pressão
policial
meu
afastamento
cargo Prefeito desta cidade.
Ante abominável procedimento,
solicito
ilustre
Senador
providências sendo fazer respei-
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tar minha autoridade Prefeito eleito pelo
povo consagrador votação. Saudações
cordiais, – Sebastião Xavier Júnior,
Prefeito Municipal.
Serviço Radiotelegráfico de Minas
Gerais – Radiograma.
O Radiotelegrafista de Montes
Claros. – Minas Gerais – Nº 50 – data: 127-66 – Hora 20,00
Senador Auro de Moura Andrade –
Presidente Congresso Nacional – Brasília
– DF.
Em nome entidades presentes
quarto encontro regional Associações
Comerciais Minerais realizado nesta
cidade manifestamos Vossência apoio
regulamentação Emenda Constitucional
nº 18 vg em caráter urgência vg para
vigência a partir de primeiro janeiro 1967,
medida
máxima
importância
para
fortalecimento economias brasileira e
regionais como fator de racionalização
fiscal de moralização. – Alberto Celestino
Ferreira
–
Presidente
Associação
Comercial e Indústrial.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Está finda a leitura do
expediente.
Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho, primeira orador
inscrito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Rogo a especial atenção de V.
Excelência, Sr. Presidente, para as
considerações que vou desenvolver,
porque abrangem, em verdade, uma
questão de ordem relativa à Constituição
e ao Regimento, quanto às prerrogativas,
à organização e ao funcionamento do
Congresso Nacional e de cada uma de
suas Casas.
Precisamente a 1º de julho, ou seja,
no dia imediato ao em que entrou em
recesso o Congresso Nacional, o Poder
Executivo baixou o Ato Complementar nº
14. Em quatro artigos, dispôs sôbre
matérias da competência privativa do
Congresso Nacional e de cada uma de
suas Casas.
Em três dos quatro artigos são
desrespeitados frontalmente pelo menos
dez artigos da Constituição Federal e
vários do Regimento Interno desta Casa.
No Art. 1º o Ato Complementar nº 14
prescreve que:
"Aos
membros
das
Câmaras
Legislativas
federais,
estaduais
e
municipais que renunciavam aos seus
mandatos não serão dados substitutos".
No Art. 2º estipula que,
"Ressalvados os afastamentos para
ocupar função no Poder Executivo,
sòmente será feita convocação de
suplente
no
Congresso
Nacional,
Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais em caso de licença não
inferior a um ano".
O parágrafo único dêsse Art. 2º
estabelece que,
"Excetuados
os
casos
de
afastamento para ocupar no Poder
Executivo, de nenhum modo poderá ser
interrompida a licença, da qual tenha
decorrido a convocação de suplente".
Por fim, o Art. 3º estatui que:
"Em
qualquer
dos
casos
mencionados nos Arts. 1º e 2º, o quo-
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rum será determinado em função dos
lugares efetivamente preenchidos."
Como se vê, o Ato, em três dos seus
quatro artigos (o último trata apenas de
sua entrada em vigor), dispõe sôbre
matéria que a Constituição especifica e
reserva à competência exclusiva do
Congresso Nacional.
E' sabido que em seu Artigo 36 a
Constituição previu a existência de três
podêres
harmônicos
porém
independentes entre si. E assim prevendo
a Constituição enunciou, no capítulo
próprio, o que era e é atribuição do
Congresso e de cada uma de suas
Casas.
Assim, no art. 40, a Carta de 46
expressamente estipula que
"A cada uma das Câmaras compete
dispor, em regimento interno, sôbre sua
organização, polícia, criação e provimento
de cargos".
No art. 52, sem permitir dúvida de
qualquer natureza o legislador constituinte
prescreveu que, no caso do artigo
antecedente, isto é, de Deputado ou
Senador investido na função de Ministro
de estado, de Interventor federal ou
secretário de estado, e no de licença,
conforme estabelecer o regimento interno
ou de vaga de Deputado ou de Senador,
será convocado o respectivo suplente.
E, ainda para coibir qualquer
interpretação estranha e porventura restritiva
da competência do Congresso, o parágrafo
único do artigo 52 acrescenta que,

"Não
havendo
suplente
para
preencher a vaga, o presidente da
Câmara interessada comunicará o fato ao
Superior
Tribunal
Eleitoral
para
providenciar eleição".
O resguardo do interêsse público
pela inconveniência da eleição, faltando
prazo demasiado curto para término da
legislatura, não foi esquecido. Por isso, o
legislador constituinte esclareceu, desde
logo, que não se processará eleição se
faltarem menos de nove meses para o
têrmo do período.
O art. 1º do Ato Complementar nº
14 varre, como se fôsse coisa
imprestável, tudo quanto está disposto
nesses artigos a que acabo de fazer
menção. E' que, como visto, o artigo 1º
estipula:
"Aos membros das Câmaras
Legislativas Federais, Estaduais e
Municipais que renunciarem aos seus
mandatos
não
serão
dados
substitutos".
Mas a Constituição é ainda ofendida
quanto a outros dispositivos, envolvidos
grosseiramente em disposições que
pretenderam ser anulatórias do Ato
Complementar. O art. 42 da Constituição
é desta clareza:
"Em cada uma das Câmaras salvo
disposição constitucional em contrário, as
deliberações serão tomada por maioria de
votos, presente a maioria do seus
membros".
Êsse dispositivo, que é básico,
desdobra-se em outras normas, que
prevêem
igualmente,
a
forma
de
apuração do quorum em diferentes delibe-

rações do Congresso. Assim, o Artigo 45,
§ 2º, ordena – note-se bem – ordena que
a Câmara interessada delibere sempre
pela maioria dos seus membros.
O art. 53, em seu parágrafo único,
declara que:
"Na organização das Comissões de
Inquérito, se observará o critério
estabelecido no parágrafo único do Art.
40".
O parágrafo único do art. 40 por sua
vez, prescreve:
"Na constituição das comissões
assegurar-se-á, quanto possível, a
representação proporcional dos Partidos
nacionais que participem da respectiva
Câmara".
É evidente que nos dois dispositivos
citados se estabelece correlação entre a
composição de cada Casa do Congresso
e a constituição das comissões, para
assegurar, aos partidos, representação
proporcional, segundo o número de seus
membros. Vale dizer que, reduzido o
número de composição do Congresso ou
de cada uma de suas Casas, prejudicada
estará a proporcionalidade, sobretudo em
momento como o presente, em que as
Casas do Congresso foram diminuídas no
seu quorum por atos de arbítrio do
Govêrno instituído em abril de 1964.
Mas a violação da Constituição, no
particular da composição do Congresso
Nacional, não se resume a êste aspecto.
Há outras faces graves do problema. É
que a Constituição, em outras cláusulas,
especifica um quorum determinado para a
deliberação a respeito de certas matérias.
Assim, no art. 59, número 1, a
Constituição preceitua que:
"Compete privativamente à Câmara
dos Deputados a declaração, pela maioria
absoluta de seus membros, da procedência
ou improcedência da acusação contra o
Presidente da República".
Se prevalecer o Ato Complementar
que estabelece que o quorum é o das
cadeiras efetivamente ocupadas, a
Constituição está sendo posto abaixo e o
Congresso, as houvesse de deliberar a
propósito, deliberada sem o quorum
específico na Constituição previsto. Há
mais, porém: no Artigo 62 a Constituição
determina:
"Compete privativamente ao Senado
Federal julgar o Presidente da República
nos crimes de responsabilidade e os
Ministros de Estado nos crimes da
mesma natureza, conexos com os
daqueles".
E no § 2º a Constituição,
expressamente, inscreve o seguinte:
"O Senado Federal só proferirá
sentença condenatória pelo voto de dois
terços dos seus membros".
Quantos são os membros do
Senado,
segundo
a
Constituição?
Quantos, entretanto, poderão ser os
membros do Senado, segundo o Ato
Complementar que proibe a convocação
de suplentes, se houver renúncia e se
houver licença por menos de um ano?
Pela Constituição são 66 os
Senhores Senadores, mas, pelo Ato
Complementar, serão os que estiverem
eventualmente funcionando, pois que a
composição do Senado se reduzirá, quer
se houver renúncia, quer se houver
Senador licenciado por menos de um ano.
E assim estará, por uma norma
discricionária mas de caráter comum,
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violada a Constituição e alterada a
composição do Senado Federal.
Há outro dispositivo da Constituição,
porém, igualmente violentado pelo Ato
Complementar. Nos têrmos do Art. 72, da
Constituição, os projetos de lei rejeitados
ou não sancionados só poderão ser
renovados, na mesma sessão legislativa,
mediante proposta da maioria absoluta
dos membros de qualquer das Casas.
Pelo Ato Complementar, uma vez que
ocorra renúncia ou se verifique licença
inferior
a
um
ano,
reduz-se
automàticamente a composição do
Senado ou da Câmara e, em
conseqüência, um projeto rejeitado
poderá ser renovado por maioria que não
é a maioria prevista na Constituição.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Com muito prazer.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Senador Josaphat Marinho, V. Ex.ª fala
em nome da oposição e, eu quase diria,
em nome de quantos investidos de um
mandato popular desejam ser fiéis ao
juramento feito quando da investidura do
seu mandato. De um lado, a Constituição
da República a que juramos obediência,
fidelidade; do outro lado, o ato do
Presidente da República que V. Ex.ª
comenta. Creio que V. Ex.ª vai chegar, se
já não chegou, a um determinado fim:
qual o comportamento das Mesas da
Câmara e do Senado em face de texto
claríssimo da Constituição da República.
Repito: V. Ex.ª não está falando em seu
nome pessoal, individualmente, como
Senador pelo Estado de Ruy. V. Ex.ª fala
em nome daqueles que juraram fidelidade
à Constituição da República.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Muito obrigado a V. Ex.ª, Senador Aurélio
Vianna, por seu aparte, e lhe adianto que
chegarei exatamente à conclusão a que
V. Ex.ª acaba de fazer menção.
Sr. Presidente, postos à margem os
dispositivos concernentes ao Congresso
Nacional, o Ato Complementar ainda é
flagrantemente violador das cláusulas
constitucionais
que
proclamam
e
asseguram a autonomia dos Estados e
Municípios.
Segundo o art. 18 da Constituição,
cada Estado se regerá pela Constituição
e pelas leis que adotar, respeitados os
princípios constitucionais estabelecidos.
Observados êsses princípios, cada
Estado constituiu seu govêrno e sua
administração, inclusive seu poder
legislativo. E as constituições locais, entre
outras normas, fixam es pertinentes à
organização e ao funcionamento das
assembléias
legislativas.
O
Ato
Complementar passa, de roldão, sôbre
todos êsses preceitos, prescrevendo as
normas a que me referi, que anulam os
locais sôbre a convocação de suplentes
nas assembléias legislativas e o próprio
funcionamento das respectivas câmaras.
Mas o Ato ainda afronta o art. 28 da
Constituição, que assegura a autonomia
dos municípios, pela eleição do prefeito e
dos vereadores e pela administração
própria, no que concerne ao seu peculiar
interêsse.
Também as câmaras municipais não
foram poupadas na sua competência,
pois que o Ato Complementar se estende
até elas, usurpando-lhes prerrogativas
essenciais, como essas usurpadas foram
ao Congresso Nacional e às assembléias
legislativas.
Mas, deixando às assembléias e às
câmaras de vereadores o uso dos
recursos legais próprios, cabíveis perante
o Poder Judiciário, volto ao que é
particular ao Senado.
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Violadas as normas constitucionais
que acabo de enunciar, violados foram,
por igual, os dispositivos regimentais que
nos orientam e que vigoram – convém
que se saliente – como verdadeiras
regras complementares da Constituição.
Uma
vez
que
a
Constituição,
expressamente confere a cada uma das
Câmaras, do Congresso dispor sôbre sua
organização e funcionamento, em Regime
Interno, como declara, é óbvio que o
Regimento
equivale
a
uma
lei
complementar.
Dir-se-á que, sendo o Regimento lei
complementar, pelo Ato Complementar
poderia ser alterado. Não. Evidentemente
são da mesma hierarquia as duas classes
de normas, mas ocorre que, quando a
Constituição confere ao Congresso a
competência de dispor, em Regimento,
sôbre sua organização e funcionamento,
dá-lhe outorga exclusiva e privativa. E
essa
exclusividade
e
privatividade
resultam
daquele
outro
preceito
fundamental, da divisão dos podêres,
entre si harmônicos e independentes.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Ex.ª em aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
tem razão e não tem. A divergência reside
em se conectar e seu pronunciamento no
tempo e no espaço. V. Ex.ª examina o Ato
Complementar como se estivéssemos na
plenitude do regime democrático. Não
estamos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Eu
já esperava essa explicação de V. Exa.
O SR. EURICO REZENDE: –
Estamos, isso sim, na plenitude do
esfôrço da construção de uma nova
democracia, não aquela outra que nos ia
conduzindo para o caos e para o abismo
da letalidade social. V. Ex.ª não ignora,
òbviamente,
que
houve
o
Ato
Institucional nº 1 e que há, em plena
vigência, o Ato Institucional número 2.
Êste é um instrumento vigoroso da
execução da política revolucionária.
Então, é fora de dúvida que o Ato
Institucional nº 2, assim como o de nº 1,
deu à política nacional um sentido
intervencionista:
intervenção
no
Parlamento – que é uma concessão da
Revolução; intervenção no Judiciário, ao
suspender as garantias de vitaliciedade
e outras. Então, se V. Ex.ª estivesse
argumentando num regime em condições
de absoluta normalidade e de plena
serenidade democrática, teria razão. Mas,
V. Ex.ª não pode desgarrar-se do sistema
atual, que é transitório e que atende aos
imperativos, às conseqüências e às
implicações de
uma anormalidade
constitucional
que
busca
uma
normalidade
e
uma
estabilidade
democrática para futuro próximo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, é absolutamente inaceitável o
insustentável o que acaba de declarar o
nobre
Senador
Eurico
Rezende.
Felizmente, foi êle mesmo como um dos
juristas da Bancada do Govêrno, que se
incumbiu de demonstrar, por ato próprio,
que êsse texto é nenhum, é inexistente, E
que, ainda há cêrca de vinte e quatro
horas, S. Ex.ª, procedendo como deveria
proceder, interrompeu, contra êsse Ato,
sua licença e reassumiu sua cadeira de
Senador. Está neste Ato, entretanto, a
seguinte declaração no parágrafo único
do art. 2º:
"Excetuados
os
casos
de
afastamento para ocupar funções do
Poder Executivo, de nenhum modo
poderá ser interrompida a licença da qual
tenha decorrido a convenção do
suplente."

E o suplente de S. Ex.ª estava em
exercício.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Exa.?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. EURICO REZENDE: – Vamos
entrar no caso específico e que V. Exa.
coloca deveres do meu egoísmo
responder. O caso é meu. Em primeiro
lugar devo dizer que não há contradição
nenhuma entre o que disse a V. Exa., em
aparte, e a circunstância de eu haver
interrompido a licença. V. Exa. talvez não
cite, nesta Casa, um precedente sequer
segundo o qual o parlamentar houvesse
esgotado todo o período de licença pelo
Plenário. A regra geral é a reassunção
antes do término da licença. Em primeiro
lugar. Em segundo lugar entendo – e
peço que V. Exa. me ofereça nesse
sentido a sua boa companhia –...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Estou ouvindo V. Exa. atentamente.
O SR. EURICO REZENDE: –
...que
o
Ato
Complementar
concernente à figura da licença não
atingiu os casos já encontrados no
início de sua vigência. As licenças já
deferidas
obedecem
às
normas
regimentais e constitucionais antes em
vigor na espécie. Tanto assim que
estamos tendo o prazer de ter mais de
um nobre suplente em exercício, após
eu haver reassumido. De modo que, se
eu
tinha
razões
jurídicas
para
reassumir, essas razões me deram
outro prazer e outro contentamento – o
de ter a oportunidade de poder debater
êsse assunto com V. Exa., de permeio
com o agradecimento que gravo nos
Anais da Casa, pelo fato de verificar
que V. Exa. já estava com muita
saudade do seu colega, e que minha
presença aqui lhe causa alguma
emoção
ou,
pelo
menos,
uma
preocupação, o que para mim muito
cativante.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A
anormalidade a que se refere o Senhor
Eurico Rezende garantiu todos os direitos
constitucionais e foi até tolerante com
seus adversários, e essa anormalidade
excepcional a que S. Exa. alude não
respeita nada nem Legislativo, nem
Judiciário, nem os direitos individuais.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exa. poderia concluir dizendo que, no
momento a normalidade é a insegurança.
Sr. Presidente, efetivamente, é com
grande prazer que vejo de nôvo, neste
Plenário, o nobre Senador Eurico
Rezende. E louvei o seu gesto porque S.
Exa., reassumindo, demonstrou – dizia eu
– por ato próprio, a ineficácia da norma
complementar do Poder Executivo.
Preferiu proceder como determina o
Regimento, no seu art. 44:
"É lícito ao Senador desistir, a
qualquer tempo, de licença que lhe tenha
sido concedida".
O SR. EURICO REZENDE: –
Permita V. Exa. insistir num ponto, num
ângulo, e seria rápido.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas, de duas uma – estou respondendo
o aparte de V. Exa. – ou o Ato
Complementar é norma discricionária,
de caráter constituinte, como quer S.
Exa., ou não é. Se é terá como tôda
norma
constitucional
vigência
automática aplicando-se aos fatos que
devam produzir efeito no curso de sua
vigência.
Se
não
produz
efeito
automático
sôbre
as
conseqüên-
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cias dos atos em curso, norma
constituinte não é. E, então, caberá à
Mesa fazer com êste ato o que fêz S.
Exa. considerá-lo letra inexistente.
Nem, podia ser de outra forma,
Senhor Presidente. A própria organização
discricionária do Govêrno se incumbiu de
distinguir o ato institucional e o ato
complementar. E se limitou: primeiro,
porque o Ato Institucional de abril de 1964
manteve a Constituição Federal com as
alterações que enumerou; segundo,
porque o Ato Institucional nº 2 manteve a
Constituição
Federal,
salvo
as
modificações decorrentes do ato do
comando revolucionário, e as que dêle
mesmo resultaram, do Ato Institucional nº
2.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permita-me V. Exa. agora o aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Um
momento.
Porém, o Ato Institucional nº 2 foi
mais preciso porque estabeleceu, em seu
art. 30, que o Presidente da República
poderia "baixar atos complementares do
presente". Note-se bem: não se trata de
competência
ampla,
indeterminada
genérica. Não, Senhor Presidente! O que
está no Art. 30 do Ato Institucional nº 2 é
limitativo:
"O Presidente da República poderá
baixar atos complementares do presente".
Ora, "baixar atos complementares do
presente" só pode significar estabelecer
normas que discriminem, desdobrem,
completem normas prescritas no Ato
Institucional. O Ato Institucional nº 2 não
cuidou de licença de parlamentar, não
cuidou de convocação de suplente, não
cuidou de quorum do Congresso. A que
título pois se invoca o Art. 30, para tentar
legitimar o Ato Complementar nº 14?
V. Exa. tem o aparte.
O SR. EURICO REZENDE: – Insisto
em que V. Exa. tece considerações como
se estivéssemos num clima de absoluta
integridade democrática. Não estamos.
Mas, veja V. Exa.: quando o Govêrno
baixou o Ato Institucional manteve
realmente a Constituição. Porém, êste
mesmo Ato, como o Ato anterior – e V.
Exa. poderá examinar melhor – dá
absoluta flexibilidade ao Poder Executivo.
Estamos num regime em que o Executivo
é qualificadamente forte. Não é o caso de
se dizer se isso é um bom ou um mal; se
um mal se o mal é desnecessário ou
necessário.
Estou
examinando
a
realidade,
Excelência.
Para
não
perdermos muito tempo, prefiro examinar
a realidade. Pelo Ato Institucional nº 2, o
Executivo pode fazer o que quiser, neste
País.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente num país civilizado, a
realidade não pode transformar-se em
hipocrisia.
O SR. EURICO REZENDE: – Por
isso não estou sendo hipócrita...
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Então V. Exa. está confessando que
hipócrita é o Govêrno. Porque, quer no
Ato Institucional nº 1, quer no nº 2, num e
noutro, em seu Art. 1º, está prescrito,
literalmente que a Constituição Federal é
mantida, com as modificações constantes
dêles. Quer dizer, tudo quanto por êles
não foi modificado, em vigor está, na
forma da Constituição.
A realidade a que S. Exa. se refere,
para
prevalecer,
qualificará
como
hipocrisia os atos institucionais. Mas nós
não podemos continuar aqui funcionando
à base de hipocrisias. Temos que invocar
as normas prevalentes para merecer o
respeito público.
Mas, não é só isso. Contra o
argumento de S. Exa., vou dar resposta
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definitiva com o mais insuspeito autor que
se pode invocar para os revolucionários,
nesta quadra da vida brasileira em que o
valor das regras não se compatibiliza com
a realidade, segundo um de seus ilustres
intérpretes, nesta Casa.
Sr. Presidente, ao ser eleito pelo
Congresso e perante êle tomar posse, o
Presidente da República fêz esta
declaração em ênfase assinalável:
"Defenderei e cumprirei com honra e
lealdade a Constituição do Brasil.
Cumprirei
e
defenderei
com
determinação, pois serei escravo das leis
do País e permanecerei em vigília para
que todos as observem com exação e
zêlo. Meu govêrno será o das leis, o das
tradições e princípios morais e políticos
que refletem a alma brasileira".
O SR. EURICO REZENDE: – Onde
está a contradição, Excelência?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A
contradição está em que o Presidente se
declara um servo da Constituição e das
leis, e V. Exa. o proclama um chefe sem
podêres limitados.
O SR. EURICO REZENDE: – O ato
institucional é uma lei. Êle está usando a
prerrogativa que lhe deu o instrumento
constituinte que é o Ato Institucional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Vou admitir, para argumentar com V.
Exa., que o Ato Institucional tenha
natureza constituinte. Porém, o Ato
Complementar não a tem. E se nenhum
dos atos institucionais cuidou do
funcionamento
do
Congresso,
da
convocação de suplentes, da concessão
de licença, da formação de seu quorum,
não pode fazê-lo um Ato Complementar.
O SR. EURICO REZENDE: – Se o
Ato Institucional, como V. Exa. reconhece
para
argumentar,
tem
validade
constituinte, o Ato Complementar, por ter
uma relação de causa e efeito, e até de
acepção gramatical, tem-na também,
porque òbviamente o Ato Complementar
é um instrumento executório do Ato
Institucional. O Ato Institucional é um ato
de intervenção, assim o interpreto. E,
sendo um ato de intervenção, esta
alcança o Poder Executivo, o Poder
Legislativo e o Poder Judiciário. É o meu
pobre pensamento, mas expresso com
franqueza e boa vontade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não pode ser êste o pensamento de um
jurista. Pode ser a escapatória de um
advogado de defesa, e de réu
indefensável. Na hipótese, só poderia
haver instrumento executório, como
referiu S. Exa., se houvesse uma regra
institucional para ser praticada, para ser
cumprida.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas
isso existe no Ato Institucional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Nenhuma regra de caráter institucional
dispôs ou dispõe sôbre a matéria de que
se trata. O Ato Institucional delimitou as
matérias que refogem da Constituição.
Conseqüentemente o que não pode ser
regulado, como desdobramento de Ato
Institucional, só por outro Ato Institucional
pode ser previsto, já que o Presidente da
República, depois de se haver declarado
incompetente para modificar o Ato de abril
de 1964, dois outros já baixou, negandose a si mesmo. Mas sem Ato Institucional
não, pois que o Ato Complementar
corresponde a uma lei.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Exa.
estranha e condena o que chama de afronta
à Constituição e às regras internas corporais
do Congresso Nacional, e que é o Ato
Complementar que dispôs sôbre a licença de
parlamentares. Mas é bom que se alcance,
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não agora o estudo jurídico, mas a
memória dos fatos. Êsse Ato Institucional
nº 2 nasceu, na quase totalidade da sua
extensão e dos seus desígnios, se não na
sua
totalidade
em
virtude
do
comportamento do Congresso. V. Exa.
recorda-se perfeitamente de que o Ato
Institucional número 2 foi inspirado
naquilo que o Executivo considerou como
sendo uma crise que o Congresso
Nacional estava criando contra êle. Então,
surgiu o Ato Institucional nº 2 justamente
para alcançar certas resistências e
recalcitrâncias
que
ocorriam
no
Congresso Nacional, ou melhor dizendo,
na Câmara Federal dos Srs. Deputados.
Então, não estranhe V. Exa. que, com
base nesse Ato Institucional, surjam Atos
Complementares que, nos seus efeitos,
tenham conexão com o Congresso
Nacional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, Sr. Presidente. Essa interpretação,
além de absurda, afronta o próprio Ato
Institucional. V. Exa. não o leu para bem
defender o Govêrno. O que o Govêrno
quis extrair da soberania do Congresso,
pela ameaça de rejeição de suas
proposições, o que o Poder Executivo
quis obter em conseqüência, desfêz no
próprio Ato. Está no Art. 27:
"Ficam sem objeto os projetos de
emenda e de lei enviados ao Congresso
Nacional
que
envolvam
matéria
disciplinada no todo ou em parte no
presente Ato".
O SR. EURICO REZENDE: – V. Exa.
cita um artigo que me dá razão:
intervenção no Congresso para evitar a
rejeição de uma mensagem.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Aquilo que o Govêrno quis anular, por
influência da reação do Congresso,
anulou expressamente, mas ainda não
chegamos ao estado de suprimir
competência
do
Congresso
por
interpretação extensiva.
O SR. EURICO REZENDE: –
Absolutamente!
Ninguém
mais
interessado
em
que
cesse
a
anormalidade do que nós.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Assuma o Govêrno dito "revolucionário", a
responsabilidade, se o quer, de baixar
outro Ato Institucional para ainda mais,
reduzir a competência do Congresso. Não
podemos aceitar, e estou certo de que a
Mesa do Senado não aceitará, que assim
se proceda por intermédio de Ato
Complementar.
O SR. EURICO REZENDE: – Quero
ressalvar que nenhum de nós deseja o
prolongamento dessa anormalidade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas é o que V. Exa. está defendendo.
O SR. EURICO REZENDE: – Estou
argumentando,
Excelência,
com
a
legislação da anormalidade.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não, Excelêscia, tenha paciência.
O SR. EURICO REZENDE: –
Ninguém, neste País, nem o Sr.
Presidente da República, deseja a
manutenção dêsse estado de coisas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exa. não pode transformar a subjetividade
do seu pensamento na objetividade dos
fatos.
O Govêrno estabeleceu, como
medidas discricionárias, as que julgou
convenientes, nos Atos Institucionais.
Autolimitou-se quanto ao mais, mantendo
a Constituição. Tudo, portanto, que não
estiver expresso nos Atos Institucionais
não pode ser traduzido como matéria de
autoridade discricionária, e do âmbito de
atos complementares.
O que se fêz neste País foi uma
revolução pela metade. Eu diria,
segundo a linguagem da boa técnica
jurídica e de Sociologia Política: um

golpe militar. Se queiriam suprimir as
garantias constitucionais na sua inteireza,
a Constituição não podia ser mantida.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Exa.
fala em golpe militar. Êste existiu, sim, na
Argentina.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – O
Senador Eurico Rezende diz que o
Presidente da República tem podêres
excepcionais, podêres absolutos, pode
tudo em nome da revolução. Mas não
revogou os artigos da Constituição que
nos dão competência exclusiva para
aquelas deliberações a que V. Exa. se
refere.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Exatamente.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Então, nós estamos diante do
seguinte dilema: há uma Constituição,
mantida pelo poder revolucionário e
há um Ato Complementar que, sem
anular, sem derrogar aquêles artigos
da
Constituição,
objeto
dos
comentários de V. Exa. a êles se
contrapõe
colocando,
então,
o
Congresso no dilema de ou obedecer
à Constituição que jurou obedecer e
que foi mantida pelo poder, como
disse bem V. Exa., dito revolucionário
ou obedecer a um Ato Complementar
que
não
derrogou
princípios
constitucionais, mas que a êsses
princípios se contrapõe. A que
obedecermos nós? Creio que penetrei
no pensamento de V. Exa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Exatamente o que estou salientando Sr.
Presidente: O Ato Complementar uma vez
admitido, corresponde, na hierarquia das
normas, a uma lei. O seu nome mesmo
diz: complementa, completa, desdobra o
Ato Institucional no que êste fôr expresso.
Se assim é – e de outro modo
legìtimamente não pode ser ato
complementar não altera a Constituição.
Se não altera a Constituição e se a
Constituição dispõe, como assinalei
citando-lhe
os
artigos
sôbre
a
competência e o funcionamento do
Congresso, o Ato Complementar nº 14, é
nenhum, é regra inexistente, porque
afrontoso à Constituição.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Nobre
Senador, não seria mal, creio, sabermos
qual o entendimento da Câmara dos
Deputados, a respeito dessa momentosa
questão suscitada por V. Exa.?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Comunico a V. Exa. que, a esta hora ou
dentro de alguns minutos, o nobre
Deputado Martins Rodrigues estará na
tribuna da Câmara interpelando a Mesa
nos têrmos em que agora o faço no
Senado. Mas a decisão de uma Casa não
depende do pronunciamento da outra,
uma
vez
que
elas
desdobram,
isoladamente, suas atividades. Poderão
coordenar-se para uma interpretação
conjunta que seria, aliás, louvável, dada a
magnitude do assunto. Na obsta,
entretanto, que a Mesa do Senado
promova os meios para uma decisão
cabível, tendo em vista o Regimento
Interno da Casa e as normas
constitucionais
peculiares
ao
funcionamento desta Casa.
O art. 47 do Regimento diz no
número II que:
"Ao Presidente compete velar pelo
respeito às prerrogativas do Senado".
Diante das normas constitucionais e
regimentais, espero que V. Exa., to-
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mando
conhecimento
destas
ponderações, como questão de ordem ou
pela forma que se lhe afigurar mais
adequada, ofereça a esta Casa, em
tempo próprio, pronunciamento ou
decisão da Mesa sôbre como interpreta o
Ato Complementar nº 14.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Permita-me nova intervenção?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Creio
que V. Exa. faz à Mesa interpelação já
pràticamente
desnecessária.
A
interpretação dada ao caso do Senador
Eurico Rezende é exatamente o que V.
Exa. defende da tribuna.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Releve-me V. Exa. que salienta, tendo em
vista o aparte do nobre Líder Aurélio
Viana, que esta solicitação não é apenas
pessoal, é também do Movimento
Democrático Brasileiro. Não sei se a
Mesa vai considerar definitivamente
interpretado o ato na forma por que
resolveu o caso pertinente à reassunção
do nobre Senador Eurico Rezende. Estou
certo, porém, de que, qualquer que seja a
orientação, a Mesa vai decidir atentando
em que um Poder que abdica de suas
prerrogativas aliena o respeito público.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Respondendo à questão-deordem levantada pelo nobre Senador
Josaphat Marinho, em longa apreciação a
respeito do Ato Complementar nº 14, esta
Presidência tem a declarar o seguinte: –
tratando-se de matéria da maior
relevância e de alta indagação jurídica,
julga por bem encaminhar o discurso de
V. Exa. à Comissão de Constituição e
Justiça que, com seu douto parecer, nos
proporcionará meios de darmos a
resposta adequada ao assunto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Muito obrigado a V. Exa., Senhor
Presidente, pelo pronto encaminhamento
da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Tem a palavra o nobre
Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, ao consagrar
dispositivos que garantiram suporte
financeiro aos chamados organismos
regionais, a Carta de 1946 abriu novas
perspectivas para a ação administrativa
do Poder Público em nosso país.
À Comissão do Vale do São
Francisco e à Superintendência do Plano
de Valorização Econômica da Amazônia
seguiram-se a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste e a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização da Região da Fronteira
Sudoeste do País. O sistema de
administrações regionais adquiriu tal
expressão que, em 1964, pela Lei nº
4.344 de 21 de junho o Congresso criou
um Ministério para coordená-lo.
O grande problema, nascido da
admissão dêsse sistema, paralelamente
ao organograma tradicional, tem sido a
divisão das tarefas.
Já antes, quando da criarão de
órgãos autárquicos criados para atender à
disciplinação
e
ao
amparo
de
determinadas atividades econômicas, a
questão aflorou. O Ministério da
Agricultura, especialmente sofreu um
processo
de
esvaziamento
que
provocou quando da criação do Instituto
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Brasileiro do Café, rigorosa reação
comandada pelo então Ministro João
Cleophas.
A única fórmula capaz de evitar
tais inconvenientes é a ação dos
organismos regionais através de
planos perfeitamente definidos –
capazes de impedir o paralelismo de
serviços, a dispersão de recursos e
permitir a ação conjunta dêsses
organismos com os Ministérios.
Tais planos, prevendo obras
próprias, obras em colaboração com
entidades públicas ou particulares, e
cooperação financeira para obras
federais, estaduais e municipais, darão
às tarefas dos organismos regionais a
temporariedade e a objetividade que
justificaram a sua criação.
Quando em 1956, o Congresso
aprovou o projeto que se transformou
na Lei nº 2.970, de 28 de novembro de
1965, criando a Superintendência do
Plano de Valorização da Região
Sudoeste do País, tinha em mira dar
ao Poder Executivo um instrumento
capaz de, em tempo determinado e
com objetivos certos, resolver os
problemas econômicos da região.
Nada mais e nada menos que isso.
No Executivo, a proposição nascera
de um estudo realizado pelo então Chefe
do Serviço Nacional de Pesquisas
Agronômicas, Engenheiro Agrônomo
Felisberto Camargo, sôbre a situação da
pecuária e da agricultura do Sudoeste
Gaúcho. Na gestão do Ministro Ernesto
Dorneles, a matéria foi refundida e
encaminhada mensagem ao Congresso.
Na Câmara, – quando examinado pela
Comissão de Finanças, sendo relator o
então Deputado José Frapelli, o projeto
foi emendado pelo Deputado Ilrio Correa
da Costa e por mim, de modo a que o
nôvo órgão estendesse sua jurisdição às
regiões do Oeste Catarinense, Sudoeste
do Paraná e Sul de Mato Grosso. Nesses
têrmos foi o projeto aprovado e
transformado em lei.
Inicialmente, a lei previu a
aplicação anual, na região, de
500.000.000, assim distribuídos à
120.000.000 para o Rio Grande do Sul,
80.000.000 para Santa Catarina,
100.000.000 para o Paraná é idêntica
quantia para o Mato Grosso.
Era prevista uma elevação anual
de 10% naquela dotação.
O órgão, dirigido por um
Superintendente, possui um Conselho
compôsto de representantes dos
Estados beneficiários. Os problemas a
que se deve dedicar de natureza
regional, – são os de educação, saúde,
agricultura, transportes comunicações
e energia elétrica. Como se vê, um
elenco variado e extenso.
Dispunha, igualmente, a lei que,
nos Estados, manteria a superintencia
Delegacias Regionais para coordenar
os serviços.
Após dez anos de criada, um
balanço
das
realizações
da
Superintendência não é tarefa fácil.
Faltam os elementos oficiais.
Nunca recebi um relatório de suas
atividades. Na Mensagem que o Exmo.
Sr.
Presidente
da
República
encaminhou ao Congresso, ao início
da sessão legislativa ordinária dêste
ano, lê-se:
A Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Região da
Fronteira Sudoeste do País criada pela
Lei número 2.976, de 28 de novembro de
1965, tem a finalidade precípua de
promover a elevação do padrão de vida
das populações da região em que atua e
integrá-las na economia nacional,
mediante atividades no campo da
educação e cultura, saúde, va-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
lorização da terra, incremento da
produção, expansão das vias de
comunicação,
abastecimento,
industrialização,
eletrificação,
pesquisas e exploração geral.
Os recursos utilizados pelo órgão
estão vinculados ao Fundo de
Valorização Econômica da Região da
Fronteira. São constituídos dos
dotações orçamentárias, suprimentos
ou
contribuições
das
demais
entidades,
juros
de
depósitos
bancários e produto de operações de
crédito.
No princípio de 1965, cuidou-se
da reorganização e da formulação de
novas diretrizes de trabalho para os
Departamentos
Técnicos
da
Superintendência.
Estudou-se
também, nessa época, a divisão da
área de jurisdição da Faixa da
Fronteira em sub-regiões para efeito
de descentralização dos trabalhos do
órgão.
Foram
efetuados
ainda
levantamentos estatísticos e pesquisas
de
caráter
sócio-econômico,
objetivando
obter
informações
indispensáveis para a execução
racional dos diversos itens constantes
do Plano de Aplicação daquele ano. A
elaboração do orçamento de 1966,
dentro
de
moldes
técnicos
recomendados,
foi
outra
das
preocupações do órgão, visando ao
aproveitamento racional das verbas
que lhe são destinadas.
A União destinou recursos, de
janeiro a setembro de 1965, para a
SPVERFSEP, sob a forma de
dotações orçamentárias no montante
de 665 milhões e 135 mil cruzeiros.
Dêsse total, registra-se como despesa
de capital a importância de 179
milhões.
O investimento representa menos
de um têrço dos recursos, o que
justifica a preocupação da entidade em
levar a cabo estudos de base, a fim de
criar condições futuras para o
aparecimento de projetos e planos
convenientemente integrados, com
uma escala de prioridade já definida.
Atendida tal finalidade estará a
SPVERFSP capacitada a coordenar
efetivamente os empreendimentos
mais aconselháveis para a área sob
sua ação.
Programa para 1966
São três as características
principais
do
programa
da
Superintendência para 1966:
1) Procura dar continuidade ao
Plano de 1965;
2º) Enfatiza a necessidade de
estudos
e
pesquisas
básicas
necessárias para o planejamento
sócio-econômico da região;
3º) Dá prioridade aos aspectos
relacionados com os setores da
educação e saúde da região.
Como
vêm
os
Senhores
Senadores, a mensagem pouco diz a
propósito das realizações da fronteira
sudoeste.
No programa de 1966, dá-se
prioridade aos setores da educação e
saúde.
Não me ocorrem as razões dessa
preferência em relação ao meu
Estado. Êle recebe, anualmente desde
que aplique e preste contas do que
recebeu interiormente, considerável
auxílio para o desenvolvimento do
têrmos do Plano Nacional de
Educação.

Por outro lado, o setor de saúde
vem, na região, sendo atendido pela
iniciativa particular, com a cooperação
do Estado e do Ministério de modo,
tanto quanto possível, satisfatório.
A região comportaria, é verdade,
um grande estabelecimento para
moléstia de caráter social, mas não me
consta que essa iniciativa esteja nas
cogitações da Superintendência.
Assim, nesses dois setores, a
ação da Superintendência não pode
nem deve ter caráter prioritário. Sua
ação deve ser supletiva dos esforços
do Estado e dos municípios.
Na verdade a região do Oeste
Catariense apresenta dois grandes
problemas de natureza regional:
Energia e Transportes.
Êstes devem ser os pontos a
serem
objeto
do
plano
da
Superintendência. E por falar em
plano, até hoje o órgão não elaborou
trabalho que mereça êsse nome.
Programas de trabalho anuais não
bastam! E' necessário um plano que
venha, como ocorre com a SUDENE,
ao Congresso, para, com o sufrágio
dos representantes do povo, ganhar
fôrça e condições de realização.
A tramitação dos planos da
SUDENE no Congresso tem sido a
nossa. Mas, ao fim beneficiado é o
órgão e a região que, com o respaldo
da lei, ganham autoridade para obter
os recursos necessários à realização
das obras previstas.
Em Santa Catarina, no setor
energético, o que a Superintendência
deve equacionar é o meio de socorrer
com recursos os empreendimentos já
em andamento na região a saber:
Usina Bom-Sucesso, em Caçador;
Usina Santa Cruz em Capinzal; Usina
do Chapeuzinho, em Xanxerê e usina
do rio das Flores do Cime – hoje sob
administração federal, na pessoa do
grande engenheiro Waldemar Eduardo
Magalhães – em São Miguel do Oeste,
e as linhas de transmissão necessárias
a que a energia nelas gerada chegue a
todos os centros produtores da região.
No Setor dos transportes, o que a
Superintendência deve fazer é, em
Santa Catarina, tomar a seu cargo a
construção das pontes sôbre o rio
Uruguai. Não é de hoje que clamo pela
construção das pontes do oio-Erê,
Passarinhos, Mandaí e Itapiranga.
A primeira e a terceira – Goio-Erê
e Passarinhos – já tiveram iniciada sua
construção. O problema será apenas,
o de apressamento das obras, através
de colaboração financeira.
A ponte sôbre o Golo-Erê está
sendo construída com recursos da
Aliança para o Progresso. A obra, ia
em bom ritmo quando, em agôsto do
ano passado, as grandes cheias do
Uruguai destruiram o que já fôra feito.
Tenho informações de que os
trabalhos foram reiniciados. A ponte de
Passarinhos também teve suas obras
arrasadas pelas águas daquela
enchente.
A
par
do
auxílio
para
prosseguimento dessas duas grandes
obras, a Superintendência, para
cumprir a sua finalidade, deve
concentrar seu recursos na construção
das
outras
três
pontes
simultâneamente ou dentro de uma
previsão que consulte às suas
disponibilidades financeiras.
Êste deve ser o ponto nº 1 do
Plano que, após 10 anos, ainda não
veio à luz.
A dispersão de recursos, através de
convênios de pequena expressão, pode
ser uma atividade supletiva. Nada
mais. Para se impor, a Superinten-
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dência na de realizar obras de sentido
regional
e
autêntica
expressão
econômica.
As pontes sôbre o rio Uruguai –
cuja construção interessa vivamente
ao Rio Grande e a Santa Catarina e
exige aprimorada técnica, pois é
necessário que não venham a impedir
o tráfego dos balsas de madeira que
demontam a República Argentina –
são obras há muito reclamadas.
Telegramas e ofícios das autoridades
de Itá, Palmitos, Itapiranga e São
Miguel
do
Oeste
solicitando
providências.
Examinei
o
problema
em
profundidade. Os Estados não têm
recursos para resolvê-los. O mesmo
ocorre com o DNER. A solução, pois,
será interessar a Superintendência do
Plano de Valorização da Região da
Fronteira Sudoeste do País.
E' o que visam as palavras que
acabo de proferir.(Muito bem! Muito
bem! Palmas).
COMPARECEM MAIS OS SRS.
SENADORES:
José Guiomard
Arthur Virgílio
Zacharias de Assumpção
Sebastião Archer
Barros Carvalho
Silvestre Péricles
O SR. PRESIDENTE (Raul
Giuberti): – Sôbre a mesa ofício que
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
Senhor Presidente:
De acôrdo com o Regimento e
como Líder em exercício, indico o
Senador Antônio Carlos Konder Reis
para membro titular da Comissão de
Constituição e Justiça, em substituição
ao Senador Gay da Fonseca.
Sala das Sessões, 28 de julho de
1966. – Senador Wilson Gonçalves,
Vice-Líder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – A Presidência designa o
Senador Antônio Carlos para a
substituição pedida. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Está finda a hora do
expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do
Parecer nº 679, da Comissão de
Economia, sôbre o Ofício nº 319, de 45-65, do Presidente da Associação das
Federações Rurais do Estado de São
Paulo, encaminhando apreciação do
seu Departamento do Café a respeito
do embarque da safra 1965-1966
(Parecer pelo arquivamento.)
A discussão do parecer foi
encerrada em 27 do corrente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam e
parecer,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
Está aprovada. O ofício será
arquivado.
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E' o seguinte o parecer aprovado:
PARECER Nº 679, DE 1966
Da Comissão de Economia, sôbre o
Ofício nº 319, de 4-5-65, do Presidente da
Associação das Federações Rurais do
Estado de São Paulo, encaminhando
apreciação do seu Departamento do Café
a respeito do embarque da safra
1965/966.
Relator: Sr. Attilio Fontana
A Federação das Associações
Rurais do Estada de São Paulo
encaminhou ao Senado Federal, para
conhecimento,
apreciação
do
seu
Departamento do Café sôbre o embarque
da safra de 1965/1966.
Diz o trabalho em referência que "em
1963, a produção exportável do mundo foi
de apenas 49.139.485 sacas de café. A
importação, porem, foi de apenas
48.637.000 sacas, devendo ter havido,
além dos estoques já existentes, uma
sobra de mais 362.485 sacas. Para a
exportação verificada, a África concorreu
com 12.397.000 sacas, sendo 9.297.750
de robusta e 3.099.250 de arábicos. A
Ásia e a Oceânia exportaram 1.647.000 e
o hemisfério ocidental figurou com
34.587.000 sacas de arábicos, e o Brasil,
nesse total, com 19.514.000, tendo
vendido mais do que sua produção
exportável, que era de apenas 19 milhões
de sacas, retirando o excedente de seus
estoques".
O texto prossegue com a observação
de que os consumidores de café não têm
todos o mesma gôsto. "Uns procuram os
cafés suaves, como os americanos das
regiões setentrionais, os escandinavos e
os alemães; outros preferem até os de
aroma de iodofórmio. Alguns reclamam
torrações de um castanho claro; e vários
desejam uma torração forte, para a
composição de uma bebida espumante. E
quase todos levam a efeito blands,
entrando na composição, além dos moles,
os cafés duros e os robusta, que são
neutros, não têm gôsto, nem cheiro e
fazem massa".
Criaram-se várias faixas de consumo
diferentes, através do Brasil, cada uma
delas
com
preferência
para
um
determinado tipo de café.
De outro lado, a assombrosa
fertilidade do solo paranaense passou a
criar caso grave para a economia
cafeeira, por fôrça de normas que foram
impostas ao Estado do Paraná no que se
refere à comercialização externa de suas
safras. O IBC – voltamos a transcrever o
texto – "ao invés de estudar a
possibilidade de colocação do produto
paranaense, estabeleceu-lhe uma indireta
proibição de vendas para o exterior, de
forma a possibilitar-lhe durante três anos,
em que êle colheu 39 milhões de sacas, a
exportação de sòmente dez milhões, por
Paranaguá. E' que o obrigatório, registro
mínimo de suas vendas permaneceu com
a diferença de um centavo de dólar
abaixo do preço oficial dos cafés
embarcados em Santos.
Assim, aquêle pôrto não pôde
colocar-se nos mercados exteriores,
concorrendo com cafés que lhe são
semelhantes, de forma que o Govêrno foi
compelido a comprar-lhe as sobras
colossais,
impondo
uma
enorme
contribuição aos frutos remetidos para
fora.
De um ano a esta parte, essa política
foi definitivamente consagrada pelas
resoluções do Instituto, que passou a
adquirir, no interior, a um só prêço de
40 mil cruzeiros a saca, todo o café
do tipo 3/6 para melhor, até com
66 defeitos por 300 gramas, e nos
portos a levar a efeito, sem nenhum
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ágio para os finos, a conversão das
cambiais resultantes das vendas, com
saque de 43 cents (agora 42) para librapêso, a 45 mil cruzeiros por unidade
embarcada.
A consequência foi a paralisação de
São Paulo e do Sul de Minas. Todos os
cafeicultores e até as cooperativas
passaram
a
sujar
seus
grãos
beneficiados, levando a efeito misturas de
seus artigos bons, até dos suaves, com
grãos de tipos baixos, para fazerem os
5/6, a serem vendidos ao Govêrno.
Observa então o texto que o que tem
significação é que não "tendo em
prateleiras os finos cafés arábicos, para
atender as ordens de seus chentes, o
Brasil foi deixando de vender, enquanto
seus freguêses procuraram em outras
partes as mercadorias que desejavam. Os
americanos apresentaram uma queda de
1% em seu consumo.
Em oito meses, como está
assinalado à página 102 "Coffee Annual",
vendemos a todos nossos tradicionais
compradores menos do que a metade
vendida no ano anterior. Nesse período a
remessa foi de apenas 9.896.808 sacas.
Agora, precisamos programar nosso
comportamento, na safra 1965/1966, que
o Govêrno avalia em 36 milhões de sacas
e os americanos em 23.750.000 (Coffee
Annual, de 1964, pág. 70). Deve o IBC
continuar a impor aos produtores
brasileiros essa terrível equalização, por
baixo? Devemos continuar a produzir café
para vender ao Govêrno.
Parece-nos que não.
O Govêrno, marcada uma quota de
expurgo de cinco por cento e uma série
de equilíbrio de trinta e cinco, que
continuará a pertencer ao embarcador,
não deverá comprar nenhum café do
interior. Em compensação, os sessenta
por cento destinados aos mercados, a
serem liberados pela ordem dos
embarques, deverão numa relativa
liberdade de comércio, dar a seus
possuidores, aproximadamente, o valor
internacional do produto. O sistema de
defesa de preços estáveis, aprovado pela
Organização Internacional do Café,
proposto pelo Brasil, deve desenvolver-se
satisfatòriamente, não reclamando uma
atuação singular dêste País, marcando
registros mínimos, o que importaria na
defesa do teto das cotações de limite do
Acôrdo, passando a garantir a venda dos
concorrentes, por baixo. Proporíamos
então, que o Govêrno impusesse um
saque único de trinta dólares por saca, a
uma conversão igual a novena por cento
da taxa do câmbio livre, o que lhe daria
uma arrecadação de 5.475 cruzeiros por
saca, admitindo que sejam negociados
livremente os restos dos valôres da
venda. Esta liberdade fará desaparecer
tôdas as fraudes de faturamento e
determinará uma composição, cada vez
maior, de cafés finos, para a reconquista
dos mercados pelos brasileiros. O poder
público, por seu Banco oficial, teria
apenas o dever de financiar 60% da safra,
à base de 80% do seu valor".
O
trabalho
encerra,
como
procuramos mostrar neste relato, segura
análise do que se passa em nosso País
no setor da economia cafeeira, bem bem
como alinha valiosas sugestões às
autoridades governamentais, para o
melhor ajustamento da nossa política de
café aos reais interêsses do País.
Propomos, assim, que esta Comissão
de Economia tome, conhecimento do

trabalho em tela – e que seja êle
arquivado.
Sala das Comissões, em 22 de junho
de 1966. – Adolpho Franco, Presidente –
Attílio Fontana, Relator – José Leite –
José Feliciano – Domício Gondim –
Ermírio de Morais.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 42, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº
120-C-64, na Casa de origem), que
dispõe sôbre o hasteamento das
Bandeiras dos Estados pelo Congresso
Nacional, tendo pareceres (números 514,
515 e 604, de 1966) das Comissões:
Diretora, nos têrmos da Emenda
Substitutiva que apresenta; de Educação
e Cultura, pela aprovação do Substitutivo
da Comissão Diretora; e de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade
e
juridicidade da Emenda Substitutiva, e
propondo reexame por parte da Comissão
Diretora.
Em votação o substitutivo, que,
aprovado, prejudica o projeto.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está aprovada. Prejudicado o
projeto.
Vai à Comissão de Redação.
E' o seguinte o Substitutivo
aprovado:
EMENDA SUBSTITUTIVA
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nas sessões solenes e nas
comemorativas de datas cívias, o
Congresso
Nacional
hasteará
as
bandeiras, dos Estados da Federação.
Parágrafo único. O hasteamento farse-á no recinto, em local próprio, e
defronte ao palácio do Congresso.
Art. 2º Fica instituída a Distinção
Parlamentar a cidadãos estrangeiros não
residentes no Brasil, em nível de
condecoração nos mesmos graus das
Ordens do Mérito nacionais.
Parágrafo único. A Distinção será
conferida por ato do Conselho constituído
pelas duas Mesas das Casas do
Congresso Nacional.
Art. 3º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
E' o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 42, DE 1965
(Nº 120-C-1964, na Câmara)
Dispõe sôbre hasteamento das
Bandeiras dos Estados pelo Congresso
Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nas sessões solenes e nas
comemorativas de datas cívicas, o
Congresso
Nacional
hasteará
as
bandeiras dos Estados da Federação.
Art. 2º O hasteamento far-se-á
no recinto, em local próprio, e
defronte ao Palácio do Congresso
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Art. 3º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE – (Joaquim
Parente): – Item 3:
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 544, de 1966, da Comissão de
Finanças, sôbre o Ofício nº 117, de 1966,
do Sr. Presidente da Fundação das
Pioneiras
Sociais,
encaminhando
Relatório de suas atividades e cópia do
Balanço correspondente ao exercício de
1965. (Parecer pelo arquivamento.)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Se nenhum Senador quiser fazer uso
da palavra, encerrarei a discussão
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o parecer. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovem,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O parecer será
arquivado.
É o seguinte o parecer arquivado:
PARECER Nº 544, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Ofício nº 117, de 1966, do Sr. Presidente
da Fundação das Pioneiras Sociais,
encaminhando
relatório
de
suas
atividades
e
cópia
do
balanço
correspondente ao exercício de 1965.
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Fundação das Pioneiras Sociais,
por seu Presidente, enviou ao Senado
Federal, pelo Ofício nº 117, de 22 de abril
de 1965, o relatório circunstanciado das
suas atividades e cópia do balanço
correspondente ao exercício de 1965.
A medida foi tomada face ao
disposto no parágrafo 5º do artigo 5º da
Lei nº 3.736, de 22 de março de 1960
(autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação das Pioneiras Sociais), que
prescreve:
"Art. 5º................................................
§ 5º A diretoria enviará à Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira
da Câmara dos Deputados e ao órgão
correspondente do Senado Federal, até o
dia 30 de abril de cada ano, relatório
circunstanciado
das
atividades
da
Fundação
no
exercício
anterior,
acompanhado de cálculo do custo per
capita de cada um de seus serviços e da
cópia do balanço da instituição, no qual
figurem,
discriminadamente,
as
respectivas rendas e despesas".
Tomando conhecimento da matéria e
nada havendo a considerar, opinamos
pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, em 27 de maio
de 1966. – Menezes Pimentel, Presidente
– Bezerra Neto, Relator – Adolpho Franco
– Lopes da Costa – Victorino Freire –
Jose Leite – Lobão da Silveira – Wilson
Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia. Não há oradores inscritos.
(Pausa.)
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Nada mais havendo que tratar, vou,
encerrar a sessão, designando para a de
amanhã, a seguinte:

(Sexta-Feira)

1964, que assegura aos empregados
de Sociedade Anônima o direito de
preferência para subscrever. 20%
(vinte por cento) dos aumentos de
capital da emprêsa, e dá outras
providências, tendo Parecer, sob nº
690, de 1966, da Comissão de
Redação, oferecendo a redação do
vençido em 1º turno.

1

3

Redação Final

Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 75, de
1964, que estabelece normas para
remessa pelo Tribunal de Contas e
apreciação pelo Congresso Nacional
dos atos denegatórios de registro e
de registro "sob reserva" (art. 77, §§
1º e 3º, da Constituição Federal),
tendo Parecer, sob nº 689, de
1966, da Comissão de Relação,
oferecendo a redação do vencido em
1º turno.

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 29 DE JUNHO DE 1966

Discussão, em turno único, da,
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 691, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
59, de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 242-B-65 na Casa de
origem), que aprova o Acôrdo entre o
Brasil e a Suécia para evitar a
Bitributação sôbre a Renda e o Capital.
2
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 47, de

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e
15 minutos).

ATAS DAS COMISSÕES
Comissão Especial, criada pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para "Proceder ao estudo e à
coordenação de medidas tendentes, ao
contrôle de preços da exportação das
matérias primas, minerais e produtos
agropecuários nacionais."
ATA DA 33ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 11 DE NOVEMBRO DE 1965
Aos onze dias do mês de
novembro do ano de mil novecentos e
sessenta e cinco, às quinze horas, na
Sala de Reuniões da Comissão de
Finanças do Senado Federal, sob a
Presidência do Sr. Senador Sigefredo
Pacheco, Presidente; presentes os
Senhores Senadores José Ermirio
(Relator), Attílio Fontana, Heribaldo
Vieira (Vice-Presidente), Raul Giuberti
e Argemiro de Figueiredo, reúne-se a
Comissão Especial do Senado Federal,
instituída com o Requerimento número
285, de 1965, para ouvir o depoimento
do senhor Doutor Augusto Trajano de
Azevedo Antunes, Presidente da
Indústria e Comércio de Minérios –
ICOMI. Acham-se presentes e, peIa
Presidência,
são
convidados
a
participarem
dos
trabalhos
os
Senhores Senadores Auro Moura
Andrade
(Presidente
do
Senado
Federal) – Dix-Huit Rosado – Guido
Mondim – Júlio Leite – Lopes da Costa
– Mem de Sá – José Guiomard – José
Leite, e, os Senhores Deputados,
Augusto de Gregório – Celso Passos –
Ormeu Botelho – Lino Braun – Gabriel
Hermes – João Calmou – Valdemar
Guimarães – Wilson Calmon – Antunes
de Oliveira – José Esteves – Valter
Batista e Janary Nunes.
Deixa de comparecer, por causa
justificada, o Senhor Senador José
Feliciano.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, sem restrições,
aprovada,
assinada
pelo
Senhor
Presidente e vai à publicação.
Dando inicio aos trabalhos, o
Senhor Presidente comunica aos Se-

nhores membros da Comissão a
presença do Senhor Engenheiro Augusto
Trajano de Azevedo Antunes, Presidente
da Companhia Indústria e Comércio de
Minérios – ICOMI, e convida sua
senhoria, juntamente seus assessores
diretos, a tomar assento à mesa dos
trabalhos.
Em prosseguimento, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador José Ermirio, Relator da
Comisssão, que, antes de formular as,
suas primeiras indagações ao depoente,
passa às mãos de sua senhoria o
mimeografo com as suas perguntas, em
número de dez, a fim de que, desta
forma, tenham os trabalhos um rápido e
perfeito ordenamento.
Os quesitos, pelo Senhor Relator
entregues ao depoente, são os seguintes: 1º)
– Sendo a ICOMI o principal exportador de
minério de manganês do país, e tendo as
mais favoráveis condições de transporte,
perguntamos por que a média do valor
dêsse minério exportado atinge apenas a
cêrca de 25 dólares a tonelada, quando nos
Estados Unidos êsse valor é de 81 a 82
dólares para o minério de 48% e de 75 a 78
dólares para o minério de 46%, de Mn?; 2º) –
Para que países é exportado êsse
manganês? Para que firmas e quais as
ligações dessas firmas com a ICOMI?; 3º) –
Sendo de grande utilidade para aquela
região a industrialização do ferro manganês,
para criar uma indústria de enormes
resultados para o país, porque motivo a
ICOMI não cogitou dessa industrialização?;
4º) – Como funciona a maioria de capital
brasileiro, que segundo consta, possui a
ICOMI? Qual a razão por que essa maioria
não tem voz ativa para a regularização do
preço do seu manganês exportado?; 5º) –
Que desenvolvimento tem feito a ICOMI no
Amapá, em comparação com grande parte
das outras indústrias nacionais, que em tôda
parte mantêm assistência social, médica,
dentária, hospitalar, sem nenhum favor do
Govêrno, quer através de concessões eu de
facilidades na importação dos respectivos
equipamentos?; 6º) – Qual a reserva de
minério ainda existente naquela região?; 7º)
Qual a média de exportação de minério de
manganês em 1964-1965?; 8º) – Qual o

preço do frete da tonelada dêsse minério
de Macapá e pôrto Americano?; 9º –
Existem acionistas da ICOMI, no exterior,
aqui
representados
por
empresas
estrangeiras domiciliadas no Brasil?; e,
10º) – A "Aços Anhanguera", de Mogi das
Cruzes, em São Paulo, é emprêsa
subsidiária da ICOMI? Tem acionistas no
exterior? No caso afirmativo, quem são?
Ao dar inicio às respostas aos
quesitos apresentados pelo Senhor
Senador José Ermirio, o Relator da
Comissão, o depoente, inicialmente,
agradece a honra de sua convocação
passando, em seguida, a dissertar, a
pedido da Presidência do órgão, sôbre o
tema específico, objeto do convite a êle
dirigido, ou seja, "a situação do mercado
interno e externo do pais, preços justos
do produto e a industrialização do ferromanganês".
No transcorrer da sua exposição
tem, o convidado, oportunidade de ilustrála com vários gráficos e mapas, os quais,
foram apresentados na seguinte ordem:
1º) – o de número um em que exibe os
principais consumidores mundiais de
manganês no período 1960-64, em ordem
decrescete, figurando no mesmo os
Estados Unidos, a França, a Alemanha, o
Japão, o Reino Unido e a Bélgica; 2º) –
de número dois, apresentando os
produtores mundiais no período 19601961, figurando com destaque entre os
mesmos o Brasil. Em ordens decrescante
de grandeza tais produtores são: a
Rússia, a União Sul-Africana, a Índia, o
Brasil, a China, o Gabão, o Gana e o
Marrocos; e, 3º) – o de número três,
especifica detalhadamente a posição das
jazidas do Amapá; (ICOMI) em relação
aos consumidores de Minério de
manganês produzido, que são, além do
próprio Brasil; os Estados Unidos, o
Japão, a Alemanha, a França, a Itália, a
Inglaterra a Tcheco-Eslováquia, a Bélgica,
a Polônia, a Noruega, a Espanha e a
Argentina.
Detendo-se no exame deste gráfico,
o Presidente da ICOMI, estendeu a sua
exposição, para explcar a política adotada
por
esta
emprêsa
acêrca
da
diversificação, cada vez maior, de
consumidores, com o intuito de diminuir
imprevistos internos que poderiam
prejudicar seriamente suas exportações,
caso dependesse de um só pais
consumidor, tais como greves recesso da
indústria siderúrgica, etc.
A seguir, passa a apresentar o
quarto gráfico no qual mostra, no
período 1935-1964, o preço médio CIF
por tonelada, do minério de manganês
de teor 46-48% Mn, no mercado
americano.
Prosseguindo, o Dr. Augusto Trajano de
Azevedo Antunes a respeito dos aumentos e
diminuições de preços, explicou, na
oportunidade, que os mesmos se deviam à
fatores internacionais conhecidos. Adiantando
ainda, que a curva ascendente a partir de
1939, era consequência direta da segunda
guerra mundial, voltando os preços a cair a
partir de 1954, com o término da mesma.
Informando também, que a partir de 1957, os
preços voltaram a cair, uma vez normalizada a
situação, queda esta mais acentuada em
virtude da entrada no mercado de
vários
competidores,
notadamente
a
República do Gabão e as greves da indústria
do aço, que atingiram os Estados Unidos.
Concluindo, afirma que a partir de
1964, entretanto, nota-se novamente uma
tendência aumentista de preços, re-
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cuperando-se o mercado daqueles fatores
negativos que acentuaram a sua queda.
Em prosseguimento, o depoente,
apresenta o quinto gráfico o qual se refere
circunstancialmente a exportacão de
minério feita pela ICOMI, desde a sua
entrada era operação em 1957 até 1964,
mostrando, inclusive o seu preço FOB por
tonelada longa e o volume de minério
exportado.
Finalizando, esta parte da sua
exposição, o Doutor Augusto Trajano de
Azevedo Antunes apresenta o sexto e
último gráfico, através do qual esclarece o
problema das reservas de manganês das
jazidas de Serra do Navio, no Território
Federal do Amapá. Comunicando, no
ensejo, que apasar das exportações feitas
ininterruptamente a partir de 1957 as
reservas
têm
aumentado
consideravelmente pois, partindo de uma
reserva de pouco mais de 10 milhões de
toneladas métricas em 1957, se situam
elas hoje acima de 32 milhões de
toneladas, não obstante as exportações.
Dando
continuidade
ao
seu
depoimento responde uma indagação do
Senhor Senador Mem de Sá, informando
que não conhecia qualquer outro produtor
mundial de manganês que vendesse o
seu produto – observada a identidade de
características físicas e químicas – no
mercado
internacional
a
preços
superiores áqueles abtidos pela ICOMI.
Finalizando,
atendendo
a
solicitação formulada pelo Senhor
Senador Dix-Huit Rosado, o depoente
disserta sôbre a ICOMI no Amapá, a
contribuição que a mesma tem dado
em "royalties" e impostos e os novos
investimentos que lá vem fazendo,
aplicando aos novos empreendimentos
uma percentagem dos lucros obtidos
com a exploração do manganês.
Terminando o seu depoimento formula
um convite á Comissão, para uma
visita às instalações da ICOMI, para
que, desta forma, êste órgão possa
verificar, "in loco", a exatidão de suas
afirmativas.
Findas as indagações, como o
Senhor Relator não desejasse outros
esclarecimentos, o Senhor Presidente
apresenta ao Senhor Doutor Augusto
Trajano de Azevedo Antunes os
agradesimentos da Comissão pela
presteza com que sua senhoria atendeu
ao apelo formulado pela Comissão. E,
prosseguindo, determina que os gráficos
e o trabalho apresentado pelo convidado
passem a fazer parte integrante da
presente
ata,
sendo
pubilcados,
juntamente o apanhamento taquígrafo,
tão logo sejam decifrados, como anexo,
no "Diário do Congresso Nacional" –
Seção II.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, às dezesseis
horas e cinquenta minutos, encerra a
presente reunião convocando, antes,
os Senhores membros da Comissão
para uma nova reunião, às dezessete
horas, quando serão ouvidos dois
técnicos da Secretaria da Agricultura
do Estado de São Paulo. E, para
constar, eu, J. Ney Passos Dantas,
Secretário da Comissão, lavrei a
presente ata que, uma vez lida,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 11 de novembro de 1965. –
Senador
Heribaldo
Vieira,
VicePresidente, ao exercício da Presidência.
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ANEXO DA ATA DA 33ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 11-11-65, ÀS 15 HORAS
Publicação devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Comissão
GRÁFICOS E TRABALHO À QUE O DEPOENTE FÊZ MENÇÃO NO CURSO DA SUA EXPLANAÇÃO:_____
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MANGANÊS DO AMAPÁ
INTRODUÇÃO

A descoberta e posterior dinamização
das jazidas de manganês de Serra do Navio
representa para o Brasil acontecimento
sócio-econômico de vulto, pela notável
influência exercida no robustecimento de
nossa pauta de exportações e na vivificação
de uma importante região nacional.
Com a maior parte de seu território
situado no hemisfério norte, setecentos e
sete quilômetros de fronteira com as Guianas
Francêsa e holandesa e uma costa do
Atlântico de 460 quilômetros, o Terrritório
Federal do Amapá, onde está o ponto
extremo norte do país (Cabo Orange ou Rio
Branco, Lat. 4º, 20’, 56”), é uma verdadeira
sentinela avançada ali mesmo no Oiapoque,
onde começam os limites geográficos do
Brasil no continente.
Embora a sua área seja pouco inferior
às dos Estados de Pernambuco, Paraíba e
Sergipe reunidos, totalizando 140.276 km2, a
sua população em 1960 somava 68.889
habitantes, dos quais 57.262 na zona do
Amapá – Macapá, indicando elevado grau de
rarefação demográfica. Ainda em 1960 a
zona do Aiapoque possuía apenas 3.969
habitantes e a de Mazagão 7.658. Entretanto,
de 1950, quando o censo somou 37.477, a
1960, o crescimento da população do
Território foi notável.
Parte integrante daquela Amazônia
caluniada de que nos fala Euclides da Cunha,
o clima do Amapá é bom caracterizado por
temperaturas mínima de 22.0º, máxima de
34.0º e média de 26.5º altura de chuva de
2.660.3 mm. e predominância de ventos
alísios.
Depois de séculos de luta em defesa da
integridade do solo brasileiro nos quais
avultam figuras de heróis, o Amapá se
projetou na história do país ao defender o
Barão do Rio Branco, em negociações
memoráveis, os seus limites com as Guianas,
o mais importante deles com a Guiana
Francêsa fixados em 1909 por laudo arbitral
do Presidente Hanser, da Suíça.
Da época de luta resta um monumento
impressionante, a Fortaleza de São José da
Macapá, uma das mais importantes
construções militares da era colonial
(construída de 1764 a 1782), e hoje Quartel
da Guarda Territorial.
A escassês de recursos diante da
enormidade
dos
obstáculos
naturais
dificultava de tal modo o desenvolvimento da
região, que o então Presidente da República,
Dr. Getúlio Vargas, dentro de um programa
de propiciar melhores condições a vastas
regiões desamparadas, desmembrou-a do
Estado do Pará, criando pelo Decreto número
5.812, de 12 de setembro de 1934, o
Território Federal do Amapá.
Desde então esforços apreciáveis vem
realizando a Administração Pública para a
elevação econômica e social do Território,
cuja fisionomia muito difere atualmente da
época que antecedeu à transformação.
A descoberta do manganês e sua
exploração anos depois, veio trazer um forte
estímulo ao progresso do Território, tanto no
que diz respeito à contribuição financeira, na
forma de “royalties”, impostos, salários,
pagamentos de bens de consumo e serviços,
como do ponto de vista social, pela maneira
por que a concessionária da exploração das
jazidas assiste a seus empregados e
colabora com a comunidade amazonense.
Com o espírito pioneiro e capacidade de
trabalho o povo do Amapá encontra novas
perspectivas, buscando sair do estágio
econômico baseado na indústria extrativa
vegetal comum à região (borracha, sementes
oleaginosos e madeiras), e em modestas
atividades agropecuárias, para as novas
formas agropastoris e a industrialização de
seus produtos naturais.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
De tal modo se modificaram as
condições de vida nas cidades constituídas
pela ICOMI para residência de seus
empregados, que estudiosos de problemas
sociais não hesitam em encontrar ali as
melhores provas da possibilidade de
instalação da civilização da zona equatorial.
No intutito de aumentar a capacidade de
produção local para o abastecimento de suas
vilas residenciais, a ICOMI organizou a
Fazenda Campo Verde, onde, através de
modernos processos, procura vencer as
dificuldades específicas que a região
apresenta para a agricultura e pecuária.
Visando a introduzir novos fatores de
produção na economia do Território, a ICOMI
vem realizando estudos em vários setores.
Assim é que investiga a exequibilidade
da cultura em larga escala do dendê no vale
do Rio Amapari, objetivando a produção do
valioso “palm oil”, de indispensável emprego
em determinados produtos da indústria
siderúrgica e matéria-prima para outras
indústrias. Uma vez provada a exequibilidade
da cultura, o passo seguinte será o estudo da
instalação
de
uma
usina
para
a
industrialização do dendê no Território.
Outro ponto importante a ressaltar é a
realização de estudos preliminares para a
instalação de uma usina de ferro-ligas, dos
quais resultaram um anteprojeto, baseado no
fornecimento de energia elétrica pela “Urina
Coaracy Nunes”. Esta usina ora em
construção, é em testemunho da contribuição
do manganês para o progresso do Território,
uma vez que se constrói com os “royalties”
pagos pela exportação do minério.
A colaboração da ICOMI se estende a
tarefas de não menor importância para a vida
do Território, como a construção de estradas
de penetração, colonização, plano de saúde
pública para a TFA e outras, pelo que a sua
presença no Amapá não se restringe à
simples mineração e exportação do
manganês de Serra do Navio, estendendo-se
a múltiplas esferas de benefícios sócioeconômicos.
O MANGANÊS DE SERRA DO NAVIO
As primeiras ocorrências de minério de
manganês no Território do Amapá foram
assinaladas pelo Engenheiro Josalfredo
Borges, quando, em 1934, realizou uma
viagem de estudos ao vale do Rio Amapari, a
serviço do Departamento Nacional de
Produção Mineral.
Desde então cresceu o interêsse pela
descoberta de riquezas minerais no Território
Federal do Amapá. Garimpeiros nômades
bateavam ouro nos baiixos e Igarapés,
enquanto esparsas e improfícuas excursões
arranhavam as margens dos rios à procura
de minério de ferro.
Em 1945 constatou-se a existência
de jazidas de minério de ferro no vale do
rio Vila Nova. Pouco depois foram levadas
ao Governador do Território, o então
capitão Janary Gentil Nunes, amostras
minerais encontradas no Rio Amapari, no
local denominado Serra do Navio, junto ao
igarapé da Pedra Preta. O Governador
encaminhou-as ao Departamento Nacional
da Produção Mineral, onde se verificou
tratar-se de minério da manganês de alto
teor.
No mesmo ano foram as jazidas
examinadas pelo geólogo Glycon de Paiva,
que,
verificando a
sua
importância,
recomendou imediato aproveitamento.
Cientificado
pelo Governador do
Território do valor da ocorrência mineral, o
Presidente Eurico Gaspar Dutra baixou o
Decreto-lei número 9.858, de 13 de setembro
de 1946, declarando reserva nacional as
jazidas descobertas e determinando o seu
estudo e aproveitamento pelo Govêrno
do Território Federal do Amapá sob a
orientação do Conselho Nacional de Minas e
Metalurgia.
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De acôrdo com o referido dispositivo
legal, foi publicado edital de concorrência
para arrendamento das jazidas à base de
pagamento de “royalty” por tonelada vendida,
sendo essa publicação secundada por carta
do Govêrno do Amapá aos possíveis
interessados no empreendimento, alertandoos sôbre o edital.
Atendendo a êste duplo convite a
Indústria e Comércio de Minérios S. A. –
ICOMI, mineradora de ferro em Minas Gerais,
compareceu em competição com outros
interessados e venceu a concorrência.
Em vista disto, o Govêrno Federal
autorizou o Govêrno do Território, pelo
Decreto número 24.156-47, a contratar com a
ICOMI o aproveitamento das Jazidas de
manganês.
Realizados
os
trabalhos
de
prospecção, verificou a concessionária ser
indispensável
o
investimento
de
considerável capital para a execução das
vultosas
obras
necessárias
a
um
aproveitamento econômico do minério.
Voltou-se, então, a ICOMI para o
Export-Import Bank de Washington, do qual
obteve um crédito até o limite de sessenta e
sete milhões e quinhentos mil dólares (US$
67.500.000,00) destinado não só às
despesas com a compra de equipamento no
exterior, como também aos gastos a serem
efetuados, no Brasil.
Dêsse crédito foram utilizados apenas
55 milhões de dólares sendo que o
empréstimo independeu de aval ou qualquer
outra responsabilidade do Govêrno Brasileiro,
tendo sido autorizado em despacho do então
Presidente, Dr. Getúlio Vargas.
O projeto executado
A importância do empreendimento
requereu um projeto de vulto, finalmente
executado com os seguintes pontos básicos:
– equipamento para extração e
instalações de beneficiamento do minério
construídos em plena selva, a duzentos
quilômetros para o interior da margem
esquerda do Rio Amazonas, em local antes
desabitado e só acessível pelo Rio Amapari,
a partir da localidade denominada Pôrto
Grande;
– estrada de ferro para o transporte de
minério da mina ao pôrto tendo de vencer
grande parte do seu trajeto varando a selva;
– embarcadouro de minério em
Santana, à margem esquerda do Rio
Amazonas e a 22 quilômetros de Macapá,
capital do Território.
Além destes pontos básicos, exigentes
de grandes instalações suplementares como
oficinas de manutenção, usinas de fôrça,
carpintaria, almoxarifado, depósitos, tanques
para combustível, etc., o plano compreendeu
a construção total de duas vilas residen-

ciais para os empregados e suas famílias.
AS JAZIDAS E SEU APROVEITAMENTO
Três contratos de concessão foram
outorgados à ICOMI a fim de permitir a
exploração, transporte e exportação do
minério de Serra do Navio.
O
primeiro
contrato
para
o
aproveitamento das jazidas foi firmado a 6 de
dezembro de 1947, posteriormente revisto,
de acôrdo com a autorização dada pelo
Decreto número 28.162 e minuta elaborada
pelo Conselho Nacional de Minas e
Metalurgia, por escritura pública de 6 de
junho de 1950 entre o Govêrno do Território,
na qualidade de delegado da União, e a
ICOMI.
O Congresso Nacional, pela Lei nº
1.235, de 14 de novembro de 1950 ratificou
os instrumentos acima referidos, registrandose a revisão pelo Tribunal de Contas da
União, em 19 de janeiro de 1951.
Pelo contrato a ICOMI se obrigou a
realizar pesquisas com o fim de determinar a
qualidade e a quantidade do minério
existente nas jazidas descobertas e a
possibilidade de seu aproveitamento.
Antes de findar o prazo que lhe fôra
cometido para pesquisas, a concessiónaria
comunicou ao Govêrno do Território ter
desenvolvido estudos que lhe permitiram
constatar a existência de um mínimo de
10.000.000 (dez milhões) de toneladas de
minério comerciável, tendo decidido levar
avante o empreendimento mediante a
construção de instalações de mina, de uma
estrada de ferro e de instalações portuárias
no Rio Amazonas.
A pesquisa das jazidas de Serra do
Navio foi uma das mais completas no gênero
já realizadas no Brasil.
O levantamento topográfico cobriu a
área de 2.500 hectares reservado à ICOMI e
as sondagens geológicas, feitas com brocas
de diamante, atingiram na primeira etapa a
195 perfurações, totalizando 10.108 metros.
A cubagem do minério foi acompanhada
de meticulosa análise química das amostras
obtidas nas perfurações, trincheiras e
galerias.
Ao constatar a existência de dez
milhões de toneladas de minério medido, os
estudos revelaram a possibilidade de
existência de uma quantidade maior de
minério comerciável, elevando-se a sua
estimativa a cêrca de trinta milhões de
toneladas.
As constantes pesquisas que a ICOMI
vem realizando desde então têm comprovado
que aquela estimativa não se distancia da
realidade. Assim, ao fim de sete anos de
atividades, tendo exportado até aqui mais de
cinco milhões de toneladas, as reservas
conhecidas assim se distribuem:

MINÉRIO BRUTO – 1 DE JANEIRO DE 1964
Reservas:

Toneladas

Minério medido ..........................................................................................
Minério indicado .........................................................................................
Sub-total ............................................................................................
Baixo Teor Estocado .................................................................................
Protominério ..............................................................................................
Sub-total ............................................................................................
Minério conhecido ......................................................................................
Produzido até 31-XII-1963 .........................................................................
Minério indeferido ......................................................................................
Total do distrito em números redondos .............................................
Análise típica de minério de manganês
de Serra do Navio carregado durante o ano
de 1962 (686.000 tons).
Mn
49,71

Fo
5.00

SIO2
2.85

Al2O3
5,34

A MINERAÇÃO, SUA ORGANIZAÇÃO,
MÉTODOS E INTALAÇÕES
A lavra nas jazidas de Serra do Navio é
feita a céu aberto.

000

000

17.650.
3.870.0
00
21.520.

800.000
790.000
1.590.0
00
23.110.
000
6.600.0
00
6–
7.000.000
36.000.
000

A mina está aparelhada com instalações
e equipamentos de grande porte, cuja
construção em meio à floresta surpreende a
quem chega a Serra do Navio, e que
permitem
a
produção
e
tratamento
de até 4.000 toneladas de minério por
dia.
A mineração pròpriamente dita, dividese em duas etapas.
I – Preparação
II – Produção
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A primeira é precedida de intensa
atividade geológica e de prospecção; os
dados assim obtidos propiciam o
planejamento da lavra e dos meios mais
adequados para levá-la a bom têrmo.
“A segunda etapa é seguida por
tratamento mecânico – numa usina de
beneficiamento – dos minérios brutos
fornecidos pela mina, para obtenção de
um produto cuja pureza atenda as
exigências do mercado consumidor.
Preparação – É a fase inicial da
mineração. Tem por objetivo “condicionar”
a jazida e áreas anexas, a fim de que a
produção seja realizada o mais racional e
econômicamente possível.
A lavra das jazidas de Serra do
Navio foi planejada tomando por base a
execução a céu aberto, de cortes no
terreno, horizontais e descendentes,
separados por diferenças de nível de 7,5
e 5 metros.
Êstes níveis ou bancos, como são
chamados na linguagem mineira, são
preparados com emprêgo de equipamentos
apropriado, destinado à limpeza e remoção
das áreas de estéril que possam dificultar a
extração direta do minério.
Nessa
operação,
denominada
“decapagem”, são utilizados tratores,
scrapers, pás mecânicas e caminhões
basculantes.
Produção – É a etapa de extração
dos minérios brutos que posteriormente
serão entregues ao tratamento mecânico.
Os
corpos
de
minério
são
desmontados por dois processos:
a) Escarificação, efetuada por
tratores escarificadores especiais;
b) Dinamitação, empregada onde a
escarificação revela-se ineficaz ou antieconômica. O emprêgo de explosivos é
precedido pelos serviços de perfuração,
realizados com perfuratrizes e marteletes
pneumàticos.
Após o desmonte do minério nas
frentes de trabalho, é efetuado seu
carregamento por pás mecânicas de 2 1/2
jardas cúbicas em caminhões basculantes
de 22 e 25 toneladas métricas, que o
transportam
para
a
Usina
de
Beneficiamento.
Nas
condições
atuais
de
planejamento, instalações, equipamento e
pessoal, o aproveitamento das jazidas é
pràticamente integral.
Para atender às múltiplas exigências
dos trabalhos de mineração, foi criada a
Divisão da Mina, constituida por três
departamentos: Mineração, Engenharia e
Geologia, e Beneficiamento de Minério.
Ao Departamento de Engenharia e
Geologia, estão afetos os estudos
geológicos e os trabalhos de prospecção que
antecedem o planejamento e execução da
lavra das jazidas. Escarrega-se das
atividades de topografia e desenho e dispõe
de um laboratório que atende às
necessidades de pesquisa e investigação de
rochas, bem como das análises químicas em
geral. São estas análises necessárias não só
pelas informações que proporcionam aos
trabalhos geológicos em geral e à sondagem
em particular, como também pelos dados
que fornecem ao contrôle diário do teor da
produção. O
Departamento
acha-se
aparelhado com equipamento de topografia,
sondagem, microscopia e preparação de
lâminas delgadas.
Compete ao Departamento de
Minerações o planejamento da lavra e
sua execução, realizada pelos serviços de
Decapagem-Escarificação,
PerfuraçãoDinamitação, Carregamento e Transporte
dos minérios brutos das frentes de
trabalho até a Usina de Beneficiamento.
No Departamento de Beneficiamento,
os minérios brutos procedentes das frentes
de desmonte são britados lavados
e
classificados
de
acôrdo
com
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padrões
pré-estabelecidos.
O
processamento se desenvolve sempre
dentro de elevadas condições técnicas,
dêle resultando a eliminação de rejeitos
sob a forma de lamas e a obtenção de um
produto devidamente controlado, tanto em
granulometria como em teor. Embora a
capacidade
de
produção
destas
instalações
possa,
em
condições
favoráveis, atingir 600 toneladas/hora,
sua produção média é da ordem de
450t/hora.
As instalações de beneficiamento do
minério compreendem:
1. Guindaste (primário) com sistema
de contrôle a ar compromido e
capacidade de 30 toneladas.
2. Alimentador de minério com
comando de velocidade variável.
3. Britador primário, de mandíbulas,
40 x 66 polegadas, com capacidade
nominal de 450 t/hora.
4. Correia transportadora do britador
às peneiras.
5. Guindaste (secundário) com
capacidade de 15 toneladas.
6. Peneiras vibratórias de 5 x 12 pés.
7. Peneiras vibratórias de 6 x 14 pés.
8. Britador secundária, giratório, com
capacidade para 300 t/hora.
9. Lavador rotativo, horizontal, de 9 x
18 pés.
10. Classificador de finos, tipo de pás
de arraste.
11. Instalação para recuperação da
água por floculação e decantação das
lamas.
12. Correias transportadoras em
geral.
13. Cliclones tipo “Dorrclone” de 12
polegadas.
14. Classificador de finos, tipo
espiral, de 36 polegadas.
15. Silos metálicos para minério, com
capacidade total de 1.400 toneladas.
16. Amostrador automático, com
britador próprio, correia transportadora e
divisores de amostra.
17. Cabo aéreo para transporte, ao
laboratório, das amostras colhidas
automàticamente durante a produção.
Além dos prédios destinados aos
serviços diretos da mineração tais como:
Escritório Central
Oficina de Perfuratrizes
Depósitos de Explosivos
Labaratório de análise químicas
existem outras construções em Serra do
Navio, localizadas dentro da área
industrial, destinadas aos serviços de
apoio à produção. São elas:
– Casa de Fôrça equipada com 3
grupos geradores diesel de 800 KW cada,
em prédio de estrutura metálica.
– Oficina geral de manutenção com
1671 m2 de área coberta, estrutura
metálica.
– Almoxarifado geral com 850 m2 de
área coberta, estrutura metálica.
– Pôsto de abastecimento e
lubrificação.
– Carpintaria, em estrutura de
madeira e cobertura metálica.
– Oficina de pinturas.
Parte
importante
do
sistema
é constituído pelas estradas que
permitem o tráfego de caminhões
pesados, da mina às instalações de
beneficiamento.
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1929

ETAPAS DA OPERAÇÃO

PROSPECÇÃO

1–

Reconhecimento Geológico

1–

Mapeamento Topográfico

2–

Sondagem

3–

Mapeamento Geológico

4–

Determinação de reservas

1–

Desmatamento

2–

Decapagem – Retirada de
Esteril
Escarificação

3–

Desmonte de Minérios
Perfuração – Dinamização

4–

Carregamento e Transporte
caminhões

1–

Britagem

2–

Lavagem

3–

Classificação

1–

Transporte Ferroviário, SNV –
STN

1–

Estocagem

2–

Embarque

PESQUISA

MINERAÇÃO
– Serra do Navio

BENEFICIAMENTO
– Serra do Navio

TRANSPORTE
– Estrada de Ferro do Amapá

– Santana –

–

1930

Sexta-feira 29

EMBARCADOURO DE MINÉRIOS
Em
princípios
de
1953,
o
Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais e o Ministério da Marinha
autorizaram a ICOMI a construir um
embarcadouro de minério sob o regime
de trapiche, à margem esquerda do canal
do Rio Amazonas, em frente à Ilha de
Santana. Em virtude de contrato
celebrado com a União Federal, foi a
concessionária autorizada a se utilizar de
uma área de 129 hectares pelo prazo de
50 anos para a construção de instalações
portuárias terminal ferroviária e obras
acessórias no pôrto de Santana.
Findo o prazo do contrato, tôdas as
obras executadas na área cedida
reverterão ao patrimônio da União,
qualquer que seja a sua natureza ou
espécie, sem direito de haver a
concessionária indenização.
Êste critério de reversão ao
patrimônio da União de todos os imóveis
e
benfeitoriais,
sem
direito
da
concessionária
de
haver
qualquer
indenização, é também característica do
contrato de concessão, construção e
exploração da estrada de ferro industrial.
Construído na margem esquerda do
Rio Amazonas, a vinte e dois quilômetros
de Macapá, o embarcadouro de minérios
de Santana, fronteiro à ilha do mesmo
nome, é, no seu gênero, um dos mais
destacados em todo o mundo.
Dispõe de um cais fluante,
empregado para o carregamento de
minério e descarga de combustíveis, o
qual se compõe de flutuantes de aço
solidarizado por vigas contínuas do
mesmo material. O cais é ancorado por
dois braços de aço a pesados pêndulos
suspensos por correntes a fortes
cavaletes
de
concreto
armado,
implantados na margem do rio.
O impacto que os navios imprimem
ao cais afasta os pêndulos da vertical,
absorvendo o impacto, voltando em
seguida os pêndulos à posição primitiva e
empurrando o cais para o alinhamento
normal.
Na metade da extensão do cais
flutuante existe uma tôrre também
flutuante que suporta a correia sem fim
que carrega o minério para o embarque
no navio.
A correia transportadora, dividida em
três seções, é alimentada por duas
grandes escavadeiras elétricas, de
5 jardas cúbicas cada uma, sendo o
minério retirado das pilhas levantadas no
pátio.
A esteira termina por uma seção
telescópica que avança o necessário
para alcançar as escotilhas dos
navios e distribuir o minério pelos
porões sem necessidade de trabalho
manual.
Situada sob essa correia e destinada
ao contrôle do minério embarcado, existe
uma balança automática controlada e
aferida
pelas
autoridades
fiscais
competentes,
com
capacidade
de
passagem de até 2.000 toneladas por
hora.
A corrida, de 36” de largura, mede
446 metros, sendo da ordem de 1.500
toneladas por hora a capacidade de
transporte do sistema.
Outras características da área
industrial de Pôrto Santana:
a) pátio ferroviário de manobras
com a extensão de 4.197 metros de
linha;
b) tanques para combustíveis, sendo
para Óleo Diesel com a capacidade de
3.200.000 litros e outro para Gasolina
com a capacidade de 800.000 litros;
c) tôrre metálica com depósito
para água com capacidade de 94.500
litros;
d) casa de fôrça com três
grupos diesel-geradores de 600 kw cada
um;
e) edifícios da área do pôrto;
f) escritório central;
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g) oficina mecânica com 1.671 m2 de
área coberta, estrutura metálica;
h) almoxarifado, com 850 m2 de área
coberta, estrutura metálica;
i) frigorífico, com 4 câmaras frias e
um depósito de alimentos;
j) dique de locomotivas e casa de
areia;
k) edifício do departamento do
Pessoal;
l)
depósitos
para
tintas
e
lubrificantes;
m) pôsto de lubrificação;
n) carpintaria;
o)
instalações
do
corpo
de
bombeiros, oficina eletrônica e outros
serviços.
CAIS FIXO
Além do embarcadouro de minérios,
o pôsto de Santana dispõe de um cais
fixo, o qual é contruído sôbre estacas
metálicas, com piso de concreto para
carga e descarga de mercadorias em
geral e equipamentos. Mede 83,21 metros
de comprimento, por 16,76 de largura,
posuindo um guindaste com capacidade
para carga de até 65 toneladas, sendo a
profundidade mínima do rio em frente ao
cais de dez metros.
A sua construção precedeu a
construção do embarcadouro, da estrada
de ferro e das instalações da mina, a fim
de operar a descarga pesada, como
locomotivas, escavadeiras, trilhos e
equipamentos e materiais em geral, e
segue em plena atividade, atendendo
tanto ao serviço da emprêsa como aos
interêsses do Território.
Canal Norte do Rio Amazonas –
uma conquista
Desde os tempos coloniais o acesso
da Amazônia se fazia pelo Canal de
Salinas,
erigindo-se
Belém
como
entrepôsto de tôda a região.
O projeto do pôrto de Santana
evidenciou a necessidade de uma rota
mais conveniente para a exportação do
minério, que oferecesse menor percurso e
águas mais profundas, apresentando-se
como solução natural o braço principal do
Rio Amazonas, o chamado Canal Norte,
até então pràticamente inacessível à livre
navegação.
A sua utilização, entretanto, impunha
um importante levantamento hidrográfico
e
conseqüentemente
balizamento.
Solicitada para esta tarefa, realizou-a com
notável esfôrço e eficiência a Diretoria de
Hidrografia e Navegação do Ministério da
Marinha, que levantou todo o estuário
formado pelo Canal Norte, verificando-se,
como se esperava, uma rota mais
profunda e mais curta do que o canal de
Salinas.
Para tornar segura a navegação na
nova rota procedeu a Diretoria de
Hidrografia e Navegação do Ministério da
Marinha ao seu balizamento, no que
contou a ajuda da ICOMI. Na ilha do
Curuá foram construídos um rádio-farol e
base, e, ao longo da rota, dispostos os
necessários faróis e bóias, de sorte a
assegurar a livre navegação dia e noite
sem prático, o que já se tornou rotineiro.
Cartas
náuticas
foram
confeccionadas assinalando bancos e
canais de acesso ao pôrto.
Atualmente, mediante convênio entre
a Diretoria de Hidrografia e Navegação e
a ICOMI a cooperação se faz sentir na
manutenção das condições de segurança
dos auxílios à navegação, no tocante ao
restabelecimento de faróis apagados,
transporte de pessoal e gêneros para a
guarnição por rádio-farol da Ponta do Céu
(Ilha do Curuá) e reconstrução de faróis
algumas vêzes destruídos pela erosão do
rio.
Distância superior a 150 milhas
marítimas percorrem os navios desde o
Pôrto de Santana até a saída do Canal
Norte, sob a proteção do balizamento.
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Resultou dessas providências que
as cargas e calados dos navios que
eram limitados a 11.000 toneladas de
minério e a 28 pés de calado no delta
do Amazonas, Belém e Salinas,
passaram a mais de 40.000 toneladas
e 36 pés de calado, consumidores de
minério.
O Canal Norte é agora praticado por
todos os navios, inclusive os petroleiros
que abastecem a refinaria de Manáus,
rasgando, assim, novos horizontes à
economia da Amazônia.
A ESTRADA DE FERRO DO AMAPÁ
Elemento positivo de progresso para
a região, verdadeira via de penetração
construída e operada dentro dos melhores
índices técnicos, a Estrada de Ferro do
Amapá é bem um símbolo da nova era
que se abre para o Território.
O terceiro contrato de concessão do
Govêrno da União à ICOMI se referiu a
sua construção e exploração, tendo sido
aprovado pelo Decreto número 32.451, de
20 de março de 1953.
O
contrato
ainda
estabelece
que uma vez findo o prazo da
concessão estrada de ferro reverterá ai
Governo da União com tôdas suas
benfeitorias.
Penetrando mais de 190 quilômetros
para o interior da margem esquerda do
Rio Amazonas, de Pôrto Santana a Serra
do Navio, os seus trilhos, como disse
recentemente um órgão de imprensa do
Rio de Janeiro, “varam a selva
conduzindo civilização”.
Embora destinada principalmente ao
transporte do minério de manganês da
mina ao embarcadouro, tem ela também
caráter de serviço público sendo
reservada ao tráfego público uma ca-

pacidade de transporte de carga de até
200.000 toneladas por ano, além do
transporte normal de passageiros cujo
número cresce a cada ano.
Construída em tempo “recorde”, a
Estrada de Ferro percorre 86 quilômetros de
seus 193,372 km na região da floresta, e o
restante na savana que cerca Macapá.
Características da Estrada de Ferro
Extensão da linha
principal ..................
Extensão das linhas
incluindo pátios de
manobras e desvios
Raio mínimo de curva
.......................
Maior tangente .......
Percentagem
de
trechos retilíneos ...
Percentagem
de
trechos em curvas ..
Números de curvas
circulares ................
Número de curvas em
espiral ...............
Rampa máxima no
sentido da exportação
Rampa máxima no
sentido da importação
Bitola ......................
Número de dormentes
por km ..........................
Número de boeiros .
Comprimento total dos
boeiros .............
Altitude no pôrto .....
Altitude na mina .....

km

206,564

km

305,632
6.436,47

m
m

86%
14
%
23
75
0,3
5%
1,5
0%
1,435
1.7
65
280
6.022,9
8,08
121,00

m

m
m
m

Pontes e passagens inferiores – Tem
a Estrada de Ferro cinco pontes e duas
passagens inferiores estas últimas sôbre
a rodovia federal BR-15.

Pontes

Vãos

Rio Frechal ............................................
Rio Cupixi ..............................................
Rio Cachorrinho ....................................
Rio Amaparí ..........................................
Rio Chivet ..............................................

Passagens inferiores
km 19,41 ....................
km 48,08 ....................

193,732

Vãos
10,97 m
10,97 m

Material rodante e equipamento
A Estrada de Ferro do Amapá
dispõe do material rodante nacessário
a suas finalidades, e de moderno
equipamento que lhe permite manter as
suas linhas e serviços em boas
condições técnicas.
No material rodante destacam-se 3
locomotivas GM Diesel Elétricas, modêlo
1200 SW, de 1.200 HP, 80 vagões para
transporte de minério com capacidade
para 70 toneladas cada 2 vagões
fechados, vagões de passageiros e
bagagem, 1 litorina com capacidade para
12 passageiros, vagões basculantes
laterais, vagões tanques, etc.
Sobressaem no equipamento 1
espalhador de lastro e valetadeira (Jirdan
Spreader), máquinas para retirada e
colocação automática de dormentes,
máquinas de sóca, aparelhamento de
comunicações, etc.
DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
I – A exportação
Em janeiro de 1957 iniciou-se a
exportação do minério de manganês pela
ICOMI, através do pôrto de Santana. De
então para cá, esta exportação não
cessou, variando de ano para ano de
acôrdo com as possibilidades do
mercado representando uma importante
contribuição financeira para o Brasil e
para o Território Federal do Amapá.

Km 55,04
Km 150,16
Km 166,97
Km 178,89
Km 186,45
São os seguintes
relativos a exportação:

36,62 m
113,00 m
48,82 m
218,20 m
36,32 m
os

números

Anos
Toneladas métricas
1957 ...............................
668.276
1958 ...............................
614.095
1959 ...............................
752.811
1960 ...............................
760.398
1961 ...............................
801.164
1962 ...............................
685.530
1963 ...............................
816.356
1964 ...............................
798.800
Total .........................
5.897.430
Neste período de oito anos a
exportação do manganês contribuiu com
cêrca de 232 milhões de dólares para o
orçamento cambial, que foi a quanto
montou, em números redondos o seu
valor. A partir de 1957 o manganes se
inscreveu entre os mais apreciáveis itens
da pauta de exportação do país.
II – Os “royalties” e seu destino
Até o fim do ano de 1964, o total de
“royalties” pagos pela ICOMI atingiu a mais
de quatro bilhões e duzentos milhões de
cruzeiros, assim descriminados:
Anos

Valor em Cr$
(Desprezadas as
frações de centavos)
1957 ..........................
115.041.055
1958 ..........................
114.084.206
1959...........................
176.848.953
1960 ..........................
327.370.386
1961 ..........................
543.068.716
1962 ..........................
582.648.384
1963 ..........................
763.888.923
1964 ..........................
1.601.188.066
Total ..................... 4.224.138.689

A entrada do manganês do Amapá no
mercado internacional elevou o Brasil à
situação de grande produtor desta matéria
prima, alinhando-o entre os maiores
produtores do mundo que são a Rússia, Índia
e Guiana.
Embora tenha firmado a sua reputação,
o minério do Amapá está sofrendo uma
concorrência internacional a cada dia mais
acirrada, em vista da entrada em operações
de novas e poderosas fontes de produção,
como o Gabon e a Guiana Inglesa.
Por outro lado, o progresso da
tecnologia na indústria siderúrgica, com o uso
crescente dos fornos tipo LD (injeção direta
do oxigênio) ilegível ao menor consumo de
manganês na fabricação do aço.
O manganês do Amapá tem assim no
momento, que abrir passo entre os
concorrentes nos escassos mercados
disponíveis, enfrentando uma situação
definida como "mercado de comprador".

(Nº de nascidos (Nº de nati-morto (Nº de óbitos 0-1 de (Nº de óbitos por
vivos por 1.000 por 1.000 nascidos idade por 1.000 tôdas as causas, em
habitantes)
vivos)
nascidos vivos)
tôdas as idades por
1.000 hab.)

V – O mercado internacional

(Nº de nascidos vivos
por 1.000 habitado
sexo fem. de 10-49
anos idade)

Como salientado em capitulo anterior, a
ICOMI contraiu um empréstimo de USS
67.500.000,00, (sessenta e sete e meio
milhões de dólares), a juros de 4-1/2%, para
financiamento das importações de materiais
e pagamentos das despesas de construção
no Brasil. Dêste total, pôsto a disposição da
emprêsa, foram dispensadas apenas em
números redondos, 55 milhões de dólares.
Êste empréstimo independeu de aval do
Govêrno e teve a vantagem de evitar a
cobertura
cambial para as vultosas
importações, além de não agravar a inflação
no Brasil, de vez que entraram dólares no
país para pagar as despesas em cruzeiros do
empreendimento.

Olhando para o futuro
Nas escolas de Serra do Navio Vila
Amazonas reside outro aspecto saliente do
programa assistencial de ICOMI.
Adotando
modernos
métodos
pedagógicos e perfeitamente integradas
na vida das comunidades, as escolas
atendem à população infantil concursos de
educação infantil e curso primários, e
procuram servir à população adulta
oferecendo-lhe curso especiais de línguas,
corte e costura alfabetização de adultos e
outros.
Em 1963 a escolaridade atingiu seu
grau mais elevado nas duas cidades,
matriculando-se um total de 80, crianças, das
quais 388 em Serra do Navio e 417 em
Santana.
Sob a supervisão de uma consultora
de educação, estão em atividade nas
duas cidades 35 professôras, duas
diretoras e dois professôres de educação
física.
Procurando resolver os problema dos
filhos de seus empregados que tenham
ultrapassado o curso primário, a ICOMI
proporciona bôlsas para que os jovens
frequentem as escolas de nível secundário
existente na região, tais como o Ginásio de
Macapá, a Escola Industriai, a Escala Normal
e a Escola Doméstica na Capital do
Território, e o Ginásio Industrial de Belém do
Pará.
Novas gerações se estão formando no
Amapá, já agora com saúde e ávidas de
conhecimentos. Para isto concorre a ICOMI,
que, olhando para o futuro, estuda novos
projetos
para
maior
desenvolvimento
econômico e social do Amapá.

Serra do Navio - Vila Amazonas
URSS
São Paulo (Município)
Estados Unidos
Suécia
Chile
Brasil (Capitais)

1960/62
1960
1961
1961
1961
1960
1958

COEFICIENTE
Por 1.000
3.4
7.1
8.3
9.3
9.8
11.9
12.9

Suécia
Estados Unidos
Serra do Navio - Vila Amazonas
URSS
São Paulo (Município)
Estado da Guanabara
Chile

1961
1961
1960/62
1960
1961
1960
1960

15.5
25.2
27.5
35.0
60.2
70.1
127.9

Estados Unidos
Suécia
Serra do Navio - Vila Amazonas
São Paulo (Município)
Chile
Estado da Guanabara

1959
1960
1960/62
1961
1960
1960

12.7
13.7
13.8
26.4
27.2
28.5

Suécia
Estados Unidos
URSS
Brasil (Capitais Estaduais)
São Paulo (Município)
Chile
Serra do Navio - Vila Amazona.

1961
1961
1960
1956
1961
1960
1960/62

13.9
23.4
24.9
30.1
31.9
35.4
69.9

Suécia
Holanda
Estados Unidos
Serra de Navio - Vila Amazonas

1960
1960
1960
1962

PERÍODO
Mortalidade por
todas as causas

IV – O financiamento das obras

1931

445, índices êstes dos mais expressivos.

PRINCIPAIS COEFICIENTES DE ESTATÍSTICAS VITAL NA SERRA DO NAVIO
E VILA AMAZONAS EM RELAÇÃO A OUTRAS REGIÕES

Mortalidade-Infatil

Além dos "royalties" a ICOMI vem
concorrendo
apreciavelmente
para
a
economia da União e do Território através do
pagamento de impostos e taxas, que nos oito
primeiros anos de operações da empresa
atingiram a importância de cinco bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros, em
números redondos.
As contribuições da ICOMI de 1957 a
1964 (inclusive), no que diz respeito a
"royalties", impostos e taxas, somaram Cr$
9.752.411.733, não incluindo esta cifra o
impôsto de renda relativo ao ano de 1964,
nem os investimentos facultados pela Lei
numero 4.239, de 27 de junho de 1963.
Não fica aí, todavia, a contribuição da
emprêsa, devendo se considera ainda como
importante estimulo a economia regional o
volume de salários e serviços pagos no
Amapá, e o valor das compras de materiais e
bens de consumo em geral adquiridos no
território e no Estado do Pará, mantendo
emprêsa a política de adquirir na região o
máximo possível, só procurando outros
mercados nos casos de impossibilidade
absoluta.

O bem estar social proporcionado a
todos os empregados da emprêsa e seus
familiares é parte preponderante do
programa desenvolvido pela ICOMI no
Amapá.
A história do empreendimento registra
que sanitaristas e médicos ombrearam-se
com engenheiros, geólogos e operários nas
jornadas de
desbravamento,
e
que
professôras chegavam antes que os
acampamentos se concluíssem.
Inspirando o seu programa social no
preceito básico difundido pela Organização
Mundial de Saúde, pelo qual bem estar social
é a resultante de "completo bem estar físico,
mental e social'', a ICOMI tem dedicado o
melhor dos seus esforços para oferecer tais
condições a seus colaboradores e famílias
contribuindo para a melhoria do aspecto
social da região.
Duas
vilas
residenciais
foram
construídas, uma próxima à área portuária, a
Vila Amazonas, e outra próxima à mina, a
Vila de Serra do Navio, sob projeto de
renomado arquiteto nacional que levou em
consideração as características regionais,
especialmente as de clima e salubridade.
AIém de casas dotadas de todo o
confôrto, as vilas dispõem de água corrente
tratada, sistema de esgotos luz elétrica
abundante, super-mercados, transportes em
ônibus, clubes sociais e esportivos, com
restaurantes, salões de jogos, salões de
danças, bibliotecas, campos de esportes,
piscinas, alojamentos para os solteiros,
restaurantes para os trabalhadores, cinemas
com todo o moderno equipamento de
projeção e som, um completo serviço de
saúde, escolas para tôda a população infantil
etc.
O alimento entregue ao consumo dos
habitantes das vilas, que são os empregados
e suas famílias, sofrem rigoroso contrôle
sanitário e as refeições nos restaurantes da
companhia
obedecem
a
cardápios
cientificamente planejados pelos dietistas.
A emprêsa abastece os mercados das
vilas de todos os gêneros básicos e o faz
sem lucro, não raro com prejuízo, pelo que os
preços são sempre inferiores aos da região.
No seu afã de impedir a falta de qualquer
alimento ou utilidade, a emprêsa promove um
fluxo
constante
de
abastecimento,
empregando os vários meios de transporte
para levar até o Amapá aquilo que lá não
existe, inclusive o transporte de mercadorias
e gêneros por avião.
Procurando desenvolver a cultura de
legumes e frutas, assim como a criação de
aves e pequenos animais para alimentação a
emprêsa instalou a fazenda Campo Verde,
onde vem superando com êxito as
dificuldades naturais e conhecidas do solo
amazônico,
assim
como
introduzindo
modernos métodos de agricultura e criação
que repercutem benèficamente na região.
Onde as crianças morrem menos...
A prática de rigorosos preceitos técnicos
e o uso de equipamentos convenientes
favorece o alcance, nas vilas residenciais,
dos melhores índices de escolarização e
saúde. O caso de Serra do Navio é
eloqüente. Embora construída em uma
clareira aberta na mata, os seus índices de
mortalidade são os mais baixos do Brasil.
Uma
Divisão
de
Saúde
vela
pela
manutenção
das
melhores
condições sanitárias, estendendo a sua
ação, sempre que possível à população
não
dependente
da
Companhia.
E
embora seja um serviço de saúde de
uma emprêsa, não apresenta as caracte-
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rísticas comumente limitadas que se
observam em serviços dêste gênero.
Funciona como um departamento de saúde
pública, executando um programa integrado
de saúde para uma comunidade, da qual o
Hospital de Serra do Navio é o núcleo básico.
Esta experiência tem sido largamente
observada e elogiada pelos círculos
científicos nacionais e estrangeiros.
Funcionalmente, êsse serviço consta de
cinco departamentos assistenciais a saber:
Saneamento,
Medicina,
Odontologia,
Enfermagem
e
Nutrição,
os
quais
desenvolvem as suas atividades em duas
unidades de saúde, cada uma com
instalações para três tipos de serviços, que
são os serviços hospitalares, serviços de
saúde pública e serviços de pronto socorro,
que funcionam completamente entrosados,
porquanto operados pela mesma equipe.
As duas unidades de saúde são o
Hospital de Serra do Navio, moderno
estabelecimento dotado de tôdas as
instalações necessárias, evidenciando-se o
centro cirúrgico e o centros obstétrico, com
30 leitos, inteiramente refrigerado, com
laboratório, farmácia. Raios X, etc, e a
Unidade de Saúde de Vila Amazonas, que
dispõe de uma seção hospitalar de
emergência, com 5 quartos de 2 leitos, um
centro cirúrgico-obstétrico e um conjunto de
Pronto Socorro.
Para se ter idéia da importância
conferida pela ICOMI a êste aspecto basta
notar que a Divisão de Saúde conta, entre
médicos, dentistas, enfermeiras, etc., mais de
100 pessoas.
Tendo em conta a população das
duas vilas residenciais atualmente de
cêrca de 4.000 almas, observa-se que
existe um médico para cada 500
pessoas e uma enfermeira para cada

Nati-Mortalidade

III – Outras contribuições
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BEM ESTAR SOCIAL

Natalidade

A lei número 2.740, de 2 de março de
1956, determinou que a totalidade desses
"royalties" seja transferida, até o ano de
1980, pelo Govêrno do Território a
companhia de Eletricidade do Amapá
sociedade de economia mista criada com a
finalidade de construir e explorar sistemas de
produção transmissão e distribuição de
energia elétrica.
A Companhia de Eletricidade do Amapá
esta construindo, na queda do Paredão, no
rio Araguari, a Usina Hidro-elétrica "Coaracy
Nunes" com a capacidade final de 180.000
kw a primeira no gênero, a ser construída no
norte do país.

Fertilidade
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Fontes:

Para S. Paulo (Mun.) Deptº de Estatística do Est. de S. Paulo
Para outras regiões - United Nations Demographic Yearbook - 1961

49.5
73.5
85.2
259.3
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ATA DA 34ª REUNIÃO, REALIZADA
EM 11 DE NOVEMBRO DE 1965.
Aos onze dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e sessenta e
cinco, às dezessete horas e quinze
minutos, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças do Senado
Federal sob Presidência do Senhor
Sigefredo Pacheco, Presidente presentes
os Senhores Senadores Attílio Fontana,
Argemiro de Figueiredo, Jose Ermírio
(Relator)
Heribaldo
Vieira
(VicePresidentes) e Raul Giuberti, reune-se a
Comissão Especial do Senado Federal,
instituída
com
a
aprovação
do
Requerimento nº 235, e 1965, para ouvir
o departamento dos Senhores Rubens
Araújo Dias e Constantino Carneiro Fraga
técnicos da Secretaria de Agricultura do
Estado de São Paulo que comparecem,
perante êste órgão, por ordem do
Excelentíssimo Senhor Secretário da
agricultura Deputado Arnaldo Cerdeira,
em substituição ao Dr. Glauco Pinto
Viegas.
Ausente, com causa justificada, o
Senhor Senador José Feliciano.
inicialmente, o Senhor Presidente
concede a palavra aos convidados que na
oportunidade, passam a fazer um
pormenorizado relato acerca dos pontos
de vista e das sugestões da secretaria de
Agricultura do Estado de São Paulo sôbre
os problemas agropecuários nacionais,
notadamente naquela parte da nossa
federação. Detendo-se, a seguir, numa
análise
das
importantes
culturas
impulsionadas, para uma melhoria
qualitativa, para aquele órgão do Govêrno
do Estado de São Paulo.
Prosseguindo, os depoentes passam
responder as perguntas formuladas pelo
Senhor Relator da Comissão, Senador
José Ermírio tôdas relacionadas com o
temário convocatório.
Concluídas as indagações, o Senhor
Presidente apresenta aos convidados os
agradecimentos da Comissão e, em
seguida, determina que os trabalhos
apresentados
pelos
técnicos
da
Secretaria da Agricultura do Estado de
São Paulo passem a fazer parte
integrante da presente ata, sendo
publicados, juntamente o apanhamento
taquigráfico, tão logo decifrados, como
anexo, no Diário do Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, fui dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, encerra a
presente reunião e, para constar, eu, J.
Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, lavrei a presente ata que uma
vez lida, aprovada e assinada pelo
Senhor Presidenta, vai à publicação.
Publique-se.
Em, 16 de novembro de 1965.–
Senador
Heribaldo
Vieira,
VicePresidente, no exercício da Presidência.
ANEXO DA ATA DA 34ª REUNIÃO
REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO
DE 1965, ÁS 17:15 HORAS.
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
TRABALHOS
A
QUE
OS
DEPOENTES FIZERAM REFERÊNCIA
NO CURSO DE SUAS EXPLANAÇÕES.
PREÇOS MÍNIMOS PARA A SAFRA
1965-66
Divisão de Economia Rural
A – Introdução
A rigor, não haveria necessidade de,
neste ano, repetirmos o que vimos
fazendo no passado, i. é, de apresentar
anual e oportunamente, a título de
colaboração com o órgão federal
responsável pela garantia de preços
mínimos, trabalho consubstanciado os
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pontos de vista e as sugestões da
Secretaria da Agricultura de São Paulo
sôbre o assunto. Isto, pela excelente
razão de que o Decreto nº 54.294 de
estabeleceu os preços mínimos para a
presente safra de 1964-65, estendeu os
também para a safra 1965-66. Em
principio portanto, a próxima safra já se
encontra "guarnecida" com os preços
mínimos de garantia.
Todavia, tendo em conta os próprios
dispositivos da lei que disciplina o
assunto, os quais facultam a majoração
dos preços fixados caso ocorram
alterações nos custos, bem como o fato
de dita lei permitir a sua estensão a
qualquer produto e sobretudo às
modificações verificadas na situação
econômica, consideramos ser necessária
a apresentação do presente trabalho.
Antes de mais nada, diga-se que há
também modificações de ordem legal a
serem consideradas. Uma delas, ao
nosso ver de somenos importância,
refere-se á composição do Plenário da
Comissão
de
Financiamento
da
Produção,
onde
está
prevista
a
participação dum representante da
Superintendência da Moeda e do Crédito.
Ora, tendo sido extinto êste órgãos, cujas
atribuições foram absorvidas pelo Banco
Central da República do Brasil talvez se
faça necessária a devida correção. A
outra modificação é, ao nosso ver de
suma
relevância
e
refere-se
à
prorrogação do prazo para as operações
relativas aos preços mínimos através de
intermediários. A Lei 4.303, de 23 de
dezembro de 1963 já havia prorrogado
para 31 de dezembro de 1965 a data
mencionada na lei original (Lei Delegada
nº 2 de 26 de setembro de 1962) e que
era a de 31 de dezembro de 1963.
Persistindo pràticamente a mesma
situação que aconselhou a prorrogarão
daquele prazo, torna-se preciso novo
instrumento legal que contemple outra
prorrogação ou ofereça solução mais sutil
como seria por exemplo um dispositivo
mais genérico, que não se ativesse a
prazos fixos. As razões que nos levam a
essa sugestão, são as mesmas
apresentadas em trabalho publicado no
boletim "Agricultura em São Paulo", Ano
IX, nº 13, de dezembro de 1962 sob o
título "Comentários à nova lei dos preços
mínimos". Por isso, aqui as reproduzimos:
"O Artigo 2º, cambiado com seu
parágrafo único, admite apenas até 31 de
dezembro de 1963, as operações com
terceiras que hajam assegurado ao
produtor o preço mínimo fixado por lei.
Desta forma, já na próxima safra (196364) a Comissão de Financiamento da
Produção, até hoje muito mal aparelhada
para intervenções diretas, deverão ter sua
ação extremamente cerceada, mesmo
mobilizando como lhe faculte a lei e tem
sido uso, outros órgãos governamentais.
Êste dispositivo constitui em realidade,
séria ameaça á futura garantia dos preços
mínimos. A êste respeito a Lei nº 1.505,
por meio flexível, era bem mais realistica,
pois embora dando preferência às
operações diretas com os produtores e
suas cooperativas admitia as transações
com intermediários, desde que êstes
assegurassem o preço mínimo ao
produtor. As burlas que êste dispositivo
possibilitava eram notóriamente grandes,
mas,
mesmo
assim,
preferíveis
eliminação
pura
e
simples
do
intermediário quando não as possuía
meio de substitui-lo com efetividade. A
propósito, assinale-se que no EE. UU., a
orientação é pràticamente a mesma que
seguia a, Lei 1.506, i. é., o Govêrno dá
preferência às operações diretas com os
produtores
(inclusive
procurando
aparelhá-los para tal fim, com diversos
estímulos,
como
por
exemplo
a construção de silos individuais nas fa-

zendas) mas não dispensa as operações
com intermediários. Por exemplo, naquele
país, os laticínios são adquiridos dos
estabelecimentos fabris e o caroço de
algodão das fábricas de óleo. No Caso
dessas aquisições, as autoridades norteamericanas exigem que os intermediários
assegurem ao produtor a passagem do
máximo benefício possível que lhe é
outorgado pela garantia de preços. Frisese que a expressão "máximo benefício
possível" admite implicitamente certo
pagamento
ao
intermediário
pelos
serviços prestados e neste ponto, tanto as
normas utilizadas durante a vigência de
Lei 1.506 como o parágrafo único da Lei
Delegada nº 2, estão imprecisos, pois não
é possível exigir-se que o intermediário
transfira totalmente o preço mínimo ao
produtor, nada recebendo pelos serviços
que venha a prestar e que não são de
pouca monta".
Posteriormente, como já foi dito,
surgiu a Lei 4.303 prorrogando o
mencionado
prazo.
Para
não
estendermos
mais
êste
assunto,
mencionaremos apenas dois exemplos
que mostram a importância do mesmo. O
primeiro seria a eventualidade de uma
compra maciça de algodão em caroço por
parte da Comissão de Financiamento da
Produção, como ocorreu por duas vêzes
no comêço da década de 1950. Como
poderia esta operação ser realizada com
relativa segurança sem a utilização dos
chamados maquinistas de algodão? O
segundo, seria a garantia de preços
mínimos ao caroço de algodão, como era
feito no passado. De que forma
concretizar esta garantia se o produto
pertence em sua quase totalidade, aos
intermediários?
B – PANORAMA ECONÔMICO
Não obstante ter sido colocado na
ordem do dia o debate relativo à política
econômica do Govêrno que se iplantou no
País em abril de 1964, parece ainda um
pouco cêdo para chegar-se a conclusões
permitidas por assunto dessa natureza e
até mesmo à previsão de resultados
provenientes da aplicação de muitas das
medidas já adotadas.
Como quer que seja, importa
assinalar
certas
características
fundamentais dessa política, já que as
mesmas trazem em seu bojo alguns
elementos de avaliação. Assim, registrese:
a) A política econômica atual visa pôr
um paradeiro ao estado de coisas
encontrado pela revolução de abril, ou
seja, duma inflação semi-galopante, já
com inúmeros indícios de escapar a
qualquer contrôle. Ela e portanto
nitidamente antinflacionária e nestes
sentido parece receber amplo apoio de
largos setores do País.
b) Sendo antinflacionista, não se
pode
ainda
classificá-la
como
deflacionista ou desinflacionista. A idéia,
repetida inúmeras vêzes por alguns dos
responsáveis por essa política é a de ser
a mesma desinfiacionista, ou seja, em
largos traços, um combate paulatino á
inflação, visando anular seus males de
forma controlada, ao mesmo tempo que
evitando os danos da deflação. De
passagem observe-se que, o têrmo
desinflação é lembrado justamente por
aquêles que admitindo a necessidade do
combate á inflação preconizam evitar a
todo custo que êle descambe para a
deflação
cujas
conseqüências
reconhecem ser tão graves ou mesmo
piores que àquelas provocadas pela
primeira.
Caberia então indagar se a
política econômica do atual Govêrno,
tem sido desinflacionista ou deflacionista.
Aquêles
que
a
atacam,
classifi-
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cam-na como deflacionista e violenta. Um
verdadeiro
tratamento
de
choque
provocou um trauma em tôda a economia
nacional, com um longo cortejo de
vicissitude tais como: queda de produção
industrial, onda de falências, desemprêgo,
diminuição dos investimentos privados
etc. Seus defensores consideram-na
desinflacionista alegando que não se
pode enfrentar a inflação sem impor
sacrifícios no período de reajuste. De
pronto percebe-se que se trata duma
questão de dimensões, dificílima de
resolver como o seria de resto a
execução duma política desinflacionista
que evitasse incidir, ao mesmo em alguns
aspetos, na deflação. E' óbvio que o
argumento invocado em defesa da
orientação governamental só é válido
num sentido algo restrito, pois tanto numa
política
desinflacionista,
como
na
francamente deflacionista, caberia a
alegação de que são inevitáveis os
sacrifícios no período de reajustamento.
Por outro lado entretanto e admitindo as
dificuldades em estabelecer a separação
entre os dois sistemas antinflacionários,
não se pode afirmar que o Govêrno tenha
enveredado, ao menos propositadamente,
por uma política de intransigente ou
radical deflação.
Em nossa entender e embora, como
já foi dito, seja ainda prematura qualquer
análise que se intente fazer, parece ter
havido setores ou períodos em que os
resultados das diretrizes governamentais
ultrapassaram bastante os limites da
desinflação se é que não caracterizaram
uma franca deflação. O declínio da
produção em muitos setores industriais e
o nível de desemprêgo por exemplo,
parecem que não estavam nos cálculos
dos responsáveis, no menos quanto ao
grau atingido, Plausível seria também
admitir que tal política dificilmente
poderia ter sido sustentada caso
houvesse má safra agrícola com todo os
problemas que traz, mórmente na
questão
do
abastecimento.
As
abundantes colheitas constituíram-se em
formidável sustentáculo à orientação do
Govêrno. E' bem verdade que se pode
admitir ter êste optado por medidas
restritivas mais drásticas exatamente por
contar com boas safras.
Seja por ter constatado alguns
efeitos negativos, seja por constarem
duma
política
desinflacionista
préviamente elaborada, o fato é que o
Govêrno vem de tomar uma série de
providências que visam atenuar a
retração verificada e isto confirma em
parte os efeitos de deflação assinalados.
Estão neste caso, por exemplo, o plano
habitacional, as facilidades para aquisição
de
veículos
outras
utilidades,
o
aceleramento da construção de rodovias
etc.
C – RETROSPECTO DO ANO
AGRÍCOLA
Em têrmos gerais pode-se afirmar
que em São Paulo, passou-se dum mau
para um bom ano agrícola, ou sejam,
respectivamente, 1963-64 e 1964-65.
Como é natural, há exceções para
determinados produtos e dentre estas, a
mais notável é a apresentada pelo
algodão cujo sentido foi invertido, até, que
desfrutou dum ano muito bom em 196364 e experimentou muitas adversidades,
em 1964-65.
De acôrdp com dados ainda bastante
preliminares o café deverá, apresentar
uma colheita 5 vêzes superior à
precedente, quer em volume, quer em
rendimento. A produção de milho será
75% maior em volume e 60% em
rendimento. A de arroz, deverá registrar
uma melhoria de 20% no volume e 30%
na produtividade. O conjunto das duas
safras de amendoim deverá superar o
verificado no ano precedente em cêrca de
55%, tanto no volume como no
rendimento. Também as duas colheitas
de feijão ("das águas" e "da seca")
registrarão aumentos de 27% no vo-
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lume e 43% no rendimento. Outras
importantes culturas como a de cana-deaçúcar, mandioca, laranja e mamona,
registram aumentos maiores ou menores,
ora na quantidade, ora no rendimento,
quando não nos dois. O Algodão e a
batata constituem as duas mais
importantes
exceções,
o
primeiro
acusando uma queda de 14% no volume
e, o que é grave, 33% na produtividade e
última com uma redução quantitativa de
24%, compensada, em parte, por um
acréscimo de 14% no rendimento por
unidade de área.
A esta altura, convém lembrar que
na agricultura, os maiores rendimentos
são, via de regra, acompanhados de
melhoria qualitativa, o que dentemente
torna ainda mais lisonjeiro o quadro acima
descrito, embora se esteja cotejando
períodos mais ou menos extremos, ou
seja, um desastroso e um bom ano
agrícola.
Se o balanço quanto ao aspeto físico
para o período de 1964-65 e francamente
favorável, o mesmo não se pode afirmar
quanto ao aspeto econômico, onde são
poucos os setores em que podem ser
apontados progressos. Durante o período
houve, como é notório, enorme elevação
nos custos de produção, motivado não só
pelas majorações dos preços das
utilidades, tais sejam os adubos,
inseticida, sementes, sacarias etc., como
pelos diversos aumentos dos encargos
sociais que incidiram sôbre a lavoura.
Para se fazer uma idéia do que vem de
ser dito, basta atentar-se para o quadro a
seguir, onde estão indicados os
porcentuais do aumento de "custeio"
(despesas diretas), verificados em alguns
cultivos conduzidos sob técnica ao
alcance do lavrador paulista comum.
Estimativa das porcentagens de
aumentos verificados nas despesas
diretas (1) de algumas culturas em São
Paulo:
Aumentos verificados
da safra de 63-64
para a de 64-65
Algodão ...................................
96%
Amendoim ............................... 112%
Arroz ........................................
85%
Milho ........................................
96%
Feijão ......................................
74%
Mandioca .................................
–
Mamona ..................................
86%
Culturas

FONTE – Secção de Análise de
Custo e Rendas Agrícolas – Divisão de
Economia Rural.
Êsses aumentos nos custos não
foram correspondidos senão em parcela
mínima, com elevação nos preços que os
produtores
receberam
pelos
seus
produtos. Assim é que o algodão, que dos
produtos em exame foi aquêle que maior
elevação de preços registrou, apresentase com um aumento de 40%.
O preço do milho aumentou cêrca
de 17%, do feijão 11, o do amendoim
5 e finalmente o arroz, cujo preço
médio neste ano, deverá ser inferior
em relação ao do ano passado
em
aproximadamente
18%.
Em
resumo, a relação de preços que já
não era muito favorável aos produtos
agrícolas, agravou-se consideravelmente
neste período. A essas vicissitudes
devem somar-se também algumas
dificuldades comercialização, a qual,
no
caso
dos
produtos
em
__________________
(1) Enceto para máquinas e animais,
onde também estão incluídas as
despesas de depreciação.
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aprêço, atingiu mais o amendoim e o
arroz. A execução do sistema de garantia
de preços que se revelou em muitos
aspectos, hesitante, omissa a falha, foi no
entanto
bastante
meritória,
no
concernente ao arroz, e o feijão, que
exigiram
considerável
esfôrço
governamental.
Medida em valôres correntes, a
renda bruta dos 24 principais produtos
agrícolas,
que
deverá
atingir,
aproximadamente, 1.880 bilhões de
cruzeiros (1.935 computando-se o
aumento previsto para o preço do leite)
suplantara em cêrca de 82% (87% com
novos preços do leite) aquela registrada
no ano anterior. Levando-se entretanto,
em conta a desvalorização da moeda,
calculada pelo Índice "2" da "Conjuntura
Econômica", tais ganhos reduzem-se
respectivamente a 18 e 21%. Êstes
aumentos,
ainda
substanciais,
desvanecem-se totalmente ao fazer-se o
desconto da diferença na safra cafeeira,
pois então verifica-se que a renda
deflacionada dêste ano seria, no primeiro
caso (sem aumento nos preços do leite)
inferior em cêrca de 1,5% e na segunda
hipótese, superaria em 2% a do ano
precedente. Em resumo a abstração feita
ao café, tem-se que a renda bruta em 6465 será sensivelmente igual à registrada
em 63-64, notòriamente um dos mais
funestos períodos agrícolas porque já
atravessou São Paulo, submetido que foi
aos flagelos da sêca, fôgo, geadas e
pragas.
D – PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO
PLANALTO
Em recente trabalho procedido pela
Divisão de Economia Rural desta
Secretaria e que por motivos vários não
poude ser aprofundado, procurou-se
configurar as tendências da agricultura
paulista com respeito ao próximo ano
agrícola.
Dentre as indicações obtidas e que
óbviamente devem ser aceitas com as
ressalvas próprias a trabalhos dessa
natureza, cumpre registrar as seguintes:
a) O consumo de adubos deverá ser
20% inferior ao do presente período,
devendo as vendas por parte das firmas
especializadas registrar queda de 40%. A
diferença explica-se pela importação
direta por parte de algumas cooperativas
e pela existência de algum estoque em
mãos de produtores.
b) O consumo de defensivos não
deverá declinar e a principal razão disto
reside no fato de ter sido relativamente
pequeno o consumo neste ano.
c) Nas condições prevalecentes por
ocasião dêsse trabalho era de se esperar
retração na superfície de plantio (sempre
em relação ao corrente ano) que alcança
17% para o algodão e 37% para o arroz.
A futura área de cultivo do milho será
igual ou levemente interior e a de
amendoim deverá acusar expansão de
15%. O estudo não abrange os demais
produtos que interessam a êste trabalho.
d) Continua a manter-se firme a
tendência para a expansão de pecuária
de carne.
Em resumo, não existe cultura,
dentre as importantes, que esteja
despertando real interêsse entre os
agricultores, mormente após a perda das
boas perspectivas que oferecia a canade-açúcar. O aumento previsto para o
amendoim deve ser atribuído mais à falta
de opção que leva o agricultor a preferir a
menos desinteressante das alternativas,
do que pròpriamente à atração que esta
cultura esteja exercendo
Evidentemente, a redução na
demanda por adubos – não significa

necessàriamente uma correspondente
retração na superfície de plantio, pois o
mais provável, é que implique sobretudo
num retrocesso do nível técnico das
práticas empregadas. De resto, êste
aspeto é provavelmente mais grave que a
mera retração no plantio.
E – OBJETIVOS E CRITÉRIOS
Fazendo
abstração
da
parte
puramente teórica dos preços mínimos,
assunto
bastante
controvertido
e
complexo
quando
examinado
em
profundidade, cumpre consignar, ainda
que ligeiramente, alguns comentários em
tôrno de certos pontos dêsse sistema que
vêm ganhando conceitos largamente
aceitos, apesar de aplicáveis apenas em
limitada extensão. Um deles é a idéia de
que os níveis de preços mínimos não
podem ser superiores aos preços do
mercado internacional. Evidentemente,
isto só pode ser aceito como norma que
contenha
exceções.
Conforme
as
condições do País, as características da
cultura que se contempla, bem como os
objetivos escolhidos para a política dos
preços mínimos, tais preços devem,
muitas vêzes ser superiores aos do
mercado internacional. Se se conta por
exemplo, com um produto como o
algodão, de básica importância para o
País, tanto sob o ponto de vista social
como econômico, como não ampará-lo
convenientemente
por
determinado
período, sabendo-se que a omissão do
Govêrno numa só colheita poderia
acarretar prejuízos incalculáveis por
vários anos? Aliás, o exemplo do algodão
é bastante expressivo, pois as EE. UU.,
muito provavelmente baseados nas
razões apontadas, asseguram ao seu
produto preços mínimos superiores as
cotações internacionais, fato êste que, por
si só, já poria os demais produtores na
contingência, até certo ponto, de fazerem
o mesma. De resto, cumpre não esquecer
que os preços mínimos, por definição, são
estabelecidos para vigorarem no futuro e
por conseguinte, uma previsão de alta de
preço no mercado internacional já
autorizaria uma escolha de preços de
garantia em níveis superiores àqueles
que no momento prevalecem neste
mercado.
Outro conceito que está a merecer
reparos, embora verdadeiro em seus
fundamentos, é o de que bons níveis de
preços mínimos provocam excesso de
produção. Embora exato como já foi dito,
isto precisa ser medido em têrmos do
grau de desenvolvimento da nossa
agricultura ou mais especificamente, a
sensibilidade que ela apresenta com
relação aos preços mínimos. Observa-se
em importantes círculos ligados ao
assunto uma nítida tendência em
exagerar a influência dos preços mínimos
quando ocorreu boas safras. As colheitas
relativamente abundantes da presente
temporada parecem servir de exemplo.
Entretanto, pode-se afirmar que o
transcurso favorável do tempo, os preços
do mercado na época que antecedeu o
plantio e a reduzidíssima colheita de café
em 63-64, obrigando os cafeicultores a
buscar novas fontes de renda, foram os
principais
fatôres
que
provocaram
aqueles resultados. A propósito da ação
dos preços mínimos sôbre a superfície de
plantio, bastante difícil de avaliar
(inclusive porque pode estar presente
mesmo na ausência de intervenção
direta) e exigindo para tanto pesquisa
especifica, até aqui não realizada, parece
cabível, com os poucos elementos
informativos de que se dispõem no
momento, resumi-la da seguinte forma: –
e para São Paulo –
a)
O
algodão
é
fortemente
influenciado.
b) O amendoim sofre influência de
certa importância.

Julho de 1966

1933

c) O arroz se encontra em condições
parecidas com as do amendoim, porém
com menor reação devido, inclusive, ao
fato de existir boa porcentagem de cultivo
de subsistência.
d) O milho tem posição muito
semelhante a do arroz.
e) O feijão é muito pouco sensível,
havendo ainda inúmeros produtores que
desconhecem a existência da garantia de
preços.
f) A mandioca, com garantia apenas
para seus subprodutos, acha-se em
condições iguais, senão piores que o
feijão.
Como já foi dito, êste quadro
necessita ainda de comprovação, mas
importa assinalar que admitindo-se os
superavits
na
produção
como
conseqüência
de
preços
mínimos
estimulantes (de resto, exceção para
entre a nós) – ter-se-ia ainda que
considerar em nosso caso:
a) Essa tendência leva certo tempo a
concretizar-se.
b) O crescimento da produção
urbana unido a outras causas, tem trazido
gravíssimo problemas de abastecimento
alimentar, cuja, solução, em nossas
atuais condições, exige a constituição de
estoques reguladores, até pelos menos
que a oferta de produtos alimentícios seja
menos irregular.
c) Para a Nação, a crise por
abundância é quase sempre preferível à
crise por carência.
Finalmente, um outro ponto que cabe
considerar é o relacionado com o conceito
de que o preço mínimo deve ser sempre
inferior ao preço do mercado. E' óbvio que
isto leva diretamente à perguntas: –
inferior em quanto? Se a interpretação fôr
aquela dum diferencial necessário à
atuação do comércio privado, é ela
aceitável. Porém, se a mesma significar, a
uma distância muito grande entre o preço
mínimo e o preço de mercado, então a
garantia de preços perde o sentido porém
inócua e até mesmo prejudicial nos casos
em que a estrutura do mercado
comprador possibilite ao menos apoiar-se
nos baixos níveis de garantia para
deprimir os preços do mercado. Ademais,
num regime de competição pura, caberia
a perfeitamente admitir que o preço de
mercado igualasse aquele que o produtor
devesse receber, o que sugere um critério
para os níveis de preços mínimos.
Estas considerações são aqui
consignadas em razão das implicações
que trazem às diretrizes dêste trabalho.
Em aditamento, cabe registrar certas
características que envolvem o próximo
ano agrícola e que se relacionam
diretamente com a questão da garantia de
preços.
São elas:
a) De um lado, a agricultura
encontra-se na premente necessidade
de obter rendas que lhe permitam, ao
menos, manter o nível técnico já atingido.
Dado o longo processo de exaustão
que vem experimentando e suas atuais
características econômicas, não se
pode esperar que ela dum ano para o
outro, compense os preços relativamente
baixos dos seus produtos, aumentando os
investimentos através da intensificação
do uso de fatôres de produção,
combinado ou não com a retração na
área de plantio. O mais provável e aliás já
com indicações nesse sentido, é que
ocorra retrocesso técnico com redução na
produtividade e tôdas as conseqüências
daí decorrentes. Doutro lado, porém, é
fatôres convir que a oferta mais ou me-
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nos abundante dêste ano, provocando o
abaixamento relativo dos preços torna
difícil admitir a elevação dêstes aos níveis
indicados pela projeção do "Índice Geral
de Preços", pois Isto equivaleria a
aumentos bastante elevados em alguns
dos principais produtos básicos da
lavoura,
com
conseqüências
que
dispensa comentários.
b) Se o suprimento dos produtos de
consumo interno encontra-se em posição
relativamente folgada, ou pelo menos
com a segurança de que problemas mais
sérios de abastecimento só poderão
ocorrer em caso de desastre na futura
safra, o mesmo não se pode dizer com
respeito ao algodão, nosso segundo mais
importante produto exportável.
c) As diretrizes econômicas que vêm
sendo seguidas pelo atual Govêrno,
apontam firmemente pana uma continua
redução do ritmo inflacionário para o
período que interessa a este trabalho.
A vista do exposto, cremos que a
política dos preços mínimos para o
próximo
ano,
deverá
contemplar
sobretudo os seguintes objetivos:
1) Assegurar níveis de preços que
permitam à agricultura pelo menos manter
seu atual estágio de desenvolvimento
técnico e o padrão de vida das pessoas
engajadas em suas atividades.
2) Possibilitar a obtenção de
colheitas que firme os ganhos obtidos em
relação ao abastecimento alimentar
interno e proporcione no caso de produtos
exportáveis, volume suficiente para
manter nossa posição nos mercados
internacionais.
3) Alentar a agricultura no sentido de
mantê-la em grau normal de atividades,
evitando grandes reduções no plantio
que, entre outras conseqüências, traria o
risco de desemprego.
Os objetivos que vêm de ser
arrolados e que evidentemente se
entrelaçam,
poderiam
ser
satisfatòriamente cobertos no que se
refere á garantia de preços, com a
adoção de critério já sugerido em anos
anteriores, isto é, o de procurar garantir
para os produtos agrícolas preços que
reflitam as modificações verificadas no
valor da moeda, efetuadas as adaptações
requeridas pelos casos particulares de
cada produto. Entretanto, como já foi
assinalado, êste critério implicaria num
forte aumento dos preços atualmente
vigentes, os quais em virtude das
modificações ocorridas em suas ofertas,
não acompanharam a elevação verificada
no "Índice Geral de Preços". Isto, somado
á idéia das dificuldades a serem
compartilhadas por todos nos períodos de
reajustes econômicos e ainda às de
ordem pragmáticas, conduzem à adoção
de critério paralelo, de diferentes
conseqüências práticas, embora de
mesma teórica e que presumivelmente
poderia satisfazer de forma parcial mas
aceitável, os objetivos propostos.
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Em essência, tal critério consistiria
em acrescentar-se às bases de preços
sugeridas para o corrente ano, o
montante proveniente da estimativa sôbre
a desvalorização que experimentaria a
moeda, no próximo período, procedendose também aos ajustes indicados pelas
peculiaridades de cada produto. Como
aquelas bases, além da margem normal
de segurança, foram avaliadas com uma
taxa de inflação substancialmente menor
que aquela realmente registrada, a
transferência das mesmas para o próximo
ano, já significaria preços inferiores
àqueles indicados pela projeção do
"Indica Geral de Preços". Restaria então
estimar a taxa de inflação que deverá
prevalecer entre êste período e os
meados do próximo ano. Não cabe aqui,
considerar
as
complexidades
que
envolvem esta questão, mormente à vista
das condições antiinflacionárias que
estamos atravessando. O que importa
assinalar é que a Secretaria Executiva do
C.O.N.S.P.L.A.N. (Conselho Consultivo
do Planejamento) em trabalho divulgado
pela imprensa "O Estado de São Paulo",
de 26 de maio de 1965), após deixar bem
claro que o Programa de Ação não
contém nenhuma meta quantitativa com
relação à taxa de inflação para o ano de
1965, admite que a meta de 30% de
expansão dos, meios de pagamento nele
prevista "deverá guardar relação com a
taxa de elevação do nível de preços;
todavia, como não é a sua única
determinante, não corresponde a um
único valor para esta, mas sim a um
intervalo razoável de variação", (grifo
nosso). Poder-se-ia por conseguinte,
dentro das ressalvas já muito bem
assinaladas, acompanhar esta indicação
para o corrente ano. Êste trabalho
entretanto deve contemplar período mais
longe ou seja, até meados do ano
vindouro. Também será preciso projetar o
nível de preços para o período, vale dizer,
em nossas condições, indicar uma taxa
de inflação. Na ausência de outros dados
que forneça melhores elementos de
avaliação, admitir-se-á para os próximos
12 meses, a taxa de inflação de 20%.
Óbvio que esta escolha é em grande
parte subjetiva, porém parece revestida
do mesmo contingente de prudência que,
comprovadamente, vem sendo mantido
nos trabalhos que sôbre êste assunto
foram elaborados nos anos anteriores.
Em suma, o critério geral a ser
seguido será aquele de acrescentar-se
26% aos níveis de preços sugeridos (no
ano passado) para a corrente safra.
A seguir, será apresentada uma
ligeira análise da situação individual de
cada produto.
ALGODÃO
Panorama mundial – Com a
continuidade da tendência que vem sendo
registrada há tempos, isto é, de
acréscimos na produção e consumo, mas
sempre
com
maiores
aumentos
para aquela, tornou-se mais tensa a

situação mundial do produto. O "carryover" ao fim da temporada (31-7) deverá
atingir nível recorde, ficando sua maior
parte em mãos norte-americanas. Êste
enorme estoque em poder do País que é
o árbitro no comércio internacional do
produto é, em realidade, o principal fator
de incerteza nesse mercado. Com efeito,
a pressão exercida por essa sobra está
levando os EE.UU. a encarar a
necessidade de introduzir modificações
em sua política algodoeira e como tais
modificações admitem ampla escala de
profundidade, indo das moderadas às
bem radicais, provocam elas tôda a
espécie de conjecturas, criando clima de
expectativa
geral
e
levando
os
importadores a apegar-se cada vez mais
à política de "aquisições da mão para a
bôca". Há dessa forma, perigo à vista e
de conseqüências bastante sérias.
Entretanto, não se pode também ignorar a
presença de outras fôrças que se
antepõem a essa ameaça e são bastante
ponderáveis. Uma delas reside no fato de
que a atual legislação algodoeira norteamericana já possibilita alterações de
incalculáveis conseqüências práticas. Não
obstante isto, os EE.UU. até aqui têm
procurado utilizá-la de forma a não
provocar excessivas perturbações nos
preços e demais condições do mercado
internacional do produto. A outra e que
aliás parece estar na raiz da atitude acima
mencionada é a idéia, bastante plausível,
de estarem os EE.UU. perfeitamente
conscientes de
que sua política
algodoeira deve vincular-se ao contexto
da sua posição perante os demais países
americanos, mormente os produtores de
algodão
como
México,
Nicarágua,
Guatemala, Brasil etc.
Com a ressalva de que foi dito
acima, pode-se adotar posição otimista o
afirmar que as perspectivas para o
próximo ano algodoeiro, são, mais uma
vez, de relativa estabilidade, com o vapor
aumentando sua pressão, mas ainda
dentro da caldeira. O consumo deverá
aumentar ligeiramente em seu todo,
embora com decréscimo em muitos
países. Os preços deverão manter-se
mais ou menos estáveis talvez com ligeiro
declínio.
A
produção
acusará
provàvelmente, aumentos superiores aos
do consumo e a concorrência das fibras
artificiais será ainda maior. Quanto à
próxima colheita dos EE.UU. (65-66)
deverá ela ser levemente inferior à
precedente situando-se talvez esta
quebra em torno de 5%. insuficiente em
todo o caso para qualquer modificação de
perspectivas.
Situação interna – Como já
foi assinalado, o corrente ano (1964-65)
foi bastante adverso para o algodão.
As prolongadas e excessivas chuvas e a
incidência de pragas e moléstias, foram
as
principais
causas
da
quebra
no
rendimento
bem
como
certa
deterioração observada nos tipos do
produto. O rendimento por unidade
de área, que vinha acusando notáveis
progressos,
chegando
em
63-64
ao recorda em São Paulo de 189,5
arrobas por alqueire (1.175 kg-ha) o qual,
situa-se muito bem perante qualquer
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região cultivando algodão não irrigado,
caiu em mais de 33%, ou seja, o menor
das últimas 8 safras. Graças entretanto
ao aumento verificado na área de plantio,
o volume final da safra deverá registrar
queda menor, calculada em tôrno de
14%.
O quadro a seguir, fornece uma idéia
do desenvolvimento e da situação
econômica da cultura algodoeira em São
Paulo nos últimos anos.
Quanto à posição ocupada pelo
algodão na renda bruta da agricultura
paulista, deverá êle ocupar êste ano o 5º
lugar após ter sido o 3º em 1964, 6º em
1963 e 3º também em 1962.
Em
trabalhos
anteriores,
já
tivemos oportunidade de afirmar que a
superfície de plantio com algodão em São
Paulo, tem estado nos últimos anos
aquém
do
desejável
e
às
vezes restringindo-se de forma perigosa.
Se houver coincidência de um mau ano
agrícola com reduzido plantio (e as
probabilidades neste caso não podem ser
desprezadas) pode ocorrer o caso de
São Paulo não produzir o suficiente
para o seu consumo. No entanto, a infraestrutura da sua economia algodoeira
(serviço de distribuição de sementes,
armazéns, máquinas de beneficio,
indústria de óleo e subprodutos,
comércio exportador etc.) está capacitada
para atender uma produção bem
maior e a despeito das dificuldades do
comércio internacional, qualquer aumento
em têrmos realísticos que possa
ser admitido na produção algodoeira de
São
Paulo,
não
traria
nenhuma
dificuldade quantitativa para a venda das
sobras no exterior. De resto, dentro do
panorama
brasileiro
e
estadual,
considera-se que como meta imediata,
São Paulo deveria contemplar uma
produção de 250.000 toneladas de
algodão em pluma (a título de ilustração
recorde-se que em 1944, foram
produzidas 463.000) para o que,
necessitaria de uma área de plantio de
aproximadamente 670 mil hectares (280
mil alqueires) com a média dos bons
rendimentos conseguidos no qüinqüênio
1960-64. Dita área seria cêrca de 10%
inferior ao plantio médio do período 53-57
e 40% menor que a média do qüinqüênio
1948-52. Para o próximo ano entretanto,
tudo indica que esse objetivo estará longe
de ser alcançado e o que mais importa
fazer é impedir que ocorra demasiada
contração no plantio.
Cumpre
ainda
deixar
aqui
registrada a observação já levada por
diversas vêzes ao conhecimento do
órgão responsável pela garantia de
preços mínimos e referente à relação dos
preços mínimos entre o amendoim
e o algodão. Como é notório, o amendoim
é, em São Paulo, cultura competitiva
à de algodão e embora a ação dos preços
mínimos seja bem menor sôbre
a primeira, a relação entre os dois preços
mínimos exerce sempre certa influência
na decisão dos lavradores. Ora, no
ano passado, pela primeira vez as
bases iniciais de preços mínimos
de algodão situaram-se em níveis
inferiores às do amendoim.

Sexta-feira 29

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Julho de 1966

1935

ALGODÃO EM SÃO PAULO
Produção
1.000 arrobas
em caroço

Preços médios
recebidos pelos
lavradores preços
correntes
Cr$ 15 kg

Rendimento
agrícola
kg/ha

Índice geral
de preços
no Brasil
(1)

Média qüinqüênios e anos

Área
plantada
3.000 ha

1948/52 ...................................................................................
1953/57 ...................................................................................
1958/62 ...................................................................................

1.094
729
528

40.930
36.706
35.433

557
769
1.004

78
129
433

100
165
554

100
217
678

498
569
678
605
508
653
495

35.197
34.675
47.154
39.829
39.801
34.000

1.059
914
1.052
987
1.175
781

390
588
744
1.200
2.500
3.800

499
752
951
1.534
3.205
4.872

585
803
1.218
2.116
4.043
6.240

índices

Médias

ANOS
1960 ........................................................................................
1961 ........................................................................................
1962 ........................................................................................
1963 ........................................................................................
1964 ........................................................................................
1965
(2)
..........................................................................
1966 ........................................................................................

Fonte: Divisão de Economia Rural
(1) Baseado no índice "2" da Fundação Getúlio Vargas
(2) Estimativa
Na ocasião, observamos que embora
para o plantio daquele ano (1964-65)
tal fato provávelmente não tivesse
influência
(como
realmente
não
teve)
porque
o
ano
precedente
(63-64) fôra relativamente mau para o
amendoim e ótimo para o algodão,

reinando
certo
entusiasmo
com
relação a esta última exploração,
esta posição deveria ser corrigida
para o ano vindouro (65-66) já
que
os
preços
mínimos
passaram
a
vigorar
por
dois
anos seguidos. Agora, será o momen-

to
de
proceder-se
à
dita
correção, mormente tendo em vista
que neste ano deu-se fato inverso,
isto
é,
foi
relativamente
bom
para o amendoim e adverso ao
algodão. E' claro que isto não
é
fator
decisivo,
porém,
con-

vém procedem-se à correção sobretudo
tendo em conta que não se cuida de
preços estimulantes e que o amendoim
tem mostrado grande poder competitivo
mesmo com garantia de preços inferiores
no passado, como pode ser visto no
quadro seguinte:

Bases iniciais de preços mínimos no interior do Estado
Arroba de algodão
em caroço
Cr$

ANOS

1960
1961
1962
1963
1964
1965

**
(1)
Com o exposto e repetindo que o
critério básico que deve presidir a
garantia de preços mínimos para o
próximo ano algodoeiro, será o de impedir
que ocorra demasiada retração nesta
cultura de importantíssimo relevo sócioeconômico para o Estado e o País,
sugere-se o acréscimo de 20% nas bases
propostas no ano anterior. Isto importaria
num
preço
de
Cr$
4.440
ou
arredondando-se, Cr$ 4.450 para a
arroba de 15 quilos de algodão em
caroço, do tipo "5" (regular) posto em
Mirante do Paranapanema. Considera-se
que um desenvolvimento cambial paralelo
à evolução das nossas reais condições
econômicas permitirá sem maiores
dificuldades a exportação das eventuais e
muito desejáveis sobras.

260
395
605
1.000
1.540
3.100

Saco de 25 kg de
amendoin (1) em
casca – Cr$
166
310
475
881
1.294
3.300

Relação de
preços
algodão sôbre
amendoim
56%
27%
27%
13%
19%
6%

– 65 – Preços na Capital.
– Até 1964 inclusive, preços aproximados de aquisição para o produto
colocado no interior do Estado (Marília).
ARROZ

Nos últimos 2 anos, em São Paulo e
em todo o Brasil Central, a orizicultura
vem experimentando uma inovação
técnica que, se não chega a ser
revolucionária, é pelo menos, de grande
importância para sua economia. Esta
inovação consiste no uso de sementes de
variedades precoces que reduzem
bastante os grandes riscos que apresenta
a chamada cultura "de sequeiro" sistema
que predomina de forma quase total nesta
região do País. A isso, deve somar-se
ainda as outras vantagens decorrentes do
ciclo vegetativo mais curto. A despeito
entretanto da utilização cada vez maior
destas
variedades,
o
rendimento
por unidade de área permanece em

níveis baixíssimos quando cotejados com
os cultivos irrigados. O quadro a seguir
resume alguns dos principais aspectos da
rizicultura paulista.
As duas últimas colunas mostram de
imediato que, em quase todo o período
considerado, os preços do arroz tem-se
elevado em proporções maiores que
aduelas experimentadas pelo índice Geral
de Preços. Isso explica em boa medida a
tendência para crescentes superfícies de
plantio, a despeito do risco que o sistema
do cultivo "em sequeiro" oferece. Neste
ano entretanto com as abundantes
colheitas verificadas em quase tôdas as
regiões produtoras do País, ocorreu
sensível queda nos preços, obrigando a
Comissão de Financiamento da Produção
a efetuar maciças compras.

Embora
acusando
reação
nestes
últimos dias, os preços continuam
inferiores
aos
do
ano
passado
e
de
qualquer
maneira
deverão
ficar muito distanciados da elevação
que irá registrar o índice geral de
preços.
Nas condições atuais em que é
conduzida esta cultura e sob o ponto de
vista dos interesses de São Paulo,
considera-se como excessiva as atuais
áreas de orizicultura paulista. Na própria
redução do plantio residiria um dos
fatores do aumento da produtividade,
necessidade da maior urgência para esta
exploração. Dessa forma, a redução
prevista de 37% no plantio do próximo
ano não é, vista sob êste prisma, fato a
lamentar.
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ARROZ EM SÃO PAULO

Rendimento
agricola Kg/ha

495
542
573

11.759
9.205
10.840

1.425
1.026
1.132

147
440
1.252

100
295
852

100
217
678

573
644
508
762
1.108
1.065

11.000
13.200
10.200
12.000
15.000
18.300

1.152
1.230
1.204
945
812
1.031

845
1.030
2.910
5.270
6.570
5.500

575
701
1.980
3.586
4.469
4.741

585
803
1.218
2.116
4.043
6.240

Área plantada
1.000 ha

Médias qüinqüênios e anos

Preços médios
recebidos pelos
lavradores preços
correntes
Cr$/saca – 60 kg
em casca

Produção
1.000 sacos
60 kg em
casca

Índices

Índice geral de
preços no
Brasil
(1)

Médias

1948/52 .....................................................
1953/57 .....................................................
1958/62 .....................................................

ANOS

1960 ..........................................................
1961 ..........................................................
1962 ..........................................................
1963 ..........................................................
1964 ..........................................................
1965 (2) ....................................................
FONTE:

Divisão de Economia Rural
(1) Baseado no indice "2" da Fundação Getúlio Vargas
(2) Estimativas

Com essa redução, a futura
superfície
de
plantio
ainda
alcançaria cêrca de 670.000
hectares, superiores à meta
preconizada para as presentes
condições e que gira em tôrno de
650.000 hectares. Esta última área,
mesmo aos baixos rendimentos
atuais permitira uma produção
aproximada de 13 milhões de
sacas em casca, inferior em 4 a 5
milhões às necessidades do atual
consumo. Esse "deficit" deverá ser
coberto,
como
normal
e
tradicionalmente ocorre, com a
produção de outros Estados.
Repetindo o que foi dito em trabalho
semelhante para o anterior registrese que "Não se pode ver maiores
inconvenientes nisto, pois não há
razões para que cada unidade da
Federação procure ser autosuficiente em tudo".
Em resumo, a redução
prevista na área a ser cultivada no
próximo ano, embora substancial,
não deve ser encarada como
motivo de maiores preocupações.
Resta entretanto, procurar evitar
que aquela redução assuma
proporções exageradas, pois
então as consequências poderiam
ser graves e inclusive estender-se
a outros setores.
O critério geral proposto
indicaria um preço de Cr$ 9.300
para a saca de arroz em
casca, grãos médios, tipos
"1" e "2", posta no interior do
Estado. À vista da diferença com

as cotações presentes, tais níveis
de preço poderiam todavia, atuar
como estimulo exagerado e no
caso de São Paulo como já foi
dito, isto não oferece, ao menos
nas presentes condições, muito
interêsse. O acréscimo de 10%
nas bases sugeridas parece
atender os objetivos expostos.
Isso implicaria num preço de Cr$
8.580 por 60 quilos de arroz em
casca, grãos médios, dos tipos "1"
e "2" postos no interior do Estado.
Na
Capital,
êsse
preço
corresponderia a Cr$ 10.100 para
idêntico produto e volume.
AMENDOIM
Apesar da segunda colheita
(safra da sêca) não ter sido muito
favorável, foi êste um bom ano
para o amendoim. Graças ao bom
rendimento por unidade de área
(quase igualando o de 1968-59,
que é recorde neste últimos anos)
e à grande área semeada, o
volume de produção atingiu
grandeza até aqui não igualada,
ficando apenas 4% abaixo da
meta considerada desejável e que
é de 25 milhões de sacas em
casca.
Os preços mínimos, fixados
inicialmente em níveis muito
inferiores aos possibilitados pelo
mercado interno, mormente à vista
dos preços do óleo e algumas
claudicações
na
política
de
exportação do produto, trouxeram di-

ficuldades de certa monta à
comercialização do produto na
primeira colheita. Posteriormente
entretanto, a situação ajustou-se.
Um retrospecto da posição
desta cultura em São Paulo pode
ser
fornecido
pelo
quadro
seguinte:
O transcurso relativamente
favorável dêste ano e a ausencia
de opção com que se defronta a
agricultura,
constituem
muito
provàvelmente,
as
principais
razões para o aumento de 15%
previsto para o próximo plantio.
Aliás, a se confirmar êste
acréscimo, ter-se-ia uma área
inferior ainda em cêrca de 20% a
meta considerada desejável e que
seria 540 mil hectares, destinada
a assegurar, com rendimentos
normais, uma colheita (conjunto
das duas safras anuais) de 25
milhões de sacas de amendoim
em casca.
A aplicação para êste produto
do crédito já exposto, iria indicar o
preço de Cr$ 3.600 no interior do
Estado. Este preço, embora algo
maior que a base prevista pela C.
F. P. para êste ano (que é
também de Cr$ 3.600 mas p/o
produto posto na Capital e para o
tipo "1") é no entanto francamente
baixo, pois o preço médio
recebido pelos lavradores no
corrente ano, deverá girar em
tôrno de Cr$ 3.930. Tendo isso
em conta e também o fato de que
esta é uma das culturas que

vem
apresentando
maiores
elevações
nos
custos
de
produção, sugere-se que seja
acrescentado 30 ao envez de
20% às bases propostas. Isto
equivaleria arredondando-se o
resultado, a uma base de Cr$
4.000. Além de estar dentro duma
possível taxa de elevação do
índice de preços, cumpre notar
que aquele nível encontra-se
revestido de alentado índice de
segurança,
pois
é
apenas
levemente superior ao próprio
preço médio que deverá vigorar
neste ano. Tal preço entende-se
para a de 25 quilos de amendoim
em casca, tipo "3", posto no
interior. De passagem, registre-se
mais uma vez que conviria ser
retificado
o
defeito
técnico
introduzido há cêrca de 5 anos
pela C. F. P. e consistente em
tomar o tipo "1" como base para
os preços de garantia ao
amendoim. A praxe, é adotar-se o
tipo padrão, o mais comum, como
ponto de referência ou base,
estabelecendo-se
ágios
e
deságios
para
os
tipos,
respectivamente superiores. O
tipo "1" práticamente não existe e
sua adoção como base, só serve
para trazer confusão ao espirito
do produtor, além da aparência de
embuste de que se reveste.
O preço acima sugerido para
o produto pôsto no interior
equivaleria aproximadamente a
Cr$ 4.750 na Capital do Estado.
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AMENDOIM EM SÃO PAULO

Médias qüinqüênios e anos

Preços médios
recebidos pelos
lavradores
preços correntes
Cr$/25 KG

Produção 1.000
sacos 25 kg em
casca

Rendimento
agricola Kg/ha

152
152
338

6.352
6.724
16.598

1.059
1.096
1.265

57
127
395

100
223
697

100
217
678

295
428
479
382
409
414

14.500
18.600
21.000
19.200
15.300
23.900

1.229
1.086
1.137
1.187
935
1.444

436
519
646
1.055
3.784
3.930

768
914
1.137
1.857
6.550
6.894

585
803
1.218
2.116
4.043
6.240

Área plantada
1.000 ha

Índice geral de
preços no Brasil
(1)

Índices

Médias

1948/52 ..............................................................
1953/57 ..............................................................
1958/63 ..............................................................

ANOS

1960 ...................................................................
1961 ...................................................................
1962 ...................................................................
1963 ...................................................................
1964 ...................................................................
1965 (2) ..............................................................
FONTE:

Divisão de Economia Rural
(1) Baseado no índice "2" da Fundação Getúlio Vargas
(2) Estimativas

MILHO
Não obstante as preocupações
que as perspectivas duma volumosa
safra dêste cereal costuma trazer aos
responsáveis pela garantia dos preços
mínimos, o que até certo ponto é
compreensível, dadas as dificuldades
inerentes à comercialização de produtos
de baixo preço específico, é preciso
nunca esquecer a importância dêste
produto na economia agricola. O milho
exerce na estrutura agrícola, papel
semelhante ao de aço na indústria e
nosso
País
precisa
aumentar
substancialmente o seu – consumo a
fim de estruturar em bases sólidas sua
economia agrícola. Para isso, um dos
fatôres
contribuintes
será
um
suprimento mais abundante e regular.

O milho, em têrmos gerais, não é
produto que deve ser obtido em função
da sua exportação "in natura" mas sim
transformado, em carne, ovos, leite,
etc.
O corrente ano transcorreu de
modo extremamente favorável à
cultura do milho em São Paulo. A
uma das maiores áreas de plantio
(só
superada
em
1963)
correspondeu um rendimento que é
recorde em São Paulo e superior
em cêrca de 25% à média do último
qüinqüênio. A meta escolhida de 40
milhões de sacos pôde ser assim
atingida
e
até
ultrapassada
ligeiramente. Na renda bruta da
agricultura paulista, o milho deverá
figurar em 4º lugar neste ano, tendo
sido o 6º colocado em 1964.

O quadro a seguir resume a
situação desta cultura nos últimos
anos.
A abundante oferta verificada
nesta
safra,
trouxe
algumas
dificuldades à comercialização do
produto, inclusive à exportação,
provocando também o rebaixamento
nos seus preços reais.
Para o ano vindouro, a área de
plantio deverá ser sensìvelmente igual
à verificada em 1964/65.
Em suma, parece não haver
problemas maiores com que se depara
a economia dêste produto.
Acrescentando-se
20%
às
bases de preço proposta para
a presente safra, encontrar-se-á
o preço de Cr$ 5.040 ou,
em cifras redondas, Cr$ 5.000, pa-

ra o próximo ano. Tal preço, refere-se
à saca de 60 quilos da classe "mole ou
mista" tipo "3" posto no interior do
Estado, equivalendo aproximadamente
a Cr$ 6.000, se posto na Capital.
FEIJÃO
O conjunto das duas colheitas
também apresentou neste ano, um
rendimento bem satisfatório quando
cotejado com os de anos precedentes.
Com isso e tendo sido relativamente
grande a área de plantio obteve-se
uma produção de mais de 3 milhões
de sacas, fato que não ocorria há mais
de 5 anos. Assim, a meta quantitativa,
fixada em 3 milhões de sacas foi
atingida a despeito duma área de
plantio inferior em 20% à contemplada.

MILHO EM SÃO PAULO

Médias qüinqüênios e anos

Área plantada
1.000 ha

Produção
1.000 sacos
de 60 kg

Rendimento
agrícola Kg/ha

Preços médios
recebidos pelos
lavradores preços
correntes Cr$/60 KG

Índices

Índice geral de
preços no Brasil
(1)

Médias

1948/52 ..............................................................
1953/57 ..............................................................
1958/62 ..............................................................

804
1.084
1.189

18.047
19.665
28.100

1.353
1.095
1.413

80
181
552

100
227
690

100
217
678

361
720
995
1.280
3.150
3.680

452
902
1.240
1.610
3.937
4.600

585
803
1.218
2.116
4.043
6.240

ANOS
1960 ...................................................................
1961 ...................................................................
1962 ...................................................................
1963 ...................................................................
1964 ...................................................................
1965 (2) ..............................................................
FONTE: Divisão de Economia Rural
(1) Baseado no índice "2" da Fundação Getúlio Vargas
(2) Estimativas

1.324
1.186
1.331
1.573
1.263
1.396

29.000
29.400
36.900
44.800
23.600
41.500

1.314
1.487
1.663
1.709
1.120
1.787

1938
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As colheitas relativamente abundantes de outros estados produtores
pressionaram para baixo as cotações do produto, porem a intervenção da C.F.P.
foi, dentro das possibilidades atuais, bastante eficaz, impedindo maiores
aviltamentos de preços.
O quadro a seguir resume o desenvolvimento de economia desta
exploração em São Paulo, nos últimos anos:
Verifica-se pelo exame do quadro, que os preços dêste produto, à exceção
do presente ano, tem-se mantido consistentemente acima do índice geral de
preços. Essa tendência não tem sido entretanto suficiente para produzir efeitos
nas condições técnico-econômicas desta exploração, que continua em níveis
muito baixos em São Paulo.
Quanto ao interêsse para o próximo plantio, não se dispõe ainda de
nenhuma informação quanto ao mesmo, parecendo entretanto que predominam
condições normais. Talvez possa-se admitir certos reflexos no sen-

Julho de 1966

tido dum aumento de plantio, proveniente da decidida atuação da C.F.P. na
sustentação dos preços nesta temporada.
A extensão do critério geral a êste produto indicaria um preço de Cr$ 10.080
ou arredondando-se, Cr$ 10.000, para a saca de 60 quilos, das variedades de
côres, tipo "3", posta no interior do Estado, correspondendo aproximadamente a
Cr$ 11.600 quando colocada na Capital do Estado.
MAMONA
Desta feita não serão repetidos aqui os argumentos que desde há longos
anos vem sendo apresentados em favor da extensão da garantia de preços a
este produto e que parecem extremamente ponderáveis. Cumpre, entretanto,
deixar claro que essa extensão continua a ser encarada como do mais elevado
interesse quer para a agricultura paulista, como para a do País.

FEIJÃO EM SÃO PAULO

Área plantada
1.000 ha

Médias qüinqüênios e anos

Produção 1.000
sacos de 60 kg

Rendimento
agricola Kg/ha

Preços médios
recebidos pelos
lavradores
preços correntes
Cr$/60 Kg

Índices

Índice geral de
preços no Brasil
(1)

Médias

1948/52 ..............................................................
1953/57 ..............................................................
1958/62 ..............................................................

209
275
357

2.275
2.031
2.392

651
448
403

159
493
2.111

100
310
1.328

100
217
678

448
356
358
387
386
331

3.260
2.320
1.940
2.680
2.470
3.150

437
391
325
411
384
571

1.840
1.510
5.190
5.620
7.250
8.070

1.157
950
3.264
3.535
4.559
5.075

585
803
1.218
2.116
4.043
6.240

ANOS

1960 ...................................................................
1961 ...................................................................
1962 ...................................................................
1963 ...................................................................
1964 ...................................................................
1965 (2) ..............................................................
FONTE:

Divisão de Economia Rural
(1) Baseado no indice "2" da Fundação Getúlio Vargas
(2) Estimativas

MANDIOCA E SUBPRODUTOS
Até o presente, nenhum fato de
peculiar importância há a registrar com
referência
ao
cultivo
dêste
importantissimo e pouco lembrado
produto. A aplicação do critério geral aos
preços de garantia da farinha, implicaria
no preço de Cr$ 3.720 que pode ser
arrendondado para Cr$ 3.700. Tal preço
se refere à saca de 50 quilos, da farinha
tipo "1", posta na Capital do Estado.
Como vinha ocorrendo no passado, a
garantia de preços deve também ser
estendida e tapióca e ao amido ou fécula.
Divisão de Economia Rural –
agôsto de 1965.
PREÇOS E PREÇOS
Em janeiro de 1962, o preço
médio de quatro (4) automóveis, de
fabricação nacional, era de Cr$
1.024.500, por unidade.
Os mesmos automóveis tiveram
seus preços elevados, resultando o
custo médio de um (1) veículo de
passageiros, em janeiro de 1965, em
Cr$ 5.933.750. Em março de 1965, isto
é, atualmente, êste preço subiu para
Cr$ 6.513.750. Houve uma elevação
de janeiro de 1962 para março de
1965, no mencionado preço, de 635%.
Em janeiro de 1962, um (1) saco
de feijão "preto polido-nôvo", de
acôrdo com as cotações observadas
pela Bolsa de Gêneros Alimentícios do
Rio de Janeiro – Boletim 565 –
demonstrava para um (1) saco de

feijão de 60 kg., o preço de Cr$ 2.500;
em janeiro do corrente ano passou
para Cr$ 10.500, permanecendo, em
março, em Cr$ 10.500, o que significa
um aumento de Cr$ 420% sôbre os
preços originários de janeiro de 1962.
Em outras palavras, em janeiro de
1962, podia-se comprar, pela média
dos preços por nós apurada, um (1)
automóvel com 409 sacos de feijão
(preto-polido-nôvo" e, em janeiro de
1965, eram precisos 565 sacos do
mesmo produto e, em março, 620
sacos.
Transportando êstes cálculos para
o Arroz "Amarelão-Especial", cuja
cotação passou de janeiro de 1962 de
Cr$ 4.500, para Cr$ 13.500, em janeiro
e março do ano corrente, verificamos
que em janeiro de 1962, compravamos
um (1) automóvel com 227 sacos de
arroz "amarelão-especial"; em janeiro
de 1965 era preciso aplicar 439 sacos
e, hoje, são precisos 482 sacos do
mesmo arroz.
Fazendo a mesma comparação
com Milho "Amarelinho", as cifras
correspondem a 683 sacos em janeiro
de 1962; 1.141 sacos em janeiro de
1965 e 1.163 sacos em março
corrente.
Medindo ainda o mesmo preço em
Batatas, do tipo "extra-nova", era
preciso aplicar 394 sacos em janeiro
de 1962; 1.141 sacos em janeiro de
1965 e 1.085 em março corrente.
Fazendo a comparação com Cebola
do Rio Grande, notamos que, com
20.490 kg. de cebolas, compravamos

um (1) automóvel em janeiro de 1962,
ja, em janeiro de 1965, precisavamos
de 31.230 kg. e, em março do
corrente, 35.962 kg.
Procurando mais um produto que
é a Farinha de Mandioca-"Extra",
notamos as seguintes quantidades que
eram respectivamente precisas para a
compra de um (1) automóvel: – 683
sacos em janeiro de 1962; 1.236 sacos
em janeiro de 1965 e 1.357 sacos em
março corrente.
Os "Caminhões" por nós usados
na mesma comparação de preços,
passaram também, no computo de
quatro (4) unidades e a média de
preços dêstes de Cr$ 2.960.125, em
janeiro de 1962, para Cr$ 16.017.450,
em janeiro de 1965 e, março de 1965
para Cr$ 17.462.650, tendo uma alta
de preços de 589%.
Medido em feijão "preto-polidonôvo", temos: – Em janeiro de 1962,
1.184 sacos e, atualmente, 1.663
sacos como equivalentes a um (1)
caminhão.
Do arroz do mesmo tipo já
mencionado,
"Amarelao-Especial",
passamos de 657 sacos em janeiro de
1962 para 1.186 sacos em janeiro de
1965 e 1.293 sacos em março
corrente.
Em Milho "Amarelinho", passamos
de 1.973 sacos de janeiro de 1962
para 3.080 sacos de milho em janeiro
de 1965 e 3.118 sacos em março
corrente.
De Batata, eram precisos, em
janeiro de 1962, de 1.138 sacos; em

janeiro de 1965, de 3.080 e,
atualmente, 2.910 sacos.
Medindo ainda, o mesmo valor em
Cebolas, teremos 59.202 kg. de
cebolas em janeiro de 1962; 84.302
kg, em janeiro de 1965, sendo que
precisamos, hoje, de 105.834 kg de
cebolas para comprar um (1)
caminhão.
A Lista que anexamos à presente,
que além de Automóveis e Caminhões,
ainda examina a posição da Máquinas,
Tratores, Material para Construção,
Chapas de Aço e, também, Adubos
(sendo êste último o único produto de
importação), demonstra, em todos os
seus aspectos, as diferenças que
notamos nas cifras que acabamos de
apontar.
Assim, notamos que 100 sacos de
cimento custavam 15 sacos de feijão
em janeiro de 1962, passando a custar
25 sacos do mesmo produto em março
de 1965. Custavam os 100 sacos de
cimento, 8 sacos de Arroz "AmarelãoEspecial", para custar, hoje, 20 sacos
do mesmo tipo de arroz.
Uma (1) Máquina de Lavar Roupa,
custava 1.736 kg. de Cebolas e,
passou a custar 3.593 kg., hoje em dia.
Uma (1) tonelada de Chapa
Galvanizada Lisa nº 24, podia se
adquirir, com valor equivalente ao
preço
da
Bolsa
de
Gêneros
Alimentícios do Rio de Janeiro, por 49
sacos de Farinha de Mandioca. Hoje,
são precisos 125 sacos para a mesma
quantidade
e
tipo
de
Chapa
Galvanizada.
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Um (1) Arado custava 29 sacos de
Arroz "Amarelão-Especial" em janeiro
1962 e custa hoje, 57 sacos do mesmo
produto.
Em Batatas ainda, o mesmo
Arado, custava, na época – janeiro de
1962, 50 sacos de Batatas, passando,
seu custo, hoje, a um equivalente de
129 sacos.
Em Farinha de Mandioca, ainda o
Arado, custava, em janeiro de 1962, 87
sacos, para custar, hoje, 161 sacos de
farinha de mandioca.
E' o empobrecimento vertiginoso da
Lavoura Brasileira que se reflete nas
cotações mencionadas. Notando-se mais
ainda que, enquanto de janeiro de 1965
para março de 1965, os produtos
agrícolas mantiveram uma relativa
estabilidade, os produtos industriais
continuam
em
ascensão
bastante
acentuada. Se, a alta de preços dos
produtos agrícolas fôsse tomada em
consideração por ocasião fixação do
último Salário-Mínimo, tão-somente, êste
teria sofrido pequeno aumento. Na base
dos produtos industriais, tão-sòmente, o
aumento
do
salário,
ultimamente
constatado, estaria provávelmente 50 ou
mais porcentos mais elevado do que o
que estamos registrando.
Deve-se notar, na análise da
Tabela que acompanha a presente
exposição, o fato de que sòmente 15 a
20 milhões de brasileiros vivem na
área pròpriamente industrial e que,
cêrca de 55 a 60 milhões vivem
na
área
agrícola
ou
pastoril.
Não estamos, em absoluto, culpando
a Indústria pelas altas de preços
verificados
nos
seus
produtos
mas, seria interessante saber quais
os
motivos
que
obrigaram
os
industriais a tais elevações e quais
os
motivos
que
desobrigaram
os
lavradores
desta
mesma
elevação, permitindo-lhes manter os
preços
em
nivéis
relativamente
razoáveis.
Apresentando
êste
estudo,
certamente, sugestões virão que dirão
dos passos a tomar para evitar o continuo
empobrecimento do Interior, devendo
ser considerado que, enquanto tomamos
como base preços de venda de produtos
agrícolas no Rio de Janeiro, isto
é, com tôdas as despesas de
transportes,
embalagem
etc.,
os
preços industriais por nós cotados, são
também os do Rio de Janeiro onde,
geralmente, as despesas de transporte e
de embalagem são muito menos
onerosas, comparativamente.
Assim, por exemplo, calculamos o
preço do valor do leite em Cr$ 140, o litro,
que é o preço pelo qual as cooperativas
entregam o leite aos consumidores eu
revendedores aqui, no Rio de Janeiro,
enquanto que o produto, no Interior,
perceba, tao-sòmente Cr$ 105, por litro.
A Fundação Getúlio Vargas, por sua
vez, informa que a inflação atingiu os
seguintes índices no período por nós
analisado:
1962 – 52,1%
1963 – 79,9%
1964 – 93,0%
– Acumulativamente, de principios de
1962 a fins de:
1964 – 428,1%
Discurso pronunciado pelo Senhor
Julio Poetzscher, perante o Conselho
Diretor da Associação Comercial do Rio
de Janeiro, em 7 de abril de 1965.

Senhores Senadores José Feliciano, José
Ermírio (Relator), Argemiro Figueiredo e
Attílio Fontana, reúne-se a Comissão
Especial do Senado Federal, criada pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para ouvir o depoimento do Senhor
Adriano Seabra Fonseca, Presidente da
Companhia Brasileira de Chumbo, que
comparece
na
pessoa
do
seu
representante o Senhor Jaime dos Santos
Figueiredo, Diretor Administrativo da
Companhia. Acham-se presente ainda, o
Senhor Senador José Leite.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores
Sigefredo Pacheco (Presidente) e Raul
Giuberti.
São lidas, aprovadas e assinadas
pelo Senhor Presidente as atas da 33ª e
da 34ª reunião.
No expediente é lido comunicação
do Senhor Adriano Seabra Fonseca,
Presidente da Companhia Brasileira de
Chumbo, atraves da qual informa haver
credenciado o Senhor Doutor Jaime dos
Santos Figueiredo para prestar todos os
esclarecimentos que a Comissão julgar
necessários em nome da Companhia que
preside.
O Senhor Presidente, após a leitura
do expediente recebido, convida o Senhor
representante da COBRAC a tomar
assento à mesa dos trabalhos e, a seguir,
concede a palavra ao Senhor Relator
para dar início a inquirição do depoente.
Com a palavra, o Senhor Relator da
Comissão, Senador José Ermírio, passa o
formular indagações ao depoente sôbre o
mercado do Chumbo, o desenvolvimento
da indústria que dirige e outros assuntos
relacionados
com
o
temário
da
convocação.
No transcorrer da exposição do
depoente, em resposta aos quesitos
apresentados pelo Senhor Relator, o
Senhor Senador Heribaldo Vieira passa a
Presidência ao Senhor Senador Argemiro
de Figueiredo.
Em prosseguimento, o Senhor
Senador
Atíllio
Fontana
tem
oportunidade de inquirir o convidado
relativamente a aspectos econômicosfinanceiros da sua exposição.
Concluida a exposição do depoente e,
como nehnum dos Senhores Membros da
Comissão desejasse formular outras
indagações, o Senhor Presidente agradece
ao convidado pelo seu comparecimento
determinando, em prosseguimento, que as
notas taquigráficas, tão logo sejam
decifradas, passem a fazer parte integrante
da presente ata, sendo publicadas, como
anexo, no "Diário do Congresso Nacional" –
Secção II.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, às onze horas e
cinquenta minutos, encerra a presente
reunião e, para constar, eu, J. Ney
Passos Dantas, Secretário da Comissão,
lavrei a presente ata que, uma vez lida,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente, ai à publicação.
Publique-se.
Em, 16 de novembro de 1965. –
Senador
Heribaldo
Vieira,
VicePresidente, no exercício da Presidência.

ATA DA 35ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 16 DE NOVEMBRO DE 1965

ÍNTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRÁFICO REFERIDO NA ATA

Aos dezesseis dias do mês
de novembro do ano de mil novecentos
e sessenta e cinco, às noves horas,
na Sala de Reuniões da Comissão
de Finanças do Senado Federal,
sob a Presidência do Senhor Senador
Heribaldo Vieira, Vice-Presidente, no
exercicio da Presidência, presentes os

Presidente:
Senador
Heribaldo
Vieira, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
Relator: Senador Jose Ermírio.
Convidado: Doutor Adriano Seabra
Fonseca, Presidente da Companhia
Brasileira de Chumbo – COBRAC,
representado na reunião pelo Senhor

ANEXO DA ATA DA 35ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO
DE 1965, AS 9 HORAS
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.

Doutor Jaime dos Santos Figueiredo,
Diretor Administrativo da Companhia.
O SENHOR PRESIDENTE (Senador
Heribaldo Vieira): – Declaro abertos os
trabalhos desta reunião.
Solicito
ao
Senhor
Secretário
proceda à leitura da Ata da reunião
anterior.
(São lidas pelo Sr. Secretário as atas
da 33ª e 34ª reunião).
O SENHOR PRESIDENTE (Senador
Heribaldo Vieira): – Lidas as atas pelo
Senhor Secretário da Comissão e como
ninguém se manifesta em contrário dou
como aprovadas.
Solicito
do
Senhor
Secretário
prosceda a leitura do expediente
recebido.
O expediente lido é o seguinte:
"CIA.. BRASILEIRA DE CHUMBO
COBRAC"
Ref.: – Of. do Senado Federal
CE/SA/Nº 253-65.
Adriano Seabra Fonseca, Presidente
da Cia. Brasileira de Chumbo "COBRAC",
tendo em vista o convite supra para
comparecer diante da Comissão Especial
do Senado no dia 30 do corrente, vem
informar que por determinação médica
não poderá se locomover do Rio de
Janeiro.
Todavia,
determinou
o
comparecimento do Diretor Administrativo
da sociedade, Doutor Jaime dos Santos
Figueiredo que está em condições de
prestar todos os esclarecimentos em
nome da Cia. Brasileira de Chumbo
"COBRAC".
Aceite os protestos de estima e
aprêço.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de
1965. – Adriano Seabra Fonseca.
Do Presidente da Cia. Brasileira de
Chumbo "COBRAC".
Ao
Exmo.
Senhor
Senador
Sigefredo Pacheco, Presidente da
Comissão Espedal do Senado".
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (Presidente): – Do expediente
lido verifica-se que o Presidente da Cia.
Brasileira de Chumbo, Dr. Adriano Seabra
Fonseca, encaminhou a esta Presidência
ofício em que informa, tendo em vista do
convite que recebeu para comparecer a
esta reunião, que por determinação
médica não pode afastar-se do Rio de
Janeiro.
Todavia,
determinou
o
comparecimento do Diretor-Administrativo
daquela empresa, Dr. Jayme dos Santos
Figueiredo, que está em condições de
prestar todos os esclarecimentos que
julgarmos necessários, em nome da
COBRAC.
Tem a palavra o Dr. Jaime dos
Santos Figueiredo.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIRA: – Não fiz nenhum trabalho
por escrito porquanto não recebi
o temário. Apenas me foi enviado
ofício; daí não ter eu conhecimento
para
promover
uma,
completa
explanação.
O SR. SENADOR HERIBALDO
VIEIRA (Presidente): – O temário foi
remetido no ofício.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Estamos arguindo as
emprêsas e órgãos convocados, a fim de
que tenhamos conhecimento mais exato
da situação nacional e poder orientar, no
futuro, os nossos trabalhos no Plenário do
Senado.
Qual o desenvolvimento alcançado
em Ipiaí? Parou ou aumentou?
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIRA: – Seu desenvolvimento é de
500 a 600 toneladas mensais. Em, Santo
Amaro, com a metalização, de umas
mil e cem toneladas mensais. Quanto
ao programa futuro, é necessário
que se depreenda que na indústria
do chumbo, em face da política
adotada no Brasil, as perspectivas
existentes não são animadoras, não
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que não possamos ter produção à altura.
A metalização do chumbo, em nosso
País, é gravosa, pelas circunstâncias em
que se opera. Há que se notar que se
notar que essa indústria tem grande
concorrência no mercado internacional.
V. Exas. compreendem que a
metalurgia do chumbo no Brasil se situa
em locais totalmente isolados da
civilização. A fonte energética, base da
metalurgia, é tôda ela transportada.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Em Santo Amaro quanto se
paga o quilowat hora?
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – À razão de quase cem
cruzeiros o quilowat.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sabe quanto se paga nos
Estados Unidos?
Vai de nove a dezoito cruzeiros para
a metalurgia principal, inclusive a do aço.
Veja V. Sa. como está o empreendimento
metalurgico no Brasil base de qualquer
Nação. Considero a agricultura como o
êlemento mais preponderante e, logo a
seguir, vêm os produtos minerais.
Vejamos o que dizem as estatísticas. Em
primeiro lugar vem a União Soviética, em
segunda os Estados Unidos...
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEREDO: – O Brasil não consta, Sr.
SENADOR.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' verdade, e temos até a
Argentina, com vinte e sete mil
toneladas. O Brasil está agora, com
dezoito mil.
A mina de Buquira me foi oferecida
pelo Coronel Távora. Mandei meu filho
Antonio, em companhia de um geólogo,
para examinar o local. Quando voltou
disse:
meu
pai,
é
uma
jazida
importantissima. Respondi então: vou
dizer ao Coronel que fico com ela.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Vou fazer uma
explanação, para que V. Exas. tenham
uma idéia de que significa a industria do
chumbo neste País.
Temos, no Paraná, num local
chamado Adrianópolis, Município à
margem do Rio Ribeiro, no local
chamada Panelas, uma das nossas
minas de chumbo e metalurgia do
chumbo, que faz de 500 a 600
toneladas mensais. Nesse local, a 48
quilômetros da Capital de São Paulo,
foi feita uma indústria e, por incrivel
que pareça, não temos luz elétrica. O
kw, em PaneIas está à razão de 200
cruzeiros, em virtude do óleo. Em
Buquira temos uma outra mina, que é
fonte energética a óleo. Além disso,
temos que transportar, para êsse
local,
todos
aquêles
elementos
necessários à metalização, como o
coque,
o
calcário,
além
do
combustível, o óleo para fazer mover
a
usina
termelétrica,
e
fomos
obrigados a fazer um investimento
improdutivo de grande monta, que
é o bairro residencial dos operários,
pois
o
local
é
totalmente
descentralizado. Não tem, em volta,
nenhuma cidade e, ficando aquela a
150 kms. de Curitiba, em uma estrada
ainda não asfaltada, não existe
eletricidade.
Se atentarmos para a mina de
Buquira e a metalização em Santo
Amaro, poderão V. Exas. de ínico
pensar, por que a mina sendo em
Buquira a metalização é em Santo
Amaro? Dirão que é um contra-senso
industrial, mas não é, porque Buquira
– para V. Exas. terem uma idéia –
está mais ou menos a duzentos e
poucos quilômetros de Salvador, em
linha reta.
Para
se
chegar
a
Buquira,
necessàriamente tem-se que ir de
Salvador a Vitória da Conquista e daí a
Buquira o que dá um percurso de 1.200
quilômetros. Só êsse trecho de estrada
Salvador a Vitória da Conquista é as-
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faltado, daí até Buquira não tem asfalto e
V. Exas. pedem imaginar essas estradas
no interior.
Em Boquira não ha água. A água
que se obtém é através de quatro poços
artesianos. A água que captamos é o que
se chama de alagado. A luz elétrica
também é à base de usina termelétrica,
através de geradores a diesel. Então, não
havendo água e esta sendo, um dos
principais fatóres para a metalização,
fomos obrigados a colocar a metalização
em Santo Amaro, porque estava a 120
quilômetros de Salvador onde existia luz
elétrica e água com abundância relativa e
permitia as condições para a metalização.
Por aí se vê que o minério percorria 1.200
quilômetros para ser metalizado e, depois
desta
operação,
levado
à
fonte
consumidora, em sua maior escala São
Paulo e Guanabara. O metal voltava
novamente a percorrer mil e tantos
quilômetros de onde partirá para ser
metalizado. A fôrça de Paulo Afonso
poderia chegar até Boquira. Há a estrada
que liga Salvador a Brasília passando a
poucos quilômetros. Viria a melhorar
Boquira, entretanto está paralisada há
alguns anos. Conseqüentemente, a
indústria, do chumbo no Brasil tornou-se
gravosa, porque o preço do chumbo, pelo
critério adotado no Brasil pela facilidade
que é dada à importação dêsse metal, é
baseada no preço internacional.
Os Sr. vão ver que não existe
proteção dada ao chumbo, é uma
proteção teórica, porque pela política
aduaneira para se importar chumbo é
necessário que o importador compre igual
tonelada a nós. Ficou determinado que o
preço o chumbo a que somos obrigados a
entregar é o preço da cotação
internacional, mais 50% do impôsto que o
govêrno dessa forma transfere em ajuda
ao produtor nacional. Mas essa parte que
é importada esta isenta do pagamento de
qualquer tributo de importação.
Então, os Srs. vão chegar a
conclusão de que cada vez que eu vendo
uma tonelada de chumbo e dou direito ao
comprador de importar outra tonelada
sem qualquer tributo. Conseqüentemente
sendo no produto gravoso o preço médio
que êle obtem é inferior ao preço
nacional. Daí vou provar aos Srs. de que
quanto maior se projeta a inflação, maior
é a especulação nesse campo, o que vem
tolher os investimentos na indústria de
mineração de chumbo. Ela não pode
programar maior desenvolvimento. Em
1962 – não iremos muito longe, apenas
para mostrar de 1962 para cá –
produzimos 14.252 toneladas e houve
uma importação da ordem de 6.900
toneladas; em 1963, aumentamos nossa
produção para 16766 toneladas e houve
uma importação de ordem de 8.590
toneladas, 50% da nossa produção; em
1964, que começou a arrefecer a inflação,
produzimos 14.648 toneladas e houve
uma importação de 4.000 toneladas; no
ano de 1965, em que houve essa
deflação, os Srs. irão ver o que ocorreu
com o consumo do Brasil. Não é
consumo, absolutamente. Tôda essa
produção mais a exportação que foi da
ordem de 20 mil toneladas em 1962; 20
mil em 1963; e 18 de 1964, era apenas
referente à desvalorização do dinheiro.
Porque em 1965, fomos obrigados a
paralisar nossa siderurgia em Santo
Amaro, porque estávamos com um
estoque um milhão de toneladas e o
consumo do Brasil, até setembro, era de
apenas 6.655 toneladas. Logo, não há
consumo para o estoque. O industrial, no
momento
acaba
sempre
com
disponibilidade de estoques.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mesmo porque. não tem dinheiro.
A verdade é esta. O mesmo está se dando
com o óleos de amendoim, que exportamos
para a Argentina, sem lucro, para não ter
prejuízo. Mesmo tendo energia própria.
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O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Daí a prova que, no
momento, o Brasil não consome um
milhão de toneladas. Consequentemente,
não podemos ter programação de
investimentos. Fomos obrigados a parar a
siderurgia em Santo Amaro, porque, com
o estoque, não era possível maior giro de
capital investido. A simulação se tornou
tal que para aguentarmos, sem qualquer
implicação de ônus bancário, fomos
obrigados a exportar concentrado de
chumbo. Mas, por que não exportar
chumbo já metalizado? Porque em face
dos
elementos
que
trouxe
ao
conhecimento dos Srs. membros desta
Comissão o preço de custo é maior do
que o preço no mercado internacional.
A exportação de concentrado não
traz nenhuma vantagem às emprêsas. Os
senhores não estão afeitos à indústria de
chumbo, mas podemos informar que o
nosso minério é pobre, já que quarenta e
cinco por cento do volume do
concentrado que exportamos é água e
residuos de enxofre.
Mas não é só isso que nos leva a
uma conclusão desalentadora, pois com o
transporte de água e concentrado pelo
menos
tem
valor
no
mercado
internacional, e podemos concorrer no
mercado
internacional.
Mas,
na
metalização, não podemos, em face
dêsses elementos que já frisei a energia,
o coque e o calcáreo, que encarecem
muito.
Mas voltando ao assunto do
concentrado, vemos que sua exportação
nos deu grandes prejuízos por uma
simples razão fizemos as primeiras
exportações pelo Lóide Brasileiro, cujas
exportações nos custou várias vêzes, o
do valor da mercadoria exportada.
Pagando a tonelana exportada a 25
dólares, sòmente na última exportação é
que conseguirmos, através de um
cargueiro grego, frete na razão de 18
dólares por tonelada.
Isto constitui um dos fatôres, o
transporte,
que
prejudica
essencialmente
a
exportação,
principalmente quando feita por
navios brasileiros. Daí a exportação
feita do concentrado não resultar em
lucro
compensador,
justamente
devido ao frete como também em
virtude da queda do preço no
mercado internacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E qual foi a quantidade de
concentrado exportado?
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Exportamos 13.350
toneladas de concentrado, e tudo para a
França, o que importaria numa cotação
de concentrado em 365 toneladas de
chumbo.
O SENHOR SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – E que preço
conseguiu V. Sª para o concentrado?
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – A exportação é baseada
na cotação de preço internacional, para o
teor de metal contido.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Então se tem de 30 a 55 de
chumbo.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – São feitas as análises e
daí os cálculos para os preços.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Estamos verificando, Senhor
Presidente, que sòmente a custa de muito
patriotismo, determinação, fôrça de
vontade é que as pessoas que desejam
industrializar os minérios, no Brasil, fazer
metalúrgica séria, podem ainda continuar
com os seus serviços.
V. Ex.ª observou que, na Bahia estão
pagando a energia elétrica a 100,
cruzeiros o quilowatt-hora; a 200
cruzeiros, em Panelas, no Paraná, e em
Boquira também. Isso significa que o
interêsse é muito pequeno para pro-

dutos essenciais à vida nacional.
Preferem deixar exportar um concentrado
a auxiliar o barateamento da produção!
Informo a V. Ex.ª que, se não fôsse a
energia barata que temos energia propria,
estaríamos, hoje, na mesma condição em
que esta o chumbo no Brasil. Se a
Campanhia Brasileira de Alumínio não
tivesse 90.000 kw, que estão sendo
utilizados, em época de chuva, estaria
parada.
A situação é idêntica. Até hoje, não
tivemos, do Govêrno, nenhum interêsse
em saber de que precisamos para o
desenvolvimento.
É o caso, certamente, da mineração
de chumbo – metal essencial à vida do
País.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Chamo a atenção de V.
Ex.ª para o seguinte: enquanto o Brasil,
neste ano, tinha superprodução, nossos
estoques estavam concentrados, sem
haver procura do nosso consumo interno
e, incrivel que pareça, importamos
chumbo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Eu indaguei duramente do
Dourar Aldo Franco, como se deixa
exportar, quando não devemos, e se
deixa importar o que deveríamos
exportar! Agora mesmo, exporta-se
sucata, quando Volta Redonda consome
um colosso por dia!
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO:
–
Posso
oferecer
subsídios a respeito. Pela nossa política
adunaneira, não é proibido exportar
chumbo. Apenas garante-se ao produtor
nacional que para exportar seja dêle
adquirida igual quantidade. Isso poderia
atender aos nossos interêsses de há 5 ou
6 anos. Hoje não. Não vemos por que
nossa produção não seja escoada. Não
podemos fazer uma programação.
Vivemos na incerteza. Em janeiro, houve
um consumo efetivo da 467 toneladas,
crescendo para 1.466 em setembro. O
aumento
registrado
demonstra
claramente o desequilíbrio do consumo
do produto no mercado interno.
Tôda importação repercute no
mercado consumidor. Nunca temos a
certeza de um consumo regular.
Quando vendemos 500 ou 600
toneladas não podemos garantir que
igual número seja importado. Desde o
momento que igual número seja
importado satura-se o mercado interno
do Brasil. Assim por cada tonelada
que produzimos e vendemos, se
essa tonelagem permite importação
teremos, duplicidade de tonelagem
no mercado consumidor, o que vem
afetar, inexoràlvelmente, a produção
nacional.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Enquanto o mundo aumenta
2,7 com a produção já atingida de
2.500.000 toneladas, o Brasil está
diminuindo a sua produção – justamente
um país que necessita quantidades
crescentes dêsse metal para a sua
siderurgia.
Sei, também, que os senhores
exploram prata, em Panela.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – A prata nacional também
está estocada. Sua importação é
permitida.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Não entendemos o motivo
dessa euforia em importar. O País
importa o que quer, basta que o
interessado
requeira
a
licença
competente à CACEX. Inacreditável o
Brasil manter prata estocada, produto
considerado a prêmio no mundo. O
México é o seu principal produtor.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – A prata mexicana
é inferior à nossa. A prata brasileira
tem
o
teor
de
pureza
quase
total: 99,9%. E' a electrolítica. A prata
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está estocada por falta de consumo
interno.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Seria mais um dos
argumentos do nosso relatorio.
Lembro o caso da Hanna, nos
Estados Unidos, que não tinham
produção de ferro niquel. Emprestaram à
emprêsa 50 milhões do dólares para
montar uma indústria, em Oregon. Esse
empréstimo foi feito em condições
excepcionais.
Aqui, o homem começa da estaca
zero, lutando dia e noite para uma
produção equilibrada na metalurgia e
sofre
essas
conseqüências
como
acabamos de ouvir.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Queria chamar a
atenção dos Senhores Senadores para
o fato de que não podemos vender a
um preço barato. E' uma política que
precisa ser atentada. O preço tomado
como base o do mercado internacional
mais 50% de direitos alfandegarios.
Ocorre que, muitas vêzes, no mercado
internacional,
o
chumbo
sobe
assustadoramente e, às vêzes, desce
assustadoramente.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Quanto a essa proteção
alfandegária, não tenho conhecimento da
matéria, mas indagaria se ela se refere
sòmente à importação ou se leva em
conta o preço do mercado interno.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – E' em relação ao preço
do mercado interno e à importação.
O preço, no mercado interno, é a
cotação internacional mais 50% na forma
de tarifa de importação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Qual seria a tarifa? E'
interessante sabermos. Se o preço é
elevado em 50% na tarifa, é preciso, para
que fique bem gravado, sabermos a
percentagem desse tarifa.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Assim de cabeça não
tenho os números exatos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Em 1963, o mercado de
chumbo baixou em 7,93%. Não sei o que
ocorre no momento. Esta é a cotação de
Nova Iorque.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – A última cotação foi
de cento e dez libra-tonelada longa.
Em janeiro e fevereiro a cotação
chegou a cento e trinta e cento e
trinta e cinco libra-tonelada longa.
Agora está em cento e dez, mam já
esteve a cento e quatro.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Se uma Nação não garante
pelo menos o investidor, ninguém tem
coragem de investir.
O chumbo estava a 100 libras, a 104,
a 106 e atualmente está a 110. O preço
do chumbo é o preço do mercado
internacional, mais 50%.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – E' muito
importante saber a percentagem da
tabela tarifária feita pelo Conselho
Nacional do Petróleo. No momento,
pela cotação internacional, o preço do
chumbo é de Cr$ 75,00 o quilo.
Poderia vender o chumbo a 930
cruzeiros e não o faço. Por quê?
Porque eu vendendo o quilo a
930 cruzeiros, dou direito ao cidadão,
ao importador, que vai obter pelo
preço de importação, com a isenção
do imposto de importação, por igual
tonelagem que lhe vendi a 930
cruzeiros a tonelada, ao preço médio
por uma tonelada de importação de
795 cruzeiros. Vai obter um preço
médio de 920 cruzeiros que vem,
então, concorrer com o meu próprio
preço.
Era necessário que não houvesse o
direito de importação isenta do impôsto.
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O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Isso, aliás, foi criado pelo
atual Ministro Daniel Faraco, quando era
presidente da Comissão de Economia
da Câmara, e eu lutei com êle, no
Senado, para não fazer isso não criar
injustiças aos produtores. A luta foi
grande e não conseguimos nada, há
muito tempo.
(Assume à Presidência o Sr.
Senador Argemiro de Figueiredo).
O SR. PRESIDENTE (senador
Argemiro de Figueiredo): – Mesmo
presidindo a reunião, mas com o número
pequeno de participantes faço, no
pensamento de objetivar melhor êsses
pontos
todos
a
interpretação
e
conclusão daquilo que V. Sa. já expõs.
Interessa ao Senado, sob a liderança
dos Senadores José Ermirio, Atílio
Fontana e outros Senadores que têm
aqui diàriamente se preocupado com a
economia nacional, verificar com dados
objetivos, aquilo que está embaraçando
a expansão da economia nacional em
todos os ângulos e em todos os setores,
e mais, os processos necessários ao
aumento de produção de tudo o que
pode constituir riqueza econômica do
País. Digamos o seguinte: o problema
de hoje é o chumbo. Pela exposição que
V. S.ª acaba de fazer verifica-se o
seguinte: a produção de chumbo no
Brasil está sofrendo vários embaraços
para sua expansão. Primeiro é o preço
da energia. O consumo do quilowatthora está dobrando de ponto a ponto e
encarece sensìvelmente a produção do
chumbo, fator conseqüentemente de
embaraço para o desenvolvimento da
economia dêsse metal. Verifica-se
também que o ideal de exportação para
um país organizado em matérias, como
o nosso que tem possibilidade de fazêlo, a exportação, as taxas cobradas para
o transporte marítimo são quase
proibitivas
porque
encarecem
a
produção,
deixando
o
investidor
brasileiro em condições de não poder
concorrer com o estrangeiro. É
embaraço
serissimo
que
está
enfrentando. V. S.ª acaba de declarar
que a produção nacional é suficiente
para consumo nacional. Não há,
conseqüentemente, necessidade de
importação de chumbo, quando temos,
no
momento,
material
estocado.
Pergunto
eu,
removidos
êsses
embaraços com uma taxa de consumo
de energia mais baixa e com o
transporte marítimo em condições
suficientemente justas para facilitar o
transporte teremos meios de concorrer
com o mercado exterior, porque para
deixarmos essa importação no momento
parece que vamos ter um fator de
encarecimento de vida.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – O que é necessário é
se levar aos meios de produção da
indústria do chumbo a energia elétrica
porque a energia que temos é
termelétrica que é decorrente de
geradores a óleo Diesel.
O SR. SENADOR ARGEMIRO DE
FIGUEREDO: – Pediria a V. S.ª para
orientar-nos, dai o trabalho solicitado pelo
nobre Senador José Ermirio...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(retaor): – Qual o consumo de
quiloates-hora por quilo de chumbo
produzido?
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Há uma outra operacão
intermediária, que é o concentrado.
Depois e que vem a metalização.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ERMIRIO (relator): – Porfiamos
pleitear medidas que ajudassem a
resolver o problema.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO – O consuma de Panelas
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é numa razão de trezentos mui quilos
diários.
O
SR.
ARGEMIRO
DE
FIGUEIREDO:
– Em documentos,
posterior V. Ex.ª poderia informar as
medidas indispensáveis para a expansão
maior dessa economia nacional do
chumbo, para a possibilidade de
exportação futura em larga escala.
Quais as medidas que o Govêrno
poderia dar para que nós possamos
concorrer com oe mercados externos? A
proibição, digamos da importação, sem
êsses elementos, sem essas medidas do
Govêrno, deixando a produção nacional
apenas para o consumo, deixa o
investidor com a impossibilidade para
aumentar
o
mercado,
dada
a
concorrência.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Os Senhores poderiam
concordar com a Portaria nº 71.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Não podemos assinar a
Portaria nº 71 porque temos compromisso
com o mercado internacional.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Qual à matéria-prima que
vem do estrangeiro para produzir o
chumbo.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FGHEIREDO: – O coque. Pois bem o
comércio é tradicional na base da
importação e o seu preço não pode
ser
superior
ao
do
mercado
internacional.
Nunca, nessa hipótese, poderíamos
impor preços.
O SR. SENADOR ARGEMIRO DE
FIGUEIREDO: – Quer dizer, então, que
o produtor nacional não pode pensar
em exportação, em matéria de chumbo,
sem que sejam tomadas providências
tais como a estrada para o transporte
rápido, como também o preço da
energia elétrica e as taxas de
transporte mais amenas de maneira
que não encareçam tanto a produção,
para que possa ela, assim, concorrer
no mercado externo.
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Quero chamar a
atenção de V. Exa. para o fato de que a
industrialização, o mercado do chumbo
é sui generis. V. Exa. sabe que o
chumbo é um dos metais que está
sendo eliminado na indústria moderna.
Grande parte dos consumidores de
chumbo deixou de usar o metal, na
proporção em que o fazia, em face do
plástico, que tirou grande parte, do
consumo de chumbo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mesmo assim, a produção
do
chumbo,
no
mundo,
está
aumentando.
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Mas surgiu outro
mercado que no Brasil ainda não
existe a indústria atômica é, hoje
considerada a maior consumidora de
chumbo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMíRIO
(relator): – A indústria de bateria é a
maior consumidora de chumbo.
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – No Brasil, a indústria
de
bateria
representa
60%
do
comércio; mas o chumbo é um metal
aproveitável na razão de 60 a 70%; é
um metal que não desaparece
ràpidamente; volta, várias vêzes, a
novas
fontes
de
manufatura.
Consequentemente,
acontece,
no
Brasil, como em tôdas as partes, sendo
que na América, na Rússia, em face do
desenvolvimento
do
movimento
atômico, é diferente.
Agora
mesmo,
vamos
sofrer
paralição da nossa metalurgia, com o
aproveitamento do Rio Ribeiro. A
barragem vai alagar nossa metalurgia

para mais de um metro e meio! Em
Panelas.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
ARGEMIRO (relator): – Ali tem
concentrado.
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO): – Sim, em Panelas temos
o concentrado. A outra fica em Buquira e
Santo Amaro.
(O depoente exibe mapas.)
Pois bem. Senhores Senadores,
para não prejudicar o consumo interno,
vamos aumentar a metalurgia de Santo
Amaro. E' um investimento para mais de
500 toneladas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mas a êsse preço?
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Não, esse não. E'
através da Cia. de Salvador...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O que aconteceu com a Cia.
Santo Amaro foi uma omissão incrível. Lá
paramos. Não investimos mais nada. O
que ocorre na Bahia é que nenhuma
siderurgia pode viver com êsses preços.
Se lá fora se paga Cr$ 18,00 aqui se paga
um preço elevadíssimo, que impede o
desenvolvimento de qualquer emprêsa.
No Brasil não há planejamento exato
das nossas necessidades e, quando
houver êsse planejamento, o Govêrno
terá que oferecer condições, como todos
os outros países fazem.
A energia elétrica no Nordeste custa
Cr$ 30,00: êsse preço não pode variar,
enormemente de região para região.
O que verdadeiramente impede o
investidor nacional de se atirar à
implantação ou ao desenvolvimento de
suas
indústrias
é
o
preço
verdadeiramente alarmante do kw/h.
O SR. SENADOR ARGEMÍRO DE
FIGUEIREDO: – Seria interessante
fixarmos bem essa orientação.
Devemos solicitar às empresas
esclarecimento, sob a forma de uma
exposição sintetica do que se passa
como, por exemplo, primeiro: a orientação
que visasse a manutenção de preços ou o
barateamento do produto nacional e,
segundo, a possibilidade de se aumentar
a
exportação
dessa
economia.
Queríamos ter conhecímento dêsses
dados, concretamente para que quando
se cogitasse da exportação tivéssemos,
em relação ao chumbo êsses elementos –
que impedem a expansão da produção do
chumbo para facilitar a exportação e
permitir o barateamento do seu preço no
mercado interno.
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Enviei à Comissão de
Política Aduaneira, memorial no qual pedi,
apenas, maior proteção ao nosso produto.
Para que V. Exas. tenham uma idéia,
pretendíamos vender o chumbo, em face
de sua alta cotação no mercado
internacional, a preço inferior a proteção
dos 50% do Impôsto de Importação.
Pedi, apenas, à Comissão de Política
Aduaneira,
que
reconhecesse,
nos
contratos que firmamos que o quando o
comprador declarasse que não queria
importar, ela não desse a guia de
importação. Eu iria vender o chumbo a Cr$
875 quando, de acôrdo com a cotação
internacional mais 50% de direitos
aduaneiros, esse chumbo ficaria a Cr$ 920.
Ora, se importasse o chumbo, éle sairia a
Cr$ 785 porque não seriam pagos direitos
de espécie alguma, teria um preço muito
inferior ao preço do mercado internacional.
Não pedi à Comissão de Politica Aduaneira
que negasse ao consumido, racional o
direito de importação, – mas que
reconhecesse o livre direito do contrato de
compra e venda.
O SR. SENADOR ARGEMIRO DE
FIGUEIREDO: – E' uma política que
me parece contraditória. Não se
permite a importação quando há simi-
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lar nacional para proteger e ampliar
economia do País, isto é, garantir o
investidor
no
seu
processo
de
industrialização, de exploração dos
minérios. E' o que se verifica na caso do
chumbo. Dá-se permissão para a
importação de um produto que temos
superprodução. Diàriamente aprovamos
projetos de lei dando inserção de
importação para material que não tem
similar nacional; na caso do chumbo é
justamente o contrário.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator):– Qual a percentagem entre o
nacional e o estrangeiro?
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – É de 50%. Cinqenta por
cento nacional e cinquenta por cento
francês.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Ainda hoje ouvi numa
estação de rádio, que o Brasil vai
conseguir novo empréstimo da Europa
Ocidental na ordem de cinqüenta milhões
de dolares.
Ora, se precisamos sempre recorrer
a emprestimos do estrangeiro, tudo
devemos fazer para proteger o que
podemos aqui produzir, como fazem,alias,
outros Países. Só assim podemos
desenvolver
a
produção
nacional,
evitando a importação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – São distorções que precisam ser
corrrigidas. Nós industriais, precisamos nos
esmerar e fazer um esfôrço cada vez maior
para baratear o custo da produção, para
igualar a produção do mercado internacional.
Sómente com matéria prima ao preço do
mercado internacional as nossas indústrias
manufatureiras poderão produzir também
econômicamente,
contribuindo
para
estabilizar o custo de vida da população
brasileira.
Tive a oportunidade de comprar uma
mina em Buquira, mas passeia-a a um
amigo, com a condição de não a vender
ao estrangeiro, mas para tristeza minha
soube que a primeira coisa que fêz foi
vender a mina.
E, de fato, ao chegar no aeroporto do
Rio de Janeiro, encontrei-me com o Sr.
Távora indo para São Paulo e tive
oportunidade de dizer-lhe: "No meu
escritório, você não entra mais. A primeira
coisa que fêz foi vender a mina!
Vê V. Sa. a situação do País. Muitas
vêzes o desejo de lucro fácil,
rápidamente, conduz a essas coisas. E a
sua resposta mais desapontamento ainda
me causou: "Vou para a Europa, quando
voltar, terá passado toda a sua raiva.
Desejamos saber qual a cota
tarifaria. V. Exa. disse 50%, de que? de
que valor?
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – A tarifa de 50% sabre o
valor do metal.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mais elevado que o alumínio,
que tem 30%.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Qual a conveniência de
adotarmos os processos que outros
Países já vêm empregando na formação
do chumbo através de pequenos fornos
fornos caseiros, para uma produção do
artigo que não seja industrializado um
chumbo para consumo, vamos dizer, em
objetivos que não exigem uma purificação
maior?
Exemplifico isso com o caso de
Goiás, onde temos na área do Itapemerim
um manancial muito grande de minério de
chumbo e no entanto exportamos êsse
minério para São Paulo e outros centros,
quando ação perfeitamente razoável se
orientasse a política da produção do
chumbo no sentido dos pequenos fornos
caseiros a exemplo de outros Países?
O SR. JAYME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Sabe V. Exa. que no
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Brasil só se tem conhecimento de duas
lavras de chumbo: uma, em Bequira;
outra em Panelas, no Paraná. Existe de
fato grande quantidade de galena em
várias regiões do Brasil – em Minas e
em, Goiás, como o nobre Senador
acaba de afirmar. Contudo é encontrada
à
superfície,
e
não
se
tem
conhecimento, nessas regiões, de
qualquer jazida. Para se montar um altofôrno, ou fôrno caseiro, é muito
complexa a fundição do metal. Em São
Paulo a FAET adquire e funde a galena
e obtém o chumbo, um pouco impuro.
Êsse chumbo não pode ser aplicado a
qualquer indústria; só serve para fazer
chumbo de caça e outras manufaturas
mais rudimentares. Não compensa a
montagem de fôrno, porque não é
barata.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Mas alguns países
utilizam o fôrno nesse estilo, pequenos
fornos de fazenda.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Não conheço. Fôrno de
fundição não poder ser de tijolo.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Na China êles são
aparentemente do mesmo aspecto.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Nesta parte posso
informar a V. Exa. que acho improdutivo
porque o minério que beneficiamos é
minério
pobre,
as
jazidas
são
relativamente pobres, dá 5 a 10% de teor.
Temos que concentrar êsse minério e
promover a metalização. Agora, montar
um alto-fôrno seja em Goiás, seja em
Minas para ficar a mercê do minério aéreo
que não se sabe o volume ou a
quantidade existente é uma aventura de
investimento, não é aconselhável, no
Brasil.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Eu desconheço outro uso de
chumbo que não o encanamento, que
tenha várias impurezas e não dê ao País
estabilidade no consumo que deve ter.
Realmente, até aqui não encontrei. O
chumbo deve ter condições específicas
certas, como é vendido em todo o
mundo. A China produz 72 mil toneladas
de chumbo, o que é uma produção
razoável. Até o ferro na China era
produzido em forninhos mas agora estão
com grandes siderurgias e devem estar
também com grandes metalurgias. O
chumbo e o cobre são metais cujas
condições de produção são muito
difíceis. O aspecto mais importante é o
volume do minério a tratar. É o caso do
níquel: até agora não encontramos uma
fórmula para produzir. Ninguém pode
montar uma fábrica onde não haja
volume que justifique gasto maior.
Gasta-se milhões com a fábrica para
depois desmontar. Não é possível.
No Brasil há falta de geólogos de
homens que queiram conhecer o
interior.
Não se compreende abrir estradas
de rodagem sem geólogas na frente.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – O de que mais nos
ressentimos é de técnicos – são
obrigados a viver em locais ermos e não
aceitam.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (relator): –
Os técnicos são franceses sómente?
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO:
–
Temos
técnicos
brasileiros na metalurgia, mas na parte de
prospecção e mineração são franceses.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Gostaríamos que o informante
completasse seu relatório para que a
Comissão possa lançar suas bases no
plenário, no sentido de realizar um
programa metalúrgico no País de acôrdo
com o que o Brasil deve dispor.
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O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – A formação de técnicos
no Brasil é uma coisa dificílima.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O Brasil, com relação a
metalurgia, está atrasado. Devemos
mandar nossos técnicos ao exterior, a fim
de adquirir conhecimentos. – Agora, se
entregamos uma indústria a um homem
de fora, não sei se dará certo. Será
melhor têrmos gente nossa à frente
dessas indústrias.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Já não há mais
escassez de técnicos em metalurgia; há
escassez de técnicos em mineração.
O SR. PRESIDENTE (senador
Atílio Fontana): – Como declara V. S. os
técnicos na profissão de mineração são
franceses. Então, gostaria de saber se o
pagamento a êles é feito em moeda
francesa ou brasileira.
O SR. JAIME DOS SANTOS
FIGUEIREDO: – Os contrates são feitos
no Brasil e pagamos em moeda
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (senador
Atilio Fontana): – Pergunto ao nobre
Relator, Senador José Ermírio, se ainda
tem alguma indagação a fazer.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Quero apenas declarar ao Sr.
Jaime dos Santos Figueiredo que aqui
estamos para cooperar nossa luta, no
sentido de procurarmos dissipar todos os
obstáculos, – procurando vencê-los, para
que êste País consiga sair da
subprodução em que se encontra.
Assim,
de
acôrdo
com
as
informações que nos foram prestadas, o
que anexaremos a êsse Relatório,
poderemos ver, claramente, o melhor
caminho a seguir.
O SR. PRESIDENTE (senador
Atilio Fontana): – Finalizando, então
queremos agradecer, mais uma vez, a
presença e o depoimento de S. Sa. o Dr.
Jaime dos Santos Figueiredo que como
declarou o nobre Relator, Senador José
Ermírio, servirá para enriquecer o
relatório que faremos a respeito dos
problemas nacionais. – Muito obrigado a
V. S.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se os trabalhos às 11:30
horas).
ATA DA 36ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 16 DE NOVEMBRODE 1965
Aos dezesseis dias do mês de
novembro do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, às quinze horas, na Sala
de Reuniões da Comissão de Relações
Exteriores do Senado Federal, sob a
Presidência do Senhor Senador Heribaldo
Vieira, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, presentes os Senhores
Senadores Argemiro de Figueiredo, José
Ermírio (Relator), José Feliciano e Attílio,
Fontana, reúne-se a Comissão Especial
do Senado Federal instituída com, a
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965. Comparecem, ainda, os Senhores
Senadores Eugênio Barros e José Leite.
Ausentes, com causa justificada, os
Senhores Senadores Sigefredo Pacheco
(Presidente) e Raul Giuberti.
E' lida ata da reunião anterior que,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente
dá
conhecimento
aos
Senhores componentes da Comissão do
comparecimento do Senhor Coronel
Aloysio Lontra Neto, Presidente da
Fundação Brasil Central, convidando sua
senhoria a tomar assento à mesa dos
trabalhos.
A seguir, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Coronel

Aloysio Lontra Neto que, no ensejo, passa
a fazer uma exposição acêrca do temário
que lhe foi anteriormente enviado
prestando, também, esclarecimentos
sôbre matérias correlatas.
Nesta fase dos trabalhos, o Senhor
Senador Heribaldo Vieira, Presidente,
transmite a presidência da reunião ao
Senhor Senador Argemiro de Figueiredo.
Finda a explanação, é o depoente
interpelado pelo Senhores Senadores
José Ermírio (Relator) e José Feliciano,
aos quais tem oportunidade de prestar
detalhadas informações relativas ao
trabalho desenvolvido pela Fundação
Brasil Central.
Concluindo, o Senhor Presidente
apresenta ao Senhor Coronel Aloysio
Lontra Neto os agradecimentos da
Comissão pelo seu comparecimento e
determina
que
o
apanhamento
taquigráfico, tão logo seja decifrado,
passe a fazer parte integrante da
presente ata, sendo publicado, como
anexo no Diário do Congresso Nacional –
Seção II.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, ás dezessete horas e
trinta minutos, encerra a presente reunião
e, para constar, eu, J. Ney Passos
Dantas, Secretario da Comissão, lavrei a
presente ata que, uma vez lida, aprovada
e assinada pelo Senhor Presidente, vai á
publicação.
Publique-se.
Em 17 de novembro de 1965. –
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO DA ATA DA 36ª REUNIÃO,
REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO
DO ANO DE 1965, AS 15,00 HORAS.
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA PELO SR. PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
Presidente:
Senador
Heribaldo
Vieira, Vice-Presidente.
Relator: Senador José Ermírio; e
Convidado: Coronel Aloysio Lontra Neto,
Presidente da Fundação Brasil Central.
INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRAFICO REFERIDO NA ATA
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Encontra-se presente
a esta reunião o Sr. Coronel Aloysio Lontra
Neto, Presidente da Fundação Brasil
Central, especialmente convidado por esta
Comissão para prestar esclarecimentos
acêrca do temário que lhe foi oferecido,
com a seguinte matéria: qual o programa
atual da Fundação; qual o planejamento
para 1966; como estão sendo aplicadas as
suas verbas; qual a percentagem de
vencimentos dos seus servidores etc.
Entretanto, matérias correlatas poderão ser
trazidas à Comissão pelo Sr. Coronel
Lontra, que, depois da explanação, poderá
ser interpelado pelo Relator e por outros
Membros da Comissão.
O SR. SECRETÁRIO procederá a
leitura da ata da reunião anterior.
O SR. SECRETÁRIO da Comissão
lê a ATA da 35ª Reunião.
Com a palavra o Sr. Coronel Aloysio
Lontra.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Eu desejava, se
possível, fazer ligeiro retrospecto sôbre as
atividades
que
desenvolvemos
na
Fundação, a partir de junho de 1964,
quanto tive a honra de ser designado para
o cargo de Presidente.
Encontrei a Fundação num estado,
posso dizer, deplorável: tôdas as suas
atividades praticamente paralisadas, o
seu patrimônio dilapidado. Assumi, após
um
período
de
cerca
de
três
meses, a interventoria, que tomou as
providências cabíveis, de âmbito ge-

Julho de 1966
ral, instalando inquérito, enfim, fêz
saneamento inicial. A parte das suas
atividades e o seu patrimônio, entretanto,
estavam ainda por ser recuperadas.
Encontrei em vigor o Estatuto que
datava da sua Fundação – 1944, Estatuto
êsse já ultrapassado, obsoleto, que não
mais atendia às necessidades, a dinâmica
necessária para o órgão.
Nosso trabalho inicial foi reformular os
Estatutos, que já se encontram nas mãos do
Presidente da Republica, para aprovação;
recuperar o parque Industrial, as viaturas, todo
o equipamento da Fundação, e concentração
dos seus meios, A Fundação é uma entidade
de direito privado, que se destina ao
desbravamento e à colonização do CentroOeste do Brasil. Por motivos os mais diversos,
os seus palacos recursos eram espalhados
por tôda uma grande área, sem atender à sua
finalidade de desbravamento e
de
colonização. Tivemos, pois, que retirar êsses
recursos, reuni-los nos nossos centros de
atividade – como chamamos êsses lugares
onde permanentemente exercemos atividade
de colonização, como Aragarças, Xavantina e
ilha de Bananal. Realizamos também a
alienação de todos os bens inservíveis: sucata,
veículos que não mais serviam etc.; a
recuperação de hospitais e escolas; criamos
um ginásio em Aragarças porquanto, naquela
Região, só existia o de uma cidade defronte,
que não mais atendia aos alunos que
necessitavam de instrução secundária.
Criamos um ginásio oficializado com
aos professôres devidamente registrados
Tornamos obrigatória a alfabetização do
adulto através do curso noturno, de 7 às
9, diariamente.
Fizemos convênio com a campanha
da merenda e damos três alimentação a
todos os alunos.
Promovemos
a
venda
das
residências aos funcionários. Estamos
tomando as medidas necessárias, não só
a reestruturação, como também outras
medidas que acarretam bem-estar.
Estamos iniciando um trabalho de
desbravamento.
Chavantina
estava
estagnada quase há 20 anos.
Iniciamos a construção de 24 casas,
das quais 10 já se acham prontas
iniciamos a Exposição Chavantina –
Cachimbo, que compreendem 800
quilômetros. No dia 5 de junho houve uma
sólenidade em que estêve presente o Sr.
Cordeiro de Farias, que a presidiu bem
como alguns Deputados, o Governador
de Mato Grosso e outras autoridades.
Estamos atualmente com 205
quilômetros de rodovia transitáveis, uma
ponte construída no local com todo o
madeiramento entalhado à mão.
Consideramos plenamente realizada
essa primeira etapa.
Passando ao programa de trabalho para
1966, essa expedição com a construção da
rodovia continua com prioridade primeira, já
que sintetiza o objetivo da Fundação.
Temos o abastecimento de água em
Aragarças e Chavantina, com coleta de água
a 30 quilômetros de distância. Todo o
sistema de abastecimento das duas cidades
está programado para o próximo ano.
Já está desocupado o prédio
designado ao hospital, vamos completálo e construir um prédio especifico.
Construímos o Ginásio de Aragarças
e estamos fazendo um prédio a fim de dar
curso diurno também. Estamos com um
projeto de uma ponte sôbre o Rio das
Mortes. A Cidade de Chavantina fica à
margem direita do Rio das Mortes e
abrange parte da margem esquerda.
Temos que iniciar um estudo e
projetar o inicio da construção;
continuação da recuperação na parte
agropecuária; melhoria dos rebanhos;
aumento das culturas de arroz, de milho
e de mandioca – realizamos, nesses
locais, a assistência mais efetiva
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aos colonos que ficam próximos à
Aragarças, e a criação de um serviço de
assistência social, a fim de atendermos às
populações assistidas por nós.
Quanto à parte de recursos para 66,
temos no orçamento: Pessoal – 777
milhões; Despesas Correntes e Despesas
de Capital – 1 bilhão 542 milhões 43%
aproximadamente no total as duas
parcelas somadas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Sr. Aloysio Lontra Neto,
prestam-se os terrenos da região ao
desenvolvimento de produtos agrícoIas?
São planos ou acidentados?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Temos dois tipos de
terreno. O que nos falta até agora é
recurso financeiro e técnico. Somos
ajudados pelo conhecimento normal do
homem do interior. A Fundação não tem
até agora um agrônomo, um veterinário.
Não conseguimos contratar neste ano.
Desde que assumimos, procuramos
médico, agrônomo, dentista. Ninguém
quer ir.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – O Govêrno paga mal ao
agrônomo. O particular, não. Há projeto,
no Senado, que melhora a situação do
agrônomo. Deve ser votado por estes
dias. Tem a Fundação médico?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Temos um contratado
e outro que é funcionário público, em
Xavantina.
(Relator) – Quando contrata V. Sa.,
sai da área do DASP?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – A Fundação é
entidade privada. Tem livre escolha pela
lei trabalhista. Falta-nos, isso sim, verba.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Qual o tempo previsto para a
conclusão da estrada?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – 3 anos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há desenvolvimento mineral
na região?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Temos notícia de
garimpo, mas a Fundação não se dedica
a isso e não tem cogitado do assunto.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Há notícia sôbre envio de
minérios para o exterior, por meio de
Aviões. Tivemos, aqui, depoimento de um
garimpeiro da região, o Sr. José Freire de
Alencar, o qual nos informou que naquela
zona os aviões entram e saem sem dar
satisfação a ninguém.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA
NETO:
–
Não
tenho
conhecimento.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Na zona de ação da
Fundação Brasil Central, parece que
existe mineração, em grande escala,
garimpos e etc.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA ALVES: – Não sei se existe.
Nem posso imaginar a cargo de quem
esteja.
Parece que particulares estão
garimpando ali.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mas poderia informar pela
menos quem compra êsse minerio
contrabandeado?
Não conhece o grupo ou os grupos
estrangeiros
que
operam
com
contrabando nessa região?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA
ALVES
(depoente):
–
Desconheço.
Mas acho que é possível o
contrabando se houver exploração de
minérios por causa das vastas extensões
de selvas.
Seria impossível até fiscalizar

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Eu conheço muito pouco essa
região.
Mas, temos aqui o nobre senador
José Feliciano. S. Exa, conhece bem o
Brasil-Central. Talvez êle pudesse dizer
alguma coisa a respeito.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Houve um depoimento aqui,
do senhor José Freire de Alencar. Pelas
suas precisas declarações êle mostrou
estar perfeitamente a par destas
atividades.
Que sabe V. Sa. a respeito dêsse
cidadão?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Não o conheço.
Há uma referência sôbre êle, na
Fundação, a respeito de um pedido de
emprêgo.
Tenho aqui oficio até assinado pelo
Superintendente de Planejamento da
Fundação, que fala a respeito.
(O depoente exibe o documento a
Comissão).
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' que estamos convidando
tôdas as pessoas que conhecem a
região para nos orientar sôbre o que
está acontecendo nesse Brasil-Central
com relação á exportação de madeiras
de lei, pedra, preciosas e semipreciosas,
minerais atômicos e outros produtos de
extração, que seriam contrabandeados
por avião, segundo se houve dizer por ai
E, a pergunta tem procedência pois o Sr.
José Freire de Alencar nos declarou
haver fornecido a Fundação Brasil
Central um detalhado Relatório sôbre o
assunto.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Entendi que a
Comissão se empenha em identificar tais
pessoas.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Exato.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Pois a respeito desse
cidadão nada existe de concreto na
Fundação a não ser êsse pedido de
emprêgo, e esse oficio que mostrei à
Comissuão.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Desejaria saber de V. Sa,
se Fundação Brasil Central realizou
algum plano especifico de colonização no
interior dos Estados de Mato Grosso e
Goiás.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – Plano especifico de
colonização não foi realizado, porque a
Fundação ressentese de grande número
de técnicos. A assistência limita-se ao
setor saúde e educação.
Existe, sim, para a Região Vale
do
Sonho,
um
plano
antigo
semelhante ao de Israel. Era uma
experiência que se ia fazer na
ocasião mas não foi feita. Agora, com
a existência do IBRA e do INDA, será
possível fazermos algo. Aliás, já
entramos em contato com os referidos
órgãos com êsse objetivo.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Na construção das
estradas tem a Fundação Brasil Central
empregado madeiras de lei?
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO
LONTRA NETO: – As pontes e os
pontilhões estão sendo construídos sob o
sistema misto. A madeira é retirada do
local onde está sendo realizada a obra.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – O grande perigo é não
usar madeiras denominadas nobres, tais
como a araueira, o pau-brasil e outras.
O SR. CORONEL ALOYSIO
LONTRA
NETO:
–
Sempre
procuramos utilizar as madeiras de
qualidade encontradas no local. O
transporte de locais distantes é difícil

O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Pode V. S.ª informar algo
sôbre a Central Elétrica de Perdizes,
entre Aragarças e Balisa, cuja construção
está sendo protelada pela Fundação e
Brasil Central há muito tempo?
O SR. CORONEL ALOYSIO LONTRA
NETO: – Nobre Senador, nada encontrei e
nada foi feito. A Fundação Brasil Central
pretende realizar, mas no próximo ano.
Teremos de entrar em contato com outros
Ministerios, inclusive com o das Minas e
Energia, porque não podemos, sozinhos,
tomar iniciativa dessa natureza.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Lembro-me, perfeitamente,
que no depoimento prestado pelo Sr.
Freitas Alencar, foram pelo depoente
denunciados fatos imperssionantes.
Dissenos o Sr. AIencar que, com o
trabalho de técnicos, já apoiado pela
Fundação Brasil Central que o chamou para
realizar a revisão da área, lá estêve pouco
antes de rebentar a revolução e logo após
preparou o relatório, dizendo que ficaram
cêrca de 25 mil toros de mogno derramados
no rio, isto no baixo Tocantins. 25 mil toros
de mogno é um volume tão grande, que me
impressionou, pois é madeira de primeira
ordem. Como V. S.ª tem autoridade sôbre a
região, esperamos que se souber de alguma
coisa a respeito, inclusive na parte de
minerios, ouro, diamantes, que nos informe
com tôda sinceridade porque não tem outra
Fundação no Brasil Central a não ser a
dirigida per V S.ª que possa nos informar a
rigor o que estamos perguntando e que
exigimos pronta resposta.
O SR. CORONEL ALOYSIO LONTRA
NETO: – Eu não conheço uma parte do
problema do mogno. Quando fui governador
rescindi um contrato que existia entre o Estado
de Goiás e uma firma denominada Rio Impex
S.A. Verifiquei que o Estado obtinha apenas
pagamento de impostos e uma quantia irrisória
correspondente ao desfalque do patrimônio
estadual.
Com a ação policial impedi o
descaminho dessa madeira, porque eles
abatem as árvores na época sêca, esperam
o tempo das chuvas, quando os igarapés –
que são várzeas geralmente mais profundas
– são cheios, e, por intermédio dêsses
igarapés do interior das matas, levam a
madeira até os rios onde fazem a reunião da
madeira e tocam rio abaixo.
Levam até Belém ou Marabá, onde
existia uma grande serraria e esse mogno é
vendido para tôda utilidade de madeira, para
construção de casas, de cêrcas, e vendido,
também, para o exterior. Fazem a cubagem
da madeira selecionada e vendem.
Essa firma depois se reorganizou e
teve outros negócios na região, inclusive
tinha a obrigatoriedade de reflorestamento,
pelo contrato de Goiás, mas só fazia um
canteiro de mudas e não ia além disso.
Sôbre o aspecto de contrabando de
diamantes, cristal de rocha e ouro, á riqueza
nacional sofre desfalque, permanentemente, e
não acredito que haja possibilidade de um
corretivo no comércio, a não ser que se
estabelecesse um prêmio para o garimpeiro.
Aquêle que fizesse a extração de
uma pedra preciosa, além do seu
comércio absolutamente normal, teria um
auxilio do Govêrno.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – O que há também, a meu
ver, e a falta de presença do governo, no
local. Se o garimpeiro colhe diamantes
em Aragarças, por exemplo, tem que ir,
no mínimo, a Jataí, procurar a Coletoria e
ele não vai. A titulo de quê? Vende a
quem está presente. Estive em Belém
inspecionando, com o General Mamede,
a Cia. de Navegação do Tocantins, e ele
me contou que havia apreendido 35
quilos de ouro e não sabia o que fazer
com êle, porque o Banco do Brasil não
compra. O ouro ficou guardado lá.
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O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO:
–
Tinha
que
ser
reestruturada uma série de coisas. Acho
impraticável a qualquer fiscalização. O
garimpeiro, suponhamos que contrate um
meia-praça, que é uma espécie de sócio,
que é mantido por êle para garimpar a
meia. Mas as maneiras do meia-praça
ludibriar o garimpero são tantas que o
garimpeiro o fiscaliza permanentemente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Se o próprio Presidente da
República já mencionou, no seu discurso
de
sábado,
esta
distorção,
éste
contrabando imenso de pedras e metais
preciosos é porque já chegou aos seus
ouvidos. A nossa luta tem sido imensa
neste senado, contra essa situação
terrivelmente desastrosa para o nosso
País.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Tudo é contrabandeado.
Oficialmente, não se exporta nada. Tôda
cidadezinha do norte tem campo de
aviação. As cidades dos países vizinhos
são utilizadas para aviões. Não vejo como
o Govêrno possa, dentro de um século,
fazer essa fiscalização.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Seria fácil: o Ministério das
Minas e Energia tem o seu Departamento
de Produção Mineral, onde existem vários
técnicos em garimpagem...
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Os garimpos distam um do
outro mais de 600 quilômetros.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Em Aragarças há um contrôle.
Mesmo que os contrôles distassem 600
quilômetros um do outro com a ajuda das
fôrças armadas, bem provável que a
renda do Brasil, com a fiscalização
excedesse de muitas vêzes a despesa.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Já tratei muito dêsse
assunto e a solução que encontrei foi
esta: gratificar o garimpeiro com uma cota
proporcional à pedra que encontrar.
Porque, para fugir à fiscalização, inclusive
do próprio sócio, o garimpeiro chega a
engolir a pedra. A tarde, pede as contas e
vai embora.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Mas êle tem que vender essa
pedra?
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANOO (relator): – Tem. Mas o
intermediário vai ao próprio garimpo e
adquire do garimpeiro ou de outro
intermediário em outra praça.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Nós não podemos ceder os
nossos mineirais e metais preciosos e
madeiras de grande valor a vontade de
quaisquer
especuladores
ou
contrabandistas.
Foi declarado, há cêrea de dois meses,
que a região do Brasil Central é considerada
por muitos, uma das áreas mais ricas em
ouro do mundo. Ora, se a região tem essa
possibilidades, qualquer despesa será autofinanciável no futuro. Portanto não
precisamos ter medo de gastar um pouco
para controlar tal riqueza.
(Assume a Presidência o Senhor
Senador Argemiro de Figueiredo).
O SR. PRESIDENTE (senador
Argemiro de Figueiredo): – Se o
contrabando é feito, como dise o nobre
Senador
José
Feliciano,
por
intermediários, agindo em aviões. não me
parece coisa impossível controlá-lo.
O
SR.
SENADOR
JOSÉ
FELICIANO: – Êsses negócios se
realizam dentro de um quarto entre
vendedor e comprador, entrando pela
noite a dentro a negociação, dias
seguidos, só podendo o vendedor sai
do quarto após realizada a venda
Mantém-se êsse sistema de negocio
para o efeito de explorar o garimpei-
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ro. Tudo dentro do maior sigilo, do
maior segredo, dentro da justiça
mais violenta, pois e ponto de
honra a conclusão do negócio.
O SR. SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO
(relator):
–
O
movimento de minerios e metais
preciosos atinge a cifra de mais
de um trilhão de cruzeiros por
ano. Cabe ao govêrno iniciar uma
fiscalisação enérgica, ampliandoa anualmente, até conseguir o
contrôle total, pois o lucro obtido
com a venda normal legal cobriria
as despesas e ainda daria um
grande saldo para a Nação.
Atualmente, o Brasil está com
300 milhões de dólares em ouro
no exterior. Parte dêsse ouro vem
da mina de Morro Velho e outra
parte a mina da Passagem. Não
sei de onde vem o restante. Deve
ser comprado, porque o ouro não
é produzido aos cofres do Banco
do Brasil.
O SR. SENADOR JOSÉ
FELICIANO: – Outro ponto,
Coronel Aloysio, que achamos da
maior importância para aquela
Região a instalação de postos
agropecuários. A Região vem
sendo desbravada, realmente,
com o apoio da Fundação Brasil
Central e com a iniciativa de
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particulares, sobretudo de grandes
fazendeiros paulista. Essa Região,
de Mato Grosso e Goiás, vem
sendo ocupada por homens
experimentados e de grande arrôjo.
Parece-me que, na região de
Xavantina,
fazendeiros
que
possuem frotas de aviões e de
tratores estão desbravando matas
e formando pastagem para gado.
Talvez essa região, no futuro do
Brasil, seja a melhor área para
criação bovina.
O SR. SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – Seja como
fôr, temos de iniciar um trabalho.
Se o Coronel Lontra puder
orientar-nos, será melhor do que
uma suposição nossa.
O SR. PRESIDENTE (senador
Argemiro de Figueiredo): – E o
que significa êsse intercâmbio de
aviões na Região?
O SR. CORONEL ALOYSIO
LONTRA NETO: – A região é
despovoada,
desconhecida;
sómente a ocupação da area fará
cessar tais problemas. Enquanto
houver área desconhecida, por
desbravar, haverá ocupação por
aventureiros!
O SR. SENADOR JOSÉ DE
FELICIANO: – Êsse movimento é
feito através de brasileiros!

O SR. SENADOR JOSÉ
ERMÍRIO (relator): – Quantos
funccionarios
possui
a
Fundação?
O SR. CORONEL ALOYSIO
LONTRA NETO: – Seiscentos
funcionários. Pelo menos no local
onde tem cidade, deveria haver
uma coletoria e não na Base de
Tapajós, que não tem sede.
Uma grande providencia é o
levantamento aerofotogramétrico
e o levantamento do solo.
Essa região ocupa 5% do
Brasil e corresponde a 30 milhões
de quilômetros quadrados. Se o
contrabando se faz nas áreas
habitáveis, Imaginese o que não
se fará em 51% de território
desabitado.
O SR. SENADOR JOSÉ
ERMIRIO (relator): – Realizar
um contrabando entre milhares
de casas é dificil, mas num
campo de aviação não é tão
difícil.
E' preciso evitar êste abuso
por parte de intermediários
que eram um trilho de cruzeiros
por ano e nada recebemos.
E' o maior lucro que poderiam ter.
O
SR.
CORONEL
ALOYSIO LONTRA NETO: –
Senhor
Presidente
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desejava apenas convidar V. Ex.as
para, na primeira oportunidade,
visitarem a área da Fundação
pois desta forma teriam uma
melhor impressão do trabalho que
realizamos.
O SR. SENADOR JOSÉ
ERMIRIO
(relator):–
Todos
devemos conhecer o BrasilCentraI, a fim de sabermos o que
existe na região, e na devida
oportunidade, examinaremos o
convite ora feito por Vossa
Senhoria.
O SR. CORONEL ALOYSIO
LONTRA NETO: – Com todo o
Prazer estarei à disposição de V.
Ex.as... Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (senador
Argemiro de Figueiredo): – Nosso
agradecimentos
pelo
seu
comparecimento. Sr. Aloyslo Lontra
Neto e como Presidente eventual
dos trabalhos, tenho a satisfação de
participar-lhe de que farei chegar à
direção da Comissão o apêlo
formulade por V. S. para uma visita
dos Senhores Senadores à região
sob o controle da Fundação Brasil
Central.
(Levanta-se a reunião, às 17
hora e 30 minutos).
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Arnon de Melo

Sigefredo Pacheco

José Leite

Antônio Carlos
MDB

MDB
Argemiro de Figueiredo
Jose Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

Secretario: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras ás 16:00 horas.

Antônio Balbino

Arthur Virgílio

Josaphat Marihno

Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Reuniões: Quartas-feiras ás 15:30 horas

(11 MEMBROS)

COMISSÃO DE FINANÇAS

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos

(15 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves

COMPOSIÇÃO

ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Antonio Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valadares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria. Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-5.
Reuniões: 4ªs-feiras ás 16 noras.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Víctorino Freire

Attílio Fontana

Lobão da Silveira

Jose Guiomard

Sigefredo Pacheco

Eugênio Barros

Wilson Gonçalves

Menezes Pimentel

Irineu Bornhausen

Antonio Carlos

Adolpho Franco

Daniel Krieger

Jose Leite

Julio Leite

Domicio Gondim

Gay da Fonseca

Manoel Villaça

Melo Braga

Lopes da Costa

Filinto Mülller

Presidente: Silvestre Péricles

MDB

Vice-Presidente: Lopes da costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Zacharias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres

Argemiro de Figueiredo

Edmundo Levi

Bezerra Neto

Josapnat Marinho

João Abrahão

Jose Ermírio

Oscar Passos

Lino de Mattos

Pessoa de Queiroz

Silvestre Péricles

Secretario: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras ás 10 horas.

MDB
Aurélio Vianna
Silvestre Péricles

COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Oscar Passos
Adalberto Sena

(7 MEMBROS)

Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Terças-feiras ás 16 horas

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA

Presidente: Senador José Feliciano

(9 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana

ARENA

Vice-Presidente: Arthur Virgilio

TITULARES

ARENA
TITULARES.

SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

Lobão da Silveira

Attílio Fontana

Vivaldo Lima

Adolpho Franco

Lopes da Costa

Domicio Gondim

Eurico Rezende

Irene Bornhausen

Eugênio Barros
MDB

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras ás 15:30 horas

João Abrahão
Josaphat Marinho
Jose Ermírio

SUPLENTES

José Feliciano

José Ermírio

Aarão Steinbruch

Nelson Maculan

Pessoa de Queiroz

Secretario: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg.PL-ilegível
Reuniões: Quintas-feiras ás 16 horas.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
(9 MEMBROS)

Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador Jose Cândido
ARENA
Titulares

Suplentes

Vivaldo Lima
Jose Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro
Secretário: Claudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Têrças-feira ás quinze horas.

ARENA

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Suplentes

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermirio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(6 MEMBROS)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente Domicio Gondim

Titulares

Suplentes

ARENA
Titulares

Suplentes

Domicio Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Muller
MDB

Josaphat Marinho
Argemiro de Figueiredo
José Ermirio
Nelson Maculan
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas.

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres
MDB

Bezerra Neto
Edmundo Levi
Lino de Matos
Silvestre Pericles
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

ARENA

ARENA

Titulares

Suplentes

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Filinto Muller
Jose Feliciano
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Argemiro de Figueiredo
Ruy Carneiro
Pessoa de Queiros
Secretátio:Claudio I. C. Leal Neto
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

Titulares

Suplentes

Benedicto Valladares
Filinto Muller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
MDB

Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiros
Secretário: J. B. Castejon Branco
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, Cr$ 1

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 96

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO 30 DE JULHO DE 1996

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇAO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cedula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que e refere
§ 4º 5º 6º e 7º do art. 20
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 64.
§3º do art. 69.
Art. 64.

Publicado no D.C.N. de 1º de julho de 1966.
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64, na Câmara, e nº 137,
Republicado por ter saído com incorreções.
de 1965 no Senado que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniária asseguradas, em sentença concessiva de mandado
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
de segurança a servidor público civil;
§ 3º da Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, 1º Vice– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 8, de 1966, Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo a
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de seguinte:
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 26, DE 1966
Dia 3 de agosto;
Torna definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de Contas,
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
em sessão de 3 de dezembro de 1965, da despesa de Cr$ 3.792 (três mil
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho setecentos e noventa e dois cruzeiros), para pagamento a Rio Light S. A. –
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Serviços de Eletricidade e Carris.
Senado Federal, em 16 de junho de 1966
Auro Moura Andrade
Presidente
SESSÃO CONJUNTA
Em 2 de agôsto de 1966, à 21 horas
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parciais):

Art. 1º É tornado definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de
Contas, em sessão de 3 de dezembro de 1965, da despesa de Cr$ 3.792
(três mil setecentos e noventa e dois cruzeiros), para pagamento a Rio
Light S. A. – Serviços de Eletricidade e Carris, pelo fornecimento da
Energia elétrica. em 1948, ao Ministério da Aeronáutica.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho da 1966
Camillo Nogueira da Gama
1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

Publicado no D.C.N. de 1º.7.68.
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no
Senado, que dispõe sôbre o pagamento de vencimentos e vantagens
Republicado por ter saído com incorreções.
pecuniarias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art, 77,
segurança, a servidor público;
2º – ao Projeto de Lei nº 6-66 (C. N.), que institui o Quadro do Pessoal § 3º da Constituição Federal, e eu, Camilo Nogueira da Gama, 1º VicePresidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o
do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e dá outras
seguinte:
providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Vetos
1º
2º

Matéria a que se refere
§ 1º do art. 1º do projeto
Parágrafo único do art. 2º.
SESSÃO CONJUNTA

Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66 (C.N.), que dispõe
sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional de
Comércio Exterior e dá outras providências.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 28, DE 1966
Torna definitivo o registro, feito sob reserva, pelo Tribunal de Contas,
em sessão de 10 de setembro de 1965, relativo à despesa de Cr$ 130.000,
em favor da firma Estabelecimentos Gráficos Iguassu Ltda.
Art. 1º É tornado definitivo o registro, feito sob reserva pelo Tribunal de
Contas, em sessão de 10 de setembro de 1965, relativo à despesa de Cr$
130.000 (cento e trinta mil cruzeiros), em favor da firma Estabelecimentos
Gráficos Iguassu Ltda., proveniente de serviços de impressão prestados ao
Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 de junho de 1996.
Camillo Nogueira da Gama
1º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

1948
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SENADO FEDERAL
ATA DA SESSÃO, EM 29 DE JULHO DE
1966
6ª SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. VIVALDO LIMA.
As 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Scnadores:
José Guiomard
Vivaldo Lima
Arthur Virgílio
Pedro Carneiro
Joaquim Parente
Waldemar Alcantara
Silvestre Péricles
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Enrico Rezende
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
José Feliciano
Mello Braga
Irineu Bornhausen
Guido Mondin
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – A Iista de presença acusa o
comparecimento de 16 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede e leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguintes:
EXPEDIENTE
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – do Ministro da Educação e
Cultura;
Aviso nº 2.136-Br, de 13 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
213-66 do Sr. Senador Gilberto Marinho;
lI – do Ministro da Fazenda:
Aviso nº GB-308, de 27 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
103-66, do Sr. Senador José Ermirio.
III – do Ministro das Minas e Energia:
Aviso GM-117-66. de 27 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
124-66, do Sr. Senador Eugênio Barros.
Oficio do Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª. Região, de
19 do mês em curso – Encaminha
Relatório sobre o movimento da Justiça
do Trabalho naquela Região ano de 1965.
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
(De 28 do mês em curso)
I – Comunicação de aprovação de
substitutivo do Senado:
Nº 1.480, com referência ao
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
que cria o Instituto Brasileiro de Turismo e
dá outras providências;
Il – Remessa de autógrafos de
projetos sancionados:
Nº 1.483 – autógrafos do Projeto de
Lei que retifica, sem ônus, a Lei nº 4.900
de 10 de dezembro de 1965, que estima a
receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 1966;
Nº 1.484 – autógrafos do Projeto
de Lei que autoriza o Poder Executivo
a abrir, ao Ministério da Aeronau-

EXPEDIENTE

tica, o crédito especial de Cr$ 1.500
000.000 para atender a despesas com a
manuntenção dos serviços afetos á
segurança dp trâfego aereo e dá outras
providências.
Telegrama, de 5 do mês em curso do
Interventor
na
Cooperativa
dos
Plantadores de Cana de Lençois paulista,
nos seguintes têrmos:
Excelentíssimo Sr. Dr. Auro de
Moura Andrade – DD. Presidente do
Senado Federal – Brasília – DF.
D B 290 – Lençois Paulista – SP – 57-66.
A situação nesta zona de Lençois
Paulista
que
é
essencialmente
canavieiras é aflitiva gerando desemprego
e êxodo rural. Estimativa cana açúcar
fornecedores 1.680.505 toneladas. De
1.321
fornecedores
sòmente
572
autorizados a esmagar produção de
apenas 666.170 toneladas. Produção sem
autorização para ser esmagada pelo IAA
é
considerada
perdida
1.014.235
toneladas, avaliadas em mais de dez
milhes
de
cruzeiros.
Interventor
Cooperativa Plantadores de Cana de
Lençois Paulista – Dr. Luiz Lúcio Pacola.
PARECERES
PARECER Nº 692, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 96, de 1953 (numero 3.614A-53, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Feliciano.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
96, de 1953 (nº 3.614-A-53, na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, do têrmo, de 29 de
dezembro de 1949, de ajuste celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma A. Martins Mendes &
Companhia Limitada.
Sala das Sessões, em 29 de julho de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
José Feliciano, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 692-66
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 96, de 1953 (número 3.614A-53, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º, da Constituição Federal, e eu,
____________________, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, do têrmo, de 29 de dezembro
de 1949, de ajuste celebrado entre o
Departamento dos Correio e Telégrafos e
a firma A. Martins Mendes & Companhia
Limitada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas
registrará o têrmo, de 29 de dezembro
de
1949,
de
ajuste
celebrado
entre o Departamento dos Correios e
Telégrafos e a firma A. Martins
Mendes & Companhia Limitada, para
prosseguimento da construção, na Cidade
do Rio de Janeiro, de uma linha de dutos,
para cabos telegráficos, no refúgio central
da Avenida Brasil, desde a caixa de
visitas nº 85, na confluência da Avenida
Francisco Bicalho, até a caixa nº 99,
inclusive.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASILIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre...........................
Ano....................................

Cr$
Cr$

Capital e Interior
50,00 Semestre..............................
96,00 Ano.......................................

Exterior
Ano....................................

FUNCIONÁRIOS

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior
Cr$ 136,00 Ano.......................................

Cr$ 108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será 'acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
PARECER Nº 693, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 1965.
Relator: José Feliciano.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado número
68, de 1965, que altera a Lei nº 4.563, de
11 de dezembro de 1964, que institui o
Conselho Nacional de Transportes, no
que se refere a elaboração estatística do
Sistema Nacional de Transportes, e dá
outras providências.
Sala. das Sessões, em 29 de julho
de 1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
José Feliciano, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 693-66
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 1965, que altera a Lei
nº 4.563, de 11 de dezembro de 1964,
que institui o Conselho Nacional de
Transportes, no que se refere a
elaboração
estatística
do
Sistema
Nacional de Transportes, e da outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O item 8 do art. 2º da Lei nº
4.563, de 11 de dezembro de 1964, que
institui
o
Conselho
Nacional
de
Transportes, passa a vigorar com as
seguintes alíneas:
"a) o prazo para a publicação das
estatísticas elaboradas pelo Conselho
Nacional de Transportes será no máximo
de 2 (dois) anos, contados do término do
ano fiscal anterior;
b) os quadros estatísticos, além
dos dados que permitam traçar diretrizes
para o atendimento integrado, eficien-

te e econômico da atual e futura demanda
de transportes no País, indicarão os
coeficientes ou cifras que representem
explicitamente o trecho da via, a natureza
da carga, o sentido e a intensidade do
fluxo de transporte, sua origem e destino,
e as taxas de evolução da oferta e da
procura em cada mercado regional e em
cada setor de transporte";
Art. 2º O Conselho Nacional de
Transporte remeterá ao Senado Federal e
á Câmara dos Deputados cópias
autênticas das estatísticas referidas nas
alíneas do item 8 do artigo 2º da Lei nº
4.563, de 11 de dezembro de 1964,
juntamente com os relatórios referidos no
§ 2º do art. 7º da Lei nº 4.540, de 10 de
dezembro de 1964.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 694, DE 1966
Redação do vencido para turno
suplementar do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 28, de
1966 (nº 3.088-B-65, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Feliciano.
A Comissão apresenta a redação do
vencido para turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 1966 (número 3.088B-65, na Casa de origem), que institui o
Dia Nacional do Livro.
Sala das Sessões, em 29 de julho de
1966. – Surico Rezende, Presidente. –
José Feliciano, Relator. – Edmundo Levi.
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ANEXO AO PARECER Nº 694-66
Redação do vencido para turno
suplementar do Substitutivo do Senado
do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de
1966 (nº 3.088-B-65, na casa de origem),
que institui o Dia Nacional do Livro.
Substitua-se Projeto pelo seguinte:
Instituí o "Dia nacional do Livro" e dá
outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' instituído o "Dia Nacional
do
Livro"
a
ser
comemorado,
obrigatoriamente, nos estabelecimentos
federais e particulares de ensino, sem
interrupção das atividades escolares, no
dia 29 de outubro de cada ano.
Parágrafo único. O Ministério da
Educação
e
Cultura
promoverá
entendimentos com as autoridades
estaduais e municipais a fim de que igual
orientação seja dispensada nas escolas e
elas subordinadas.
Art. 2º Cabe ao Ministério da
Educação e Cultura, através do Serviço
Nacional de Bibliotecas e do Instituto
nacional do Livro, a elaboração e
execução dos planos necessários ao
cumprimento do estabelecido nesta lei.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 695, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 1966.
Relator: Sr. José Feliciano.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado nº 9, de
1966, que altera o Decreto-lei nº 960, de
17 de dezembro de 1966, que dispõe
sôbre a cobrança judicial da dívida ativa
da Fazenda Pública.
Sala das Sessões, em 29 de julho de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
José Feliciano, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 695-66
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 1966, que altera o
Decreto-lei nº 960, de 17 de dezembro de
1938, que dispõe sôbre a cobrança
judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º parágrafo único do artigo 78 e
o "caput. do art. 74 do Decreto-lei nº 960,
de 17 de dezembro de 1938, que dispõe
sôbre a cobrança judicial da divida ativa
da Fazenda Pública, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 78 ..............................................
Parágrafo único. Se a parte vencida
fôr a Fazenda haverá recurso para o
Tribunal Pleno, no caso da decisão ser de
turma e não unânime.
Art. 74. Nas causas para cobrança
da dívida ativa de valor inferior a Cr$
20.000 (vinte mil cruzeiros), sòmente
haverá recurso ordinário se a Fazenda fôr
vencida, no todo ou em parte".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – O expediente que acaba de ser
lido vai à publicação.
Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar único orador inscrito:
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, desejo
proferir discurso a respeito da situação
econômica do meu Estado que na
conjuntura atual, apresenta configuração
especial
e
dramática
ante
po-
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lítica cafeeira adotada pelo Instituto
Brasileiro do Café, interessado, talvez, no
aperfeiçoamento do café de exportação,
mas desatento a conjuntura internacional
ante, especialmente, a competição
permanente, vigorosa e danoso à nossa
economia
dos
países
africanos
produtores de café baixo e competindo
agressivamente
no
mercado
internacional, como o "robusta".
O Estado do Espírito Santo e produtor
de café baixo. A situação ortográfica que
predomine no estado impõe, como
contingência natural, a produção daquele
tipo de café pela impossibilidade de
aperfeiçoamento de métodos de plantio e
de colheita. Outras circunstâncias impõem
aos lavradores Espíritosantenses a
permanente manutenção do tipo 7-B e 7
com a produção de cafés do tipo "mole" em
pequena escala em algumas regiões
planas no Estado.
Como todos sabem, o Espírito Santo
apresenta-se, na Federação Brasileira,
como um dos Estados ainda em
subdesenvolvimento econômico, porque,
até hoje, as autoridades federais que dele
extraem o maximo, em disponibilidades
cambiais lhe deram muito pouco ante a
sua
vultosa
contribuição
para
o
desenvolvimento nacional.
O território Espíritosantense e, em
grande parte, montanhoso, difícil e
agressivo à lavoura capixaba. Não
obstante tais circunstâncias, insuperáveis
o lavrador capixaba tem contribuído em
média, com um milhão e quinhentas mil
sacas de café, quase todo do tipo 7-8
para a exportação do produto para sul
dos Estados Unidos da América, onde só
êsse tipo de café e adquirido.
As autoridades que dominam a
política cafeeira no Estado, porém não se
querem aperceber de que, se o Espírito
Santo não puder exportar o tipo 7-8, os
norte-americanos do Sul irão adquirir a
"robusta" africano, perdendo o Brasil
quota ponderável de exportação de café
para o exterior. Assim, a redução das
nossas possibilidades cambiais, trará
como conseqüência prejuízo à balança
comercial do Brasil.
Ao Instituto Brasileiro do Café e ao
Ministério da Indústria e Comercio todos
os apelos foram dirigidos expondo a
grave e dramática situação do Espírito
Santo na conjuntura atual porém sem que
fôssem
atendidos.
Estamos
ante
autoridades cegas, surdas e mudas. Não
vêem no pequenino Estado da Federação
Brasileira aquêle colaborador permanente
na produção agrícola em favor da
população brasileira. O estado do Espírito
Santo contribui para a manutenção de
grande parte da população do Estado do
Rio de janeiro, fornecendo leite e
produtos agrícolas: é o Estado do Espírito
Santo que cem possibilidades de se
organizar e de tal maneira que, no centro
do litoral brasileiro, poderá promover o
desenvolvimento da indústria siderúrgica
especialmente, através de produção
agrícola de grande vulto com a redução
dos custos dos produtos de primeira
necessidades.
Não nos dão armazéns, silos,
frigoríficos, não nos dão possibilidades de
construir usinas hidrelétricas, como a de
mascarenhas, de 14.000 kw, no Rio Doce
não nos permitem trazer as linhas de
CEMIG até o Estado do Espírito Santo,
para que haja uma implantação de
industrias capazes de absorver mão-deobra ociosa.
O Estado definha. Sr. Presidente, se
estiola e se degrada na sua economia e
nas suas possibilidades porque não tem
prestigio político e porque não tem um
planejamento
adequado
ao
seu
desenvolvimento.
Hoje, há no Espírito Santo o que
nunca se observou e êxodo rural.

Abandonam os capixabas as suas terras,
suas propriedades, retirando-se para o
Paraná e São Paulo. Muitos se dirigem
para o Estado do Rio, procurando o que
todos buscam, no Brasil, como tábua de
salvação: emprêgo público.
Percorri o Espírito Santo em grande
parte, nesse último mês e verifiquei que
ervas daninhas e câmara tomam conta
dos pastos e das áreas que poderiam ser
aproveitadas
nas
atividades
agropecuárias
nas
atividades
agropecuárias. Não há energia, não há
estimulo não há horizontes. Todos
buscam um lampejo de luz em favor de
mensagem que é esperada. Mas nada se
encontra tudo se perde e as solicitações
não são respondidas os desafios as
realidades capixabas não são atendidas.
Drama ainda maior vivem os
agricultores espíritos antenses, em todo o
Estado: o impôsto territorial, com aquéles
complexos e difíceis papeis distribuídos
entre os agricultores para que com a
capacidade
de
engenheiros
e
economistas respondam ás perquirições
do INDA e do IBRA.
O Impôsto territorial ora cobrado,
ante a elevação fictícia e virtual das terras
no Estado tem desestimulado mais ainda
o agricultor, que não o pode pagar. Com a
desvalorização
das
terras
há
impossibilidades
de
plantio.
Total
desesperança toma conta dos homens do
interior do Estado. Como conseqüência,
total é também a ausência de produção
agrícola e pecuária no Espírito Santo. O
fato
vai
repercutir
nos
centros
demográficos como por exemplo, o
Estado do Rio de Janeiro, que nada
produz e tudo adquire do Espírito Santo
ou do Estado do Rio. Cria-se, assim uma
terrível tragédia humana num centro
urbano que busca, em regiões próximas,
os meios de manutenção própria.
Mas, Sr. Presidente acredito ainda,
não perdi as esperanças. Sou homem
que luta até o final e que nunca há de se
declarar vencido. Creio, como advogado
natural dêsses homens, que clamam por
justiça, que o Govêrno da República
voltará ainda as duas vistas para o
Espírito Santo retribuindo-lhe as dádivas
que tem feito à União atendendo aos
reclamos legítimos autênticos de um
Estado Integrado na Federação brasileira.
As obras no Espírito Santo, inclusive
as das grandes rodovias que unem Vitória
a Belo Horizonte e a Corumbá no Estado
de Mato Grosso, antiga BR-31, e a BR-5
– Niterói. Vitória Salvador – foram
paralisadas.
Há pouco, o Congresso Nacional
votou verba especial de 5 bilhões de
cruzeiros para a BR-31 em regime de
urgência e de prioridade segundo
determinação legal. As obras dessa
estrada deveriam ser atacadas com todo
interêsse pelo D.N.E.R. porque acima de
tudo é estrada estratégica e de grande
interêsse para a Economia Nacional.
A BR-5 – estrada litorânea que liga
Niterói, Vitória, Feira de Santana,
Salvador, de igual maneira atravessa
região potencialmente fica, podendo
promover a circulação de riqueza,
estimular a atividade agropecuária e
trazer para o Rio todos os recursos
produzidos por brasileiros que lutam por
sua sobrevivência em vasta região – na
Bahia, em Minas Gerais, no Rio de
janeiro e no Espírito Santo. Tôdas as
obras foram paralisadas nesta semana,
porque o 17º Distrito do Departamento
Nacional de Estrada de Rodagem não
conta com qualquer recurso financeiro
para prosseguir na execução das obras
– que repito – por determinação legal,
tem prioridade e urgência. A linha da
CEMIC que deveria ser instalada
até o Espírito Santo, para atênder,
inclusive ao pôrto de Tubarão, recente-
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mente construído pela Companhia Vale
do Rio Doce Sociedade Anônima tem
despertado reações no Estado de Minas
Gerais. Não se concebe neste País,
dividido em alguns Estados fortes e
outros que constituem apenas o
proletariado dos poderosos da Nação que
a energia produzida no São Francisco
possa ser transferida ao Espírito-Santo, e
tampouco que a usina de mascarenhas,
no rio Doce, nas proximidades da divisa
de Minas Gerais com o Espírito-Santo,
possa ser construída para produzir 140
mil quilowatts, com disponibilidade
energética para instalação de novas
indústrias naquela Unidade. Não acredito,
aliás, que possam elas ser instaladas
porque a disponibilidade daria apenas
para suportar os planos que resultaram
da implantação do porto de Tubarão, com
a instalação das usinas de pélotização
contratadas com a VOEST, firma
austríaca que irá cumprir programas
inicial de aproveitamento dos minérios
finos da Companhia Vale do Rio Doce S.
A. Igualmente, a implantação de novas
usinas siderúrgicas nas proximidades do
Pôrto de Tubarão pelo Grupo ilegível ou
como segunda fase da Companhia Ferro
e Aço de Vitória, resultará na absorção de
tôda essa energia produzida a Oeste do
Estado do Espírito-Santo. Mas nada se
realiza
os
grandes
planejamentos
resultará naquilo que é habitual no Brasil
– tentativa sem qualquer conseqüência.
Há bem pouco tempo falei, no
Senado da República, a respeito da crise
de abastecimento, quando fui Relator na
Comissão de Inquérito que investigou as
causas de crise no Estado da Guanabara,
crise artificial, promovida por autoridades
que queriam ver ali deflagrada uma crise
social. Fiz referências aos grandes planos
e estudos que resultaram o Plano Salte, e
depois naquele relatório de Klein Sack.
Tudo foi para as prateleiras dos arquivos.
Duas entidades e dois órgãos em
contradição, divergentes e oponentes,
tinham a missão de decidir as questões
relacionadas com armazéns e silos no
Brasil.
Alguns armazéns foram construídos
algumas empilhadeiras foram adquiridas,
mas não podiam penetrar nos armazéns,
porque eram maiores do que suas portas.
Alguns silos foram construídos no Sul e
ruíram com a primeira tempestade.
Outros ficaram inaproveitados, porque
não puderam ter a vedação apropriada.
Nada se fez muito se gastou e o Brasil
continua esperando armazéns, silos e
frigoríficos, porque os lavradores não
podem produzir mais do que o consumo
imediato, mantendo-se uma agricultura de
suficiência incompatível com a fome que
se desenvolve em todos os continentes.
Organismos
internacionais
são
orlados
para
combater
a
fome
avassaladora que ameaça o mundo.
Órgãos
nacionais
e
internacionais
estudam as medidas que possam
enfrentar a grande crise que se avizinha.
Porém no Brasil, com todos os planos
realizados, com todas as conferências
atendidas por técnicos e por políticos,
nada se fêz, nada se realizou, e aguardase que tudo se realize.
A conjuntura atual tem permitido uma
fome artificial, porque resuma não da
indisponibilidade de bens de consumo, mas
de dinheiro. A proporção que a inflação
galopante que avassala o país progride a
ameaça todos aquêles que vive de salário,
vemos que não há preocupação com
produção, produtividade, especulação –
três palavras que importariam numa
restrição ao drama terrível que ameaça e
aflige todos os lares brasileiros.
Acredito, ainda que o govêrno verá
que a política econômica-financeira
adotada, setorial apenas não ilegível
a êste setor primordial, que e o
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de produção agrícola. O Ministro da
Agricultura permanece cerceado na sua
atividade e os vários órgãos criados para
atender ao drama das famílias brasileiras – a
SUNAB, a CIBRAS, COBAL e tantos outros –
não realizaram aquilo que deveriam cumprir,
que seria a luta contra a especulação, pela
produção, transporte e abastecimento
capazes de impedir a elevação do custo de
vida.
Fala-se em congelamento de salário.
Argüi-se que a impossibilidade e maior
disponibilidade de meio circulante no
mercado iria reduzir naturalmente a elevação
do custo de vida. E' evidente, no entanto, que
não se pode apreciar a questão por um só
prisma. E' necessário e indispensável que a
conjuntura brasileira seja vista sob todos os
ângulos para que permita uma solução
global.
Não acredito que o problema político
possa absorver o econômico. Ao contrário, as
crises políticas podem ser absorvidas. Mas a
crise econômico-financeira que avassala o
Brasil, esta sim, é essencial e vital para todos
os governos, especialmente para o atual, que
se originou de uma revolução moralizadora
que precisa dar realce a esta situação a que
presenciamos.
Quero falar, de maneira especial, aos
jovens oficiais e velhos generais para, que
estejam atentos à situação econômicofinanceira que analisamos, em traços largos.
a fim de que vejam que o desejo do Espírito
Santo não é isolado, mas resulta do
agravamento de uma situação geral em todo
o território do Brasil.
E' preciso que o problema político fique
em segundo plano, para que o econômicofinanceiro seja considerado essencial e vital
na solução dos problemas que angustiam a
população brasileira.
Concluindo, Sr. Presidente, espero que
o Chefe do Governo, o Sr. Ministro da
Indústria e Comércio e o Presidente do IBC,
assim como aquelas outras autoridades que
determinaram a paralisação das obras a que
me referi, no território do Espírito Santo,
vejam que o Estado clama por justiça espera
ver reconhecido os seus direitos. (Muito bem!
Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
José Cândido
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Barros Carvalho
Jose Leite
Gilberto Marinho
Lino de Mattos
Antônio Carlos – 10
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima): –
Não há oradores inscritos.(Pausa)
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Peço
a palavra. Sr. Presidente, para uma
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima): –
Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (para
uma comunicação) (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, como já tive
oportunidade de comunicar, pessoalmente, a
V. Exa., informo, para que conste de Ata que
o nobre Senador Aloysio de Carvalho está
impedido de comparecer às sessões do
período de convocação extraordinária do
Congresso por se encontrar, ainda submetido
à recomendação a médica, em virtude de
intervenção.
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O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima): –
Fica a mesa presente, para os devidos fins.
Estão presentes, na Casa 16 Senhores
Senadores.
Passa-se
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 691, de 1966, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 59, de 1965,
originário da Câmara dos Deputados (nº 242B-65 na Casa de origem) que aprova o
Acôrdo entre o Brasil e a Suécia para evitar a
Bitributação sôbre a Renda e o Capital.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos é ilegível dada como
definitivamente aprovada, independentemente
de votação nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai á promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
Nº 691, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 59 de 1965 (número 242-B-na
Casa de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 59 de
1965 (nº 242-B-65, na Casa de origem) que
aprova o Acôrdo entre o Brasil e a Suécia
para evitar a bitributação sôbre a renda e o
capital.
Sala das Sessões. em 26 de julho de
1966. – Lino de Mattos, Presidente. Edmundo
Levi, Relator. – Antônio Carlos.
ANEXO AO PARECER
Nº 691, DE 1966

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
Item 2:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado) nº 47, de 1964,
que assegura aos empregados de Sociedade
Anônima o direito de preferência para
subscrever 20% (vinte por cento) dos
aumentos de capital da emprêsa e dá outras
providências, tendo parecer, sob nº 90, de
1966, da Comissão de Redação, oferecendo
a redação do vencido em 1º turno.
Em discusão a matéria
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Não havendo requerimento no sentido
de que a matéria seja submetido a votos e
nos têrmos do Artigo 272-A do Regimento
Interno,
é
o
Projeto
dado
como
definitivamente aprovado.
O projeto ira à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima):
Item 3:
Discussão em segundo turno, ao
Projeto de Lei do Senado nº 73, 1964, que
estabelece normas para a remessa pelo
Tribunal de Contas e apreciação pelo
Congresso Nacional dos atos denegatórios
de registro e de registro "sob reserva" (art.
77, §§ 1º e 3º da Constituição Federal), tendo
Parecer, sob nº 689, de 1966 da Comissão
de Redação, oferecendo a redação do
vencido em 1º turno.
Em discussão o projeto em segundo
turno.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que seja submetido a
votos é o projeto considerado definitivamente
aprovado. Independentemente de votação,
nos têrmos do artigo 272-A do Regimento
Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PARECER
Nº 689, DE 1966
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Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº 75 de
1964.

Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 692, de 1966). do Projeto
de Decreto Legislativo nº 96, de 1963 (nº
3.614-A-53 na Casa de origem), que aprova
o contrato celebrado entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e a firma A.
Martins Mendes & Cia. Ltda para construção
de linha de dutos em prosseguimento, para
cabos telegráficos, no refúgio da Avenida
Brasil, desde a Caixa de Visitas nº 85, até a
Caixa nº 99, inclusive.

Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos têrmos do art. 66, nº 1, da
Constituição
Federal
e
eu,
....................,Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ..... , DE 1966

ANEXO AO PARECER
Nº 689 DE 1966

Aprova o Acôrdo entre o Brasil e a
Suécia evitar a bitributação sôbre a Renda e
o Capital.

Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº 75, de
1964, que estabelece normas para a
remessa pelo Tribunal de Contas e
apreciação pelo Congresso Nacional dos
atos denegatórios de registro e de registro
"sob reserva" (art. 77, §§ 1º e 3º da
Constituição Federal).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o Acôrdo entre o
Brasil e a Suécia para evitar a bitributação
sôbre a renda e o capital celebrado em 17 de
setembro de 1965, na cidade do Rio de
Janeiro.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ORDEM DO DIA
Discussão em turno suplementar, do
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
28, de 1966 (nº 3.088-B-65 na Casa de
origem), que institui o Dia Nacional de Livro,
tendo Parecer, sob nº 694, de 1966, da
Comissão de Redação, oferecendo a
redação do vencido.

DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação no
vencido para segundo turno do Projeto de Lei
do Senado nº 75, de 1964 que estabelece
normas para a remessa pelo Tribunal de
Contas e apreciação pelo Congresso
Nacional dos atos denegatórios de registro e
de registro "sob reserva" (art. 77. §§ 1º e 3º.
da Constituição Federal) .
Sala das Sessões, em 26 de julho de
1966. – Lino de Mattos, Presidente. – Antônio
Carlos, Relator. – Edmundo Levi.

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 59 de 1965 (número 242-B-65,
na Casa de origem).
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Parágrafo único. Quando a decisão fôr
de registro "sob reserva", o prazo para
interposição de recurso ao Congresso
Nacional, nos têrmos do artigo 77, § 3º, da
Constituição Federal, será de 10 (dez) dias.
Art. 2º Recebido o processo a que se
refere o artigo anterior a Câmara dos
Deputados deliberara sôbre a matéria
recorrida, através de projeto de decreto
legislativo, no prazo de 90 (noventa) dias, ao
fim do qual, se não houver deliberação, se
considerará confirmada naquela Casa
Legislativa a decisão do Tribunal de Contas.
Art. 3º A Câmara dos Deputados
enviará ao Senado o projeta de decreto
legislativo até 10 (dez) dias depois de findo o
prazo do artigo anterior. Quando não o fizer a
Mesa do Senado promoverá a apreciação do
ato recorrido, organizando nos 10 (dez) dias
subseqüentes, o processo com os elementos
constantes do Diário do Congresso Nacional
e outros que entenda acertado coligir.
Art. 4º O Senado terá 90 (noventa) dias
para deliberar sôbre o ato recorrido, a partir
do décimo primeiro dia que se seguir ao
término do prazo estabelecido no art. 2º. Se
não o fizer, considerar-se-á aprovado o
projeto proveniente da Câmara.
Art. 5º Se ao fim dos 100 (cem) dias que
se seguirem ao recebímento do processo
remetido pelo Tribunal de Contas nenhuma
das Casas do Congresso Nacional se houver
pronunciado sôbre o ato recorrido, êste será
tido como aprovado.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo Lima): –
Está esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Não há oradores inscritos (Pausa).
Antes de encerrar a sessão convoco os
Srs. Senadores para uma sessão amanhã, às
12 horas, para encerramento do presente
período de convocação extraordinária do
Congresso, com a seguinte:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Em caso de recusa de registro de
contrato, o Tribunal de Contas enviará o
processo ao Congresso Nacional, no prazo
de 30 (trinta) dias, para os fins do art. 77 §
,1º, da Constituição Federal.

3
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 693, de 1965), do Projeto
de Lei do Senado nº 58, de 1965, que altera
normas de elaboração estatística do sistema
Nacional de Transportes e dá outras
providências.
4
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 695, de 1966), do Projeto
de Lei do Senado nº 9, de 1966, que dispõe
sôbre recursos nas causas em que fôr parte
vencida a Fazenda Nacional.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20
minutos).
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CAPITAL FEDERAL

DOMINGO, 31 DE JULHO DE 1968

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS PRESIDÊNCIAS

rias asseguradas, em sentenças concessivas de mandado de segurança a
servidor público;
O Presidente do Senado Federal nos têrmos do art. 70, § 3º, da
2º – ao Projeto de Lei nº 6-65 (C.N.), que institui o Quadro do Pessoal,
Constituição e do art. 1º, nº IV do Regimento Comuns, convoca as duas do Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e da outras
Casas do Congresso Nacional para em sessões conjuntas a realizarem-se providências.
nos dias 2 e 3 de agôsto de 1966, às 21 horas no Plenário da Câmara dos
Deputados, conhecerem dos seguintes vetos, presidenciais:
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Dia 2 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 1.642-B/64, na Câmara, e nº 137,
Cédula Voto Matéria a que se refere
de 1965 no Senado que dispõe sôbre pagamento de vencimentos e
1
1º
§ 1º do art. 1º do projeto.
vantagem pecuniárias assegurada, em sentença concessiva de mandado
1
2º
Paragrafo único do art. 2º.
de segurança a servidor público civil;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 6, de 1966,
SESSÃO CONJUNTO
que institui o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
Em 3 de agôsto de 1966, às 21 horas
Dia 3 de agôsto:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 7, de 1966,
que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho
ORDEM DO DIA
Nacional do Comércio Exterior, e dá outras providências.
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 7-66
Senado Federal, em 16 de junho de 1968
(C.N) que dispõe sôbre o intercâbio comercial com o exterior,
cria o Conselho Nacional de Comércio Exterior e da outras,
Auro Moura Andrade
providências.
Presidente
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

SESSÃO CONJUNTA
Em 2 de agôsto de 1966, às 21 horas
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (parcial):
1º – ao Projeto de Lei nº 1.642-B-64 na Câmara e nº 137-65 no Senado,
que dispõe sôbre o pagamente de vencimentos e vantagens pecuniáATA DA 5ª SESSÃO, EM 30 DE
JULHO DE 1966

Matéria a que se refere
§§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 20.
Art. 23 e seus parágrafos e art. 24.
Art. 36 e seus parágrafos.
§ 4º do art. 64.
§ 3º do art. 59.
Art. 64.

SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – A lista de presença acusa
o comparecimento de 15 Srs.
Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
EXTRAORDINÁRIA
Vai ser lida a ata.
O Sr. Secretário procede à
PRESIDÊNCIA DO SR. VIVALDO
leitura da ata da sessão anterior que
LIMA
é aprovada sem debates.
Às
12
horas
acham-se
O Sr. 1º Secretãrio Iê o
presentes os Srs. Senadores:
seguinte:
Vivaldo Lima
Arthur Virgílio
EXPEDIENTE
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Sebastião Archer
Ofício do Presidente, em
Joaquim Parente
exercício, do Instituto Brasileiro da
Barros Carvalho
Reforma Agrário, de 28 de junho do
Silvestre Péricles
arco em curso:
Josaphat Marinho
Solicita seja posto à disposição
Jefferson de Aguiar
daquêle Instituto, sem ônus para o
Eurico Rezende
Senado, o Taquígrafo, PL-3, Joaquim
José Feliciano.
Mello Braga – (18)
Corrêa de Oliveira Andrade.
5ª SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 5ª
LEGISLATURA

Cédula
1
2
3
4
5
6

O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – O expediente vai à
Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador;
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO
(sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, o jornal "O Globo" está
comemorando 41 anos de suas
atividades.
Durante todo êste tempo, de
lrineu Marinho aos diretores
atuais, êsse órgão da imprensa
brasileira
tem
participado
vivamente de tôdas as grandes
causas do País. Não se assinala
momento de realce na vida do
País em que "O Globo" não seja
uma
das
expressões
mais
enérgicas de manifestação do
pensamento nacional.
E' certo que num ou noutro
momento, possamos estar emdivergên-

cia, com as diretrizes do grande jornal.
Isso é compreensível nos povos em
desenvolvimento, em que as próprias
contradições revelam a apuração do
pensamento democrático.
É justo assinalar, entretanto que
"O Globo" se encontra entre aquêles
órgãos da imprensa brasileira que
melhor assistência prestam aos
trabalhos do Congresso Nacional.
Cabe
mesmo
destacar
uma
particularidade, pela significação que
tem nas relações entre a vida
parlamentar e a imprensa: sendo um
jornal que assume posição política e,
por vezes, apaixonadamente política,
"O Globo" resguarda, entretanto, o
nobre comportamento da boa
imprensa, de noticiar todos os fatos e
manifestações,
mesmo
quando
contrários aos pontos-de-vista que
sustenta.
Temos
observado
essa
singularidade, quer quando dírigiamos
o Conselho Nacional do Petróleo, quer
posteriormente, quando assumimos a
tarefa de Senador nesta casa.
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Pode o jornal, e o tem feito,
expressar suas divergências com a tese
sustentada pelo administrador ou pelo
parlamentar. Não se recusa, entretanto, a
noticiar o que haja sido discutido e
exposto,
cumprindo,
assim,
dever
elementar dos órgãos de imprensa nos
povos civilizados.
Cabe pois, neste instante em que o
jornal completa 41 anos de atividades
marcantes na imprensa do país,
manifestar – e a seus diretores, jornalistas
e trabalhadores, as congratulações do
Senado, revelando, ao mesmo tempo, o
voto, que sei ser o desta Casa, no sentido
de que "O Globo", sejam quais forem as
circunstâncias e quaisquer que sejam
suas diretrizes, presentes ou futuras,
represente sempre, como no passado, um
órgão em defesa do aperfeiçoamento da
democracia no Brasil.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Pois não.
O SR. EURICO REZENDE: – V.
Exa., esteja certo, interpreta bem e
fielmente o pensamento do Senado da
República. Quero, na oportunidade em
que solicito que V. Exa. inclua, no seu,
pronunciamento, também as nossas
congratulações, dar ênfase a uma
circunstância que, no seu discurso,
mereceu destaque especial, por significar
a expressão de uma verdade por todos
observada. Disciplinadamente e com
fidelidade "O Globo" noticia, todo dia, as
atividades desenvolvidas pela Câmara e
pelo Senado. Então em editoriais de sua
responsabilidade, tece considerações,
críticas ou louvores em tôrno de
pronunciamentos
e
decisões
do
Congresso Nacional. Cumpre, assim, de
um lado, o seu dever de informar o
público sôbre o que realmente ocorre nos
conselhos parlamentares dêste País, e
cumpre, também, sua linha de convicção
e orientação política, fazendo comentários.
Com isto, prestigia um sistema, que deveria
ser implantado em todos os órgãos de
imprensa, segundo o qual a notícia exata é
um dever, e o comentário é livre.
Observamos tal comportamento em "O
Globo", e é justamente o que o qualifica
com amplas credenciais perante a opinião
pública e, também, transforma o dia do seu
aniversário numa festa autênticamente
nacional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Incorporo, com prazer, Sr. Presidente às
palavras que proferi as justas expressões
do nobre Senador Eurico Rezende as
quais demonstram que, efetivamente, os
votos que formulamos expressam o
pensamento do próprio Senado da
República. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(sem revisão do orador): – Senhor
Presidente,
já
constituía
propósito
determinado proferir eu discurso sôbre a
data em que transcorre o aniversário de "O
Globo", quando tive a aventura de ouvir o
brilhante discurso do ilustre representante da
Bahia, o qual, indubitàvelmente, manifestou
pronunciamento que corresponde ao
entendimento geral do Senado da República.
Pretendi dar um aparte, eliminando a
oportunidade desta oração, mas julguei que
melhor seria um discurso próprio e pessoal,
congratulatório com a data do aniversário de
"O Globo", sem perturbar o curso do seu
raciocínio brilhante e sem aditar ao aparte do
Senador
Eurico
Rezende,
aquelas
considerações, em síntese, que pretendia
fazer.
Amigo de Rogério Marinho, de
Roberto Marinho e de outros elementos
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EXPEDIENTE

mocracia representativa no Brasil. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Passa-se à:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Discussão, em turno suplementar, do
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 28, de 1966 (número 3.088-B-65, na
Casa de origem), que institui o Dia
Nacional do Livro, tendo:

SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre .......................... Cr$
Ano ................................... Cr$

50,00 Semestre ............................. Cr$
96,00 Ano ...................................... Cr$

Exterior
Ano ................................... Cr$

39,00
76,00

Exterior
136,00 Ano ...................................... Cr$

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de
cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa
Nacional.
– Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
que pontificam em "O Globo", para mim
constitui
oportunidade
excepcional,
aquela que ora se configura, de transmitir
à
Nação,
desta
alta
tribuna,
considerações especiais em favor do
jornal que tem lutado pelas franquias
individuais e pela manutenção do regime
democrático em nosso País. Entendo que
a missão do jornalista é especialmente
esta – estabelecer segurança para as
franquias individuais e manter, através da
constituição de uma opinião pública,
definitiva, determinada e insuperável, o
amor pela democracia, isto é, pela
liberdade, que constitui, para todos os
homens, o último reduto para a
sobrevivência em qualquer nação, em
qualquer situação. Sem liberdade o homem
não existe; sem liberdade, o homem,
escravo, é incapaz de se destacar do
irracional, porque não tem os estímulos
para sua ação livre e não tem adequada
posição para tornar-se maior perante Deus.
Sr. Presidente, sou daqueles que,
em todos os momentos e em tôdas as
situações, tem lutado sempre pelas
liberdades individuais e pelo regime
democrático. Tenho fé na democracia, e
creio que esta Nação jamais se
perturbará ante as arremetidas que
porventura possam ocorrer contra as
liberdades individuais, esteio de nossa
própria vida.
"O Globo" tem mantido essa diretriz
retilínea
e
determinada
de
luta
permanente pelas liberdades e franquias
individuais,
postulando
perante
os
governos e a opinião pública os sufrágios
em favor desta constituição elementar,
que é a opinião pública, forte, definida e
tenaz para que possa existir, realmente,
uma democracia válida, autêntica e
legítima.
Sem a opinião pública não há
possibilidade de se manter um regime,
e sem um jornal livre que a possa

ORDEM DO DIA
Item 1:

conformar não é possível existir fé
e vontade em favor do regime
democrático.
O regime democrático não é mera
constituição de palavras vãs e falazes.
Mais do que isto, é a integração
da nossa vontade, da nossa fé e do
nosso amor, em favor da Nação e
de um povo livre; para que ela
possa prosperar e existir no concêrto das
Nações.
"O Globo" tem cumprido essa
missão. Justo é que, no Senado
Federal, vozes se levantem para
enaltecer a sua atuação permanente e
para que através do enaltecimento que
ora se faz, estimulá-lo a combater, com
jornais como o "Correio da Manhã", o
"Jornal do Brasil" e tantos outros de
categoria excepcional, nesta Nação, em
favor da Democracia e da legitimidade
dos Governos.
Sr. Presidente, tenho fé em que
nunca fenecerá no Brasil, a democracia
representativa. Acredito que não haverá
homem, neste País, com fôrça capaz de
postergar os direitos inscritos na
Constituição da República.
Não creio que fôrças, quaisquer que
sejam, tenham a capacidade de dominar
a vontade dos brasileiros e o patriotismo
que freme nesta terra, para instalar uma
ditadura ou para nos impor uniformidade
de ação ou de idéias que não sejam
livres, como sempre desejamos perante
Deus.
Quero, nesta oportunidade, transmitir
mensagem de fé e de esperança a tôda
a Nação para que, unidos, possamos
manter a Democracia e, através dela, as
garantias individuais e a prosperidade da
Pátria. Que nossas manifestações sejam
transmitidas aos homens que mourejam
no jornal "O Globo", como estímulo a
tôda a Nação brasileira, para que seja
mantida, como chama indestrutível a De-

Parecer, sob nº 694, de 1966, da
Comissão de Redação, oferecendo a
redação do vencido.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
declaro encerrada a discussão.
Não
havendo
emenda
nem
requerimento para que seja submetido a
votos, é considerada definitivamente
aprovada, nos têrmos do artigo 275-A, §
5º do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados.
Para acompanhar, na outra Casa do
Congresso, o estudo do Substitutivo do
Senado é designado o nobre Senador
Wilson Gonçalves, Relator da matéria na
Comissão de Constituição e Justiça.
É o seguinte o projeto aprovado:
PARECER
Nº 604, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 1966 (nº
3.088-B de 1965, na Casa de origem).
Relator: Sr. Jose Feliciano
A Comissão apresenta a redação do
vencido, para turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 28, de 1966 (nº 3.088-B de
1965, na Casa de origem), que institui o
Dia Nacional do Livro.
Sala das Sessões, em 29 de julho de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
José Feliciano, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 694 DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 1966
(nº 3.088-B de 1965, na Casa de origem),
que institui o Dia Nacional do Livro.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Institui o "Dia Nacional do Livro", e dá
outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É instituído o "Dia
Nacional do Livro", a ser comemorado
obrigatòriamente, nos estabelecimentos
federais e particulares de ensino, sem
interrupção das atividades escolares, no
dia 29 de outubro de cada ano.
Parágrafo único – O Ministério
da Educação e Cultura promoverá
entendimentos com as autoridades
estaduais e municipais a fim de que igual
orientação seja dispensada nas escolas a
elas subordinadas.
Art. 2º – Cabe ao Ministério da
Educação e Cultura, através do Serviço
Nacional de Bibliotecas e do Instituto
Nacional do Livro, a elaboração e execução
dos planos necessários ao cumprimento do
estabelecimento nesta Lei.
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Art. 3º – Esta Lei entrará em sidente do Senado Federal, promulgo
vigor na data de sua publicação, o seguinte:
revogadas
as
disposições
em
DECRETO LEGISLATIVO
contrário.
Nº , DE 1966
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Item 2:
Determina o registro, pelo Tribunal
"Discussão, em turno único, da de Contas, do têrmo, de 29 de
redação final (oferecida pela Comissão dezembro de 1949, de ajuste
de Redação em seu Parecer nº celebrado entre o Departamento
692, de 1966) do Projeto de dos Correios e Telégrafos e a firma
Decreto Legislativo nº 96, de 1963 A. Martins Mendes & Companhia
(nº 3.614-A de 1953, na Casa de Limitada.
origem), que aprova o contrato
O Congresso Nacional decreta:
celebrado entre o Departamento
Art. 1º – O Tribunal de Contas
dos Correios e Telégrafos e a firma
registrará o têrmo, de 29 de dezembro
A. Martins Mendes & Cia. Limitada,
de 1949, de ajuste celebrado entre
para construção de linha de dutos
o Departamento dos Correios e
em prosseguimento, para cabos
Telégrafos e a firma A. Martins
telegráficos, no refúgio da Avenida
Mendes & Companhia Limitada, para
Brasil, desde a Caixa de Visitas prosseguimento da construção, na
nº 85, até a Caixa nº 99, Cidade do Rio de Janeiro, de
inclusive".
uma linha de dutos, para cabos
Em discussão a redação final.
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da
palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem
requerimentos para que a redação
final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação,
nos têrmos do artigo 272-A, do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final
aprovada:
PARECER
Nº 692, DE 1966

telegráficos, no refúgio central da
Avenida Brasil, desde a Caixa de
visitas nº 85 na confluência da Avenida
Francisco Bicalho, até a Caixa nº 99
inclusive.
Art. 2º – Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Item 3.
"Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 693,
de 1965) do Projeto de Lei do Senado
nº 68, de 1965, que altera normas de
elaboração estatística do Sistema
Nacional de Transportes, e dá outras
providências."

Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Não havendo quem deseje fazer
Redação final do Projeto de uso da palavra, dou por encerrada a
Decreto Legislativo nº 96, de 1953 discussão.
(nº 3.614-A, de 1953, na Casa de
Não havendo emendas, nem
origem).
requerimento no sentido de que a
Redação Final seja submetida a votos,
Relator: Sr. José Feliciano
é ela dada como definitivamente
A Comissão apresenta a redação aprovada
independentemente
de
final do Projeto de Decreto Legislativo votação, nos têrmos do Artigo 316-A
nº 96, de 1953 (nº 3.614-A de do Regimento Interno.
1953, na Casa de origem), que
O projeto irá à Câmara dos
determina o registro, pelo Tribunal Deputados.
É a seguinte a Redação Final
de Contas, do têrmo, de 29 de
dezembro de 1949, de ajuste aprovada:
celebrado entre o Departamento
PARECER
dos Correios e Telégrafos e a firma
Nº 693, DE 1966
A. Martins Mendes & Companhia
Limitada.
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Sala das Sessões, em 29 de julho
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

de
1966.
–
Eurico
Rezende,
Presidente. – José Feliciano, Relator. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 692 DE
1966
Redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 96, de 1953
(nº 3.614-A, de 1953, na Casa de
origem).

Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do artigo
77, § 1º, da Constituição Federal, e
eu,................................................., Pre-

ANEXO AO PARECER Nº 693 DE
1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 1965, que altera a Lei nº
4.563, de 11 de dezembro de 1964,
que institui o Conselho Nacional de
Transportes, no que se refere à elaboração
estatística do Sistema Nacional de
Transportes, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O item 8º do artigo 2º, da
Lei nº 4.563, de 11 de dezembro de
1964, que institui o Conselho Nacional
de Transportes, passa a vigorar com
as seguintes alíneas:
"a) o prazo para a publicação das
estatísticas elaboradas pelo Conselho
Nacional de Transportes será no
máximo de 2 (dois) anos, contados do
término do ano fiscal anterior;
b) os quadros estatísticos, além
dos
dados
que
permitam
traçar diretrizes para o atendimento
integrado, eficiente e econômico da atual
e futura demanda de transportes no País,
indicarão os coeficientes ou cifras que
representem explicitamente o trecho da
via, a natureza da carga, o sentido e a
intensidade do fluxo de transporte, sua
origem e destino, e as taxas de evolução
da oferta e da procura em cada mercado
regional e em cada setor de transporte";
Art. 2º – O Conselho Nacional
de Transportes remetera ao Senado
Federal e à Câmara dos Deputados
cópias autênticas das estatísticas
referidas nas alíneas do item 8 do artigo
2º da Lei nº 4.563, de 11 de dezembro
de 1964, juntamente com os relatórios
referidos no § 2º do art. 7º da Lei nº
4.540, de 10 de dezembro de 1964.
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Item 4.
"Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 695, de 1966)
do Projeto de Lei do Senado nº 9, 1966,
que dispõe sôbre recursos nas causas em
que fôr parte vencida a Fazenda Nacional."

Em discussão a Redação Final
(Pausa.)
Não havendo quem deseje
manifestar-se, dou como encerrada a
discussão.
Não tendo sido oferecida emenda,
nem havendo requerimento, no sentido
de que a Redação Final seja
submetida a votos, dou-a como
definitivamente aprovada, nos têrmos
do Artigo 316-A do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos
Redação final do Projeto de Lei do
Deputados.
Senado nº 68, de 1965.
É a seguinte a redação final
Relator: Sr. José Feliciano
aprovada:
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado
PARECER
nº 68 de 1965, que altera a Lei nº 4.563,
Nº 695, DE 1966
de 11 de dezembro de 1964, que institui
o Conselho Nacional de Transportes, no
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
que se refere à elaboração estatística
do Sistema Nacional de Transportes, e
Redação final do Projeto de Lei do
dá outras providências.
Senado nº 9, de 1966.
Sala das Sessões, em 29 de julho
de
1966.
–
Eurico
Rezende,
Relator: Sr. José Feliciano
Presidente. – José Feliciano, Relator. –
A Comissão apresenta a redação
Edmundo Levi.
final do Projeto de Lei do Senado nº

Julho de 1966

1957

9, de 1966, que altera o Decreto-Lei
nº 960, de 17 de dezembro de
1938, que dispõe sôbre a cobrança
judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública.
Sala das Sessões, em 29 de julho
de
1966.
–
Eurico
Rezende,
Presidente. – José Feliciano, Relator. –
Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 695 DE
1966
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 1966, que altera o
Decreto Lei nº 960, de 17 de dezembro
de 1938, que dispõe sôbre a cobrança
judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O parágrafo único
do artigo 73 e o caput do artigo
74 do Decreto-Lei nº 960, de 17
de dezembro de 1938, que dispõe
sôbre
a
cobrança
judicial
da
dívida ativa da Fazenda Pública,
passam a vigorar com a seguinte
redação.
"Art. 73 – ....................................
Parágrafo único – Se a parte
vencida fôr a Fazenda haverá
recurso para o Tribunal Pleno, no caso
de a decisão ser de turma e não
unânime.
Art. 74 – Nas causas para
cobrança da dívida ilegível a de valor
inferior a Cr$ 20.000 (vinte mil
cruzeiros), sòmente haverá recurso
ordinário se a Fazenda fôr vencida, no
todo ou em parte."
Art. 2º – Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas
as
disposições
em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Esgotada a Matéria constante
da Ordem do Dia.
Não havendo oradores inscritos
para falar depois da Ordem do Dia,
a Mesa suspende a sessão, por
cinco minutos, para lavratura da
Ata que, nos têrmos do Regimento
Interno, deve ser aprovada na própria
sessão de encerramento do período
de convocação extraordinária do
Congresso.
Está suspensa a sessão por cinco
minutos.
(Suspende-se a sessão às 12
horas e 30 minutos e é reaberta às 12
horas e 35 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Está reaberta a sessão.
O Senhor 1º Secretário procederá
à leitura da Ata.
É lida, e sem debates aprovada, a
ata da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Vivaldo
Lima): – Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a sessão,
convocando os Senhores Senadores
para
a
sessão
ordinária
de
segunda-feira
próxima,
à
hora
regimental.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 12 horas
e 45 minutos.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretario – Gilberto Marinho
3º Secretario – Barros Carvalho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente –Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Presidente: Senador Menezes Pimentel

(7 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros

TITULARES

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacharias de Assumpção

SUPLENTES

Menezes Pimente

Benedito Valadares

Padre Calazans

Afonso Arinos

Gay da Fonseca

Melo Braga

Arnon de Melo

Sigefredo Pacheco

José Leite

Antônio Carlos
MDB

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

Antônio Balbino

Arthur VirgíIio

Josaphat Marinho

Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas

(11 MEMBROS)

COMISSÃO DE FINANÇAS

COMPOSIÇÃO

(15 MEMBROS)

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: ilegível Wilson Gonçalves

COMPOSIÇÃO

ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

SUPLEMENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

Filinto Muller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedito Valladares
Melo Braga
Vasconcellos Torres

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Victorino Freire

Attílio Fontana

Lobão da Silveira

José Guiomard

Sigefredo Pacheco

Eugênio Barros

Wilson Gonçalves

Menezes Pimentel

Irineu Bornhausen

Antônio Carlos

Adolpho Franco

Daniel Krieger

José Leite

Júlio Leite

Domício Gondim

Gay da Fonseca

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Manoel Villaça

Melo Braga

(7 MEMBROS)

Lopes da Costa

Filinto Müller

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária:Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo. PL-6.
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

COMPOSIÇÃO

MDB

Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedito Valladares
Vasconcelos Tôrres

Argemiro de Figueiredo

Edmundo Levi

Bezerra Neto

Josaphat Marinho

João Abrahão

José Ermírio

Oscar Passos

Lino de Mattos

Pessoa de Queiroz

Silvestre Péricles

Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

MDB
Aurélio Vianna
Silvestre Péricles

COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Oscar Passos
Adalberto Sena

(7 MEMBROS)

Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA

Presidente: Senador José Feliciano

(9 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

TITULARES

SUPLENTES

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Hix Rosado
Gay da Fonseca

José Feliciano

Lobão da Silveira

Attílio Fontana

Vivaldo Lima

Adolpho Franco

Lopes da Costa

Domício Gondim

Eurico Rezende

Irineu Bornhausen

Eugênio Barros
MDB

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 16:30 horas

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

José Ermírio

Aarão Steinbruch

Nelson Maculan

Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno – Of. Leg. PL-8.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
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ARENA

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
(9 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiormard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
Jose Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: Jose Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.

(5 MEMBROS)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMPOSIÇÃO

(7 MEMBROS)

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

COMPOSIÇÃO
Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller
MDB

Josaphat Marinho
José Ermírio

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Pericles

Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

(7 MEMBROS)

(11 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel VilIaça
ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz
ARENA

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

ARENA

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

TITULARES
Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO
(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

SUPLENTES
José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
MDB

Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiros
Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro.

1959

1960
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COMISSÃO DE SAÚDE
(5 MEMBROS)

Vice-Presidente: Manoel Villaça
Presidente: Sigefredo Pacheco
ARENA
SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

MDB
Adalberto Sena
Nelson Maculan

COMPOSIÇÃO

TITULARES

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E
OBRAS PÚBLICAS
(5 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão
ARENA

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos
ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho França
Eurico Rezende
Manoel Villaça

João Abrahão
Ruy Carneiro

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA
(5 MEMBROS)

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard
ARENA

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

ARENA

Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas.

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

TITULARES

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

(7 MEMBROS)

TITULARES

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrça-feiras, às 15 horas.

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Julho de 1966

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

SUPLENTES
José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
SUPLEMENTO AO Nº 86

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1966

SENADO FEDERAL
ATA DA 88ª SESSÃO, EM 23 DE
JUNHO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª
LEGISLATURA
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. MOURA
ANDRADE
As 18 Horas e 15 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
José Guiomard
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Pedro Carneiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Dix-Huit Rosado
Manoel ViIlaça
Domício Gondim
José Ermírio
Rui Palmeira
Dylton Costa
José leite
Eduardo Catalão
Eurico Rezende
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Moura Andrade
Péricles Pedro
José Feliciano
Pedro Ludovico
Filinto Müller
Bezerra Neto
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca – (34).
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 34 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.

O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Não há expediente a ser
lido. (Pausa).
Sôbre a Mesa requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 242, DE 1966
Nos têrmos do art. 212, alínea g, do
Regimento Interno, e de acôrdo com as
tradições da Casa, requeiro não se realize
sessão do Senado no próximo dia 29, por
se tratar de dia santificado da mais alta
significação
para
os
sentimentos
religiosos do povo brasileiro.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1966. – José Guiomard.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em conseqüência não
haverá sessão do dia 29 de junho.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Não há oradores inscritos.
(Pausa).
Passa-se à:

E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 1966
(Nº 3.618-B-66, na Casa de origem)
Autoriza a abertura de créditos especiais, num montante de Cr$ 35.893.676.680
(trinta e cinco bilhões, oitocentos e noventa e três milhões, seiscentos e setenta e seis
mil, oitocentos e sessenta cruzeiros), à Presidência da República diversos Ministérios,
Supremo Tribunal Federal e Justiça Eleitoral, para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelos Ministérios e Órgãos a
seguir indicados, os créditos especiais no total de Cr$ 35.893.676.860 (trinta e cinco
bilhões, oitocentos e noventa e três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos
e sessenta cruzeiros), assim discriminados:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
1)

Em discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. O projeto irá à
sanção.

24.000.000

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
1)

2)

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 135, de 1966
(nº 3.616-B-66 na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da Republica,
que autoriza a abertura de créditos
especiais num montante de Cr$
35.893.676.860 (trinta e cinco bilhões,
oitocentos e noventa e três, milhões,
seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos
e sessenta cruzeiros) a Presidência da
República diversos Ministérios, Supremo
Tribunal Federal e Justiça Eleitoral, para
os fins que especifica, tendo Parecer
favorável, sob número 653, de 1966, da
Comissão de Finanças, com restrições
dos Srs. Senadores Aurélio Vianna e
Edmundo Levi.

Para regularização de despesas efetuadas além dos créditos
no exercício de 1962, com o extinto Conselho do
Desenvolvimento (MF-400.484 63)...........................................

3

4)

5)

6)

7)

Contribuição da União ao Instituto de Aposentadoria e
Pensões
dos
Comerciários
na
qualidade
de
empregadora,correspondente aos débitos relativos ao nãorecolhimento das parcelas destinadas ao SESC e ao SENAC
(MA-75.416-64).........................................................................
Para pagamento de diferenças de enquadramento de
servidores do Serviço Escolar, da Universidade Rural do
Brasil e de nível universitário dos funcionários do Instituto de
Ensino Superior da 1ª cadeira da Escola Nacional de
Veterinária Arlete Takalashi, relativas aos exercícios de 1961
e 1962 (MA-37.514-64).............................................................
Para pagamento de gratificação pelo exercício de magistério,
no exercício de 1963, a que têm direito os professôres de
Escola de Agronomia Eliseu Maciel, em Pelotas, no Estado
do Rio Grande do Sul (MA-36.557-63......................................
Para pagamento a João Brito Filho, cessionário dos direitos
de Francisco Façanha de Sá, por serviços realizados para a
antiga dependência Núcleo Colonial de Macaé, subordinado
à Divisão de Terras e Colonização, transformada em Instituto
de Imigração e Colonização, e, posteriormente, em
Superintendência da Política Agrária, cuja importância foi
objeto de sentença judiciária e corresponde a (MA-35.57364):
a) serviços prestados........................................... 107.000
b
caução depositada........................................... 100.006
c) custas do processo..........................................
1.129
Para pagamento à Rio Light S.A. Serviços de Eletricidade,
por serviços que realizou no ramal alimentador subterrâneo
da subestação transformadora do Instituto de Óleos. (MA67.648-64)
Para regularização de ilegível feito ao Ministério da
Agricultura, no exercício de 1964, para atender a despesas
previstas no plano elaborado por êste Ministério em
cooperação com os Ministérios da Viação e Obras Públicas e
da Saúde, destinado à aquisição e distribuição, gratuita, de
sementes, mudas adubos, equipamentos, inseticidas,
recuperação de estradas e pontes, e fornecimento de
medicamentos e assistência médica às populações dos
Estados da Bahia e de Minas Gerais atingidas pelas
inundações verificadas naquelas regiões. (MA-10-7-204-65)..
Para constituição dos recursos do Fundo Federal Agro-

50.820

2.964.711

129.000

298.135

1.288.980

1.000.000.000

2
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pecuário, de acôrdo com os dispositivos legais da alínea b
do art. 7º da Lei Delegada nº 11-62; item II do art.10 da Lei
Delegada n 10-62 e art.15 da Lei Delegada nº 7-62,
relativamente ao exercício de 1964 (MA-66.349-64).............
Para constituição de recursos do Fundo Federal
Agropecuário (FFAP), de acôrdo com o art. 4º, item VI, da
Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962,
correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
taxa de despacho aduaneiro prevista no art. 66, § 1, da Lei
n 3.244, de 14 de agôsto de 1957, relativamente ao
exercício de 1964 (MA-002-02409-65)...................................
Para constituição de recursos do Fundo Federal
Agropecuário (FFAP), conforme o disposto no item 1 do art.
4º da Lei Delegada nº 8, de 11 de outubro de 1962, na
importância correspondente à diferença entre 3% (três por
cento) da renda tributária da União, arrecadada em 1964, e
a dotação atribuída ao Fundo Federal Agropecuário no
Orçamento Geral da União, relativo ao mesmo exercício
(MA-002-02410-65)................................................................

3)
2.256.342.000

4)
137.742.751
3.395.581.866

5)

6)
27.515.896.091
30.914.622.488

Junho de 1966

Para pagamento, à Escola Agrícola Artur Bernardes, de
despesas, assim discriminadas, no exercício de 1964:
Verba 1.0.00 – Custeio. Consignação 1.6.00 – Encargos
Diversos, Subconsignação 1.6.13 – Serviços Educativos e
Culturais.
1) Manutenção de cursos técnicos especializados aos
internos da Escola e internação de menores em
estabelecimentos especializados (MJNI-33.022-64).....
Para pagamento a Claudionor Corrêa, por serviços
prestados na Escola João Luiz Alves, no período de 1º de
janeiro de 1966 (MJNI-35.110.59).........................................
Para pagamento, a Laurentino Silva, de aluguéis, relativos
ao período de janeiro a dezembro de 1957, e referentes ao
imóvel ocupado pela então Delegacia Regional do Serviço
de Assistência a Menores no Estado da Bania (MJNI100.712-62)...........................................................................
Para regularização de despesa efetuada com o pagamento
do pessoal do Território Federal de Roraima (MJNI416.015-63)...........................................................................

1.556.000
19.500

54.000
19.143.236
20.772.736
51 172.736

MINISTÉRIO DA FAZENDA
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Para ocorrer ao pagamento de despesas provenientes dos
serviços de iluminação publica prestados pela Societe
Anonyme du Gás do Rio de Janeiro, em 1953, ao então
Distrito Federal (MF-225.362-55)...........................................
Para entrega à Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS) do
produto dos impostos de importação e de consumo
incidentes sôbre veículos automóveis, bem como do
imposto sôbre a remessa de valôres para o exterior relativo
aos exercícios de 1953 e 1954 (MF-215.419-63)..................
Para pagamento de débito contraído pela Casa da Moeda
com a Administração do Pôrto do Rio de Janeiro, relativo a
taxas, capatazias e armazenamento de mercadorias
importadas em 1964 (MF-191.641-64)...................................
Para a regularização de despesas realizadas em 1959 pela
DRCT do Espírito Santo com salários dos tarefeiros (MF335.103-60)............................................................................
Para pagamento, à Companhia Rádio Internacional do
Brasil, de contas provenientes de serviços prestados ao
Gabinete do Ministro da Fazenda, durante o mês de janeiro
de 1965 (MF-38.544-65)........................................................
Para a regularização de despesa referente ao Ministério
Aeronáutica – Empresas Nacionais de Transportes Aéreos,
dos juros contados pelo Banco do Brasil S.A. até o 1º
semestre de 1964 (MF-142.770-64).......................................
Para pagamento administração do Pôrto de Cabedelo, do
estado da Paraíba, relativo ao impôsto adicional de 10%
(dez por cento) sôbre a importância dos direitos aduaneiros
arrecadados pela Alfândega de João Pessoa nos anos de
1948 e 1950 (MF-411.864-64)...............................................
Para complementação de recurvos destinados a
pagamento dos serviços eletrônicos prestados pela IBM do
Brasil – Indústria, Maquinas e Serviços Ltda., em 1963, a
Divisão do Impôsto de Renda (MF-181.529-63)....................
Para complementação de recursos destinados ao
pagamento dos serviços eletromecânicos prestados pela
IBM do Brasil – Industria, Maquinas e Serviços Ltda., em
1964, à Divisão do Imposto de Renda (MF-274.611-64).......
Para pagamento da conta B-694, á Administração do Porto
do Rio de Janeiro, de despesas referentes a taxas da
capatazias e armazenagem, devidas pela Casa da Moeda,
(MF-171.590-64)....................................................................

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
5.606.896

1)

2)
93.388.750

ilegível

3)

124.790

47.999

2)
3)

920.170.267

242.671
28.538.433.637

1)

2)

50.107.000

14.864.000

Recursos destinados ao pagamento de indenizações
devidas a trabalhadores dispensados de obras na 4ª
Região Militar (Exposição de Motivos nº 006, de 27 de
janeiro de 1965, encaminhada pelo Ministério da Guerra a
Presidência da Republica).....................................................
Recursos destinados a despesas com a instalação e
manutenção de escritórios de Adidos Militares junto às
embaixadas na Alemanha, Itália, Peru e Colômbia...............
Recursos destinados ao pagamento de taxas de limpeza,
conservação e outras, devidas à Prefeitura Municipal de
Curitiba...................................................................................

2)

rara regularização do pagamento de despesas referentes
aos trabalhos de reformulação e atualização do direito
positivo brasileiro, a cargo do Serviço de Reforma de
Códigos, da Comissão de Estudos Legislativos do MJNI
(MJNI-9.824-65).....................................................................
Para regularização dos pagamentos, feitos pelo
Departamento Federal de Segurança Pública, de despesas
relativas a Subconsignação 1.6.10 – Serviços de caráter
secreto ou reservado, durante o expediente de 1963 (MJNI63.056-63)..............................................................................

Para pagamento ao instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE), a fim de atender aos
encargos de prestação de assistência médica e hospitalar
aos servidores públicos e seus beneficiários, nos têrmos
do Decreto-Lei nº 8.450, de 26 de dezembro de 1945,
relativo ao deficit verificado no exercício de 1964 (MTPS203.453-64)...........................................................................
Para atender ao pagamento de diferença complementar
entre Salários e Cargos de Confiança, Funções de
Confiança e Salário-Família e demais vantagens ao
pessoal do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de
Urgência (SAMDU), relativo ao exercício de 1962,
amparados pelo art. 16 da Lei nº 4.069, de 1962 (MTPS
182.649-62 e MF-183.124-62)...............................................
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

4.732.678
69.703.678

1)

2)

11.942.182
25.760.000

3.000.000

2.278.172
39.580.354

Para regularização de despesa pela Administração do
Pôrto do Rio de Janeiro para atender a despesas
decorrentes ao Decreto nº 51.570, de 19 de outubro de
1962, que alterou o sistema de classificação de cargos
daquela Autarquia (Processo 299.719-62)............................
Para a regularização de despesa efetuada nos têrmos do
art. 48 do C.C.U. com a desapropriação de imóveis da
Prefeitura de Belo Horizonte (Minas Gerais) necessários a
construção de ligação ferroviária Belo Horizonte-ltabiraPeçanha (Processo 400.813-63)...........................................

10.247.271
43.247.271

1.977.909.500

904.502.736
2.882.412.236

560.000.000

278.690.500
838.690.500

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1)

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES
1)

30.000.000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA GUERRA
1)

Para atender à regularização de despesas já realizadas
com o envio de delegações do Brasil em 1962, às reuniões
promovidas pelos organismos internacionais de que nosso
País participa (MF-410.518-62).............................................
Para a regularização de despesa efetuada, no exercício de
1953, com a vista ao Brasil do Senhor General Manuel O.
Odria, Presidente da República do Peru, e do Sr. Teodoro
Alvarado Guaraicoa, Ministro das Relações Exteriores do
Equador (MF-181.088-53).....................................................
rara a regularização de despesas correspondentes a
diferença entre o valor dos recursos antecipados à conta
do Projeto de Lei nº 1.682-64 e os efetivamente
autorizados, referente à entrega, á Administração do
Estado Boliviano, do trecho da Ferrovia Corumbá-Santa
Cruz de La Sierra, situada em Território da Bolívia (MF415.894-64)...........................................................................

Para pagamento das contas de fôrça e luz à Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP)
relativas aos exercícios de 1960 a 1964 (MF-408.664-65)...

6.973.008

JUSTIÇA ELEITORAL
1)
1)
20.400.000

10.000.000
30.400.000

Tribunal Superior Eleitoral
Para pagamento de serviços telefônicos prestados no
exercício de 1964 (MF-413.469-65)......................................
TOTAL GERAL............................................................

337.043
35.893.676.860

Art. 2º Os créditos de que trata a presente Lei terão a vigência de dois exercidos
e serão registrados e distribuídos ao Tesouro Nacional, pelo Tribunal de Contas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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PRESIDENTE

(Moura

vel, sob nº 655, de 1966 – da Comissão
de Finanças.

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 137, de
1966; nº 3.629-B-66, na Casa de origem,
que autoriza a abertura ao Poder
Executivo,
de
créditos
especiais
destinados a Órgãos e Ministérios, no
montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis
bilhões cento e setenta e quatro milhões
novecentos e trinta e três mil duzentos e
vinte e quatro cruzeiro), para fins que
especifica, tendo Parecer favorá-

Em discussão. (Pausa.)
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar discutí-lo, irei declarar
encerrada a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Irá a sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 137, DE 166
(Nº 3.629-B66, na Casa de origem)
Autoriza a abertura ao Poder Executivo, de créditos especiais a Órgãos e
Ministérios, no montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis bilhões, cento e setenta e quatro
milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros, para os fins
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelos Órgãos e Ministérios a
seguir indicados, os créditos especiais, no montante de Cr$ 6.174.933.224 (seis
bilhões, cento e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e
vinte e quatro cruzeiros, assim descriminados:
Cr$
1 – Presidência da República
A favor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para
atender a despesas com o aumento de vencimentos, a que faz
jus, em face dos novos níveis de salário-mínimo fixados pelo
Decreto número 53.578 de 21 de fevereiro de 1964, o pessoal do
Serviço Nacional de Recenseamento, admitido pela legislação
trabalhista........................................................................................

Destinada a indenização das despesas efetuadas pelo Sr. Gercy
Rodrigues Alves, com a mudança dos móveis e demais pertences
da Exatoria Federal de Joinvile, Santa Catarina..............................

60.230

3 – Ministério da Fazenda
A fim de atender ao pagamento, a São Paulo Light S. A. –
Serviços de Eletricidade, de contas relativas ao fornecimento de
luz à Delegacia Regional de Rendas Internas, em São Paulo, nos
meses de janeiro a dezembro de 1965............................................

5.064.575

287.487.180

5 – Ministério do Trabalho e Previdência Social
Destinado a atender ao pagamento de despesa com o abono
familiar referente ao exercício de 1964, em face do que dispõe o
artigo 45 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, que elevou o
valor daquele beneficio.................................................................... 5.425.440.000
6 – Ministério da Viação e Obras Públicas
Para ocorrer a despesas com o subvencionamento da
Companhia de Navegação Bahiana, sociedade de economia
mista do Govêrno do Estado da Bahia, no atendimento de
diferenças salariais no período de junho a outubro de 1964...........

345.000.000

7 – Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal
A fim de atender a despesas de conservação, no exercício de
1964, dos elevados instalados no edifício-sede daquele órgão......

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 1966, nº
3.635-B-1966, na Casa de origem, que altera, sem aumento de despesa, o
Orçamento-Geral da União aprovado pela Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
tendo Parecer favorável, sob nº 656, de 1966 – da Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar discuti-lo, irei declarar encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Foi aprovado.
Irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 189, DE 1966
(Nº 3.635-B-66, na Casa de origem)
Altera, sem aumento de Despesa, o Orçamento Geral da União aprovado pela Lei
nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1º Ficam alteradas, na forma que se segue, sem aumento da despesa, as
dotações constantes do Anexo 4.00.00 – Poder Executivo – Sub-anexo 4.01.09 –
Presidência da República – do Orçamento Geral da União aprovado pela Lei nº 4.950,
de 10 dezembro de 1965.

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

–
–
–
–

3.1.2.0 –
3.1.3.0 –
3.1.4.0 –
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.3.0
4.1.4.0

4 – Ministério da Educação e Cultura
Para atender as despesas decorrentes do pagamento da
diferença entre os salários pagos e aquêles estipulados no artigo
5º da Lei 4.345, de 26 de junho de 1964, de junho a dezembro de
1964, relativamente ao pessoal temporário da Universidade de
Goiás................................................................................................

Projeto publicado no D. C. N. (Seção II) de 15-6-1966.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):

Econômica

2 – Ministério da Fazenda

3

Art. 2º Os créditos especiais de que trata o artigo anterior serão registrados pelo
Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Categoria

110.060.924

Junho de 1966

–
–
–
–

Especificação da Despesa

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil.......................................................................... F
V
Material de Consumo............................................................ V
Serviços de Terceiros............................................................ V
Encargos Diversos, sendo Cr$ 40.000 000 para o Gabinete
da Vice-Presidência da República........................................ V
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Instalações................................................. V
Material Permanente............................................................. V

Em milhares
de cruzeiros

219.847
1.445.250
1.202.000
702.400
2.101.603
460.000
188.800

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 140, de 1966; nº
3.637-B-66, na Casa de origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 14.400.000.000 (quatorze bilhões e
quatrocentos milhões de cruzeiros), destinado a completar a integralização do capital
da Emprêsa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL, tendo Parece favorável
sob nº 654, de 1966, da Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Senhores Senadores desejar discutí-lo, irei declarar encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam, queira conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 140, DE 1966
(Nº 3.637-B-66, na Casa de origem)

1.560.200

8 – Poder Judiciário – Justiça Eleitoral – Tribunal Regional da Bahia
Destinado ao pagamento de gratificação de nível universitário a
Maria Miranda Carvalho de Brito, Bibliotecária, com exercício na
Secretaria daquele Órgão, nos exercícios de 1962, 1963 e 1964,
concedida pelo Acordão nº 24, de 27 de maio de 1964, lavrado
no Processo nº 45,63, do mencionado Tribunal..............................
279.016
TOTAL..................................................................................... 6.174.933.324

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 14.400.000.000 (quatorze bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros),
destinado a completar a integralização do capital da Emprêsa Brasileira de
Telecomunicações – EMBRATEL.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Fazenda o
crédito especial de Cr$ 14.400.000.000 (quatorze bilhões e quatrocentos milhões de
cruzeiros), destinado a completar a integralização do capital da Empêza Brasileira de
Telecomunicações – EMBRATEL – subscrito pela União Federal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Discussão, em turno único, do Requerimento nº 234, de 1966, pelo qual o Senhor
Senador José Ermirio solicita a convocação do Ministro das Relações Exteriores para,
perante o Plenário, prestar esclarecimentos sôbre o Projeto de Decreto Legislativo nº
18, de 1966, que optava o Acôrdo para Usos Civis de Energia Atômica entre o
Govêrno dos Estados Unidos da América e o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil,
assinado em Washington em 8 de julho de 1965.
Em discussão o requerimento.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Senhor Presidente, peço á palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): – Tem a palavra o nobre Senador Daniel
Krieger.
O SENHOR SENADOR DANIEL
O MDB decidiu lutar e votar
êste
Acôrdo.
Fê-lo
na
KRIEGER
PRONUNCIA
DISCURSO contra
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO Câmara dos Deputados. Os que
estiverem
de
acôrdo
com
a
linha
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
partidária, aquêles que ingressarem
POSTERIORMENTE.
no
Partido
obedecerão
aos
O SR. PRESIDENTE (Moura
imperativos das decisões dos seus
Andrade): – Continua em discussão o
órgãos soberanos.
requerimento.
O
Senador
Pedro
Ludovico
O SR. AURÉLIO VIANNA (Sem apreciou uma das partes do acôrdo,
revisão do orador): – Senhor Presidente, aquela que diz respeito à medicina, e
nunca impusemos, nunca pretendemos pronunciou-se pelo Acôrdo no que
impor, nunca imporemos a nossa vontade tange a êste setor:
"A Comissão de Saúde, sob o seu
a quem quer que seja, mesmo porque
seria uma inocência de nossa parte ponto de vista específico de ação,
lutarmos contra a fôrça numérica que apreende o alcance do Acôrdo, sendo
reconhecemos, no Senado da República, de parecer que o projeto deve ser
aprovado."
é esmagadora!
E eu tenho convicção, tenho
Somos pela fôrça do direito e essa
certeza de que, mesmo aquêles que
tese
sustentaremos
até
quando votaram a favor do Acôrdo, nas suas
pudermos.
respectivas Comissões, em tendo
O nosso dever de Oposição é ciência das conclusões e decisão dos
condenar os atos do Govêrno que nos órgãos superiores do Partido, ficarão
acharemos que prejudicam aos interêsses com a organização partidária a que
nacionais e o faremos enquanto pertencem.
Senhor
Presidente,
e
Srs.
possibilidades tivermos de falar, a não ser
que,
pela
fôrça,
coloquem
um Senadores, se o nobre Senador José
esparadrapo sôbre nossos lábios, nos Ermírio concordou com o que lhe foi
exposto pelo Líder do Govêrno, de que
impeçam de manifestar a vontade
as convocações – se eu entendi bem –
daqueles que nos enviaram para esta seriam feitas para as Comissões, só
Casa!
esta atitude seria uma resposta
Eu não estou entendendo bem das determinante, clara a todos os
razões que foram apresentadas. Que fêz argumentos expendidos pelo Líder do
o Senhor José Ermirio? Apresentou um Govêrno, de que não havia, então,
requerimento convocando o Sr. Ministro nenhum sentido de imposição.
Eu, por convicção, voto pelo
das Relações Exteriores para esclarecer
o Senado sôbre um Acôrdo de Energia requerimento. Acho que o Ministro das
Atômica entre o Brasil e os Estados Relações Exteriores é competente para
Unidos da América. Qual a imposição? vir dar esclarecimentos ao Senado
sôbre o Acôrdo, aquela parte política
Qual o seu crime? Qual o sulco que ele
do Acôrdo. E' do seu âmbito de
abriu na Democracia pela atitude que competência.
tomou?
E não me quero delongar, Senhor
Ninguém mais em condições de Presidente e Srs. Senadores. Estou
explicar o Acôrdo que o Sr. Ministro das apenas declarando – e na tribuna que
Relações Exteriores. Porque, se o encontro
para
isto
–
que
no
Ministro das Relações Exteriores não está Requerimento José Ermírio não há
qualquer
palavra
que
fira,
não
existe
capacitado, como acabamos de ouvir,
para prestar esclarecimentos a Nação qualquer intenção de S. Ex.ª em ferir
brasileira sôbre um tratado internacional, melindres, em acusar, em denegrir, em
então a Comissão de Relações Exteriores destruir, em aniquilar a quem quer
que se apresente com Idéias contrárias
do Senado não deveria opinar porque
às suas. S. Ex.ª não está presente,
seria incompetente para tal, porquanto o mas conversamos a respeito do
assunto é de natureza cientifica. Não assunto.
acredito que os seus membros estejam
Afinal de contas a Democracia é
capacitados para uma análise de isto mesmo: choque de idéias,
profundidade da ciência atômica. Mas pensamentos contrários, atitudes – eu
como se trata de uma política que quase diria – tem implicações na
interessa à Nação brasileira e que apresentação de teses, com as
antíteses,
para
interessa a outras Nações e que, por correspondentes
extensão, interessa ao hemisfério e ao conclusão lógica que representa a
grande
síntese
do
entendimento.
mundo inteiro, é ouvida a Comissão de
Imposição é não permitir que a
Relações Exteriores. E então, ninguém
Minoria se manifeste, que peça
melhor
indicado
para
prestar explicação, que lute com as armas
esclarecimentos sôbre esse tipo de que a Democracia lhe concede,
política, que é relevantissimo no mundo com os textos constitucionais, com
atual, que o Ministro das Relações a Lei.
Exteriores.
Afinal de contas, queremos
Aceitamos a tese de que S. Ex.ª não todos nós o desenvolvimento da
esteja
em
condições
de
prestar nossa Pátria, o engrandecimento
esclarecimentos
a
respeito
dêsse dela. Cada qual dentro do seu
assunto. E outra questão; não podemos pensamento, da sua ordem de idéias,
discutir. Mas, Sr. Presidente, quanto ao da sua filosofia, da ideologia que
adotou. Não falo em defesa da
que foi dito, tenho a responder que se
filosofia ocidental porque, quando se
alguém tivesse temor de imposições, diz e se condena a atitude de De
seria a Minoria. E ela não tem imposição. Gaulle em fazer Acôrdos com a União
Apenas cumpre com o seu dever, Soviética, nega-se a tese de um
obedece às determinações dos órgãos mundo acidental unido. O que eu
partidários.
coloco e nós colocamos acima de

tudo, dos Estados Unidos, da União
soviética, da China comunista ou da
nacionalista, acima de tudo, o que nós
colocamos são os interêsses da nossa
Pátria!
Entre União Soviética e Brasil, o
Brasil, mas entre os Estados Unidos e
Brasil, o Brasil! Esta pelo menos, é a
minha filosofia desde a minha meninice,
desde a minha primeira juventude.
Nunca me subordinei a interêsses
de grupos ou de Partidos, de
ideologias estranhas às democracias, e
todos aquêles que analisaram a nossa
vida pregressa sabem disso. Claro
está. Apenas somos obrigados a fazer
estas declarações, em virtude de tudo
aquilo que foi dito há alguns
momentos, há alguns instantes. Eu
ainda não vi um Parlamento em que se
tivesse tanta liberdade de debater
assuntos como êste, representado
especificamente pelo Senado da
República.
Portanto, Srs. Senadores, é o
pensamento da Oposição nesta Casa:
se porventura, votarmos contra o
Acôrdo, como redigido, não significa
que não queiramos a vitória das idéias
democráticas, no Brasil, em primeiro
lugar e no mundo inteiro. Já disse,
desta tribuna, que, se alguns itens do
Acôrdo fôssem alterados ou excluídos
e êste não é apenas o meu
pensamento, é do próprio Senador
Afonso Arinos, da Arena – com prazer
ou o votaria. Mas, não termos o direito
de discordar, de apontar fanas do
Acôrdo, senões do Acôrdo, artigos do
Acôrdo, é para nós, que respeitamos o
pensamento
daqueles
que
não
concordam com o nosso, ferir os
interêsses da Nação Brasileira!
Um acôrdo é para ser referendado
sem discussão? Em que país democrático
se aceita esta tese? E' para ser discutido
– e estou com a tese Afonso Arinos – e
até mesmo emendado.
Nós queremos, pelo menos, ter o
direito que têm os parlamentares norteamericanos, na América. Nós os
elogiamos porque alteram os acôrdos
que são colocados diante dêles para
análise, enquanto nós nos curvamos
quando defendemos a tese esdrúxula de
que êles podem alterar acôrdos firmados
conosco, mas nós não podemos alterar
os mesmos acôrdos firmados êles e nós,
entre americanos e brasileiros.
Que pelo menos tenhamos os
meamos direitos que eles têm de
defender os interêsses de sua pátria,
quando modificam, quando excluem
cláusulas de acôrdos internacionais
firmados pelo seu Govêrno.
Não vemos o cuidado com que os
americanos tratam a política exterior do
seu País? Fazem muito bem. Agora
mesmo o Embaixador indicado pelo
Presidente Johnsonn, para o Brasil –
segundo fui informado – passou cêrca de
três meses sendo sabatinado. Estudada
foi a sua vida, estudadas es suas
convicções, a fim de se ver sei tinha
qualidades para representar a América no
Brasil. E não havia admiração de parte
dos americanos, nem eu me admiro disto.
Enquanto isto... fica para depois
dizer como é que nós tratamos o caso da
escôlha dos Embaixadores que partem do
Brasil para o estrangeiro. Mas esta é
outra questão.
Eu não sou anti-americano, pois
estou louvando a maneira como se
conduz o parlamento norte-americano, na
defesa dos interêsses de seu país. Pois
não! Agora, não louvo a sua política
externa contra a qual quase todo o mundo
se coloca. Tenho tristeza quando êles
cometem um êrro que levanta os povos
contra êles, porque o maior desejo da
minha vida seria de um entendimento
universal, de uma compreensão universal
que evitasse a guerra que se aproxima, a
terceira hecatombe universal que todos
preconizam e para a qual todos se
preparam.
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Sr. Presidente, quando eu digo tal,
digo-o
porque,
lendo
revistas
especializadas das fôrças armadas norteamericanas, lá encontro tudo isto que
acabo de revelar, que todos nós sabemos
e que os homens especializados
confirmam. Êles declaram que há um
preparativo contra o qual o mundo se tem
de organizar.
Todos se têm de unir na época
atômica, todos nós estamos indefesos.
Não temos sequer um reator; não temos
tido o direito de tê-lo. Nações africanas
que surgem agora já o têm. Nós,
entretanto, que possuímos as maiores
reservas de minerais atômicos do mundo,
nós que temos uma inteligência fabulosa,
uma percepção rápida das coisas, uma
acuidade mental extraordinária, que
temos patriotismo, – como ales têm –
somos impedidos de promover a nossa
libertação econômica, a nossa libertação
social como vem ocorrendo até hoje. E
essas
vozes
que
se
levantam,
condenando aquêles que impedem o
desenvolvimento do País, essas vozes,
vêm do passado – Nabuco, Rui, o Barão
de Penedo, aquêle grande alagoano
comparado, por muitos estudiosos, em
questões diplomáticas, com o próprio Rio
Branco – e tantos outros vultos, de
sociólogos, de políticos, de pensadores,
que vêm acusando aquêles que não têm
permitido o desenvolvimento da Pátria
Brasileira.
É a nossa profissão de fé
democrática. Se outros se afastam da
Democracia, nunca nos afastamos, nem
antes mesmo. Muitas vêzes vimos sendo
condenado por isto, porque, cristãos, por
convicção, partidários do cristianismo
primitivo, das doutrinas do Cristo,
espiritualista cristão por convicção
arraigada, nunca poderemos a aceitar o
materialismo
histórico
nem
e
o
materialismo dialético como norma de
conduta espiritual nem como filosofia para
a nossa vida.
Queremos porém, que êste País viva
e viva em liberdade. E só poderá viver em
liberdade um povo que ame a democracia
e
lute
pela
liberdade,
havendo
compreensão. O fenômeno de ordem
econômica é que vem causando esta
inquietação que nos vai levar não
sabemos para onde.
Estamos diante de uma expectativa;
todos nós abemos disto. Nunca disse – e
termino aqui – que todos os elemento de
Govêrno
agem
premeditadamente,
coordenadamente, de consciência para a
destruição dos valores nacionais, da
economia nacional. Achamos que a sua
política econômica é errada, como êles
acham que a nossa política é errada. Se
têm o direito de proclamar sua política,
que nos
dêem também êste direito,
porque é direito que nós reivindicaremos
enquanto tivermos voz e possibilidade de
falar.
Sr. Presidente e nobres Srs.
Senadores, eram as palavras que
desejavamos dizer na defesa do Senador
ausente, cujas intenções na convocação
pretendida, era de um esclarecimento
mais amplo sôbre matéria que para S.
Ex.ª, é fundamental, é importe mais é
transcendental é uma das matérias mais
sérias das transitadas pelo Congresso
Nacional. (Muito bem Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua discussão o
requerimento.
O SR. AFONSO ARINOS (Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
apenas para uma ligeira explicação, vou
votar de acôrdo cem a orientação traçada
pelo meu Líder o nobre e eminente
Senador Daniel Krieger. Apenas queria
salientar certos aspectos do discurso
proferido por S. Ex.ª, que me parecem de
extrema relevância, no tocante à minha
propria posição, que anteriormente já foi
objeto de declaração nesta Casa.
Como bem salientou o eminente
Líder Daniel Krieger, são dois proble-
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mas que se colocam, e S. Ex.ª deixou
perfeitamente à vontade os que
divergem ou que podem vir a divergir do
mérito ou do texto do Acôrdo, em certos
pontos. O comparecimento do Sr.
Ministro seria um ato puramente político,
como acentuou S. Ex.ª Assim, eu o
acompanho nessa decisão política,
como faço sempre. Agora, como S. Ex.ª,
com a sua habitual lealdade, também
acentuou, o assunto deverá ser objeto
de exame nas Comissões e então me
reservo perfeitamente o direito – que S.
Ex.ª reconhece – de, sem outra
preocupação que não seja a de
esclarecer-me a respeito do assunto,
poder examiná-lo para, de acôrdo com
as conclusões a que chegar, proferir
aqui o meu voto.
Era o declaração que desejava fazer,
Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua a discussão.
(Pausa.)
Mais nenhum Sr. Senador desejando
usar da palavra, encerro a discussão.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam
o
requerimento
queiram
conservar-se sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
É o seguinte o requerimento
rejeitado, que será arquivado:
REQUERIMENTO Nº 234, DE 1966
De conformidade com o que
dispõe o art. 54, da Constituição
Federal, e os arts. 380, números I e II,
e
381
do
Regimento
Interno,
requeremos ouvido o Plenário, seja
convocado o Excelentíssimo Senhor
Ministro das Relações Exteriores para,
perante
esta
Casa,
prestar
esclarecimentos sôbre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 18, de 1966, que
aprova o Acôrdo para Usos Civis da
Energia Atômica entre o Govêrno dos
Estados Unidos da América e o
Govêrno dos Estados Unidos do Brasil,
assinado em Washington, em 8 de
julho de 1965.
Se
aprovado,
o
presente
requerimento dará ensejo a que o
Plenário conheça a matéria com maior
profundidade e, dessarte, possa melhor
julgá-la.
Sala das Sessões, em 22 de junho
de 1966. – Senador José Ermirio.
O SR. AURÉLIO VIANNA (para
declaração): – Sr. Presidente solicito a V.
Ex.ª que faca constar da Ata dos nossos
trabalhos a posição adotada por nós.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Da Ata constará a posição
adotada pelo Senhor Senador Aurélio
Viana e sua bancada o MDB.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Discussão, em turno único,
o Projeto de Resolução nº 36-66 de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera, a pedido Maria Regina Coelho
Teixeira do cargo de Auxiliar Legislativo
PL-7 do quadro da Secretaria do
Senado Federal.
Em discussão.
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa)
Aprovado. Vai à Comissão Diretora
para redação final.
É seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 36, DE 1966
Exonera, a pedido, Maria Regina
Coelho Teixeira Auxiliar Legislativo, PL-7,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É exonerada a
pedido, de acôrdo com o art. 85, letra
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c) item 2, do Regimento Interno do cargo
de Auxiliar Legislativo, PL-7, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, Maria
Regina Coelho Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O projeto de resolução
constante do item seguinte, nº 32-66, que
prorroga prazo de validade de concurso
para promoção de cargos de TaquígrafoRevisor, é retirado da Ordem do Dia, em
virtude de falha da Comissão Diretorna na
sua redação. Voltará na próxima Ordem
do Dia.
ATOS DO SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade)
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 33-66, de autoria
da Comissão Diretora, que exonera, a
pedido, Itu Pery Lauro Faria do cargo de
Auxiliar de Limpeza, PL-9, do quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Em discussão.
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado. Vai à Comissão Diretora
para redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 33, DE 1966
Exonera, a pedido, Itu Peru de Lauro
Faria, Auxiliar Legislativo, PL-9 do Quadro
da Secretaria do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. único. É exonerada, a pedido, de
acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno do cargo de Auxiliar
Legislativo, PL-9 do Quadro da Secretaria
do Senado Federal, Itu Peru de Lauro
Faria.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 34, de 1966 de
autoria da Comissão Diretora, que
exonera, a pedido, Ataliba Luiz Teixeira
Auxiliar-Legislativo PL-10, do Quadro da
Secretarie do Senado Federal.
Em discussão.
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados (Pausa)
Aprovado. Vai à Comissão Diretora,
para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 34, DE 1966
Exonera, a pedido, Ataliba Luiz Mota
Teixeira. Auxiliar-Legislativo PL-10, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É exonerado, a pedido
de acôrdo com o art. 85 letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de AuxiliarLegislativo, PL-10 do Quadro da
Secretaria do Senado Federal Ataliba Luiz
Mota Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Discussão em turno
único, do Projeto de Resolução nº 35,
de 1966, de autoria da Comissão
Diretora, que exonera, a pedido,
Elpidio Corrêa de Barras Guarda

de Segurança, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Em discussão.
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra vou encerrar a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto vai à Comissão
Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE
1966
Exonera a pedido, Elpidio Corrêa de
Barros, Guarda de Segurança, PL-9, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Senado Federal resolve:
Art. único. É exonerado a pedido,
de acôrdo com o art. 85, letra c,
item 2, do Regimento Interno, do
cargo de Guarda de Segurança,
PL-9, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal, Elpidio Corrêa de
Barras.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Discussão, em turno
único do Projeto de Resolução nº
37, de 1966, que exonera, a
pedido, do cargo de Oficial de
Tombamento, PL-8 do Quadro da
Secretaria do Senado Federal José
Guyer Sales.
Em discussão.
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão (Pausa)
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados (Pausa).
Aprovação. O projeto vai à Comissão
Diretora, para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N 37
DE 1966
Exonera, a pedido, José Guyer
Sales, Oficial de Tombamento, PL-8 do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Senado Federal resolve:
Artigo único. É exonerado a pedido,
de acôrdo com o artigo 85 letra c, item 2
do Regimento Interno do cargo de Oficial
de Tombamento PL-8 do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, José
Guyer Sales.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Discussão. em turno
único,
do
Projeto
de
Decreto
Legislativo nº 17 de 1966 originário da
Câmara dos Deputados nº 245-A, de
1966 na Casa de erigem que
aprova a intervenção federal no
Estado de Alagoas conforme o
Decreto número 57.623 de 13 de
janeiro de 1966 tendo Parecer sob nº
672 de 1966, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável com
votos vencidos dos Srs. Senadores
Bezerra Neto Aurélio Vianna e
Adalberto Senna.
Em discussão o projeto.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr. Senador
Daniel Krieger.
O
SR.
SENADOR
DANIEL
KRIEGER, PRONUNCIA DISCURSO
QUE ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Continua a discussão.
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Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores quiser fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa).
Está encerrada a discussão
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
O projeto de decreto-legislativo foi
aprovado e irá à promulgação.
E' o seguinte o projeto:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 17, DE 1966
(Nº 245-A-66, na Câmara)
Aprova a intervenção federal no
Estado de Alagoas, conforme o Decreto
nº 57.623, de 13 de janeiro de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a intervenção
federal no Estado de Alagoas na
conformidade do Decreto nº 57.623, de 13
de janeiro de 1966.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Senhor
Senador Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (para
declaração de voto): – Sr. Presidente,
desejo que fique registrado nos Anais do
Senado Federal que o voto da bancada
do M.D.B., nesta Casa foi contra a
intervenção nas Alagoas.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Da Ata e dos Anais constará
a declaração do Sr. Senador Aurélio
Viana, do voto contrário, dado por S. Exa.
e pela Bancada do M.D.B., ao Projeto de
Decreto-Legislativo nº 17, que aprova a
intervenção federal no Estado de
Alagoas.
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a
mesa, requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. 1º Secretários.
São lidos e aprovados os seguintes.
REQUERIMENTO Nº 243, DE 1966
Nos têrmos dos artigos 211, letra p,
e
315,
do
Regimento
Interno
requerimento dispensa de publicação,
para imediata discussão e votação da
redação final do Projeto de Resolução nº
35, de 1966.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Guido Mondim.
REQUERIMENTO Nº 244, DE 1965
Nos têrmos dos arts., 211, letra p, e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação da redação final do
Projeto de Resolução nº 34, de 1966.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1966 – Guido Mondim.
REQUERIMENTO Nº 245, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação, da redação final do
Projeto de Resolução nº 33, de 1966.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1966. – Guido Mondin.
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Sexta-feira 24
REQUERIMENTO Nº 246, DE 1966

Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação, da redação final do
Projeto de Resolução nº 36, de 1966.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1966. – Guido Mondin.
REQUERIMENTO Nº 247, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação, da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1966.
Sala das Sessões, em 23 de junho
de 1966. – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em conseqüência da
aprovação dos requerimentos, passa-se à
imediata discussão de redação final do
Projeto de Resolução que exonera, a
pedido, Elpídio Corrêa de Barros, Guarda
de Segurança, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada. O projeto Vai à
promulgação.
E' o seguinte a redação final final
aprovada:
PARECER Nº 674, DE 1966
Redação final do Projeto de
Resolução nº 35, de 1966, que exonera, a
pedido, Elpidio Corrêa de Barros –
Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal.
A Comissão Diretora apresenta a
redação final do Projeto de Resolução nº
35, de 1966, nos seguintes têrmos:
RESOLUÇÃO Nº ....., DE 1966
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' exonerado, a pedido,
de acôrdo com o art. 85, letra c, Item 2,
do Regimento Interna, do cargo de
Guarda de Segurança, PL-9, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal, Elpídio
Corrêa de Barros.
Sala da Comissão Diretora, em 23
de junho de 1966. – Aura Moura Andrade
– Camillo Nogueira da Gama – Vivaldo
Lima – Gilberto Marinho – Joaquim
Parente – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão a redação
final do Projeto de Resolução que
exonera, a pedido, Ataliba, Luiz Teixeira,
Auxiliar-Legislativo, PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
Em discussão. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso,
da palavra, encerro, a discussão.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovada. O projeto Vai à
promulgação.

Diário do Congresso Nacional (Seção II) (Suplemento)
E' a
aprovada:

seguinte

a

redação

final

PARECER Nº 675, DE 1966
Redação final do Projeto de
Resolução nº 34, de 1966, que exonera, a
pedido, Ataliba Luiz Mota Teixeira,
Auxiliar-Legislativo, PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
A Comissão Diretora apresenta a
redação final do Projeto de Resolução nº
34, de 1966, nos seguintes têrmos:
RESOLUÇÃO Nº

DE 1966

O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' exonerado, a pedido,
de acôrdo com o art. 85, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de AuxiliarLegislativo, PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Ataliba
Luiz Mota Teixeira.
Sala da Comissão Diretora, em 23
de junho de 1966 – Auro Moura Andrade
– Camillo Nigueira da Gama – Vivaldo
Lima – Gilberto Marinho – Joaquim
Parente – Guido Mondim.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Discussão da Redação Final
do Projeto de Resolução que exonera, a
pedido, Itu Pery de Lauro Faria, AuxiliarLegislativo, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador pedindo a
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovada. O projeto vai à
promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:
PARECER Nº 676, DE 1966
Redação Final do Projeto de
Resolução nº 33, de 1966, que exonera, a
pedido, ltú Para de Lauro Faria AuxiliarLegislativo, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
A Comissão Diretora apresenta a
redação final do Projeto de Resolução nº
33, de 1966, nos seguintes têrmos:
RESOLUÇÃO Nº ....., DE 1966
O Senado Federal resolve;
Artigo único. E' exonerado, a pedido,
de acôrdo com o art. 85, letra c, item 8, do
Regimento Interno, do cargo de AuxiliarLegislativo, PL-9, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Itú Pery de
Lauro Faria.
Sala da Comissão Diretora, em 23
de junho de 1966 – Auro Moura Andrade
– Camillo Nogueira da Gama – Vivaldo
Lima – Gilberto Marinho – Joaquim
Parente – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão a Redação
Final do Projeto de Resolução que
exonera, a pedido, Maria Regina Coelho
Teixeira, Auxiliar-Legislativo, PL-7, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
(Pausa)
Nenhum Sr. Senador desejando
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usar a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovada. O projeto vai à
promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:

formidade do Decreto nº 57.623, de 13 de
janeiro de 1966.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão
designando para a próxima a seguinte:

PARECER Nº 677, DE 1966

ORDEM DO DIA

Redação Final do Projeto de
Resolução nº 36, de 1966, que exonera, a
pedido, Maria Regina Coelho Teixeira,
Auxiliar Legislativo, PL-7, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
A Comissão Diretora apresenta a
redação final do Projeto de Resolução nº
36, de 1966, nos seguintes têrmos:

PROJETO DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1965

RESOLUÇÃO ....., Nº DE 1966
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E' exonerada, a pedido,
de acôrdo com o art. 8º, letra c, item 2, do
Regimento Interno, do cargo de Auxiliar
Legislativo, PL-7, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Maria
Regina Coelho Teixeira.
Sala da Comissão Diretora, em 23
de junho de 1966 – Auro Moura Andrade
– Camillo Nogueira da Gama – Vivaldo
Lima – Gilberto Marinho – Joaquim
Parente – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Sôbre a mesa a redação
final do Projeto de Decreto-Legislativo nº
17, de 1968, originário da Câmara dos
Deputados, que aprova a intervenção
federal no Estado de Alagoas, conforme o
Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de
1956.
Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentadas.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai a promulgação.
É a seguinte ai redação final
aprovada:
PARECER Nº 678, DE 1966
Redação Final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 17, de 1966.
Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
17, de 1966, que aprova a intervenção
federal no Estado de Alagoas, na
conformidade do Decreto nº 57.623, de
13 de janeiro de 1966.
Sala das Sessões, 23 de junho de
1966. – Eurico Rezende, Presidente.
Antônio Carlos, Relator. – FiIinto Müller.
ANEXO AO PARECER Nº 678,
DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 17, de 1966.
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 66,
nº IV, da Constituição Federal, e eu,
Presidente do Senado Federal promulgo
o seguinte

Votação, em segundo turno, do
Projeto de Emenda á Constituição
número 1; de 1965, de iniciativa do
Senhor Senador José Ermírio, que dá
nova redação ao § 1º do art. 152 da
Constituição Federal (aproveitamento dos
recurso minerais e energia hidráulica),
tendo Pareceres sob números 34 e 530,
de 1966; da Comissão Especial: 1º
pronunciamento: favorável ao projeto: 2º
pronunciamento: favorável á emenda.
PROJETO DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Votação, em primeiro turno, do
Projeto de Emenda à Constituição nº 4,
de 1965, originário da Câmara dos
Deputados (nº 19-B-64, na Casa de
origem), que altera a redução do art. 19)
da Constituição Federal, suprimindo-lhe o
parágrafo único (referente ao prazo para
aplicação, no plano de Valorização
Econômica da Amazônia, de quantia
anual não inferior a 3% da renda tributária
da União). tendo parecer, sob nº 529, de
1966, da Comissão Especial, favorável.
REDAÇÃO FINAL –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30-66
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 648, de
1966, do Projeto de Resolução número
30, de 1966, que suspende a execução
do artigo 2º da Lei Federal nº 3.528, de 3
de janeiro de 1959.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 1968
Discussão, em turno único, da
Redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 657, de
1966, do Projeto de Lei do Senado nº 66,
de 1965, que declara de utilidade pública
a Fundação Pestalozzi do Pará, com sede
em Belém, Estado do Pará.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 67, DE 1965
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 658, de
1966, do Projeto de Lei do Senado nº 67,
de 1965, que autoriza o Poder Executivo
a emitir uma série de selos postais em
homenagem á memória de José
Veríssimo.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 28, DE 1966

Aprova a intervenção Federal no
Estado de Alagoas, conforme o Decreto
nº 57.623, de 13 de janeiro de 1966.

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei do Senado nº 28, de 1966
(nº 3.088-B-65 na Casa de origem) que
institui o Dia Nacional do Livro, tendo
Pareceres (números 643 e 644, de 1966)
das Comissões de Educação e Cultura,
favorável, nos têrmos da Emenda
Substitutiva nº 1-CEC: e de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade
e
juridicidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a intervenção
federal no Estado de Alagoas, na con-

Está encerada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e
35 minutos).

DECRETO LEGISLATIVO Nº .....
DE 1968

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 51

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE VETOS
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara e
PRESIDENCIAIS
número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar melhor
distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas à
Dia 12 de maio:
apreciação de vetos presidenciais, resolve:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº 140a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
65 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado no art. 1º
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 horas da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959, que dispõe sôbre os
e 30 minutos;
exames de habilitação para os Auxiliares de Enfermagem e Parteiras
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de maio Práticas;
a pauta constante da relação anexa.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 3-66
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade, no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias destinadas ao
Presidente do Senado Federal.
desenvolvimento econômico e social, ou a investimentos e das
vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras providências.
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE VETOS
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº 112PRESIDENCIAIS
65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer doação
de terreno à Associação Rural de Pedro Leopoldo, para construção de
Dia 10 de maio:
seu Parque de Exposição Agropecuária e Industrial;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.) que aprova o
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº 75Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de 1966, 63 no Senado, que altera a redação do art. 35 do Decreto-lei nº 3.199,
1967 e 1968 e da outras providências;
de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de organização dos
desportos em todo o País e dá outras providências.
Dia 11 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65 na Câmara e nº 27Dia 17 de maio:
65 no Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota de que
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta os
trata o art. 26 da Constituição Federal e dá outras providências;
vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas dos
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65 na Câmara e nº 222- impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a quota de
65 no Senado, que isenta de quaisquer tributos as embarcações de previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas de
até uma tonelada;
salário e dá outras providências:
ATA DA 43ª SESSÃO, EM 2 DE
MAIO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA
5ª LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. GUIDO
MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos
acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Menezes Pimentel
Manoel Vilaça
Ermírio de Moraes
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Guido Mondin
O SR. PRESIDENTE (Guido
Mondin): – A Lista de presença
acusa o comparecimento de
11 Srs. Senadores. Havendo
número legal, declaro aberta
a sessão.
Vai ser lida a ata.
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O Sr. 2º Secretário procede à nhor Senador José Ermírio;
Nº GB-107, com referência ao
leitura da ata da sessão anterior,
Requerimento nº 50, de 1966, do
que é aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: Senhor Senador Vasconcellos
Torres;
EXPEDIENTE
Nº GB-108, com referência ao
Requerimento nº 29, de 1966, do
MENSAGEM DO PRESIDENTE Senhor Senador Aarão Steinbruch;
DA REPÚBLICA
Nº GB-110, com referência ao
Requerimento nº 125, de 1966, do
(Agradecimento de comuni- Senhor Senador Oscar Passos.
cação referente ao pronunciamento do Congresso Nacional
II – do Ministro da Saúde
sôbre veto presidencial).
Nº 231, de 25 de abril, com
Nº 79-66 (nº de origem 184- referência ao Requerimento nº
66), de 27 de abril, com referência 33, de 1966, do Sr. Senador
ao veto presidencial ao Projeto Vasconcellos Torres.
de Lei número 3.022-B-65 na
Câmara e nº 272-65 no Senado,
OFÍCIOS DO PRIMEIRO
que altera a redação do art. 4º da SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
Lei nº 4.117, de 27 de agôsto DEPUTADOS
de 1962 (Código Brasileiro de
Telecomunicações).
(Encaminhamento de autógrafo
de Projeto de Lei sancionado)
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
Nº 812, de 28 de abril, com
referência ao Projeto de Lei que
I – do Ministro da Fazenda
concede isenção de tributos para
importação de bens de produção
(Avisos de 27 de abril)
destinados ao reequipamento
Nº
GB-106,
com e modernização da indústria
referência
ao
Requerimento de veículos automotores a de
nº 104, de 1966, do Se- autopeças.

PARECERES NS. 346, 347, 348,
349 E 350, DE 1966
PARECER Nº 346, DE 1966
Da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre o Projeto de Lei
do Senado nº 16, de 1965,
que cria crédito especial às
Cooperativas de Consumo de
Sindicatos de Trabalhadores e
Estudantes.
Relator: Sr. Jefferson de
Aguiar
O Senador Faria Tavares
suscita questão de complexidade
aparente no projeto de lei do
Senado nº 16-65, ao propósito
de deferir às Cooperativas
de Consumo de Sindicatos de
Trabalhadores e de Estudantes,
crédito especial pelo Banco
Nacional de Crédito Cooperativo e
pelo Banco do Brasil até o limite
de cinqüenta por cento de seu
capital social.
A primeira vista, tratar-se-ia
de "matéria financeira" cuja
vedação, no âmbito da iniciativa,
está prevista no art. 67 do
diploma maior. Mas nêle se insere
matéria econômica, com a
concessão de créditos e finan-
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ciamentos sem a provisão de recursos
financeiros da União.
No entanto, novo percalço se antepõe
ao projeto, quando enfrenta a sistemática
legal em vigência duradoura, no sentido de
não admitir a interferência do Estado na
economia interna das sociedades privadas.
E' certo e fora de dúvida que a iniciativa
dessas sociedades tem sido preservada e
resguardada, salvo a intervenção permitida em
lei e definida na Constituição (arts. 145 a 148).
Todavia, com a evolução normal do
direito e em abono de exigências
sociais incontidas e irreversíveis, algumas
leis têm autorizado intervenções mais
ousadas, com a prevalência do interêsse
social sôbre o particular.
No caso, o projeto assegura às
Cooperativas de Consumo de Sindicatos
de Trabalhadores ou de Estudantes
crédito especial até 50% do capital
social, no Banco do Brasil S.A. e no
Banco Nacional de Crédito Cooperativo,
inicialmente, sem
prejuízo doutros
para fins de operações comerciais e
investimentos de bens de capital.
Para a integralização de capital ou para
investimentos em instalações permanentes,
os empréstimos terão o prazo de 5 anos,
com a garantia de títulos, penhor mercantil
ou hipoteca. Nas operações comerciais, o
prazo se reduz a 180 dias e os títulos terão
duas assinaturas, no mínimo.
Os juros serão os legais, sem
qualquer acréscimo.
Em não havendo agência do Banco do
Brasil S.A. no local da sede da Cooperativa,
o projeto obriga o estabelecimento de crédito
a fazer convênio com outra organização
bancaria para o cumprimento da lei.
As cooperativas estão reguladas por
inúmeras leis, em mutação constante,
merecendo uma consolidarão oportuna,
com a revisão de textos que já se
tornaram impraticáveis e desajustados da
realidade atual.
Mas não cabe no projeto tal
procedimento, que poderá ter tramitação, sob
o ponto de vista jurídico e constitucional. No
mérito, a questão será apreciada pelas doutas
Comissões de Legislação Social e Finanças.
Sala das Comissões, em 1º de julho
de 1965. – Wilson Gonçalves, Presidente
– Jefferson de Aguiar, Relator – Eurico
Resende, com restrições – José Feliciano
– Menezes Pimentel – Edmundo Levi –
Josaphat Marinho.
PARECER Nº 347, DE 1966
Da Comissão de Economia, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 16, de
1965, que cria o crédito especial às
Cooperativas de Consumo de Sindicatos
de Trabalhadores e de Estudantes.
Relator: Sr. José Feliciano
O Projeto em exame, de iniciativa do
eminente Senador Faria Tavares, propõe
seja assegurado às Cooperativas de
Consumo de Sindicatos de Trabalhadores
e de Estudantes, crédito especial pelo
Banco Nacional de Crédito Cooperativo e
pelo Banco do Brasil até o limite de 50%
do Capital social dessas Cooperativas.
A proposição estabelece, ainda, que
êste crédito especial não impede a concessão
de outros, para fins de operações comerciais
e de investimentos de bens de capital.
Em seu art. 2º, fixa o prazo de 5
anos para a concessão de empréstimos
destinados à integralização do capital
social ou aos investimentos de instalações
permanentes, mediante garantia de títulos
cambiais, penhor mercantil ou hipoteca.
Nos artigos seguintes o projeto prescreve
normas referentes à concessão dos créditos.
No art. 6º, determina que o
desvio na aplicação do dinheiro importará
no seu imediato reembolso, juros ven-
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cidos e demais ônus contratuais, sem
prejuízo
das
penalidades
legais
cabíveis.
Como é do conhecimento de todos,
as Cooperativas já estão reguladas
por leis especiais, algumas delas
disciplinadoras do registro e fiscalização
das
entidades
cooperativas,
da
assistência financeira que lhes deve
ser fornecida pelos estabelecimentos
de crédito e do regime de intervenção
nessas sociedades.
O presente projeto não nos parece
que deva ser acolhido pelas seguintes
razões:
1) As medidas nêle contidas podem
ensejar a criação e proliferação de
cooperativas com capitais fantásticos e
tendo a finalidade escusa de obter
empréstimos até o valor estipulado de
50%;
2) Há carência de recursos
financeiros
específicos,
por
parte
dos
estabelecimentos
de
crédito
mencionados, notadamente do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo, já
assoberbado
com
a
pletora
de
pedidos de crédito das centenas de
sociedades cooperativas de todo o
Brasil;
3) O citado Banco Nacional de
Crédito Cooperativo já tem, por lei,
jurisdição amplíssima, órgão que é
com função específica de assistência
financeira,
indiscriminada,
às
cooperativas de todos os tipos, não
havendo porque inovar matéria já
convenientemente regulamentada;
4) As Cooperativas estudantis são
constituídas, na sua quase totalidade, por
menores,
consequentemente
sem
personalidade jurídica para contratar.
O projeto, apresentado-se, assim,
inconveniente,
não
deve
merecer
aprovação desta Comissão.
Sala das Comissões, em 28 de
outubro de 1965. – Attílio Fontana,
Presidente – José Feliciano, Relator –
José Ermírio – José Leite – Adolfo Franco
– Lopes da Costa.

PARECER Nº 348, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº
16, de 1965, que cria crédito especial
às Cooperativas de Consumo de
Sindicatos de Trabalhadores e de
estudantes.
Relator: Sr. Edmundo Levi.
De autoria do ilustre Senador Faria,
Tavares, o presente projeto, em seu
artigo 1º, assegura "às Cooperativas
de Consumo" fundadas e mantidas por
membros de sindicatos de trabalhadores
e por estudantes, estas últimas quando
se destinarem à aquisição e venda
de livros, crédito especial pelo Banco
Nacional de Crédito Cooperativo e
pelo Banco do Brasil até o limite de
cinqüenta por cento (50%) do seu capital
social.
2. O autor, em sua justificação,
esclarece que o projeto visa a estimular o
cooperativismo no Brasil, favorecendo,
através de crédito especial e adequado, o
desenvolvimento das Cooperativas de
Consumo dos membros dos Sindicatos e
de estudantes.
3. A Comissão de Constituição e
Justiça opinou pela tramitação do
projeto e a de Economia pela sua
rejeição com base nos seguintes
argumentos:
a)
as
medidas
contidas
na
proposição podem ensejar a criação
de cooperativas com capitais sociais
fantásticos, visando apenas a obter as
vantagens concedidas;
b) há carência de recursos
específicos nos estabelecimentos de
crédito mencionados, já assoberbados
com os pedidos de financiamento;
c) a jurisdição do Banco Nacional
de Crédito Cooperativo já é ampla,
compreendendo a assistência financeira
indiscriminada às cooperativas de todos
os tipos;
d) as cooperativas de estudantes
são constituídas, em sua quase tota-

lidade, por menores, sem personalidade
jurídica para contratar.
4. O cooperativismo no Brasil,
realmente, está necessitando sofrer uma
reforma em sua legislação básica, uma vez
que completamente esparsa e já superada.
Trata-se de assunto, entretanto, complexo
e merecedor de estudos apurados.
5. Além dos pontos salientados no
peeecer da Comissão de Economia desta
Casa, com os quais estamos de acôrdo,
cumpre notar, ainda, que:
a) o artigo 1º refere-se a
"Cooperativas
de
Consumo"
que,
conforme dispõe o artigo 28 do Decretolei número 22.239, de 19 de dezembro
de 1932 – diploma fundamental do
cooperativismo no Brasil –, "têm por
escopo ajudar a economia domestica
adquirindo, o mais diretamente possível,
ao produtor, ou a outras cooperativas os
gêneros de alimentação de vestuário e
outros artigos de uso e consumo pessoal,
da família ou do lar." As Cooperativas
estaduais, assim, destinadas a aquisição
e venda de livros, parecem não se
enquadrar perfeitamente na definição do
que seja "Cooperativa de Consumo";
b) o parágrafo único do artigo 1º
determina que o crédito especial "não
impede a concessão de outros para fins
de operações comerciais e investimentos
de bens de capital", quando, pelo
estabelecido na alínea j do artigo 7º do
decreto-lei mencionado, é proibido às
Cooperativas "especular sôbre a compra
e venda de títulos, envolver-se direta ou
indiretamente em operações de caráter
aleatório, ou adquirir imóveis para renda,
excetuando-se, apenas a construção ou a
compra de prédios para a sua sede, ou
destinados aos serviços sociais;
c) O artigo 3º reduziu tôdas as
exigências contidas no artigo 8º da Lei
número 1.412, de 13 de agôsto de 1951,
para a concessão de financiamento pelo
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, a
uma só: títutos cambiários que contenham,
pelo menos, duas assinaturas.
6. O aspecto social do problema, ao
contrário do que afirma o Autor, será
negativo, uma vez que o disposto no
projeto beneficiará exclusivamente a
alguns tipos de cooperativas, criando uma
discriminação injustificada, com prejuízo e
repercussões despavoráveis entre os
associados das demais cooperativas, que
são a grande maioria.
7. Diante do exposto, a Comissão de
Legislação Social opina pela rejeição do
projeto.
Sala das Comissões, em 25 de
novembro de 1965. – Vivaldo Lima,
Presidente. – Edmundo Levi, Relator –
Eurico Rezende, vencido – Ruy Carneiro
– Walfredo Gurgel – Heribaldo Vieira –
Eugênio Barros.
PARECER Nº 349, DE 1966
Da Comissão de Educaçao sôbre o
Projeto de Lei do Senado número 16 de
1965, que cria crédito especial às
Cooperativas de Consumo de Sindicatos
de Trabalhadores e de Estudantes.
Relator: Sr. Mello Braga.
O projeto em exame, de iniciativa do
eminente Senador Faria Tavares, visa a
assegurar crédito especial, pelo Banco
Nacional de Crédito Cooperativo e pelo
Banco do Brasil, até o limite de 50% de
seu capital social, às Cooperativas de
Consumo, fundadas e mantidas por
membros de sindicantos de trabalhadores
e por estudantes de ensino médio e
superior, destinado-se a dos últimos
cooperados à aquisição e venda de livros.
Estabelece, ainda, a proposição
ilegível êste crédito especial não exclui a
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concessão de outros para fins de
operações comerciais e investimentos de
bens de capital.
Apreciando-lhe o aspecto jurídico e
constitucional, a Comissão de Justiça
julgou que a matéria, podia ter tramitação
regimental normal.
Já a Comissão de Economia,
tendo em vista a vigência da lei
que regulamenta especificamente as
cooperativas e seu regime de fiscalização
e
assistência
financeira,
opinou
contràriamente
ao
projeto,
tendo
arrolado, ainda, como fundamento para a
sua rejeição os seguintes motivos:
a) as providências contidas no
projeto podem ensejar a criação de
cooperativas fantásticas, com capitais
fictícios, destinadas a obter empréstimos
até o valor estipulado no projeto;
b) é comprovada a insuficiência
de
recursos
financeiros
dos
estabelecimentos de créditos referidos na
proposição, a braços com o problema de
atendimento de inúmeros pedidos de
créditos de centenas de cooperativas;
c) o projeto, pretendendo assegurar
crédito especial pelo Banco Nacional de
Crédito Cooperativo, até o limite de 50%
de seu capital social, fere disposições
legais em vigor, que já outorgam
a
êsse
estabelecimento
jurisdição
amplíssima, para atender, sem privilégios,
às necessidades assistenciais das
cooperativas de todos os tipos existentes
no País;
d) as cooperativas estaduais são
constituídas, na sua quase totalidade, por
menores, que, por lei não gozem de
personalidade jurídica para contratar.
A essas razões contrárias ao projeto
a Comissão de Legislação Social,
julgando-lhes negativos os aspectos
sociais, uma vez que êle viria beneficiar,
discricionàriamente, apenas alguns tipos
de cooperativas, declara que uma
das finalidades previstas na proposição
(aquisição e venda de livros a
estudantes), não se harmoniza com os
objetivos das cooperativas de consumo, a
que se refere o Decreto-lei nº 22.239, de
19 de dezembro de 1932.
A mesma Comissão de Legislação
social afirma que o projeto, permitindo a
concessão de outros créditos para fins de
operações comerciais e investimentos de
capital, conflita contra aquêle diploma, o
qual proíbe às cooperativas "especular
sôbre a compra e venda de títulos,
envolver-se direta ou indiretamente em
operações de caráter aleatório, ou
adquirir imóveis para renda, excetuandose, apenas, a construção ou a compra de
prédios para a sua sede ou destinados
aos serviços sociais".
Analisando a proposição do ângulo
da competência da Comissão de
Educação e Cultura, cabe-nos observar o
seguinte:
1) Uma das principais tendências do
Ensino Médio, nas nações mais
adiantadas, nos últimos 15 anos, é a de
dar assistência social aos estudantes
necessitados, aí e incluindo alimentação
material escolar, vestuário, transportes,
serviços
médicos-dentários
seguroeducação, bibliotecas, etc.
2) A êste respeito, a Lei de Diretrizes
e Bases, em seu Título XI, determina que
os sistemas de ensino compete "prover,
orientar, fiscalizar e estimular os serviços
de assistência social aos alunos",
devendo esta assistência ser prestada,
nas escolas, através de serviços que
atendam ao tratamento dos casos
individuais, à aplicação de técnicas de
grupos e a organização social da
comunidade. (arts. 90 e 91).
3)
A
mesma
Lei
confere,
expressamente ao Conselho Federal de
Educação a atribuição de estimular a
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assistência social escolar. (art. 9º, letra n).
Aliás, como se sabe, a Constituição
Federal já prescreve, em seu art. 172,
que "cada sistema de ensino terá
obrigatòriamente serviços de assistência
educacional, que assegurem aos alunos
necessitados condições de eficiência
escolar".
4) Ainda que a Lei de Diretrizes e
Bases não considere despesas com o
ensino as de assistência social, mesmo
quando ligadas ao ensino (art. 93, § 2),
vários estabelecimentos de ensino de
diversos Estados, dando cumprimento
aos preceitos acima referidos, já possuem
medelares serviços sociais, destinados a
atender aos seus estudantes, nos vários
setôres referidos no art. 91 da mesma Lei
de Diretrizes e Bases.
Diante do exposto, a Comissão de
Educação opina pela rejeição do presente
projeto.
Sala das Comissões, em 17 de
março de 1966. – Menezes Pimentel,
Presidente – Mello Braga, Relator. –
Antônio Balbino – José Leite – Gay da
Fonseca.
PARECER Nº 350, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei do Senado n° 16, de 1965,
que cria crédito especial as Cooperativas
de
Consumo
de
Sindicatos
de
Trabalhadores e de Estudantes.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Projeto de Lei nº 16-65, do
Senado, de autoria do nobre Senador
Farias Tavares, vem a esta Comissão,
depois de ter recebido pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça,
favorável no ponto de vista jurídico, e das
Comissões de Educação e Cultura,
Legislação Social e de Economia,
contrários.
Quanto ao mérito da proposição, por
sa tratar de assuntos econômicos-sociais,
as Comissões Técnicas de Legislação
Social e de Economia, em longos
pareceres bem fundamentados em leis
anteriores, chegaram a conclusão que, se
aprovado o projeto, viria criar um clima de
discriminação injustificada dentre as
demais cooperativas, com repercussões
graves entre os seus associados.
Embora o projeto vise estimular o
cooperativismo, no Brasil a nosso ver, êle
foge dos princípios e da sistemática da
legislação cooperativista ora em vigor.
Somos, pois, contrários a proposição.
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente
– Gay da Fonseca, Relator – Adolpho
Franco – Wilson Gonçalves – Domício
Gondim – Manoel Villaça – Eugênio Barros
– José Leite – Victorino Freire.
PARECERES NS. 351, 352, 353 E 354,
DE 1966
PARECER Nº 351, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
137, de 1965 (nº 1.612-B-64, na Casa de
origem), que dispõe sôbre o pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias
a servidores públicos civis, assegurados
por sentenças concessivas de mandados
de segurança e dá outras providências.
Relator: Sr. Sigefredo Pacheco.
O presente projeto, que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias a servidores
públicos
civis,
assegurados
por
sentenças concessivas de mandados de
segurança e dá outras providências, foi
encaminhado ao exame do Congresso
Nacional, com a Mensagem nº 424, de

1963, do Sr. Presidente da República.
Deu origem à referida proposição;
estudo
realizado
pelo
ProcuradorGeral
da
Fazenda
Nacional,
encaminhado, em anexo a Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da
Fazenda, ao Chefe do Poder Executivo
Federal.
As
razões
justificadoras
das
providências legislativas consubstanciadas
no
projeto
estão
resumidamente
consignadas nos seguintes tópicos da
Exposição de Motivos do Ministro da
Fazenda:
"Forçoso é
constatar, Senhor
Presidente, que os Juízes da Fazenda
Federal, em vários Estados, têm praticado
o instituto do mandado de segurança
com um elastério incompatível com
sua justa configuração legal, utilizando-o
como meio para o pagamento coercivo
e imediato de vultosas somas a setores
numerosos do funcionalismo, à inteira
revelia das normas constitucionais
sôbre a execução de dívidas contra a
Fazenda e das normas da contabilidade
pública.
Urge disciplina legislativa que
restaure as lindes legais ultrapassadas
pela má exegese e contenha os excessos
que têm desnaturado as finalidades
daquele instituto processual".
A
par
dos
esclarecimentos
constantes da retrocitada Exposição de
Motivos, vale serem ressaltados os
aduzidos pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, em seu judicioso
trabalho sôbre o problema defluente da
concessão de mandados de segurança a
funcionários públicos. Diz o mencionado
jurista:
"4. Trata-se, portanto, e tão sòmente,
de
explicitar
normas
que
estão
virtualmente contidas na disciplina do
instituto. É por demais conhecido que,
em diversos pontos do País, os Juízes
incumbidos dos feitos da Fazenda
Federal, quando
menos por
um
entendimento que de todo desvirtua o
mandado de segurança, têm impôsto
decisões verdadeiramente vexatórias
para a Fazenda Pública. Benefícios de
grande
vulto
são
atribuídos
ao
funcionalismo,
em
condições
de
transtôrno e prejuízo para a entidade
pública, servindo-se a precariedade
dos direitos ajuizados dos meios
expeditos e cogentes proporcionados
pelo rito especial do mandado de
segurança, inclusive a chamada medida
liminar.
E como os meios de defesa
são quase nulos diante de tais vias
processuais, e se tenham tornado
freqüentíssimas as hipóteses em que a
Fazenda se vê gravemente onerada, e
precisamente pelo desatendimento a
êsses princípios e normas, é de todo
oportuno e necessário que êles sejam
explicitados na lei, para garantia da sua
geral observância, como defesa contra o
desvirtuamento do instituto processual, e
não menos como resguardo de interêsse
público.
5. A sanção relativa ao fato
incrimado não altera, a bem dizer, a
tipicidade do art. 315, do Código Penal,
nada mais fazendo do que ajustá-la a
circunstâncias específicas.
6. A norma do art. 3º se faz
necessária face à omissão das leis
no tocante às execuções de sentenças
judiciárias contra as autarquias, falha
que causa uma série de problemas
e dificuldades, ao mesmo tempo
que
proporciona
a
possibilidade
de soluções sem cunho ético ou
jurídico.
7. Para que se demonstre a
urgência
das
medidas
legislativas
ora
propostas,
bastaria
trazer
à
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colação
alguns
exemplos
de
procedimentos
verdadeiramente
abusivos, por parte de autoridades
judiciais de inferior instância, nos quais se
põem à margem a magnitude dos
interêsses da Fazenda Pública, a
destinação legal da arrecadação, as
prescrições orçamentárias e as normas
de contabilidade pública.
No Estado do Pará, já se determinou
judicialmente o bloqueio de contas da
Delegacia Fiscal do Tesouro, em agência
do Banco Brasil.
Para impor de qualquer modo o
cumprimento de liminares por agentes
administrativos que se consideram
incompetentes para efetuar pagamento
de vultosas somas, sem a ocorrência de
créditos próprios, houve ameaças do Juiz
de determinar a prisão e decretar a
destituição de função (Pará, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
São Paulo, Mato Groso, Estado do Rio e
outros).
Liminares
em
mandados
de
segurança são concedidos para imediato
pagamento de vencimentos atrasados,
sem qualquer consideração ao exercício
financeiro, e freqüentemente em período
mais extenso que um exercício, sem que
ao menos se respeite o prazo de
decadência de quatro meses para os
direitos exercitáveis por essa via.
O abuso se agravou ao ponto de
um Juiz da Fazenda Federal, em São
Paulo, ter determinado, por mandado, a
apreensão do dinheiro arrecadado pela
Recebedoria Federal, daquela Capital, em
certo dia, em flagrante e culposo descaso
pela impenhorabilidade das rendas
públicas".
Submetida a proposição ao estudo
das Comissões Técnicas da Câmara dos
Deputados, foi a mesma ali alterada,
passando, então, por fôrça de emendas
das Comissões de Constituição e Justiça
e de Serviço Público, a ter maior
amplitude, no que tange à sua área de
eficácia, uma vez que se aditou à mesma
disciplina relativa a servidores dos
Estados e Municípios.
Embora caiba à União, nos têrmos
da Constituição Federal, legislar sôbre
direito processual, temos dúvida quanto à
constitucionalidade da prescrição inserta
no artigo 1º do projeto, relativamente à
envolvência da situação de funcionários
estaduais e municipais, pois, no caso, não
nos parece norma de direito processual a
consubstanciada no citado preceito, já
que rata estritamente de processo de
pagamento
pelas
repartições
das
unidades federadas.
Assim, para que esta Comissão
possa apreciar o mérito da presente
proposição, requeremos seja, antes,
ouvida a douta Comissão de Constituição
e Justiça desta Casa, principalmente
sôbre a alteração, aprovada pela Câmara
dos Deputados, relativa à situação de
funcionários estaduais e municipais.
Sala das Comissões, em 23 de
novembro de 1965. – Silvestre Péricles,
Presidente Eventual – Sigefredo Pacheco,
Relator – José Leite – Antônio Carlos.
PARECER Nº 352, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
número 137, de 1965 (número 1.642-B-64
– Câmara), que dispõe sôbre o
pagamento dos vencimentos e vantagens
pecuniárias a servidores públicos civis,
assegurados por sentenças concessivas
de mandados de segurança e dá outras
providências.

da

Relator: Sr. Bezerra Neto
1. O presente projeto de lei é oriundo
mensagem número 425, de 13

990

Têrça-feira 3

de dezembro de 1963, do Senhor
Presidente da República, e dispõe sôbre
sentenças concessivas de seguranças a
servidores públicos civis e estatui
penalidades. Faz-se acompanhar de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
da Fazenda, e dela se vê que a
proposição constitui o propósito através
de uma disciplina legislativa, de restaurar
as linhas legais ultrapassadas pela má
exegese e contenha os excessos que tem
desnaturado o instituto do mandado de
segurança. A exposição denuncia as
distorções nos Estados, e por que não
dizermos no judiciário federal? Há um
pormenor, na espécie, que vem ao abono
da revolução vigente: depois de abril de
1964, como cessaram, no judiciário deste
país, as decisões condenando o erário a
indenizar servidores e outros postulantes
contra o poder público.
2. A Câmara dos Deputados inseriu
emendas, mas quanto a oportunidade do
projeto que o diga a Douta Comissão de
Serviço Público Civil.
A
Comissão
de
Constituição
e
Justiça
é
de
parecer
pela
constitucionalidade.
Sala das Comissões, em 10 de
março de 1956. – Milton Campos,
Presidente – Bezerra Neto, Relator –
Eurico Rezende – Gay da Fonseca –
Adalberto Lemos – Daniel Krieger.
PARECER Nº 353, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara número
137, de 1965 (número 1.642-B-64, na
Casa de origem), que dispõe sôbre o
pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias a servidores públicos civis,
assegurados por sentenças concessivas
de mandados de segurança e dá outras
providências.
Relator: Sr. Victorino Freire
O presente projeto, que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias a servidores
públicos civis, assegurados por sentença
concessivas de mandados de segurança,
volta ao estudo deste órgão técnico,
depois de ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça, sôbre os aspectos
de sua constitucionalidade e juridicidade.
Motivou a consulta à Comissão de
Justiça o fato de ter sido a proposição,
originária do Executivo, alterada pela
Câmara dos Deputados, para ser aditada
disciplina relativa à situação de servidores
estaduais e municipais.
Embora o citado órgão técnico não
se tenha pronunciado especificamente
sôbre as argüições constantes da
consulta, deve considerar-se superada a
dúvida levantada por esta Comissão,
diante do parecer que conclui pela
constitucionalidade do projeto.
Assim, porque, no mérito, nada
exista que contriindique o acolhimento do
projeto, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de
março de 1966 – Adalberto Sena,
Presidente Eventual – Victorino Freire,
Relator – Manoel Villaça – José Feliciano.
PARECER Nº 354, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 137, de
1965 (número 1.642-B-64, na Casa de
origem), que dispõe sôbre o pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias
a servidores públicos civis, assegurados
por sentenças concessivas de mandados
de segurança e dá outras providências.
Relator: Sr. Gay da Fonseca
1. O presente projeto é oriundo de
mensagem do Poder Executivo, de
número 424ª de 1963, que se baseou em
sugestões de uma exposição de motivos
do então Ministro da Fazenda, Professor
Carvalho Pinto.
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Desta exposição, merece destaque
este trecho: "Forçoso e constatar, Senhor
Presidente, que os Juízes da Fazenda
Federal, em vários Estados, têm praticado
o instituto de mandado de segurança com
um relatório incompatível com sua justa
configuração legal, utilizando-o como
meio para o pagamento coercivo e
imediato de vultosas somas a setores
numerosos do funcionalismo, à inteira
revelia das normas constitucionais sôbre
a execução de dívidas contra a Fazenda
e das normas de contabilidade pública.
Urge disciplina legislativa que restaure
lindes legais ultrapassadas pela má
exegese e contenha os excessos que têm
desnaturado as finalidades daquele
instituto processual".
2. A Câmara dos Deputados, por
emendas estandeu o disciplinarmente
contido no processo aos processos de
servidores estaduais e municipais.
As demais Comissões técnicas do
Senado, e às quais competia apreciar a
matéria, pronunciaram-se favoràvelmente
ao presente projeto de lei.
A Comissão de Finanças é de
parecer favorável à sua aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de
abril de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente – Gay da Fonseca, Relator –
Manoel Villaça – Eugênio Ramos –
José Leite – Victorino Freire – Adolfo
Franco – Wilson Gonçalves – – Diomício
Gondim.
PARECERES NS. 355, 356, 357, 358 E
359, DE 1966
PARECER Nº 355, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 47, de 1954 (nº 1.875-B-60, na
Câmara), que concede aos servidores
das Estradas de Ferro Santos a Jundiaí e
Leopoldina a faculdade de optarem pela
qualidade de funcionários, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Silvestre Péricles.
De iniciativa do Poder Executivo, o
presente projeto outorga aos servidores
das Estradas de Ferro Santos-Jundiaí
e Leopoldina, admitidos até a entrega
das ferrovias à Rêde Ferroviária Federal
S.A., a faculdade de optarem pela
qualidade de funcionários a serem
classificados na forma da legislação em
vigor.
As razões que levaram o Govêrno
Federal
a
propor
a
medida
consubstanciada
no
projeto
estão
antecipadas no seguinte tópico da
Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem:
"Tendo chegado ao conhecimento
dêste Ministério que a situação dos
ferroviários da Estrada de Ferro
Leopoldina e da Estrada de Ferro SantosJundiaí vem criando embaraços à
aprovação do parágrafo único do artigo
82 do Projeto de Lei referente a
reclassificação de cargos em virtude de
sua redação em caráter compulsório,
venho propor seja o assunto considerado
de maneira a conciliar os interêsses não
só dos servidores dessas ferrovias, como
das demais classes sindicalizadas.
Na discussão e votação do projeto
de reclassificação de cargos verificou-se
grande celeuma em tôrno dêsse
dispositivo, por determinar o mesmo a
classificação obrigatória na qualidade de
funcionários, na forma do texto do artigo,
de todos os servidores das referidas
estradas ao tempo da encampação pela
União e os por esta admitidos até a
entrega das ferrovias à Rêde Ferroviária
Federal S.A."
Como se observa, a providência
constante da proposição, certo, por
cogitar da transformação do regime
jurídico do pessoal das referidas
ferrovias, fazendo-o ingressar no siste-

ma estatutário do servidor público civil,
acarretará ônus ao erário, à vista dos
novos direitos que aos mesmos serão
adjudicados.
Desta sorte, para que esta Comissão
possa apreciar a matéria nas implicações
relativas ao seu mérito, necessário se
torna a prévia audiência da Comissão
de Constituição e Justiça, no exame
dos
aspectos
vinculados
à
sua
constitucionalidade e juridicidade.
Assim, opino, preliminarmente, pela
audiência da Douta Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 23 de julho
de 1964. – Aloysio de Carvalho,
Presidente; Silvestre Péricles, Relator;
Padre Calazans e Melo Braga.
PARECER Nº 316, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei nº 47, de
1964 (nº 1.375-B-60, na Câmara), que
concede aos servidores das Estradas de
Ferro Santos e Jundiaí e Leopoldina a
faculdade de optarem pela qualidade de
funcionários e dá outras providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Para que se pronuncie esta
Comissão sôbre a constitucionalidade do
presente projeto de lei chega o mesmo a
êste órgão, em respeito a parecer aprovado
na Comissão do Serviço Público Civil.
2. Originou-se o projeto em aprêço
numa mensagem ao Congresso Nacional,
de 1960, do então Presidente da
República, que fez anexar Exposição de
Motivos do Ministro da Viação e Obras
Públicas, Sr. Ernane do Amaral Peixoto.
3. Trata-se da aplicação da Lei
número 3.780 de 12 de julho de 1960,
sôbre reclassificação de cargos e que
suscitou controvérsias quando o projeto
correspondente ainda era discutido na
Câmara. O parágrafo único do art. 82
dava o caráter de compulsoriedade no
aproveitamento dos servidores da Estrada
de Ferro Santos a Jundiaí, e da Estrada
de Ferro Leopoldina, admitidos ao tempo
da encampação pela União e os por esta
admitidos até a entrega das ferrovias à
Rêde Ferroviária Federal, como funcionários.
O projeto visa dar a forma de opção
a ser usada por aquêles funcionários.
4.
A
proposição
entendemos
constitucional, mas é de tôda conveniência
seja ouvido a respeito o Senhor Ministro da
Viação e Obras Públicas, sôbre a matéria,
visto a transcorrência de quatro anos da
iniciativa ora examinada e estar sendo
adotada uma política de profundas
modificações na situação do pessoal da
Rêde Ferroviária S.A.
A Comissão de Constituição é de
parecer seja a matéria convertida em
diligência para os fins supramencionados.
Sala das Comissões, em 12 de agôsto
de 1964. – Wilson Gonçalves, Presidente;
Bezerra Neto. Relator: Jefferson de Aguiar;
Edmundo Levi; Aloysio de Carvalho e
Argemiro de Figueiredo.
PARECER Nº 357, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o projeto de Lei nº 47, de
1964 (nº 1.875-B-60 – Câmara), que
concede aos servidores das Estradas de
Ferro Santos a Jundia e Leopoldina a
faculdade de optarem pela qualidade de
funcionários e dá outras providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto
Sôbre a constitucionalidade do
presente projeto de lei já se manifestara
favoràvelmente esta Comissão, mas dela
surgiu a iniciativa de uma diligência, ou
seja a de ouvir-se a respeito o Ministério
da Viação e Obras Públicas.
2. A proposição é de iniciativa
do Poder Executivo, Mensagem nº
141, de 18 de maio de 1960, do Senhor
Presidente da República, acompa-
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nhada da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro da Viação e Obras Públicas.
3. A resposta à diligência não chega
a vulnerar a constitucionalidade da
proposição, diz em suma respeito à sua
inoportunidade, pois o govêrno estaria
para a espécie, elaborando projeto
amplo e difinitivo (fls. 21).
Sôbre a oportunidade ou não do
projeto, nos têrmos regimentais, duas
Comissões especificas devem falar: a
Comissão de Serviço Público Civil e a de
Legislação Social. Pelo exposto esta
Comissão reafirma a constitucionalidade
do projeto.
Sala das Comissões, em 16 de
março de 1966. – Milton Campos,
Presidente; Bezerra Neto, Relator; Wilson
Gonçalves; Jefferson de Aguiar; Gay da
Fonseca e Afonso Arinos.
PARECER Nº 358, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o projeto de Lei da Câmara nº
47, de 1964 (nº 1.875-B, de 1960, na
Casa de origem), que concede aos
servidores das Estradas de Ferro Santos
a Jundiaí e Leopoldina a faculdade de
optarem pela qualidade de funcionários, e
dá outras providências.
Relator: Sr. Adalberto Sena
O presente projeto, de iniciativa do
Poder Executivo, concede aos servidores
das Estradas de Ferro Santos-Jundiaí e
Leopoldina a faculdade de optarem pela
qualidade de funcionários, desde que
admitidos ao tempo da encampação pela
União ou até a entrega das ferrovias à
Rêde Ferroviária Federal S.A.
A Comissão de Constituição e
Justiça, embora se manifestando pela
constitucionalidade do projeto, julgou
oportuno fôsse solicitado o ponto de vista
do Ministério da Viação e Obras Públicas,
tendo em conta a vinculada da matéria
ao âmbito de competência daquela
repartição do Govêrno Federal.
O Ministério da Viação e Obras
Públicas, em resposta à audiência
solicitada, manifestou-se contràriamente
ao projeto, fundamentando essa objeção
no fato de estar o Governo empenhado
na elaboração de um estatuto próprio
para disciplinar as atividades dos
ferroviários em geral.
Além do mais, segundo se constata
na Exposição de Motivos do Interventor
da Rêde Ferroviária Federal S.A., o
pronunciamento ministerial funde-se em
argumento de ordem técnico-jurídica,
expresso nos seguintes têrmos:
"...que seria um autêntico retrocessa
no ordenamento jurídico da RFFSA, caso
tenha êxito a pretensão. A própria história
da Rêde nos proporciona elementos
convincentes de que a instituição da Rêde
Ferroviária teve como principal escopo
a organização de uma sociedade
eminentemente comercial, sujeitos todos
os seus empregados ao regime contratual
de trabalho".
Em face do exposto, e tendo em conta
a nova manifestação do Govêrno, contrária
ao projeto, opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, em 13 de abril
de 1966. – Victorino Freire, Presidente;
Adalberto Sena, Relator; Manoel Villaça e
Antônio Carlos.
PARECER Nº 359, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 1964
(nº 1.875-B, de 1960, na Casa de origem),
que concede aos servidores das Estradas
de Ferro Santos e Jundiaí e Leopoldina a
faculdade de optarem pela qualidade de
funcionários, e dá outras providências.
Relator: Sr. Adolfo Franco.
O presente projeto, de iniciativa do
Poder Executivo, concede aos servidores
das Estradas de Ferro Santos a

Têrça-feira 3
Jundiaí e Leopoldina, admitidos ao tempo
da encampação pela União e os por esta
admitidos até a entrega das ferrovias à
Rêde Ferroviária Federal S. A., a
faculdade de optarem pela qualidade de
funcionários a serem classificados na
forma da legislação vigente.
A proposição, examinada pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de
Serviço Público Civil, recebeu pareceres
contrários dêsses órgãos técnicos, à vista
de informações do Poder Executivo, que
aconselham essa solução.
Nesse
passo,
a
informação
governamental diz que se cuida, na
esfera do Executivo, da elaboração de um
estatuto
próprio,
disciplinados
das
atividades dos ferroviários em geral, e
que a medida constante do projeto
constituia um autêntico retrocesso, no
ordenamento jurídico da RFFSA.
Como se vê, a esta Comissão não
cabe outra alternativa senão a de
acompanhar o ponto de vista dos órgãos
técnicos incumbidos do exame do mérito
da matéria, opinando, também, pela
rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente; Adolpho Franco, Relator;
Domício Gondim; José Leite; Lobão da
Silveira; Eugênio Barros; Gay da
Fonseca; Wilson Gonçalves e Manoel
Villaça.
PARECERES NS. 360, 361, 362 E 363,
DE 1966
PARECER Nº 360, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 72-64. Dispõe sôbre a contratação de
obras e serviços pelo Poder Público com
nações ou entidades estrangeiras e com
organizações internacionais, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O projeto nº 72, de 1964, já mereceu
o pronunciamento desta Comissão, que
concluiu pela injuridicidade da proposição
(parecer nº 19, 1965).
Inconformado, como se vê do
discurso que proferiu (DCN de 12-3 de
1965), o ilustre Senador José Ermírio de
Moraes requereu e obteve do Plenário o
reexame de matéria (requerimento nº 33,
de 17-3-1965).
O Ministério das Relações Exteriores
informa que a preceituação colimada no
projeto não poderá alcançar as obras que,
em favor das missões diplomáticas, vem
contratando no exterior, lembrando a
audiência dos Ministérios da Viação e
Obras Públicos e do Planejamento. (SRCBA-PDF-DCFT-45-560, de 13 de outubro
de 1965).
O Ministério da Viação e Obras
Públicas transmitiu ao Relator o
pronunciamento
do
Conselho
de
Coordenação e Planejamento e da
Assessoria Jurídica do Ministério (Aviso
nº 252, de 5 de agôsto de 1965), nestes
têrmos:
"Através de suas manifestações,
surgem aquêles órgãos, como contribuição
desta Secretaria de Estado ao estudo de
assunto em aprêço, modificações naquele
projeto, que, após o pronunciamento dessa
douta
Comissão,
sôbre
sua
constitucionalidade e juridicidade, será
levado, simultâneamente, à apreciação das
Comissões de Relações Públicas e de
Finanças, quando, então, melhor se poderá
inferir de sua oportunidade ou não, tendo em
vista que de um lado estão os interêsses de
entidades privadas, nacionais e estrangeiras,
e, de outro, os da União.
Embora
sem
as
endossar
plenamente, dada a complexidade da
matéria, em face dos interêsses em jôgo,
afigura-se-me oportuno transmitir-Ihe as
aludidas sugestões desta Secretaria de
Estado que, de certo modo, estão, liga-
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das, juntamente com a proposição
daquêle parlamentar, ao Código de
Contabilidade da União em Plena
vigência, mas algo obsoleto, datando de
1922, sob múltiplos aspectos, tanto assim
que houve o Poder Executivo por bem
encaminhar mensagem ao Congresso
Nacional, propondo a atualização daquele
código, acompanhada de anteprojeto de
diploma legal, que se transformou, na
Câmara dos Deputados, onde se
encontra em tramitação, no Projeto de Lei
nº 1.405-63, circunstância esta que,
plausivelmente,
será
levada
em
consideração por V. Ex.ª e pelos demais
membros dêsse colendo órgão."
Reexaminando o projeto nº 72-65, a
Comissão de Constituição e Justiça,
opina pela aprovação do seguinte:
SUBSTITUTIVO DO PROJETO
EMENDA Nº 1 – CCJ
Art. 1º. As pessoas jurídicas de direito
público ou as entidades autárquicas poderão
contratar obras e serviços de qualquer
natureza, no território nacional, com entidades
estrangeiras ou organizações internacionais,
obedecendo as seguintes condições:
I – as obras e serviços serão
contratados após prévia realização de
concorrência pública, na forma da lei,
salvo as que se relacionem com a
segurança nacional, que só poderão ser
contratadas por pessoas físicas ou
jurídicas nacionais;
II – aos preços apresentados por
entidades estrangeiras ou organizações
internacionais poderá ser cobrado um
adicional de até 10% (dez por cento), que
constituirá um fundo para incentivo às
atividades econômicas nacionais, a
crédito do Ministério Extraordinário do
Planejamento e Coordenação Econômica;
III – prova de idoneidade da entidade
estrangeira ou organização internacional,
mediante declaração de autoridade
competente do Govêrno sob cuja
jurisdição estiver.
Art. 2º. Os contratos em execução na
data da publicação desta lei não serão
prorrogados ou renovados, caso não sejam
atendidas ao determinações desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Comisões, 10 de novembro
de 1965. – Wilson Gonçalves, Presidente;
Jefferson Aguiar, Relator; Heribaldo
Vieira; Edmundo Levi; Bezerra Neto; e
Menezes Pimentel.
PARECER Nº 361, DE 1966
Da
Comissão
de
Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 72, de 1964, que dispõe sôbre
contratação de obras e serviços pelo
Poder Público com nações ou entidades
estrangeiras
e
com
organizações
internacionais, e dá outras providências.
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
O nobre Senador Ermírio de Morais
apresentou projeto de lei dispondo sôbre
a contratação, pelos órgãos do Poder
Público, nas esferas federal, estadual e
municipal, de obras e serviços, com
nações ou entidades estrangeiras ou com
organizações internacionais.
A Comissão de Constituição e Justiça
opinou pela sua rejeição, sob o fundamento de
que uma lei interna "não pode regular relações
entre nações soberanas", e acrescentou que a
proposição seria aceitável se se limitasse a
estabelecer normas para os casos de relação
contratual entre o Poder Público e entidades
estrangeiras.
Incluído na ordem do dia, o autor da
proposição requereu o adiamento da
votação e pediu o reexame da matéria
pela Comissão de Constituição e Justiça
tendo em vista as considerações por êle
expendidas da tribuna do Senado.

De volta à Comissão de Justiça, seu
relator, Sr. Senador Jefferson de Aguiar,
resolveu pedir o pronunciamento do
Itamarati sôbre a matéria.
Em resposta, o Ministério das
Relações Exteriores observa que a
"redação do projeto e sua justificação
permitem concluir pela intenção do
legislador de limitar ao território nacional a
aplicação das medidas propostas" e
acentua que, no caso das contratações
de obras de execução no exterior em
imóveis que administra ou para a
construção de prédios destinados a sede
de missões diplomáticas ou repartições
consulares, a aplicação dos dispositivos
do projeto de lei tornar-se-ia impossível.
Foi ouvido então o Ministério da
Viação e Obras Públicas, que ofereceu
sugestões em substitutivo aprovado por
aquêle órgão técnico.
Somos,
assim,
favoráveis
a
aprovação do substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, – Benedito
Valladares, Presidente – Menezes
Pimentel, Relator – Ruy Carneiro –
Argemiro de Figueiredo – Pessoa de
Queiroz – Vivaldo Lima – Oscar Passos.
PARECER Nº 362, DE 1966
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 72, de 1964,
que dispõe sôbre a contratação de obras
e serviços pelo poder Público com nações
ou entidades estrangeiras e com
organizações internacionais, e dá outras
providências.
Relator: Sr. José Leite.
O Projeto, de autoria do nobre
Senador José Ermírio, enumera em seu
art. 1º normas a serem seguidas pelo
Poder Público ao contratar obras e
serviços de qualquer natureza com
nações ou entidades estrangeiras.
Em seu artigo 2º estabelece o
projeto que só as entidades nacionais
podem receber financiamento de Bancos
ou instituições de crédito estabelecidos no
país para a execução de obras e serviços
de que trata.
Pelo art. 3º fica proibida a renovação
ou prorrogação dos contratos "porventura
vigorantes na data da vigência desta Lei e
que a contrariem".
Examinando
o
Projeto
pela
Comissão de Constituição e Justiça,
recebeu parecer pela rejeição por
injuridicidade. Voltou, porém, à mesma
Comissão por havê-lo requerido seu autor
para nôvo exame. O nobre Relator,
Senador Jefferson de Aguiar, pediu o
pronunciamento dos Ministérios das
Relações Exteriores e Viação e Obras
Públicas.
O Ministério das Relações Exteriores,
achando, embora, que "não caberia ao
Itamaraty examinar mais extensamente o
assunto" porque "a redação do projeto e sua
justificação permitem concluir pela intenção do
legislador de limitar ao território nacional a
aplicação das medidas propostas", ressalta
em sua informação que "aquêle Ministério
contrata obras de execução no exterior em
imóveis que administra ou para a construção
de prédios destinados a sede de Missões
Diplomáticas ou Repartições Consulares" e
que, "na quase totalidade dêsses casos,
tornar-se-ia impossível aplicar os dispositivos
do projeto de lei".
O Ministério de Viação e Obras
Públicas
através
da
Assessoria
manifesta-se pela modificação da redação
do Item II do art. 1º do projeto, que está
assim redigido:
"II – antes do julgamento da
concorrência pública será somada
aos preços propostos por nações
ou
entidades
estrangeiras,
ou
organizações
internacionais,
a
percentagem de 10% (dez por cento)
sôbre esses preços, a título de in-
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centivo
às
atividades
econômicas
nacionais. No exame dêsse item diz um
dos assessôres: "O art. 1º item II poderia
tornar-se
inócuo
se
a
emprêsa
estrangeira apresentasse seu preço ou
orçamento descontados de 10%".
Diz ainda:
"Além disso, o artigo não esclarece
se os 10% seriam incorporados ao preço
ou orçamento da emprêsa estrangeira,
caso as empresas nacionais não
ganhassem a concorrência na forma
dêsse artigo".
Examinando novamente o Projeto
e
tendo
em
consideração
as
informações,
o
nobre
Senador
Jefferson
de
Aguiar
apresentou
substitutivo que foi adotado pela douta
Comissão de Constituição e Justiça.
A redação do substitutivo, sem
alterar o objetivo visado pelo nobre
autor do projeto, precisou que
as
normas
estabelecidas
devem
ser seguidas para os contratos
de obras e serviços "no território
nacional, com entidades estrangeiras
ou
organizações
internacionais"
e
no
item
II
deu
destinação
ao acréscimo de 10%, "que constituirá
um fundo para incentivo às atividades
econômicas nacionais, a crédito do
Ministério
Extraordinário
do
Planejamento
e
Coordenação
Econômica".
O substitutivo no seu item II,
estabelece a exigência de prova de
idoneidade de entidade estrangeira ou
organização
internacional,
mediante
declaração de autoridade competente do
Govêrno sob cuja jurisdição estiver.
Do exame do Projeto e do
Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça conclui a Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas pela aprovação do Substitutivo.
Sala das Comissões, em 24 de
março de 1966. – Dix-Huit Rosado,
Presidente – José Leite, Relator – Arnon
de Mello – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 363, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei do Senado número 72, de
1964, que dispõe sôbre a contratação de
obras e serviços pelo Poder Público com
nações ou entidades estrangeiras e com
organizações internacionais, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O projeto, de autoria do nobre
Senador José Ermírio de Morais fixa
normas (artigo 1º) para os contratos de
órgãos do Poder Público, referentes a
obras e serviços de qualquer natureza,
com nações, entidades estrangeiras e
organizações internacionais.
Determina que sòmente entidades
nacionais poderão receber financiamento
de Bancos ou instituições de crédito
estabelecidos no país (artigo 2º), para a
execução de obras e serviços de que
trata a lei.
Dispõe ainda que os contratos
porventura vigorantes na data de vigência
da lei e que a contrariem (artigo 3º) não
serão, em caso algum, renovados ou
prorrogados.
Diz o texto justificador da proposição
que a indústria brasileira já atingiu alto
grau de desenvolvimento técnico, não
mais se justificando a contratação de
obras e serviços com emprêsas ou
entidades estrangeiras.
Nada mais justo do que a
participação estrangeira, ou organizações
internacionais
nos
empreendimentos
internos do país – são ainda palavras do
Autor da propositura – porém não se pode
obscurecer a injustiça flagrante, ao vedarse a participação nacional nesses
empreendimentos. E o projeto visa a criar,
com referência ao assunto, condições que
melhor atendam ao interêsse público.
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Em 1º de dezembro de 1964 a
Comissão de Constituição e Justiça
opinou pela rejeição do projeto, "por
injuridicidade".
O Autor do projeto alcançou
aprovação, em 17 de março de 1965,
para requerimento, no qual solicitara a
volta da propositura à Comissão de
Justiça, para um reexame à luz de
consideração concernentes à matéria,
por êle expendidas em plenário.
A Comissão de Constituição e
Justiça decidiu, então, ouvir sôbre o
assunto os Ministérios da Viação e Obras
Públicas e das Relações Exteriores.
O
nôvo
pronunciamento
da
Comissão de Constituição e Justiça
ocorreu a 10 de novembro de 1965. O
Relator propôs e êsse Órgão Técnico
manifestou-se pela adoção de um
substitutivo.
A Comissão de Relações Exteriores,
em 24 de novembro de 1965, e a
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, em 24 de março de
1966, tomaram posição favorável ao
substitutivo da Comissão de Justiça.
Concluímos pois tendo em vista os
fatos expostos, opinando pela aprovação
do Projeto de Lei ora examinado, com a
adoção do substitutivo a êle oferecido
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Pessôa de Queirós,
Presidente. – Wilson Gonçalves, Relator.
– José Leite. — Eugênio Barros. – Lobão
da Silveira. – Manoel Villaça. – Adolpho
Franco. – Gay da Fonseca. – Domício
Gondim, vencido.
PARECERES NS. 364, 365, 366 E 367,
DE 1966
PARECER Nº 364, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei do Senado
número 49, de 1964, que concede título
de Sanitarista ou Puericultor a estudantes
de Medicina e o de Auxiliar de
Puericultura
aos
diplomados
em
Pedagogia por Faculdade de Filosofia.
Relator: Sr. Josaphat Marinho.
O presente projeto autoriza o
Poder Executivo a conceder o título de
Sanitarista
ou
Puericultor
"aos
estudantes que, tendo concluído o 4º
ano em curso de Medicina, cumpram
um estágio mínimo de três meses
em serviço sanitário ou de higiene
infantil em estabelecimento oficial"
(artigo 1º).
De outro lado, determina que "aos
diplomados
em
Pedagogia
por
Faculdade de Filosofia oficial ou
reconhecida em cujo currículo conste o
ensino de Puericultura, específico ou
integrado no programa de Biologia
Educacional, e que cumpram estágio
mínimo de um mês em serviços oficiais
de Higiene Infantil, concederá o Poder
Executivo o título de Auxiliar de
Puericultura" (artigo 2º).
Prescreve ainda o projeto que ao
Conselho Federal de Educação compete
reformular e adaptar os currículos das
Faculdades de Medicina e Filosofia a fim
de assegurar habilitação aos títulos
previstos (artigo 3º).
Finalmente, "aos diplomados com os
benefícios desta lei fica assegurado,
quando de seu aproveitamento no serviço
público, o nível correspondente ao curso
superior de quatro anos, sendo-lhes
atribuídas funções subordinadas às de
Médico Sanitarista e Médico Puericultor"
(artigo 4º).
2. Como se vê, a proposição tem
implicações múltiplas, no domínio do
ensino como nas atividades profissionais
vinculadas Medicina, interferindo no
âmbito de várias leis, cujos sistemas
poderão ser por ela alterados.
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3. Diante disso, e considerando os
aspectos técnicos que a matéria envolve
para elaboração de lei clara, prudente e
concordante aos sistemas em vigor –
opinamos, preliminarmente, por diligência,
para que seja solicitado o pronunciamento
do Ministério da Saúde e do de Educação
e Cultura.
Sala das Comissões, em 1 de
dezembro de 1964. – Afonso Arinos,
Presidente. – Josaphat Marinho, Relator.
– Jefferson de Aguiar. – Menezes
Pimentel. – Aloysio de Carvalho. –
Edmundo Levi.
PARECER Nº 365, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, ao projeto de lei do Senado
número 49, de 1964, que concede titulo
de Sanitarista ou Puericultor a estudantes
de Medicina e o de auxiliar de
Puericultura
aos
diplomados
em
Pedagogia por Faculdade de Filosofia.
Relator: Sr. Josaphat Marinho.
1. O presente projeto – assinalamos
no primeiro parecer emitido – autoriza o
Poder Executivo a conceder o título de
Sanitarista ou Puericultor "aos estudantes
que, tendo concluído o 4º ano do curso de
Medicina, cumpram um estágio mínimo
de três meses em serviço sanitário ou de
higiene infantil em estabelecimento oficial"
(artigo 1º).
De outro lado, determina que "aos
diplomados em Pedagogia por Faculdade
de Filosofia oficial ou reconhecida em
cujo currículo conste o ensino de
Puericultura, específico ou integrado no
programa de Biologia Educacional, e que
cumpram estágio mínimo de um mês em
serviços oficiais de Higiene Infantil,
concederá o Poder Executivo o título de
Auxiliar de Puericultura" (artigo 2º).
Prescreve ainda o projeto que ao
Conselho Federal de Educação compete
reformular e adaptar os currículos das
Faculdades de Medicina e Filosofia a fim
de assegurar habilitação aos títulos
previstos (artigo 3º)
Finalmente, "aos diplomados com os
benefícios desta lei fica assegurado,
quando de seu aproveitamento no serviço
público, o nível correspondente ao curso
superior de quatro anos, sendo-lhes
atribuídas funções subordinadas às de
Médico Sanitarista e Médico Puericultor"
(art. 4º).
2. Como se vê, a proposição tem
implicações múltiplas, no domínio do
ensino como nas atividades profissionais
vinculadas à Medicina, interferindo no
âmbito de várias leis, cujas sistemas
poderão ser por ela alterados.
3. Diante disso, e considerando os
aspectos técnicos que a matéria envolve
para elaboração de lei clara, prudente e
concordante com os sistemas em vigor –
opinamos, preliminarmente, por diligência,
para que seja solicitado o pronunciamento
do Ministério da Saúde e do de Educação
e Cultura".
4. Aprovado êsse parecer, foi
solicitado o pronunciamento das dois
Ministérios, que acabam de manifestar-se
contràriamente ao projeto.
O entendimento do Departamento
Nacional de Saúde e o do Conselho
Federal de Educação não expressamente
condenatórios do projeto, inclusive por
invalidar a sistemática dos cursos de
especialização.
O primeiro órgão observa, a par de
outras considerações, que:
"a formação de pessoal para
os serviços de saúde, inclusive os
de proteção à maternidade e à infância,
deve,
no
estado
atual
de
nossas necessidades e de nosso
desenvolvimento, visar, em seu aspecto
específico, e pessoal preparado em
nível de pós-graduação universitária
e de nível médio, mas não a um tipo

intermediário, que não se enquadraria
nem
numa
nem
noutra
dessas
categorias".
O Conselho Federal de Educação,
por sua vez, depois de invocar a lei a
respeito da matéria, de modo particular a
disciplinadora da situação dos "médicos
puericultores" e dos "auxiliares de
puericultura", pondera:
"A intercalação, entre êsses dois
níveis, de um terceiro tipo de profissional,
de nível superior, com tempo de formação
não especializada correspondente a 4
anos de curso universitário, e com
estágios especializados de 3 meses ou de
1 mês, respectivamente, quebra a
sistemática estabelecida e não nos
parece corresponder, do ponto de vista
técnico, a nenhuma real vantagem para o
desenvolvimento dos trabalhos de saúde
pública. Doutra parte, importaria em
perturbar a formação dos estudantes de
medicina, que seriam levados a
interromper o curso, ou a exercer as
atividades descritas apenas nas férias da
4ª para a 5ª e da 5ª para a 6ª séries.
Além disso, a nomenclatura
proposta é sumamente inconveniente,
pois
o
têrmo
"Auxiliar
de
Puericultura", como ficou dito, já
existe em Lei e corresponde a um
técnico auxiliar de nível médio, e os
títulos
de
"Sanitarista"
ou
"Puericultor",
prestar-se-iam
a
confusão
com
os
de
médicosanitarista
e
médico-puericultor",
e, nos lugares onde não existissem
estes, poderiam ensejar atuação
profissional prematura e de padrão
técnico incerto, quando, com mais
um
ou
dois
anos
de
curso
(dependendo de fazê-lo em 5 ou 6
anos) estaria o estudante de medicina
habilitado a inscrever-se no curso
regular de Saúde Pública ou de
Puericultura,
com
as
vantagens
técnicas
decorrentes
de
uma
especialização pós-graduada regular
e sistemática, de 12 meses completos
de duração".
Como se vê, os pronunciamentos
técnicos revelam a inadmissibilidade do
projeto, por desfigurar o sistema da
legislação vigente.
5. Nestas condições, somos de
parecer que o projeto deve ser rejeitado,
por prejudicar o sistema da legislação
específica em vigor.
Sala das Comissões, em 30 de
novembro de 1965. – Wilson Gonçalves,
Presidente – Josaphat Marinho, Relator –
Antônio Balbino – Ruy Carneiro – Bezerra
Neto – Edmundo Levi.
PARECER Nº 366 DE 1966
Da Comissão de Educação e
Cultura sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 49, de 1964, que concede
aos estudantes que tenham concluído
a 4ª série das Faculdades de
Medicina e estágio em serviço
sanitário oficial o título de Sanitarista
ou Puericultor e aos diplomados em
Pedagogia, com estágio em serviço
de Puericultura, o de Auxiliar de
Puericultura.
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
O Sr. Senador Melo Braga, tendo em
vista, entre outros motivos, "a carência de
técnicos habilitados para executar os
grandes planos que estão sendo ou que
venham a ser
elaborados pelas
autoridades sanitárias" e "com o fim de
proporcionar êsse elemento humano
indispensável à campanha de redenção
do nosso povo contra a doença..." propôs,
pelo presente projeto, as 4 seguintes
medidas:
1) que seja concedido o título
de Sanitarista ou Puericultor aos
estudantes das Faculdades de Medicina
que após concluir a 4ª série, estagiam
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por três meses no mínimo em serviço
sanitário oficial;
2) que o Poder Executivo conceda o
título de Auxiliar de Puericultura aos
diplomados nos cursos de Pedagogia das
Faculdades de Filosofia de cujo currículo
conste o ensino de Puericultura e que
cumpram estágio mínimo de um mês em
serviço oficial de Higiene Infantil;
3) que o Conselho Federal de
Educação, à vista do que ficou
preceituado, reformule e adapte os
currículos dos Cursos de Medicina e de
Filosofia, a fim de que os seus
diplomados possam receber formação
técnica e profissional que lhes assegure
os títulos acima referidos.
4) que aos beneficiários do projeto
seja assegurado, "quando de seu
aproveitamento no serviço público, o nível
correspondente ao de curso superior de
quatro anos, sendo-lhes atribuídas
funções subordinadas às de Médico
Sanitarista e Médico Puericultor, onde os
houver".
Os pareceres proferidos pelos
Ministérios da Saúde e da Educação e
Cultura, por solicitação da douta
Comissão de Constituição e Justiça, são
acordes em contrariar os objetivos do
projeto, por diversas razões.
Assim, o Departamento Nacional de
Saúde condenou expressamente as
medidas preconizadas no projeto por
invalidarem elas a sistemática dos cursos
de especialização de pessoal sanitário,
vigente há cêrca de 23 anos, criando um
tipo intermediário de formação de
pessoal, para os serviços de saúde, que
não se enquadra nem no tipo de
formação de pós-graduação universitária,
nem no de nível médio, considerados, até
hoje, suficientes ao desenvolvimento dos
serviços sanitários do país.
Por seu turno, o Colendo Conselho
Federal de Educação, reportando-se a
legislação em vigor, referente a formação
dos Médicos Puericultores e aos Cursos
de treinamento de Auxiliares de
Puericultura, entende que a intercalação
de terceiro tipo de profissional, de nível
superior, proposta no projeto, com tempo
de
formação
não
especializada,
correspondente a 4 anos de curso
universitário,
e
com
estágios
especializados de 3 meses e de 1 mês,
respectivamente, quebra a sistemática
estabelecida e não parece corresponder,
de ponto-de-vista único, a nenhuma real
vantagem para o desenvolvimento dos
trabalhos de saúde pública. "Doutra parte,
importaria em perturbar a formação dos
estudantes de medicina, que seriam
levados a interromper o curso, ou a
exercer as atividades descritas apenas
nas férias da 4ª para a 5ª e da 5ª, para a
6ª séries".
"Além disso, conclui a Câmara de
Ensino Superior, do Conselho Federal de
Educação, a nomenclatura proposta é
sumamente inconveniente, pois o têrmo
"Auxiliar de Puericultura" como ficou, já
existe em Lei e corresponde a um técnico
auxiliar de nível médio e os títulos de
"Sanitarista" ou "Puericultor" prestar-seiam a confusão com os de "médicosanitarista e médico-puericultor", e, nos
lugares onde não existissem êstes,
poderiam exercer atuação profissional
prematura e de padrão técnico incerto,
quando com mais um dois anos de
cursos, (dependendo de fazê-lo em 5 ou 6
anos) estaria o estudante de medicina
habilitado a inscrever-se no curso regular
de Saúde Pública ou de Puericultura,
com as vantagens técnicas decorrentes
de uma especialização pós-graduação da
regular e sistemática, de 12 meses
completos de duração".
À vista do exposto, não obstante
reconhecer e louvar os altos desígnios
do projeto, a Comissão de Educação
e Cultura, atendendo sobretudo às
fortes razões de ordem educacional
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que militam contra êle, opina pela sua
rejeição.
Sala das Comissões, em 19 de abril,
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Menezes Pimentel, Relator.
– Gay da Fonseca. – Josaphat Marinho. –
Antônio Carlos.
PARECER Nº 367, DE 1966
Da Comissão de Saúde sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 49, de 1964,
que concede aos estudantes que tenham
concluído a 4ª série das Faculdades de
Medicina e estágio em serviço sanitário
oficial o título de Sanitarista ou Puericultor
e aos diplomados em Pedagogia, com
estágio em serviço de Puericultura, o de
Auxiliar de Puericultura.
Relator: Senhor Senador Adalberto
Sena.
O presente projeto de Lei do
Senado, de autoria do Senador Melo
Braga, determina sejam concedidos
títulos de Sanitarista ou Puericultor aos
estudantes de medicina que, tendo
concluído o quarto ano, cumpram num
estágio de três meses em Serviço
Sanitário ou de higiene infantil em
estabelecimento oficial.
Aos diplomados em Pedagogia pela
Faculdade de Filosofia oficial ou
reconhecida, em cujo currículo conste o
ensino da Puericultura específica ou
integrado no programa de Biologia
Educacional e que cumpram estágio
idêntico ao anteriormente citado, será
concedido o título de Auxiliar de
Puericultura.
Ao mesmo tempo, determina o
projeto reformulação do currículo das
Faculdades de Medicina e de Filosofia
para adaptação ao que dispõe.
Além disso, assegura aos beneficiários
desta lei o nível correspondente ao de curso
superior de quarto ano, quando ingressando
no serviço público.
O projeto é amplo e estende os seus
efeitos a vários setores da administração
pública. Por iniciativa das Comissões
Técnicas que em primeiro lugar examinaram
a proposição, foram ouvidos vários órgãos
do Govêrno, de atribuições específicas,
todos opinando contra a sua aprovação, por
motivos vários e ponderáveis.
Também
foram
contrários
os
pareceres das Comissões do Senado,
motivo pelo qual, mesmo compreendendo
o alto espírito que determinou a
elaboração do projeto, a Comissão de
Saúde é de parecer que deve êle ser
rejeitado.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de 1966. – Manoel ViIlaça, Presidente. –
Adalberto Sena, Relator. – Pedro
Ludovico.
PARECERES NS. 368, 369, 370 E 371,
DE 1966
PARECER Nº 368, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 111, de 1963, que cria o Parque
Nacional de Mambucada, no vale do rio
Mambucada, no Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
Relator: Sr. Eurico Rezende.
Em brilhante e convincente justificação, o
eminente Senador Vasconcelos Tôrres
apresentou, ao Senado, o Projeto de lei ora
sujeito à nossa apreciação, criando o Parque
Nacional do Mambucada, no vale do rio
Mambucada, no Estado dd Rio de Janeiro.
II. O Parque, subordinado ao
Ministério da Agricultura (art. 1º), terá por
território (art. 2º) o formado pelas
terras pertencentes à Estrada de Ferro
Central
do
Brasil,
desapropriadas
por determinação do Decreto número
15.561, de 12 de julho de 1922, por
áreas a serem demarcadas e de-

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
sapropriadas nas vertentes da serra da
Bocaina, na região Perati – Cunha,
Angras dos Reis, e pelas terras do Núcleo
Colonial Senador Vergueiro.
Passarão a integrar o patrimônio do
Parque a Fazenda do Moinho, os bens
imóveis e instalações do Núcleo Colonial
Senador Vergueiro, sendo que êste ficará
subordinado à administração do Parque
(§§ I e II de artigo 2º).
As riquezas naturais das terras
pertencentes ao Parque ficam (art. 3º)
sujeitas ao regime instituído pelos
Códigos competentes e (art. 4º) o
aproveitamento da energia hidráulica do
território do Parque só poderá ser feito
por emprêsa estatal ou mista e dentro dos
preceitos estabelecidos pelo Código de
Águas.
As condições de financiamento e de
funcionamento do Parque serão (artigo
5º) regulamentadas pelo Poder Executivo,
cabendo ao Ministério da Agricultura (art.
6º)
mandar
executar
as
obras
indispensáveis ao funcionamento do
Parque, inclusive a construção de um
hotel de turismo, dotado dos requisitos
indispensáveis às estâncias de repouso e
recreio.
Finalmente, abre-se (art. 7º), o
crédito de Cr$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de cruzeiros) para início dos
trabalhos e obras.
III. Como se verifica, a proposição é
de largo alcance, pois regula matéria de
relêvo e que merece ser devidamente
considerada por quantos se preocupem
com os problemas fundamentais do país.
Como bem e oportunamente,
acentua o eminente Autor do projeto, a
criação de um parque nacional "impõe-se
pela situação de quase calamidade a que
chegamos, mercê de uma política florestal
desastrosas, cujos efeitos negativos, no
espaço e no tempo, urge corrigir".
Tivemos, sim, como lembra, ainda,
S. Exa., e ainda temos modernamente,
"como fonte dominante de energia
privada, doméstica e industrial e mesmo
pública, o combustível vegetal, cujo poder
energético, de pequena expressão, impõe
um consumo volumétrico vultoso para
atingir modestas metas".
Em suma, temos sido, na expressão
feliz do Senador fluminense, "uma
civilização de lenha", o que significa
desmatamento, sêca, empobrecimento da
terra, enfim, uma série de males.
A política a seguir, na espécie, deve
ser a de recuperação, conservação e
preservação
de
nossas
reservas
florestais, e é isto, precisamente, o que
objetiva o projeto.
IV. Nosso desejo era, portanto, ver a
proposição convertida em lei, mas
acontece que nos compete, nesta
Comissão, examiná-la do ponto de vista
constitucional e jurídico, e, neste ponto,
precisamente, ela está invalidada por
vício grave, ex vi do estabelecimento no
Ato Institucional.
Realmente, o projeto cria ônus
financeiro para o Tesouro, e o Ato, no art.
5º, veda, a qualquer das Casas do
Congresso Nacional, a iniciativa de
projetos que criem ou aumentem a
despesa pública, e, assim, tal como está
redigido, não poderia receber o nosso
beneplácito.
Acontece que pode haver, no
Ministério da Agricultura, alguma verba
global, para conservação de nossas
reservas florestais, e, nesta hipótese,
talvez pudéssemos salvar a iniciativa do
ilustre
Representante
fluminense
emendando-se sem criar ônus para o
erário, e, destarte, sanando a sua
inconstitucionalidade.
V. Diante do exposto, antes de nos
pronunciarmos definitivamente, opinamos
no sentido de se baixar o projeto
em diligência, a fim de consultar o
Ministério
da
Agricultura
acêrca
da possibilidade de se destinar parte
de alguma dotação global do seu orça-

mento, para criar o Parque Nacional do
Mambucada, na forma prevista.
Sala das Comissões, em 22 de
outubro de 1964. – Afonso Arinos,
Presidente. – Eurico Rezende. – Bezerra
Neto. – Sefferson de Aguiar. – Edmundo
Levi. – Aloysio de Carvalho.
PARECER Nº 369, DE 1966
Da Comissão de Constituição sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 111, de
1963, que cria o Parque Nacional de
Mambucada, no Vale do Rio Mambucada,
no Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto
Sob a autoria do eminente Senador
Vasconcelos Tôrres, o Projeto de Lei nº
111, de 1963, pelo seu artigo primeiro cria
o Parque Nacional do Mambucada, no
Vale do Rio Mambucada, no Estado do
Rio de Janeiro, subordinado ao Ministério
da Agricultura.
2. A proposição determina qual a
área do Parque, que abrange as terras
pertencentes à Estrada de Ferro Central
do
Brasil,
desapropriadas
por
determinação do Decreto nº 15.561, de
12 de julho de 1922. Outras providências
de ordem funcional e técnica são tomadas
na iniciativa do operoso representante
fluminense.
3. Sôbre elas devem falar, de mérito,
as Comissões de Agricultura e de
Economia.
Do ponto de suas atribuições
específicas, a Comissão de Constituição
e Justiça opina favoràvelmente à
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 24 de março de
1965. – Afonso Arinos – Presidente. –
Bezerra Neto – Relator. – Heribaldo
Vieira. – Ruy Carneiro. – Argemiro de
Figueiredo. – Edmundo Levi. – Josaphat
Marinho. – Aloysio de Carvalho Filho.
PARECER Nº 370, DE 1966
Da Comissão de Agricultura, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 111, de
1963, que cria o Parque Nacional da
Mambucaba, no Vale do Rio Mambucada,
no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.
Relator: Sr. José Feliciano
O projeto em exame, apresentado
pelo eminente Senador Vasconcelos
Tôrres, cria o Parque Nacional do
Mambucada, no Vale do Rio do mesmo
nome, no Estado do Rio de Janeiro.
Antes de qualquer apreciação
sôbre o mérito da matéria, no que
tange à competência regimental dêste
Órgão, verifica-se, do exame do
processado,
existirem
dois
pronunciamentos da douta Comissão
de Constituição e Justiça. O primeiro
conclui pela audiência do Ministério da
Agricultura, após argüir dúvidas sôbre
a
constitucionalidade
de
alguns
dispositivos do projeto.
Sem que a diligência merecesse
resposta do Ministério em causa,
ocorreu a segunda manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça,
opinando, já então, favoràvelmente ao
projeto.
Face a informações prestadas
pelo Ministério da Agricultura, através
do Ofício G. M. 71-AP-BR, datado de
19 de abril de 1965, em que acha que
os terrenos da Estrada de Ferro
Central
do
Brasil
devam
ser
reflorestados e os do Núcleo Colonial
Senador Vergueiro já destinados ao
IBRA, antiga SUPRA, por destinação
específica em Lei, somos pela
rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, em 20 de
outubro de 1965. – José Ermírio –
Presidente. – José Feliciano – Relator. –
Eugênio Barros. – Lopes da Costa.
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PARECER Nº 371, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 111, de
1963, que cria o Parque Nacional do
Mambucada, no Vale do Rio Mambucada,
no Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
Relator: Sr. Gay da Fonseca
Projeto de Lei nº 111, de 1963, ora
em exame nesta Comissão, de autoria do
ilustre Senador Vasconcellos Tôrres.
Não deixa de ser louvável e digna de
aprêço a idéia da implantação do Parque
Nacional do Mambucada, no Vale do Rio
Mambucada, que seria subordinado ao
Ministério da Agricultura.
O seu autor fêz longa consideração
na sua justificativa, sôbre a necessidade
de sua criação, mostrando a grande
utilidade que teria na política de
florestamento.
O Ministério da Agricultura por
solicitação da Comissão de Constituição e
Justiça, opinou pela sua rejeição, levando
em consideração, dentro de outras
razões, a de que o Estado do Rio de
Janeiro já possui dois excelentes parques
nacionais, no seu pequeno território.
Por sua vez a Comissão de
Agricultura,
tendo
em
vista
o
pronunciamento daquele ministério, optou
pela rejeição do projeto.
Acresce ainda a circunstância
especial que o projeto no seu Art. 7º
manda abrir o crédito de vinte milhões de
cruzeiros para atender as despesas das
obras, o que vem de encontro o
estabelecido no Ato Institucional nº 1 no
seu Art. 5º que veda terminantemente a
iniciativa de proposições que criem
despesas.
Nestas condições, o nosso parecer é
contrário.
Sala das Comissões, em 27 de
março de 1966. – Pessôa de Queiroz –
Presidente. – Gay da Fonseca – Relator.
– Manoel Villaça. – Eugênio Barros. –
José Leite. – Domício Gondin. – Wilson
Gonçalves. – Adolfo Franco. – Vitorino
Freire.
PARECERES NS. 372, 373, 374, E 375,
DE 1966
PARECER Nº 372, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre as emendas oferecidas ao
Projeto de Lei da Câmara número 18, de
1963 (nº 3.819-B-62, na Câmara), que
cria três juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do
TrabaIho, com sedes nas comarcas que
especifica.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Ao presente projeto de lei,
originário de mensagem do Conselho
de Ministros, de 1º de fevereiro de 1962,
e cujo artigo primeiro estabelecia que
se criava na 2ª Região da Justiça
do Trabalho, uma Junta de Conciliação
e
Julgamento
na
Comarca
de
Franca, Estado de São Paulo, sendo
ampliado na Câmara dos Deputados,
para a criação de mais duas Juntas,
nas Comarcas de Paranaguá e União
da Vitória, Estado do Paraná, foram
no Senado, já no advento do Ato
Institucional nº 1, oferecidas emendas, na
Comissão de Legislação Social, do
Senador Jefferson de Aguiar e do
Senador Vasconcelos Tôrres (fls. 40, 53 e
54) ampliando de muito o número de
criação de novas Juntas de Conciliação
e
Julgamento
e
expressamente
determinando o aumento de despesas. A
Comissão de Finanças já se pronunciou
pela inconstitucionalidade das emendas,
face à, criação pelo Senado de novas
despesas,
enquanto
as
emendas
na Câmara dos Deputados foram
compostas tempestivamente, ou me-
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lhor, quando o legislativo tinha podêres
para tal.
Pelo exposto, esta Comissão, em
face do Ato Institucional vigente, opina
pela rejeição das emendas e ao
substitutivo da Comissão de Legislação
Social.
Sala das Comissões, 10 de fevereiro
de 1966. – Afonso Arinos, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Wilson
Gonçalves. – Jefferson de Aguiar. –
Antônio Balbino. – Josaphat Marinho. –
Heribaldo Vieira.
PARECER Nº 373, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 18,
de 1963 (número 3.819-B-62, na
Câmara), que cria três juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, com sede
nas Comarcas que especifica.
Relator: Sr. José Guiomard.
O presente projeto, que cria três
juntas de Conciliação e Julgamento na 2ª
Região da Justiça do Trabalho, retorna ao
exame desta Comissão a fim de nos
pronunciarmos sôbre as duas emendas a
êle apresentadas em Plenário.
2. A primeira, de autoria do nobre
Senador Jefferson de Aguiar, cria novas
Juntas em Vitória, Colatina, Barra de São
Francisco, Santa Teresa e Guaçui, no
Estado o Espírito Santo.
3. A segunda emenda (Substitutiva),
apresentada
pelo
ilustre
Senador
Vasconcellos Tôrres, cria 73 novas Juntas
de Conciliação e Julgamento, e, além de
outros (arts. 3º, 6º e 8º), 84 cargos de Juiz
de Trabalho Presidente, 50 cargos de Juiz
de Trabalho – Substituto, 19 funções de
suplente de Juiz de Trabalho, 165 vogais
representantes classistas e 165 suplentes
de vogais (art. 2º).
4. A Comissão de Finanças,
opinando sôbre o projeto e o substitutivo
apresentado
pela
Comissão
de
Legislação Social em 1963 – antes,
portanto do Ato Institucional nº 1 – e que
ampliava as disposições iniciais do
projeto, assim se pronunciou:
"Evidentemente, o Substitutivo da
Comissão de Legislação Social baseouse em estudos efetuados por pessoas
conhecedoras da matéria, mas de caráter
extra-oficial. A aprovação do Substitutivo,
sem que do projeto conste um
pronunciamento ou pedido oficial da
Justiça do Trabalho, poderá ensejar veto
do Sr. Presidente da República, em
prejuízo das três Juntas, cuja criação é
solicitada – o que já aconteceu
anteriormente e foi salientado no parecer
da Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados.
7. Nada impedirá, entretanto, que a
Justiça do Trabalho da Região abrangida
pelo projeto, caso seja realmente
necessária a criação das quarenta Juntas,
encaminhe pedido neste sentido à
apreciação do Congresso Nacional, o
qual, sem dúvida, atenderá a solicitação.
8. A Comissão de Finanças, portanto,
tendo em vista não haver qualquer
pronunciamento
oficial
sôbre
a
necessidade da criação das quarenta
Juntas de Conciliação e Julgamento e
verificando que tal fato ocasionará grande
aumento de despesa, evidentemente muito
maior do que a de noventa milhões
estimada no Substitutivo, uma vez que
após a sua apresentação, já foram
majorados os vencimentos dos servidores
públicos civis da União, e, ainda,
atendendo à imperiosa urgência da criação
das três Juntas propostas inicialmente,
opina, pela aprovação do projeto, com
alteração sugerida, in fine, no pare-
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cer da Comissão de Serviço Público Civil,
e pela rejeição da Emenda Substitutiva da
Comissão de Legislação Social."
5. A Comissão de Constituição e
Justiça, examinando a matéria, opinou
pela rejeição das emendas e do
Substitutivo.
6. Diante do exposto, a Comissão de
Legislação Social, pelas mesmas razões,
opina pela rejeição das emendas de
plenário.
Sala das Comissões, 23 de março de
1966. – Vivaldo Lima, Presidente. – José
Guiomard, Relator. – Attílio Fontana. –
Ruy Carneiro. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 374, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara,
nº 13, de 1963, (nº 3.819-62, na Casa de
origem), que cria três Juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, com
sedes nas Comarcas que especifica.
Relator: Sr. Adalberto Sena.
À vista de emendas recebidas em
plenário, volta ao estudo desta Comissão
o Projeto de Lei da Câmara nº 18 de
1963, que cria Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sede nas comarcas que
especifica.
As emendas, de ns. 1 e 2, ora objeto
de exame, visam: a primeira, a incluir um
nôvo dispositivo, criando Juntas nas
localidades de Vitória, Colatina, Barra de
São Francisco, Santa Teresa e Guaçuí,
tôdas no Estado do Espírito Santo; e a
segunda, a fazer prevalecer substitutivo
integral à matéria, ampliando em vários
pontos, a proposta inicial.
A Comissão de Constituição e
Justiça já se manifestou na espécie,
opinando contràriamente às emendas, à
vista do preceituado no Ato Institucional
nº 2, de 1965.
Assim, a êste Órgão técnico nada
mais cabe do que acompanhar o ponto de
vista da Comissão de Justiça, tendo em
conta o impedimento jurídico alegado.
Opinamos, pois, pela rejeição das
emendas, de ns. 1 e 2, de plenário.
Sala das Comissões, 13 de abril de
1966. – Victorino Freire, Presidente, –
Adalberto Sena, Relator. – Manoel
Villaça. – Antônio Carlos.
PARECER Nº 375, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei nº 18, de 1963 (número
3.819-B-62, na Câmara), que cria três
Juntas de Conciliação e Julgamento na
Segunda Região da Justiça do Trabalho,
e dá outras providências.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
1 – Êste projeto volta à Comissão
de Finanças por haver recebido
emendas em plenário. Tôdas as
Comissões Técnicas já ouvidas –
Comissão de Constituição e Justiça,
Comissão de Legislação Social e
Comissão de Serviço Público Civil –
opinaram pela rejeição das duas
emendas de plenário, e, inclusive pela
emenda substitutiva da Comissão de
Legislação
Social.
Tôdas
criam
despesas e infringem o Ato Institucional
nº 2.
Somos pela rejeição.
Sala da Comissão, 27 de abril de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Manoel Villaça, Relator. – Adolpho
Franco. – Wilson Gonçalves. – Domicio
Gondim. – Gay da Fonseca. – Eugênio
Barros. – José Leite. – Lobão da Silveira.
– Victorino Freire.

PARECERES NS. 376 E 377, DE 1966
PARECER Nº 376, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 7, de 1966 (nº 169-A, de
1966 – Câmara), que aprova o ato do
Tribunal de Contas que recusou registro
ao contrato celebrado entre a União e a
"Sociedade Emissoras Reunidas Rádio
Cultura Limitada" para a instalação de um
estação de ondas médias, na cidade de
Erexim, Rio Grande do Sul.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Pelo Tribunal de Contas da União
foi recusado registro ao termo aditivo do
contrato celebrado entre o Departamento
Administrativo do Ministério da Viação e
Obras Públicas e a "Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada" para
instalação de uma estação de ondas
médias, na cidade de Erexim, Rio Grande
do Sul.
2. O têrmo do contrato é de 31 de
maio de 1957 e a decisão do Tribunal é
de 2 de julho do mesmo ano, sendo o
fundamento da recusa considerar aquela
côrte que o disposto na letra r da cláusula
terceira contraria o princípio estabelecido
no art. 141, § 5º, da Constituição Federal.
3. Cientificada a Diretoria Geral
nenhum recurso interpôs, passando em
julgado a decisão, veio ao Congresso, em
recurso ex officio, face ao art. 77, § 1º
Constituição.
A decisão está formalmente correta,
e a Comissão de Constituição é de
parecer pela aprovação do presente
Decreto Legislativo que abona o ato do
Tribunal.
Sala das Comissões, 20 de abril de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Gay da Fonseca.
– Menezes Pimentel. – Jefferson de
Aguiar. – Josaphat Marinho.
PARECER Nº 377, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de
1966 (nº 169-A-59 na Câmara), que
aprova o ato do Tribunal de Contas que
recusou o registro ao contrato celebrado
entre a União e "Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada", para a
instalação de uma estação de ondas
médias, na cidade da Erexim, Rio Grande
do Sul.
Relator: Sr. Vitorino Freire.
O Tribunal de contas da União negou
registro ao têrmo aditivo do contrato
celebrado
entre
o
Departamento
Administrativo do Ministério da Viação e
Obras Públicas e a Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada da
cidade de Erexim, Estado do Rio Grande
do Sul, para instalação de uma estação
de ondas médias.
A decisão denegatória foi tomada a 2
de julho de 1957, sob o fundamento de
que o disposto na letra r da cláusula
terceira do contrato contraria o princípio
estabelecido no artigo 141, parágrafo 5º,
da Constituição Federal.
As
partes
interessadas
não
interpuseram recursos em tempo hábil,
tendo, em conseqüência, transcorrida o
prazo estabelecido no art. 57, da Lei nº
830, de 23 de setembro de 1943, razão
pela qual o Tribunal de Contas
encaminhou o processo ao Congresso
Nacional, conforme determina o parágrafo
1º, do art. 77, da Constituição Federal.
Na Câmara, a matéria foi apreciada
pela Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, que elaborou e
submeteu à consideração do Ple-
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nário o presente projeto, mantendo a
decisão denegatória do Tribunal.
O ato do Tribunal se alicerça em
dispositivo legal, razão pela qual somos
pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões em 27 de abril
de 1966. – F. Pessoa de Queiroz,
Presidente. – Victorino Freire, Relator. –
Adolpho Franco. – Wilson Gonçalves. –
Domício Gondim. – Gay Fonseca. –
Manoel Villaça. – Eugênio Barros. – José
Leite.
PARECER Nº 378 DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 37, de 1966 (número
3.809-B-62 – na Câmara), que autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 1.166.900 (um bilhão,
cento e sessenta e seis milhões e
novecentos mil cruzeiros), para atender
ao pagamento de despesas com pessoal
da Administração do Pôrto do Rio de
Janeiro.
Relator: Sr. Lobão da Silveira.
O Projeto em exame resultou da
Mensagem nº 52, de 7 de dezembro de
1962, do Presidente do Conselho de
Ministros, tendo por objetivo específico a
abertura de crédito especial, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas,
destinado ao atendimento de despesas
com o pessoal da Administração do
Projeto do Rio de Janeiro.
As razões que determinaram e
justificam a adoção da medida estão
consubstanciadas na Exposição de
Motivos
do
titular
do
Ministério
interessado, onde, inclusive, é pedida a
autorização para que se pague, por
adiantamento
a
importância
correspondente ao crédito solicitado.
Trata-se, como ficou evidente, de
uma situação de fato a que o vício de que
se reveste não tira as características de
obrigação legal, e, por isso, precisa ser
regularizada
no
interêsse
da
Administração.
Somos, assim, pela aprovação do
Projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, 27 de abril de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Lobão da Silveira, Relator. – Domício
Gondim. – Wilson Gonçalves – Adolpho
Franco. – Gay da Fonseca. – Manoel
Villaça. – Eugênio Barros. – José Leite. –
Victorino Freire.
PARECER Nº 379, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 27-66, (nº
2.951-B-65, na Casa de origem), que
concede isenção de direitos, impôsto de
consumo, taxas aduaneiras, exclusive a
de previdência social, para a importância
de um altar de madeira e de dois sinos de
bronze, doados pelo Japão do Templo
Honwanji da América do Sul, com sede
em São Paulo.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O projeto em exame, de autoria do
nobre Deputado Yusishigue Tamura, visa
a conceder isenção de direitos, impôsto
de consumo e taxas aduaneiras,
exclusive de previdência social, para a
importação de um altar de madeira e dois
sinos de bronze doados pelo Templo
Higachi Hongwanji, de Fiyoto, Japão, ao
Templo Hong-Yanji, situado na Capital do
Estado de São Paulo.
A proposição tramitou pacificamente
na Câmara, onde foi apreciada pelas
Comissões de Constituição e Justiça,
Economia e de Finanças.
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O ilustre autor do projeto justifica-o
longamente,
mostrando
os
altos
propósitos que a matéria encerra.
E' indiscutível a procedência da
medida pleiteada.
Assim sendo, somos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, 27 de abril de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Wilson Gonçalves, Relator. – Adolpho
Franco. – Domício Gondim. – Eugênio
Barros. – José Leite. – Lobão da Silveira.
– Gay da Fonseca – Manoel Villaça.
PARECERES NS. 380 E 381, DE 1966
PARECER Nº 380, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
33, de 1966 (nº 2.649-C-61, na Casa de
origem), que cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento em Santo
André, Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Adalberto Sena.
Encaminhado
ao
exame
do
Congresso Nacional, com a Mensagem
número 1, de 1961, do Sr. Presidente da
República, o presente projeto, que cria
uma Junta de Conciliação e Julgamento
em Santo André, Estado de São Paulo,
sòmente agora, decorridos mais de cinco
anos de sua iniciativa, chega ao estudo
desta Casa.
A proposição, por isso, apresenta
senões em dois pontos fundamentais: o
relativo à atualização dos vencimentos
dos cargos o serem criados – que não
poderá ser feita nos têrmos do projeto,
com base exclusiva na Lei nº 3.414, de
1958, à vista da edição de leis posteriores
relativas a espécie – e o pertinente ao
crédito fixado no art. 6º, por não mais
corresponder à realidade da despesa
defluente da atualização dos níveis de
pagamentos dos citados cargos.
Assim, sem opor restrição ao mérito
do projeto, no que tange à criação de uma
Junta de Conciliação e Julgamento no
Município de Santo André, Estado de São
Paulo, julgamos imprescindíveis, para sua
aprovação os aludidos reparos aos arts.
5º e 6º a fim de que a proposição, quando
convertida em lei, possa ser executada
sem maiores dificuldades.
Nos têrmos regimentais, entanto, a
esta
Comissão
cabe
apenas
a
modificação do art. 5º, uma vez que a
matéria constante do art. 6º diz respeito
ao âmbito de apreciação da Comissão de
Finanças.
Em face do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto, com a seguinte:
EMENDA Nº 1 – CSPC
Ao art. 5º
Acrescente-se ao art. 5º in fine, o
seguinte:
"com
as
modificações
estabelecidas em leis posteriores".
Sala das Comissões, 1º de abril de
1966. – Victorino Freire, Presidente. –
Adalberto Sena, Relator. – Manoel
Villaça. – Antônio Carlos.
PARECER Nº 381, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1966
(nº 2.649-C, de 1961, na Câmara), que
cria uma Junta de Conciliação e
Julgamento em Santo André, Estado de
São Paulo e dá outras providências.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto ora submetido a nossa
consideração decorreu de mensagem do
Executivo e tem por objeto criar uma
Junta de Conciliação e Julgamento em
Santo André, Estado de São Paulo.
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Na Exposição de Motivos de que fêz
acompanhar o projeto ressaltou o Senhor
Ministro da Justiça e Negócios Interiores
que o Tribunal Superior do Trabalho,
ouvido a respeito, opinou favoràvelmente
a criação de mais uma Junta na referida
cidade paulista.
No entanto, como bem acentuou a
Comissão de Serviço Público Civil, a
proposição, enviada à Câmara em 1961,
sòmente agora chega ao Senado. Em
decorrência, o projeto se encontra
desatualizado, não só no tocante aos
níveis de vencimentos atribuídos aos
cargos a serem criados, como também
no referente ao crédito de que trata o art.
6º, que não proverá mais às finalidades
a que se destina.
A primeira das anomalias mencionadas
seria resolvida pela emenda da Comissão de
Serviço Público Civil, que mandou
acrescentar ao art. 5º: "com as modificações
estabelecidas em leis posteriores".
Quanto a exigüidade do crédito para
atender atualmente à execução do projeto
é matéria da competência desta
Comissão, a qual não dispõe no entanto,
dos elementos para calcular a necessária
correção, motivo pelo qual prefere opinar
no sentido de que seja aprovado o artigo
como se encontra, podendo o Tribunal
interessado
solicitar
crédito
para
integralizar as despesas.
A Comissão, ante o exposto e
fazendo remissão dos pareceres já
expendidos, manifesta-se favoràvelmente
ao projeto e a emenda da Comissão de
Serviço Público Civil.
E' o parecer.
Sala das Comissões, 27 de abril de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente –
Gay da Fonseca, Relator. – Adolpho
Franco. – Wilson Gonçalves – Domício
Gondim. – Manoel Villaça. – Eugênio
Barros. – José Leite. – Victorino Freire.
PARECERES NS. 382, 383, 384, 385 E
386, DE 1966
PARECER Nº 382, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, ao Projeto de Lei da Câmara nº
92, de 1964, que reconhece a profissão
de Sociólogo e dá outras providências.
Relator: Sr. Jasaphat Marinho:
1. Aprovado pela Câmara dos
Deputados, onde foi apresentado pelo
nobre Deputado Aniz Badra, o presente
projeto reconhece a profissão de
sociólogo e designa quem a pode exercer
(art. 1º), torna obrigatório o registro do
diploma no Ministério da Educação e
Cultura (art. 2º), delimita o campo
profissional (artigos 3º e 4º), e estabelece
que as atividades reguladas são
autônomas ou dependentes de um
contratante, ou ainda exercidas em
grupos (arts. 5º e 6º).
Prescreve,
também,
que
a
fiscalização do exercício profissional será
feita pelo Ministério do Trabalho (artigo
7º), cabendo ao Ministério da Educação
fazê-la quando se tratar da função de
ensino (art. 8º). Por fim, estipula
penalidades para o desrespeito às
normas adotadas (arts. 9º a 11).
2. Na Comissão de Constituição e
Justiça e na de Educação, da Câmara
dos Deputados, os ilustres Deputados
Barbosa Lima Sobrinho e Brito Velho
escoimaram o projeto de vários excessos
ou inconvenientes, inclusive preservando
a situação de pessoas que já exercem
atividades ora compreendidas, pela
proposição, na profissão de sociólogo.
3. No Senado, a Comissão de
Educação e Cultura ofereceu fundamentado
parecer, de autoria do nobre Senador
Mem de Sá, com seis emendas
que aperfeiçoam o projeto e reduzem

privilégios incompatíveis com o sistema
de ensino ou com o caráter democrático
da ordem sócio-econômica.
A emenda nº 1 altera a alínea b do
art. 1º. O projeto assegura a designação
de sociólogo aos "diplomados em Cursos
de Ciências Sociais das Faculdades de
Filosofia das Universidades Federais ou
equiparadas." A emenda, ampliando o
alcance da proteção, garante o título aos
"diplomados em cursos de Ciências
Sociais das Faculdades de Filosofia,
oficiais ou reconhecidas". Sugere, em
suma, critério idêntico ao que consta da
alínea a do mesmo art. 1º quanto aos
"bacharéis em Sociologia e Política
diplomados pelas Escolas de Sociologia e
Política
do
Brasil,
oficiais
ou
reconhecidas."
A emenda nº 2 modifica a alínea e
do art. 1º. Onde o texto ampara os que
"tenham adquirido, em face da lei,
estabilidade" em "funções definidas como
privativas de sociólogos", a emenda
propõe, com justiça, que se dê a garantia
aos que exerçam tais funções "há mais de
dois anos, na data desta lei."
A emenda nº 3 mostra a
necessidade de fazer-se menção, no art.
2º às alíneas a, b, c e d do art. 1º, porque
a alínea e se refere a profissionais que
não têm diploma a ser registrado. A
sugestão se aceita, evitará confusão na
execução da lei.
A emenda nº 4 dá nova redação ao
nº 1 do art. 3º, introduzindo-lhe duas
modificações:
a) exclui "as entidades privadas e as
municipais dentre as que ficam obrigadas
a entregar a sociólogos a tarefa de
projetar e dirigir pesquisas sociais".
"Assim se propõe – observa o parecer da
Comissão de Educação – tendo em vista
a realidade brasileira e a inexistência,
atualmente e ainda por muitos anos, de
sociólogos em número suficiente para que
a disposição, nos têrmos do projeto possa
ter vigência sem inconvenientes";
b) suprime a palavra "efetuar" – por
entender que se compreende que projetar
e dirigir pesquisas sociais sejam
atribuições privativas dos sociólogos,
mas, efetuá-las e ou executá-las inclui
tarefas secundárias que não reclamam
diploma para serem cumpridas".
A emenda nº 5, ao art. 4º, § 2º, visa,
também, a excluir as entidades privadas e
as municipais da exigência contida no
preceito.
A emenda nº 6 suprime o parágrafo
único do art. 7º. A justificação é que o
parágrafo atribui "aos delegados regionais
do trahalho competência para impor
penalidades aos infratores da lei, exceto
no que respeita às pessoas de direito
público". Em conseqüência, as delegacias
do trabalho sòmente poderiam aplicar
sanções às emprêsas privadas. "Mas,
estas por fôrça das emendas ns. 4 e 5,
foram excluídas dentre as que ficam
sujeitas à observância das normas
contidas no projeto".
3. A Comissão de Serviço Público
por sua vez, sugere a supressão do § 1º
do art. 4º que cria, "no quadro do
funcionalismo federal, a função de
sociólogo, com os mesmos direitos e
vantagens das demais funções de nível
técnico". Segundo o pensamento da
Comissão, êsse dispositivo não se
concilia com a sistemática vigente no
serviço público, em que não há "funções
genéricas, sem a necessária observância
dos
requisitos
indispensáveis
à
caracterização de cargo público".
4. Procede, sem dúvida, a objeção.
Mas a Comissão de Finanças, através
de subemenda, de autoria, também do
Senador Mem de Sá, apresenta fórmula
que parece enquadrar a proporção
no sistema vigente, pois estabelece
que os cargos de sociólogo se-
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rão criados "obedecidas as normas legais
referentes à matéria" e dando-se a seus
ocupantes "os mesmos direitos e
vantagens conferidos ao pessoal de nível
técnico-científico".
5. A única emenda de Plenário, de
autoria do nobre Senador Eurico
Rezende, acrescenta uma alínea – F – no
art. 1º para estender a designação de
sociólogo aos "que sejam titulares de
cátedra de Sociologia Geral ou Especial",
bem como aos "livres docentes e
assistentes efetivos das mesmas matérias
em quaisquer cursos superiores".
Sôbre a conveniência dessa emenda
opinará a Comissão de Educação.
6. Do ponto de vista constitucional e
jurídico, são admissíveis as emendas.
As dúvidas que possam suscitar
envolvem o mérito de suas disposições
que não cabe à Comissão de Justiça
examinar.
Cumpre observar que a aprovação
da subemenda da Comissão de Finanças
prejudicará a emenda da Comissão de
Serviço Público.
7. Como as emendas, o projeto, no
conjunto de suas disposições, não afronta
a ordem constitucional e jurídica.
É possível, igualmente, que, no
mérito,
o
projeto
proporcione
divergências, sobretudo por encerrar
regulamentação de atividade nova no
país, ainda não de todo desenvolvida. Por
êsse ângulo, porém, não cabe a esta
Comissão obstar o encaminhamento da
proposição.
8. Nestas condições, parece-nos que
não há impedimento de natureza
constitucional ou jurídica à tramitação do
projeto e das emendas apresentadas.
Sala das Comissões, 1º de setembro
de 1965. – Afonso Arinos, Presidente –
Josaphat Marinho, Relator – Heribaldo
Vieira – Wilson Gonçalves – Edmundo
Levi – Menezes Pimentel – Oscar Passos.
PARECER Nº 383, DE 1965
Da Comissão de Educação e Cultura
do Projeto de Lei nº 92, de 1964 que
reconhece a profissão de sociólogo e dá
outras providências.
Relator: Sr. Mem de Sá:
Retorna êste projeto à Comissão a
fim de ser examinada a emenda a êle
apresentada em plenário pelo nobre
Senador Eurico Rezende.
É do seguinte teor a emenda:
"Acrescente-se ao art. 1º a seguinte
letra:
f) dos que sejam titulares de cátedra
de sociologia geral ou especial, bem
como dos livres docentes e assistentes
efetivos das mesmas matérias em
quaisquer cursos superiores."
Visa, portanto, a atribuir aos
professôres mencionados a designação
profissional de sociólogos, conferindolhes os direitos consagrados no projeto.
A emenda é aceitável.
Dando-lhe parecer favorável, propõe
a Comissão que seja aprovada nos
têrmos da seguinte subemenda, cuja
redação, sem lhe alterar o objetivo, é
mais precisa:
Subemenda à emenda nº 8:
(substitutiva)
Acrescente-se ao art. 1º, a seguinte
letra:
f) dos que sejam titulares de catedra
de disciplinas privativas dos currículos
das Escolas de Sociologia e Política e dos
Cursos de Ciências Sociais das
Faculdades de Filosofia, bem como dos
livres docentes e assistentes efetivos das
mesmas matérias.
Sala das Comissões, 4 de novembro
de 1965. – Menezes Pimentel, Presidente
– Mem de Sá, Relator – Walfredo Gurgel
– Edmundo Levy.
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Têrça-feira 3
PARECER Nº 384, DE 1966

Da Comissão de Constituição e
Justiça, à subemenda da Comissão de
Educação à emenda nº 8, de plenário, do,
Projeto de Lei nº 92, de 1964.
Relator: Sr. Josaphat Marinho:
No exame do presente projeto de lei,
que regula a profissão de sociólogo, e das
emendas que lhe foram oferecidas, esta
Comissão apreciou a emenda nº 8, de
autoria do nobre Senador Eurico Rezende.
Não havendo motivo de ordem
constitucional ou de sentido jurídico
amplo para condená-la, reservou a
apreciação de sua conveniência a douta
Comissão de Educação.
A emenda torna a designação
profissional de sociólogo privativo,
também, dos que sejam titulares de
cátedra de Sociologia Geral ou Especial,
bem como dos livres docentes e
assistentes efetivos das mesmas matérias
em quaisquer cursos superiores".
A essa emenda, a ilustre Comissão
de Educação, por seu relator, Senador
Mem de Sá, ofereceu subemenda para
que se declare a designação privativa,
também, dos que sejam titulares de
cátedra de disciplinas privativas dos
curriculos das Escolas de Sociologia e
Política e dos Cursos de Ciências Sociais
das Faculdades de Filosofia, bem como
dos livres docentes e assistentes efetivos
das mesmas matérias".
Como se vê, a subemenda restringe
prudentemente, o alcance da emenda e
seu contexto não contraria a ordem
jurídica vigente.
Sala das Comissões, 25 de
novembro de 1965. – Afonso Arinos.
Presidente – Josaphat Marinho, Relator –
Wilson Gonçalves – Heribaldo Vieira –
Edmundo Levi. – Argemiro de Figueiredo
– Bezerra Neto.
PARECER Nº 385, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº
92, de 1964 (nº 3.000-B-61, na Casa de
origem), que reconhece a profissão de
Sociólogo.
Relator: Sr. Victorino Freire.
A fim de que sejam apreciados: uma
subemenda da Comissão de Finanças,
substitutiva da emenda de nº 7-CSPC,
dando nova redação ao § 1º do art. 4º do
projeto; uma emenda aditiva de plenário,
que manda acrescentar mais uma alínea
ao artigo 1º: e uma subemenda da
Comissão de Educação e Cultura, dando
nova redação à emenda de plenário, no
que tange à alínea que manda aditar ao
art. 1º, volta ao estudo dêste órgão
técnico o Projeto de Lei da.Câmara nº 92.
de 1964, que reconhece a profissão de
sociólogo e dá outras providências.
A subemenda da Comissão visa a
corrigir os equívocos apontados por esta
Comissão, no que concerne à disposição
do art. 4º do. projeto. De fato, nos têrmos
da referida subemenda, os erros
consignados deixam de existir, pois.
passa-se a estabelecer, em relação aos
cargos de sociólogo, apenas um critério
de previsão, na tocante à garantia de
direitos e vantagens que devam ser
assegurados, em sentido lato, a todos os
integrantes do serviço técnico-científico.
A emenda de plenário, por sua vez,
manda incluir, no elenco do artigo 1º a alínea
f, para que também sejam considerados
como sociólogos os titulares de Cátedra de
Sociologia Geral ou Especial, bem como os
licres docentes e assistentes dessa matéria
em qualquer curso superior.
Ampliando essa providência, a
subemenda, oferecida pela Comissão
da Educação e Cultura, estende o
reconhecimento assegurado pelo art.
1º aos titulares de cátedras de
disciplinas privativas dos currículos das
Escolas de Sociologia e Política e dos
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Cursos de Ciências Sociais das
Faculdades de Filosofia.
Assim, do ponto de vista dado a esta
Comissão apreciar, nada vemos que
contra indique o acolhimento das
subemendas
apresentadas
pelas
Comissões de Finanças e de Educação e
Cultura, razão porque opinamos pela sua
aprovação.
Sala das Comissões em 30 de março
de 1966. – Adalberto Sena. Presidente
eventual. – Victorino Freire, Relator. –
Manoel Villaça. – José Feliciano.
PARECER Nº 336, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 92, de 1964 (número
3.000-B-61 – Câmara). que reconhece a
profissão de Sociólogo, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
1. Com a chancela das Comissões
de Constituição e Justiça, Comissão de
Serviço Público Civil e Comissão de
Educação, que aprovou subemenda
aceitas pelas demais, volta o projeto a
esta Comissão, que anteriormente o
aprovara, para julgar das emendas
apreciadas em plenário.
Estas
emendas
foram
exaustivamente apreciadas e aprovadas
na Comissão de Constituição e Justiça.
Do ponto específico de suas
atribuições esta Comissão é de parecer
pela aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Pessôa de Queiroz,
Presidente. – Manoel VilIaca, Relator. –
Eugênio Barros. – José Leite. – Victorino
Freire. – Gay da Fonseca. – Domício
Gondin. – Wilson Gonçalves. – Adolpho
Franco.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa)
Sôbre a mesa requerimento de
informacões que vai ser lido pelo Senhor
Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 166, DE 1966
Requeremos à Mesa, nos têrmos
regimentais,
sejam
solicitadas
à
ELETROBRÁS, através do Ministério das
Minas e Energia, as informações que se
seguem:
1) Quais as emprêsas que
pagaram, no exercício de 1965, juros,
comissões e taxa de fiscalizaçao à
ELETROBRÁS?
2) De que operações tiveram
origem os pagamentos referidos no
item anterior?
3) Quais as emprêsas controladas
pela ELETROBRÁS que distribuíram
dividendos?
Justificação
A
imprensa
está
divulgando
amplamente o balanço da ELETROBRÁS
referente ao exercício de 1965.
Constam
dêsse
importante
documento, no crédito da Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas, os
seguintes lançamentos:
Juros ........................
Comissões ...............
Taxa de Fiscalização

Cr$
43.873.575.517
5.629.149.209
2.534.243.704

além da indicação do recebimento de
cêrca de 1 bilhão e 500 milhões de
cruzeiros de dividendos.
Ignora-se, contudo, a procedência
dessas receitas e as operações que lhes
deram origem.
Daí
a
razão
do
presente
Requerimento.
Sala das Sessões, em 2 de maio
de 1966. – Senador José Ermírio de
Moraes.

O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – O requerimento lido será
publicado e em seguida despachado pela
Presidência. (Pausa.)
O Senhor 1º Secretário procederá
leitura de comunicação.
E' lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
Sr. Presidente:
Na forma regimental, comunico a
Vossa Excelência que, nesta data,
estou seguindo à cidade de Uberaba,
Minas Gerais, onde, juntamente com
os demais Senadores integrantes da
Comissão, representarei o Senado
Federal, na 32º Exposição Nacional
de Gado Zebu.
Sala das Sessões, em 2 de maio de
1966. – Senador Wilson Gonçalves.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Há sôbre a mesa oficio da
Comissão de Segurança Nacional que vai
ser lido.
E' lido o seguinte:
SENADO FEDERAL
Brasília, 29 de abril de 1966
Oficio nº 40-66 – CSN
Sr. Presidente:
Atendendo não ser possível a
Comissão de Segurança Nacional emitir
seu parecer no prazo de 15 dias, ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de
1966, levo ao conhecimento de Vossa
Excelência, de conformidade com o
art. 120, § 1º do Regimento Interno, a
necessidade de prorrogá-Io por igual
período.
Aproveito a oportunidade para
renovar meus protestos da mais
alta estima e distinta consideração. –
Zacharias de Assumpção, Presidente.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – De acôrdo com o § 2º, do art.
120 do Regimento Interno, o oficio do Sr.
Senador Zacharias de Assumpção,
Presidente da Comissão de Segurança
Nacional, será publicado, a fim de que a
prorrogação solicitada seja tida como
deferida.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Bezerra Neto.
O SR. BEZERRA NETO (sem
revisão
do
oradora): – Senhor
Presidente, Srs. senadores, numa das
sessões do Senado tratei das atividades
no Brasil do mamado Grupo Executivo de
Integração da Político de Transportes
(GEIPOL).
Dizia, naquela ocasião, que, a
nosso ver, essa entidade, ao contratar
as firmas especializadas estrangeiras,
estava repetindo estudos de problemas
que se esgotavam na apreciação e no
exame de outros trabalhos técnicos
anteriores.
A respeito, formulei á entidade
um pedido de informações e a
esposta foi enviada em data de 4
de abril. Trata-se de detalhes que
considero oportunos, porquanto no
pedido de informações formulado
tratava de se saber qual o critério
adotado naqueles trabalhos, quais as
regiões abrangidas pelos mesmos,
se, nos estudos realizados pelas
firmas técnicas, olhavam-se, além do
aspecto econômico, as conveniências
regionais, o problema de implantação
do sistema de transportes, etc. A
resposta é a seguinte, Sr. Presidente,
quanto aos quesitos: (Lendo.)
1. Resposta – O objeto atual dos
estudos desenvolvidos pelo GEIPOT,
como primeira fase de trabalho coberto
por Acôrdo de Assistência Técnica
firmado pelo Govêrno Brasileiro com o
Banco Internacional para Reconstrução
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e Desenvolvimento (BIRD), com auxílio
de quatro firmas consultoras diretamente
contratadas é o seguinte:
a) estudo das ferrovias federais e do
Estado de São Paulo;
b) estudo da navegação de
cabotagem em tôda a costa Brasileira;
c) estudo dos sistemas portuários
de Recife, São Paulo e Rio de Janeiro
(Guanabara);
d) estudo das rodovias nos Estados
de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul (federais e
estaduais.
2. Resposta – O estudo se executa
em áreas que foram escolhidas,
ao contrário de haverem-se excluído
regiões, como no teor da pergunta. A
necessidade de escolha de determinadas
regiões e determinadas modalidades de
transportes foi limitada pela aferição
dupla, da capacidade do Banco e da
capacidade de montagem de equipe
brasileira. O trabalho em execução é o
maior jamais realizado até hoje, no campo
internacional. Sua ampliação, ao início,
elevaria bastante o risco da imperfeição
pela dificuldade de coordenação. Daí terse adotado tal limite na fase inicial, ora
em curso, e pretender-se, tão logo se
constate real capacidade bi-lateral,
passar-se a ampliação desejável.
De outra parte, para a agência
referida, o BIRD, ha prevalência do
critério econômico, não sendo tomado
em consideração, senão em menor
escala, e sentido de integração
sul-americana, que vem sendo objeto
de cuidado do outros organismos
financiadores, do BID e a USAID.
A limitação na tase corrente,
contudo,
não
impediu
que
se
preparassem
coletas
de
dados,
estatísticas e informações, sôbre as
regiões vizinhas à área em estudo, tudo
levando a crer que o Mato Grosso,
referido pelo ilustre Senador, venha a
incluir-se, para efeito de estudo de
transporte rodoviário, na próxima etapa,
cujas negociações já tiveram início. A
quantificação dos dados alegados pelo
ilustro parlamentar, quanto à produção
agro-pastoril daquele Estado, é objeto de
trabalho na fase corrente. Para êsse fim,
aos 12 de janeiro do ano corrente,
oficializou-se a ligação entre membros do
GElPOT e a Secretaria da Agricultura de
Mato Grosso, por correspondência SCTE65-66.
3. Resposta – Simultâneamente com
a contratação dos estudos referidos, que
tiveram inicio oficial em 1 de novembro de
1965, o Decreto nº 57.003, de 11 de
outubro de 1965, de criação de Grupo
Executivo de Integração da Política de
Transportes – GElPOT –, incluiu como
componente do Grupo o Chefe do
Estado-Maior das Fôrças Armadas.
O esclarecimento supra prejudica,
em parte, à questão formulada.
Quanto ao restante, o Acôrdo
de Assistência Técnica, que regula a
operação, nada tem a ver com postulado
estratégico. Limita-se a fixação de direitos
e obrigações das partes contratantes, no
caso, o Governo e o BIRD.
Os postulados econômicas que
servem de linha geral as diretrizes
do acôrdo partem das premissas de
livre opção dos usuários na escolha
dentre as modalidades de transportes;
de pagarem os usuários a totalidade
do custo dos transportes e da
economicidade de utilização dêsses
transportes. Convém, ainda, citar
que os critérios econômicos a serem
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utilizados nas conclusões dos estudos
também são objeto de estudo pelo GEIPOT e
consultores.
4. Resposta – Os planos diretores que
decorrerão dos estudos deverão fixar, em
função das riquezas latentes ou potenciais,
as perspectivas recomendáveis para o
desenvolvimento integrado dos transportes.
Tal fixação, atingindo o período de 1967 a
1976, levará em conta as perspectivas de
recursos para investimentos, em função de
condicionantes de benefício-custo e a
demanda de recursos complementares.
Atentará, também, para a realidade tarifaria,
a eliminação de deficits, auxílios e
subvenções e a reestruturação dos órgãos
reguladores.
Assim, implicitamente, levará em conta
o desenvolvimento industrial e agro-pastoril,
o extrativo, enfim, todos os componentes
de que resulta o desenvolvimento nacional.
Como dizia, Sr. Presidente, o que
se nota é que o trabalho do GEIPOT envolve
– não resta dúvida – realizações anteriores
de técnicos brasileiros, estudos e até mesasredondas do Congresso Nacional. Se
examinarmos os arquivos, encontraremos
todos os problemas aqui tratados perfeita
e definitivamente equacionados.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite-me
V. Exa. um aparte?
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O SR. BEZERRA NETO: – Pois não.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Mas V. Exa. não
se deve admirar, pois já chegaram a fazer pior. À
duplicação da Via Dutra, estrada há muitos anos
funcionando, também deram assistência técnica
– se não me engano – de 400 milhões de
dólares. Por isso V. Exa. vê a desconsideração
que está tendo a Engenharia nacional para
problemas que conhecemos demais.
O SR. BEZERRA NETO: – Que se
depreende da resposta, na parte final, quando
diz que a fixação atinge o período de 1967 a
1976, é que esse nôvo trabalho está conjugado
com o chamado Plano Decenal do atual
Govêrno. Só assim se pode admitir o início
dêsses estudos que, segundo a informação,
começou por uma limitada região do País.
Sòmente se compreende isso, pelo fato de que
êle esteja considerado como básico, como
elemento subsidiário para informar o Plano
Decenal que o Govêrno anuncia.
Outra resposta a pedido de informação
que nos chega é do Ministério da Agricultura,
sôbre a aplicação, pelo Conselho, do Fundo
Agropecuário Nacional. O Ministério da
Agricultura, respondendo àquele pedido,
especificou tôdas as aplicações de verbas
para o Fundo Agropecuário Nacional.
Passo a ler, Sr. Presidente; os
esclarecimentos recebidos, para conhecimento
da Casa.

(Lê) 1º "Quais as reuniões já realizadas na atual gestão pelo Conselho de Fundo AgroPecuário Nacionay, e se foi estabelecida uma programação para aplicar os recursos, que em
sistema global foram ao Ministério concedidos pela Lei Orçamentária para 1966.
R) Foram realizadas pelo Conselho 29 reuniões sendo estabelecida uma programação
que segue discriminada abaixo:
2º) Se já foram, e quais as entidades contempladas na atual gestão pelas verbas do
Fundo Agro-Pecuário Nacional, bem como os montantes concedidos.
3º) Se foi estabelecido, na distribuição, um critério racional para as entidades e regiões
agro-pecuárias do país".
R) Sim. O critério estabelecido para distribuição foi objeto de acurados estudos por parte
dos órgãos deste Ministério, como poderia ser verificado pela relação que se segue
ADCAR .......................................................................................................
EDSV – DDIA – (Contrôle às doenças e pragas da Pimenta Negra no
Estado do Pará) ...........................................................................................
IPEAS – DPEA – Fazenda Experimental de Criação em Bagé – RS

Cr$
1.000.00.000
5.000.000
6.463.000

Território Federal Roraima
Aquisição de reprodutores bovinos) ............................................................
DPEA – Escola de Agronomia Eliseu Maciel(duplicação de vagas) ...........
DFA na Guanabara – Desenvolvimento agrícola integrado no Estado da
Guanabara) ..................................................................................................
DRNR – (Plano de Trabalho a ser executado pelo Jardim Botânico) .........
DFA em Sergipe – Reequipamento de Estações Experimentais ................
IPEAS – DPEA – (Melhoramento do Milho) ................................................
SIPAMA – DDIA – (Dinamização e Ampliação dos Trabalhos de Inspeção
Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal o de Assistência
Tecnológica) ................................................................................................
DRNH – (Confecção do Atlas Florestal Brasileiro) ......................................
SDSV – DDIA – (Suplementação para aquisição de 3 aeronaves) .............
DFA no Amapá – (Formação de um plantel de búfalos para fornecimento
de reprodutores e matrizes) .........................................................................
DFA em Roraima – (Instalação e manutenção de DFA em Roraima) .........
DFA no Espírito Santo – (Aumento da produção de diversos setores do
Ginásio Agrícola de Colatina) ......................................................................
DPA em Alagoas – (Aquisição de viaturas e implementos agrícolas) ........
DDIA – (Pagamento de aluguéis de várias salas do SIPAMA em Curitiba
– PR) ..........................................................................................................
DFA no Maranhão – (Trabalhos do Campo de Propagação de Mudas
Frutíferas de Itapiracó) ................................................................................
SEAV – (Instalação de um Colégio Agrícola em Catu – Bahia) ..................
DE – (Transporte da Seção de Mecanização do SEP, para a praia
Vermelha) ....................................................................................................
CIBRAZEM – (Saldo da cota reservada em 1963, no Orçamento da
União) .........................................................................................................
IPEACS – DPEA – (Formação de Pastagens e Capineiras) ......................
DFA no Pará – (Proteção da Tartaruga Verdadeira e Tracajás) .................
CM – (instalação do Gabinete do Secretário Geral da Agricultura) .............

47.500.00
109.000.000
237.500.000
12.000.000
40.000.000
55.300.000
160.000.000
22.000.000
3.326.847
47.500.000
15.000.000
35.000.600
24.000.000
402.600
30.000.000
50.000.000
2.500.000
450.000.000
10.000.000
20.000.000
44.000.000
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SDSV – DDIA – (Campanha de Erradicação do Cancro Cítrico nos Estadas
de São Paulo, Paraná e Mato Grosso ............................................................
SIPAMA – DDIA – (Aquisição de aparelhos e instrumentos de laboratório) ..
INDEA em Recife – DDIA – (Instalação de Laboratório de Diagnósticos) ......
SFPA em Goiás – (Ampliação da Bacia Leiteira de Brasília) ........................
IPEAL – DPEA – (Trabalhos experimentais com a cultura da cana de
açucar no Reconcavo Baiano) ........................................................................
SEAV – (Instalação da rede de energia elétrica para o Ginásio Agrícola de
Currais Novos no Estado do Rio Grande do Norte .........................................
SFPA no Pará – (Compra de motores de pôpa, para revenda aos criadores
do Baixo Amazonas) ......................................................................................
DFA em Santa Catarina – (Plano de Trabalho a ser executado no Colégio
Agrícola de Camboriú, Santa Catarina) ..........................................................
SAE – DA – (Reparos urgentes na cisterna de abastecimento de água no
Edifício Sede) ..................................................................................................
SEAV – (Alimentação de alunos dos Educandários) .....................................
DPA – (Erradicação do Marmeleiro na Fazenda Regional de Criação
Iracema, em Quixadá, CE) .............................................................................
DTAA – DPEA – (Estudo sôbre Farinhas) ......................................................
SDSV – DDIA – (Contrôle à Cercosporiose da Bananeira nos Estados do
Rio de Janeiro São Paulo, Paraná e Santa Catarina) ....................................
SEAV – (Instalação, manutenção ampliação e reequipamento do Centro de
Tratoristas) .....................................................................................................
SECC – (Pagamentos de debitos do MA as Nações Unidas, decorrentes de
compromissos assumidos pelo Govêrno Brasileiro ........................................
SIA – (Campanha de divulgação através da Confederação Nacional de
Agricultura) ......................................................................................................
Coordenadora Regional – (Manutençãodas Coordenadorias) .......................
DPA – (Eletrificação do Campo de Sementes de Jiqui Rio Grande do Norte)
DFA no Paraná – (Aluguéis atrasados da Agência do DRNR no Paraná) .....
DFA no Paraná – (Aluguéis atrasados da Agência do DPA no Paraná) ........
PLAMAM – (Aquisição e revenda de 20 reprodutores, através do SRMA) ....
SPSM – DPA – (Plano de Emergência para aquisição e venda de sementes
DFA no Espírito Santo – (Melhoramento da Experimentação Agrícola ..........
IPEACO – DPEA – (Pesquisas sôbre o Trigo) ...............................................
ST – DA – (Consêrto de viatura) .....................................................................
DF – (Despesas diversas como pagamentos telefônicos e ao Serviço de
Entregas e Compras LT) ...............................................................................
SFPA em Minas Gerais – (desenvolvimento da Mecanizacão no Estado de
Minas Gerais) .................................................................................................
IPEACS – DPEA – (Reparos e conservação da rede elétrica interna dos
edifícios do IPEACS) ......................................................................................
OPPA – (Plano de Trabalho para o 1º trímestre de 1966) .............................
DFA no Paraná – (Desenvolvimento da ovinocultura e
treinamento
de
criadores) ........................................................................................................
CCFA – DDIA – (Campanha Contra a Febre Aftosa no Estado do Paraná.) .
SPC na Guanabara – (Admisão de pessoal necessário ao atendimento dos
trabalhos ao Posto de Fiscalização da Exportção em Santos) ....................
DPA – Fazenda Regional de Criação de Ponta Grossa PR
(Desenvolvimento da Pecuária de Corte) .......................................................
DPA no Pará – (Dinamização da Bacia Leiteira de Belém) ............................
SFCC – (Atendimentos de suas despesas no corrente exercício) .................
DPA em Sergipe – (Produção de Mudas de Coqueiro) .................................
DFA no Rio Grande do Norte – (Planos de aplicacão destinados às
seguintes repartições – DPA, DRNR, SEAV, DDIA E DPEA NO Rio Grande
do Norte) ........................................................................................................
IPEAS – DPEA – (Seleção e Melhoramento das Raças Cunículas de
melhor adaptação na zona sul) .......................................................................
Govêrno do Estado do Amazonas – (Transporte marítimo e fluvial de
reprodutores bovinos, do pôrto do Rio de Janeiro para o de Manaus AM) ....
SFPA em Goiás – Refôrço para a compra de 2 elevadores para o Edifício
Sede cio MA em Goiânia) ...............................................................................
ST – DA – (Refôrço para aquisição de um Auto-Reboque) ............................
Governo do Estado do Acre – (Aquisição e transporte de reprodutores) ......
NOVACAP – (Aparelhamanto de Postos de Desfriamento de Leite e da
Usina de Beneficinmento de Leite em Brasília e instalação de Leite em Unaí
(MG) E Jaraguá (GO) .....................................................................................
ABCAR ............................................................................................................
SEAV – (Obras de recuperação do Colégio Agrícola de Brasília) ..................
IPEACS – DPEA – (Atualização, do Setor de Máquinas Agrícolas) ...............
DFA no Paraná – (Desenvolvimento da suinocultura no Estado do Paraná)
ST – DA (Admissão de pessoal aquisição de material necessário ao seu
funcionamento) ..............................................................................................
DM – DA (Aquisição de peças e materiais para o Serviço de Transporte em
Brasília DM ST e SAE na Guanabara .............................................................
DFA no Paraná – (Pagamento de salários a pro labore de pessoal de
"Acôrdo de Classificação") ..............................................................................
SDSA – DDIA – (Viagem de 2 Veterinários a Buenos Aires, para participar
do "4º Concurso sôbre Campanhas Sanitárias") ............................................
DPA – Grupo Cariri (Atendimento de despesas do Grupo Cariri) .................
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180.000.000
18.603.000
80.000.000
580.000.000
15.000.000
18.000.000
150.000.000
65.850.000
2.000.000
305.205.000
120.000.000
28.000.000
125.000.000
119.000.000
26.618.880
30.000.000
40.450.000
60.648.000
3.000.000
2.500.000
76.000.000
600.000.000
86.200.000
18.000.000
840.000
1.238.000
72.610.934
1.244.738
25.000.000
70.000.000
200.000.000
90.000.000
9.299.000
74.900.000
9.000.000
20.000.000
237.500.000
12.000.000
10.000.000
28.742.000
1.000.000
142.500.000
228.000.000
600.000.000
55.000.000
30.000.000
114.300.000
22.832.000
8.772.335
30.644.920
2.052.600
17.000.000
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SEAV – Colégio Agrícola do Maranhão – (Complementação de
despesas do Colégio) .........................................................................
DFA na Bahia – (Aquisição de sementes para o Estado da Bahia e
do Estado do Ceará) ..........................................................................
IPEAS – DPEA (Estudo de Episootiologia Helmintos de Ovinos
Bovinos) ..............................................................................................
IPEAC – DPEA – Estação Experimental de Botucaut (Aquisição de
material de consumo) .........................................................................
IO – DPEA – (Dívidas contraídas com o Instituto de Recherches
Pour Les Huile set Oleagineux) ..........................................................
DPA – Seção de Mecanização Agrícola – (Transporte dos tratores
importados da Yugoslávia) .................................................................
DPA – (Aquisição de enxadas pura revenda aos agricultores do
Estado do Ceará) ...............................................................................
SDSV – DDIA – (Combate à Cigarrinha da Cana de Açúcar em
Pernambuco) ......................................................................................
Era o que tinha a dizer. (Muito
bem)
O SR PRESIDENTE (Guino
Mondin: – Tem a palavra p Sr.
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr.
Presidente. Srs. Senadores, apenas
um telegrama divulgado, ontem, no
"Correio Braziliense" animou-me a
ocupar esta tribuna no silêncio do
Senado.
Com que satisfação, como este
humano, integrante da comunidade
americana, mas ao mesmo tempo com
que tristeza, como brasileiro, li a
informação, que tem o seguinte
cabeçalho:
"Colômbia escolherá seu Presidente
hoje".
Está aqui o telegrama do U.P.I:
(Lê)
Bogotá, 30 (UPI) – A antiga
polêmica sôbre se os governantes
devem ser técnicos ou políticos, será
levada domingo aos eleitores para
que decidam quem deve ser o novo
Presidente do País, nos próximos
quatro anos, com o encargo de
solucionar os complicados problemas
econômicas e sociais que afetam à
Nação.
Para as eleições se apresentam dois
candidatos, ambos de filiação liberal,
respeitando o sistema bipartidarista da
"Frente Nacional", que manda alternar por
períodos de quatro anos presidentes de
um e outro grupo político. Agora é a vez
do liberalismo, uma vez que o mandatário
que sai, Guilhemo Leon Valencia, é
conservador.
Permitam-me Vs. Exas. que
leia todo o telegrama. E' realmente
muito agradável àqueles que têm
sentimento de democracia.
O grande favorito para ganhar
a eleicão é o candidato da Frente
da Transformação Nacional, senador
Carlos Deras Lleras Restreno, de 58
anos de idade, renomado economista
e técnico em administracão pública.
Seu opositor é o advogado José
Jaramillo Giraldo, de 51 anos de idade,
Iançado à última hora como candidato
pela
"Aliança
Nacional
Popular"
movimento que é dirigido pelo ex-General
Gustavo Rojas Pinilla.
Os observadores consideram que
nesta eleição irão se enfrentar um
"candidato técnico" e um Candidato
político."
VOTAÇÕES
O Cartório Nacional do Estado
Civil informou que poderão votar
amanha, 7.100.000 cidadãos, entre
homens e mulheres, espera-se urna
abstenção aproximada de sessenta
por cento. Essa proporção é normal
na Colômbia se levarmos em conta os
resultados de eleições anteriores.
Estas eleições foram precedidas
da mais intensa e tranqüila campanha
registrada na Colômbia, no curso dos
últimos vinte anos.
O Ministro de Govêrno, Pedro
Gomez
Valderrama,
informou,
en-

42.000.000
238.228.000
40.000.000
1.473.000
23.542.165
12.900.000
18.400.000
694.389.000

tretanto, que foram tomadas "tôdas as
medidas necessárias" para garantir o
normal desenvolvimento das votações
nos 884 municípios do país.
O cuidado da ordem pública foi
encomendado diretamente ao Exército. A
política, por seu turno, deve vigiar o
cumprimento da lei sêca, até segundafeira.
E assim se desenvolve o telegrama.
cujo texto já não lerei todo porque é longo
e oferece peculiaridade que, merecem
maior atenção com o trecho seguinte:
"A Colômbia tem atualmente perto
de dezoito milhões de habitantes, e sua
média anual de crescimento é de 3.2 por
cento.
Igualmente registra um deficit de
trezentas e cinqüenta mil casas urbanas.
O índice de analfabetismo é de
aproximadamente de sessenta por cento.
Vejam Vs. Exas. a semelhança entre
a Colômbia e o Brasil.
O novo presidente, por outro lado,
tem que fazer frente aos efeitos de uma
desvalorização em marcha, que começou
em outubro último, quando o govêrno
estabeleceu um sistema múltiplo de
câmbios.
Esta desvalorização é o resultado do
deficit crônico que registram sempre os
orçamentos governamentais e a balança
comercial do país.
O atual govêrno tentou corrigir essa
situação mediante a redução das
despesas públicas e o estabelecimento
de novos impostos.
REVOLUÇÃO PACÍFICA
O
Presidente
Guillermo
Leon
Valencia, por seu turno, enviou delegados
às capitais dos diferentes departamentos,
com a missão de supervisionar o
desenvolvimento do processo eleitoral e
resolver os contra tempos que possam
se apresentar. Trinta e quatro dêsses
delegados são altos oficiais das Fôrças
Armadas.
Srs. Senadores, que belo exemplo
nos dá o pequenino país irmão, da Bacia
Amazônia, a Colômbia!
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Com
muito prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Apenas para um esclarecimento: ao meiodia de hoje o rádio já anunciava o
resultado do pleto, praticamente dando
como vitorioso o economista a que V.
Exa. se referiu.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Exatamente. Ao deixar meu apartamento,
recebia, por baixo da porta, o boletim do
USIS em que se anunciava o resultado da
vitória do economista, como muito bem
disse V. Exa..
Mas que exemplo magnífico nos
dá êsse povo e com tua tristeza nós, –
que
vimos
baldadas
tôdas
as
esperarças de ver o povo escolher
seus dirigentes, – com que tristeza,
repito, refletimos sôbre o panorama
político-social da Colômbia e o
panorama político-social do Brasil!
Srs. Senadores, como brasileiro
e como homem forrado dos mais só-

lidos princípios de educação democrática
não podia, pois, deixar passar, sem um
comentário, acontecimento de tão magna
importância para a vida dos povos e,
sobretudo, para o Brasil, nesta hora tão
conturbada da vida nacional.
Para
terminar
êstes
ligeiros
comentários, congratulando-me com a
Colômbia pelo magnífico exemplo dado
ao Continente, quero, apenas. ler
pequeno trêcho de um dos mais belos
discursos de Rui Barbosa, que parece
adequar-se precisamente à hora que
passa.
Disse
Rui
Barbosa,
nessa
oportunidade, comentando a espoliação
sue se vinha fazendo ao direito do povo:
"De outra sorte não poderia
suceder que, precisamente quando
se trata do ato mais vital de uma
nação, a escolha da cabeça do seu
Govêrno, seja essa nação a que se
elimine, para exercer as suas vêzes o
lendeaço dos seus parasitas.
De outra maneira não se explicaria
que, exatamente quando se anunciava
aos quatro ventos um movimento de
regeneração dos costumes políticos,
empenhados
em
corresponder
à
grandeza dos exemplos, tudo se
resolvesse na comédia mais ignóbil, de
que nunca foi testemunha a nossa
história."
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o Sr. Senador
Vivaldo Lima.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o
seguindo
discurso):
–
Senhor
Presidente, tarefas outras nesta Casa, na
tarde de 19 do passado, impediu-me,
infelizmente de ouvir, na integra, o longo
discurso do nobre Senador José Ermírio,
pronunciado no expediente da sessão.
No dia seguinte, sou informado
de
que
nele
havia
referência
à Filial de São Paulo da Cruz Vermelha
Brasileira, de qualquer modo aludindose ao meu nome, como Presidente
nacional da Instituição.
De posse do exemplar do Diário
do Congresso Nacional – Secão II –
tomo, então, conhecimento de todo
o seu teor, sentindo, daí, que fazia
ampla e cabal defesa, naquele
instante, em face de criticas de que
fôra alvo, o combativo representante
por Pernambuco.
Na
realidade,
em
mais
da
metade de sua oração, encontram-se
alinhadas as suas realizações no
campo econômico, enriquecendo o
parque industrial com empreendimentos
custosos em 14 Estados da União,
desde o Rio Grande do Sul, até o Cearé,
que nem sei como Ihe possível sem
penosos sacrifícios de ordem física,
sobretudo, a partir do momento em
que se integrou, neste Plenário,
como mandatário do valoroso novo
pernambucano atender e controlar
tantas frentes de trabalho.
De outro modo, deu ciência,
em largo e valioso desfile de fatos,
quanto à vocacional atuação em tôrno
de problemas de assistência social,
educacional e hospitalar, quer no que
se relaciona com as suas próprias
sociedades, que com tanta firmeza e
clarividência, dirige, quer no tocante à
sua constante participação em tôdas
as campanhas executadas, de alguns
anos para cá, em São Paulo, em prol
de idôneas obras de filantropia pública
ou de reconhecidas finalidades sócioculturais.
Entre as mais importantes e
dignas de citacão no discurso em tela
há uma que foi enumerada e justifica,
então, a minha presença nesta
tribuna, à guisa de explicação pessoal
– a 6ª da relação de entidades
assistidas direta ou indiretamente por
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êste grande espírito benfeitor – que é o
nobre Senador José Ermírio, assim
mencionada.
"Da Cruz Vermelha Brasileira de São
Paulo agora dirigida por um de meus
filhos, que, felizmente, herdaram tanto
minha disposição para o trabalho e a luta,
como minhas preocupações de natureza
social e humanitária. A respeito, invoco a
palavra do nobre Senador Vivaldo Lima,
Presidente nacional dessa Instituição".
Invocando-me o testemunho na
espécie, com a isenção que me é peculiar
– e ele o reconhece – ser-lhe-ia até certo
ponto contra producente tal palavra,
caso, como adiante se evidenciará, não
fôsse, de fato, veraz a felicidade que
envolveu a quantas entidades dêle se
aproximaram na esperança de obter os
favores de seu espírito notoriamente
altruístico.
De minha parte, então – porque
citado nominalmente – embora, talvez,
com estranho e curto atraso, aqui me
encontro agora no cumprimento de um
comezinho dever de justiça.
Em verdade, este depoimento seria
desnecessário ante a consciência da
gente paulista, que sabe muito bem como
aferir o trabalho e a obra dos homens de
suas classes empresarias.
Em referencia à Filial da Cruz Vera
melha Brasileira, no Estado bandeie
rante, bastaria quase dizer-se que é a
mais atuante e adestrada à árdua e
específica missão, que se atribui aos
ramos da, Instituição Nacional, em tempo
de paz ou na eventualidade de guerra.
Aos seus dirigentes muito deve o
povo de São Paulo, por terem
conscíenciosamente aplicado os seus
recursos, isto é, de maneira austera o
louvavelmente
caritativa.
Sem
espalhafato, construiram com a ajuda
valiosa dos paulistas uma grande –
primeira, porque não dize-lo mesmo –
Filial da Cruz Vermelha Brasileira, que,
por isso mesmo, lhe é motivo de profundo
orgulho.
Tal cousa se comprova ante o qua
15 se vê e se admira, na verdade
lenciosamente avultando-se sôbre as
demais, ano a ano, dada a idéia fixa no
intimo de suas elites diretoras de que
"valem mais obras e menos pae lavras".
Daí, felizmente aos olhos atentos
dos paulistanos surgiram atividades ou
empreendimentos salutares em proveito
de sua própria terra ou das regiões irmãs,
nas conjunturas com aquela discreção e
humanitarismo inerentes, aliás, aos
simbolismos sacrossantos.
De tudo o que Iá se realize, porém,
se dá conta plena e palpável, cada vez
mais se avolumando o respectivo dossiê
no encaminho que lhe é destinada no
órgão Central da Cruz Vermelha, sempre
merecendo o aplauso e a aprovação de
sua Assembléia Geral.
A Filial de São Paulo desfruta, dessa
forma, do melhor conceito e do maior
prestigio no seio da comunidade nacional
da Cruz Vermelha. A situação esplêndida;
em que ora se encontra, melhor, bem
melhor que no passado, deve-se – justiça
se faça – à atual administração sob a
profícua presidência de um filho ilustre do
Senador José Ermírio e, se assim
procede ou se comporta, é porque com
efeito, herdou do operoso genitor essa
constante e intensa disposição para o
trabalho e a luta, ditada por sua natureza
social e humana.
Convém salientado. em suma, que
sòmente o industrial Antônio Ermírio de
Moraes pôde dar valor contemporâneo
a um patrimônio antigo e pobre,
transformando e modernizando suas
pecas rentáveis ou beneficentes, com o
que desde então lhe deu foros de ramo
estadual da Cruz Vermelha, em têrmos de
prestigio e auto-suficiência.
Para tanto não lhe faltaram a atenta
visão e a experiência de seu nobre
pai, o Senador José Ermírio, nos seus
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lúcidos conselhos e particularmente, nas
campanhas financeiras, os substanciais
auxílios, inusitadamete de valor relevante,
rara vez canalizados por alguém,
isoladamente, para as arcas magras da
Instituição benfeitora.
Dou-lhe neste momento, pois, meu
nobre Senador José Ermírio, o meu
testemunho, como Presidente nacional da
Cruz Vermelha, que invocou em hora de
aguda emoção e contrariedade de sua
vida parlamentar, na certeza de que
embora apenas o possa fazer em tão
breves linhas – convirá, não obstante, em
que "uma palavra dita a tempo vale mais
do que um longo discurso".
Era, Sr. Presidente o que tinha a
dizer. (Muito bem! Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Oscar Passos
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Pessoa de Queiroz
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mandim): – Não há mais oradores inscrito.
(Pausa)
Passa-se a:
ORDEM DO DIA
Peço aos Senhores Senadores
observarem que nos avulsos distribuídos,
os itens I e III da Ordem do Dia referemse a redações finais quando, realmente,
se trata, no primeiro caso, de discussão
em turno suplementar e, no segundo, de
discussão em segundo turno.
Item 1:
Discussão, em turno suplementar,
do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 8, de 1965 (nº
186-A-64 na Câmara), que mantém
decisão do Tribunal de Contas da
União denegatória de registro de
concessão de reforma a Expedito Flor,
calculado no pôsto de TenenteCoronel (substitutivo aprovado em 20
de abril) tendo parecer, sob nº 310, de
1966. da Comissão de Redação, com
a redação do vencido.
Em discussão o substitutivo
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão sem emendas
e não havendo requerimento no sentido
de que o substitutivo seja submetido a
votos, será êle dado como definitivamente
aprovado, independentemente de votação,
nos têrmos do artigo 316-A do Regimento
Interno.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o substitutivo
aprovado.
Denega provimento ao recurso
"ex officio" da decisão do Tribunal de
Contas, que sob reserva, autorizou
o registro da reforma do Capitão
Expedito Flor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' denegado provimento
ao recurso "ex officio" da decisão do
Tribunal de Contas, que, sob reserva,
autorizou o registro da reforma do
Capitão Flor, nos têrmos do Processo
nº 1.830-63.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Guido
Mondin): – Para acompanhar na
Câmara dos Deputados o estudo do
substitutivo do Senado é designado o
Sr. Jefferson de Aguiar, Relator da
matéria na Comissão de Constituição
e Justiça.

O
SR.
Mondin)

PRESIDENTE

(Guido

Item 2:
Discussão, em turno único, da
Redação Final, oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 311, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 37, de 1965, originário da Câmara
dos Deputados (nº 158-A-64, na Casa
de origem), que mantém decisão
denegatória do Tribunal de Contas
da União ao registro dos contratos
celebrados entre a Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional e 429 adquirentes de glebas de
terra situadas em área da Southern Brazil
Lumber and Colonization Company.
Em discussão a redação final.
(Pausa)
Se nenhum Senador quiser fazer uso
da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem
requerimentos, para que a redação
final seja submetida a votos, é a mesma
dada como definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos
têrmos do art. 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto vai á promulgação.
E' a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 37, de 1965 (número 158-A64, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, §
1º da Constituição Federal, e eu, ...............
Presidente do Senado Federal, promulgo o
seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966
Mantém a decisão do Tribunal de
Contas denegatória de registro a escrituras
públicas de rendas efetuadas em áreas da
Southern Brazil Lumber and Colonization
Company, emprêsa incorporada ao
Patrimônio Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mentida a decisão do
Tribunal de Contas, de 29 de dezembro de
1951, proferida nos Processos ns. 40.79050 e 13.880-51, denegatória de registro a
escrituras públicas de vendas efetuadas
em áreas da Southern Brazil and
Colonization
Comapany,
emorêsa
incorporada ao Patrimônio Nacional.
Art. 2º Êste Decreto LegisIativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados as disposições em
contrário
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin):
Item 3º
Discussão em segundo turno do
Projeto de Lei do Senado nº 63, de
1965, de autoria do Sr. Senador
Bezerra Neto que dispõe sôbre a
aplicação do Estatuto do Trabalhador
Rural na comarca onde não funcione o
Conselho Arbitral.
O
projeto
tem
parecer da
Comissão de Redação, com a redação
do vencido.
Em discussão o projeto, em seu
segundo turno. (Pausa)
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Encerrada
a
discussão,
sem
emendas e não havendo requerimento no
sentido de que seja o projeto submetido a
votos é êle dado como definitivamente
aprovado independente de votação, nos
têrmos do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos
Deputados.
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E' o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado número
63, de 1965, que dispõe sôbre a aplicação
do Estatuto do Trabalhador Rural, onde
não funcione o Conselho Arbitral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 152 da Lei nº 4.214 de
de 2 de março de 1963 (Estatuto do
Trabalhador Rural), passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 152 .............................................
§ 3º Enquanto não for instalado
e funcionar o Conselho Arbitral, o dissídio
individual
poderá
ser
formulado
diretamente perante a justiça do Trabalho.
e sob o regime de audiência uso previsto
na Consolidação das Leis do Trabalho".
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicarão, revogadas as
disposições em contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Está esgotada a matéria da
Ordem do Dia (Pausa)
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão designando para a
de amanhã, no horário regimental, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Nº 130, DE 1934
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 130-64 (nº
2.496-C-57, na Casa de origem),
que dispõe sôbre o salário mínimo, a
jornada de trabalho e as férias anuais
remuneradas dos advogados, e dá outras
providências, tendo parecer favorável, sob
nº 192, de 1966, da Comissão de
Legislação Social.
2
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 169, de 1966, da Comissão de
Agricultura, sôbre a Indicação nº 4, de
1965, de autoria do Sr. Senador Dylton
Costa, no sentido de que a Comissão de
Agricultura realize estudos destinados a
consolidar a Legislação referente ao
sistema cooperativista do País (Parecer
favorável à matéria constante da
Indicação).
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e
35 minutos.)
EXPOSIÇÃO DO SENHOR MINISTRO
MAURO THIBAU, INTERPELAÇÕES DOS
SENHORES SENADORES JOSÉ ERMÍRIO,
DOMÍCIO GONDIN, ANTONIO CARLOS, E
AS RESPECTIVAS RESPOSTAS DE SUA
EXCELÊNCIA, FEITAS NO SENADO
FEDERAL, EM SESSÃO DE 26 DE ABRIL
DE 1966.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU
(lê a seguinte exposição): – Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores,
compareço a esta Casa para atender a
convocação requerida pelo Exmo. Sr.
Senador José Ermírio de Moraes com o
objetivo de prestar informações "sôbre
quais as medidas planejadas ou em
execução para o aproveitamento da pirita
nacional em substituição ao enxôfre
nativo".
Sôbre o mesmo assunto e por fôrça
do mesmo requerimento, já esteve, há
poucos dias, nesta egrégia Casa do
Congresso Nacional, a titular da Pasta
da Indústria e do Comércio que, em
minuciosa e abrangente exposição,
praticamente esgotou a mataria.
Procurei tão sòmente complementar
as palavras do Ministro Paulo Egydio
Martins no que tange ao setor especifico
da Secretaria de Estado que tenho a honra
de ocupar.
Devo salientar, de inicio, que
minha tarefa muito se simplifica face ao
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correto entendimento do meu ilustre
colega da Indústria e do Comércio de que
desejava, bàsicamente, nobre Senador
requerente conhecer sôbre a questão da
"industrialização
da
pirita
nacional,
competindo, assim a S. Exa. comparecer
em primeiro lugar e a mim suplementá-lo.
Nestas
condições,
passarei
a
proporcionar tais respostas suplementar
seguindo a seqüência constante do
requerimento de convocação.
Inicialmente, nos foi solicitado
informar sôbre quais as medidas
planejadas ou em execução para o
aproveitamento da pirita nacional em
substituição ao enxôfre nativo.
Já havia assinalado o Ministro
Paulo Egydio Martins que desde 19 após
o trabalho da Comissão de Estudos do
Enxôfre, sòmente o atual Govêrno voltou
a cuidar do preblema. E, como definição
de pensamento o Govêrno sôbre tão
relevante questão passo a ler a
Exposição de Motivo nº MME-88/65-GB
de 22 de dezembro de 1965 que propôs
ao Exmo. Sr. Presidente da República o
Decreto que veio a ter o nº 57.557, de 29
de dezembro de 1965. Devo assinalar
que embora originária do Ministério das
Minas e Energia, esta Exposição de
Motivos foi assinada também pelo
Srs. Ministros da Fazenda da Indústria e
do Comércio e Extraordinário para o
Planejamento
e
a
Coordenação
Econômica.
EM 88/65-GB de 22 de dezembro
1565.
Exmo. Sr. Presidente da República.
Uma das diretrizes básicas do
Ministro das Minas e Energia no
incremento da produção do carvão
nacional é o aproveitamento industrial de
seus rejeitos piritosos, conforme foi
delineado no relatório do Ministério
referente às atividades do período de
janeiro de 1964 a abril de 1965.
2. Êsses rejeitos, presentemente
sem utilização, constituem sobrecarga
onerosa que pode ser usada na produção
de ácido sulfúrico, com razoável
economia de divisas para o País
resultante da diminuição da importação
de enxôfre.
3. Por outro lado, as indústrias
que se organizaram, à base do
concentrado piritoso, poderão contar
com suprimentos regulares de matériaprima vantagem que não usufruem as
instalações atuais, à. base de enxôfre
elementar importado, sujeito a grandes
variações de preços no mercado
internacional e a períodos de escassez
que, em diversas ocasiões obrigaram
emprêsas nacionais dependentes desse
produto, a reduzir suas atividades.
4. Completando uma série de
estudos esparsos, o Grupo de Trabalho
constituído no Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico – BNDE, do
qual participaram representantes dessa
autarquia, da Comissão do Plano do
Carvão Nacional CPCAN, e da Companhia
Siderúrgica Nacional CSN, analisou, em
profundidade os principais problemas
ligadas aproveitamento dos refugos piritos
de Santa Catarina, tendo chegado à
conclusão de que o concentrado ilegivel
compete com o enxôfre importado na
produção de ácido sulfúrico, nas condições
vigentes para transporte daquêle produto,
na região constituída pelos Estados de
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
5. Patrocinada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico BNDE,
foi realizada uma reunião no dia 22 de
julho passado no Gabinete do Ministro
das Minas e Energia da qual participaram
o Titular da Pasta, o Chefe de seu
Gabinete e assessôres, o Presidente e
Diretores do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico BNDE, os
Presidentes da Comissão do Plano do
Carvão Nacional – CPCAN e da
Companhia Siderúrgica Nacional – CSN,
representantes de emprêsas mineradoras
e industriais.
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6. Nessa reunião, foram debatidos os
principais aspectos do problema e vários
tópicos do relatório do Grupo de Trabalho.
Pelo resumo das conversações é licito
concluir que o maior núcleo industrial de
ácido sulfúrico do país, sediado em São
Paulo, só se interessará realmente pelo
concentrado piritoso depois que forem
atacados os problemas relativos ao seu
suprimento regular, a longo prazo e a preços
razoáveis, e quando houver facilidades de
crédito para os investimentos iniciais, que
são grandes, requeridos para a produção de
ácido sulfúrico, a partir das piritas.
7. Essas conclusões confirmaram o que
já havia sido apurado pelo Grupo de Trabalho
que, na parte final do seu relatório, indicou as
linhas gerais de uma política de produção e
venda de concentrado piritoso e a criação de
incentivos governamentais à utilização dos
rejeitas tudo consubstanciado em minuta
de Decreto, cujo texto final, após novas
discussões
ao
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico – BNDE e na
Comissão do Plano do Carvão Nacional –
CPCAN, foi aprovado pelo Ministro das Minas
e Energia.
8. Como o problema do aproveitamento
dos rejeitos piritosos e as medidas para sua
utilização, em grande escala, indicadas no
anteprojeto de Decreto, envolvem também
matéria de atribuição dos Ministérios da
Fazenda, da Indústria e do Comércio e do
Planejamento e Coordenação Econômica, os
Titulares das citadas secretarias de Estado
tiveram ensejo de examinar a minuta que
lhes foi encaminhada pelo Ministro das Minas
e Energia, para estudo pertinente ao assunto,
ao mesmo tempo em que lhes solicitou a
assinatura, em conjunto, da presente
Exposição de Motivos.
9. Em face, do exposto, as autoridades
consultadas, cujos pontos de vista coincidem
com os do Ministro das Minas e Energia,
considerando que a orientação preconizada
possibilitara a solução dêsse importante
problema, atendendo ás reivindicações dos
empresários particulares e aos legítimos
interêsses nacionais, têm a honra de
juntamente com o Ministro das Minas e
Energia, submeter à esclarecida apreciação e
assinatura de Vossa Excelência a anexa
minuta, de Decreto, que estabelece normas e
benefícios para o aproveitamento industrial
dos rejeitos piritosos do carvão.
Aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência os protestos do
nosso mais profundo respeito.
Mauro Thibau – Ministro da Minas e
Energia.
Daniel Farado – Ministro da Indústria e
do Comércio.
Octávio Gouvêa de Bulhões – Ministro
da Fazenda.
Roberto de Oliveira Campos – Ministro
Extraordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica.
O Decreto assinado pelo Sr. Presidente
da República, recebeu o número 57.557, de
29 de dezembro de 1965, e dispõe sôbre o
aproveitamento
dos
rejeitos
piritosos
oriundos dos beneficiamento do carvão.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,
da Constituição e;
Considerando que o aproveitamento
dos rejeitos piritosos do carvão nacional
na indústria do ácido sulfúrico constitui
empreendimento cuja solução satisfatória
proporcionará economia de divisas para o
país;
Considerando que, segundo recentes
estudos realizados em conjunto pela Comissão
do Plano do Carvão Nacional – CPCAN e
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico – BNDE é possível a fabricação de
ácido sulfúrico à base de concentrados
piritosos, dentro de custos razoáveis;
Considerando o que mais consta da
Exposição de Motivos nº 88, de 22 de
dezembro de 1965, dos Senhores
Ministros das Minas e Energia, da
Fazenda, da Indústria e do Comércio e
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do Planejamento e Coordenação Econômica,
decreta:
Art. 1º Compete à Comissão do Plano
do Carvão Nacional – CPCAN – coordenar
ou executar as medidas destinadas ao
cumprimento das disposições contidas neste
decreto, referentes à produção e comércio
de concentrados piritosos oriundos do
beneficiamento de rejeitos associados
à produção e comércio de concentrados
piritosos oriundos do beneficiamento de
rejeitos associados à produção de carvão.
Art.
2º
Serão
aproveitados
prioritariamente
os
rejeitos
piritosos
provenientes da produção de carvão, sempre
que econômicamente justificável.
Art. 3º A Comissão do Plano do Carvão
Nacional – CPCAN – fixará o preço máximo
de venda do concentrado piritoso, no local
do beneficiamento, bem como os limites
dentro dos quais poderão variar as suas
características, tendo em vista a sua
utilização indústria química.
Art. 4º As emprêsas mineradoras
que não se interessam em realizar a
concentração de rejeitos piritosos deverão
dar conhecimento da sua disposição à
Comissão do Plano do Carvão Nacional –
CPCAN.
Art. 5º Os projetos referentes a a
instalações para concentração de rejeitos
piritosos além das facilidades concedidas por
legislações específicas, poderão beneficiarse dos seguintes incentivos:
a) financiamento, através da Comissão
do Plano do Carvão Nacional – CPCAN – e
do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico – BNDE, nas condições usuais
adotadas por tais entidades;
b) as isenções previstas no art. 17 da
Lei nº 3.860, de 24 de dezembro de 1960;
c) dispensa de sobretaxa e depósito
compulsório na aquisição de divisas
destinadas As importações de que trata a
alínea "b".
Parágrafo único. A concessão dos
incentivos enunciados neste artigo depende
de prévia aprovação do projeto pela
Comissão do Plano do Carvão Nacional –
CPCAN.
Art. 6º Nos caos em que haja
conveniência de realizar a concentração
de rejeitos piritosos em instalações centrais
que atendam a diversos mineradores, a
Comissão do Plano do Carvão Nacional –
CPCAN – deverá incentivar a associação dos
mesmos para a construção e operarão das
instalações indicadas, participando dos
empreendimentos, se necessário, conforme
faculta a alínea "c" do parágrafo único do art.
1º da Lei nº 3.860, de 24 de dezembro de
1960.
Art. 7º A Comissão do Plano do Carvão
Nacional – CPCAN e as emprêsas sob
contrôle da União, aquela através do
exercício dos poderes que lhe são conferidos
pela Lei nº 3.860, de 24 de dezembro de
1960 e por êste decreto, deverão favorecer a
assinatura de contratos a longo prazo para o
fornecimento de concentrado piritoso. a
emprêsas cujos protestos tenham sido
aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria
Química GEIQUIM (art. 9º).
Art. 8º Os projetos que visem
à construção de instalações em que
seja prevista a utilizarão de concentrado
piritoso para a produção de ácido
sulfúrico, anidrido sulfuroso ou enxôfre
elementar, isolada ou simultâneamente, e
ainda os destinados adaptação de
instalações de ácido sulfúrico existentes,
para uso de concentrado piritoso, poderão
beneficiar-se dos incentivos indicados
abaixo, em aditamento aos previstos no
art. 2º do Decreto nº 55.759, de 15 de
fevereiro 1965:
a) financiamento através da Comissão
do Plano do Carvão Nacional – CPCAN:
b) as isenções previstas no art. 17 da lei
nº 3.860, de 24 de dezembro e 1960.

§ 1º O montante dos financiamentos e
avais concedidos poderá elevar-se, se assim
solicitados pelos postulantes, de auxilio
financeiro, a 80% (oitenta por cento) dos
investimentos fixos a realizar.
§ 2º O Grupo Executivo da Indústria
Química – GEIQUMI, ao aprovar projetos
específicos para as finalidades previstas
neste artigo, recomendará aos órgãos
competentes a concessão dos incentivos
que, a seu critério, lhes devam ser atribuídos.
Art. 9º Os interessados na utilização de
concentrado piritoso peverão submeter à
aprovação do Grupo Executivo da Indústria
Química – GEIQUIM, projeto para êsse fim,
organizado
de
acôrdo
com
normas
estabelecidas por aquêle órgão.
Parágrafo único. Juntamente com o
projeto mencionado neste artigo deverá ser
encaminhada manifestação, da Comissão do
Plano do Carvão Nacional – CPCAN,
declarando a possibilidade, em princípio, de
suprimento da quantidade necessária de
concentrado piritoso.
Art. 10. Os incentivos previstos no art.
2º do Decreto nº 55.759, de 15 de fevereiro
de 1965, não serão aplicáveis a projetos, ou
suas partes, concernentes a instalações de
produção de ácido sulfúrico com base em
enxôfre elementar, quando a indústria estiver
situada em locais em que seja possível a
produção de ácido sulfúrico a partir do
concentrado piritoso, a custo para o
empresário que não exceda o que seria
obtido com o uso de instalações do mesmo
porte com base em enxôfre elementar
importado.
§ 1º Para o confronto a que se refere
êste artigo serão considerados os efeito nos
custos de produção dos estímulos seletivos
previstos neste decreto.
§ 2º A restrição constante dêste artigo
não prevalecerá, quando ficar demonstrada
perante o Grupo Executivo da Indústria
Química – GEIQUIM, a impossibilidade da
emprêsa de obter suprimento regular e na
quantidade necessária de concentrado
piritoso.
Art. 11. O Grupo Executivo da Indústria
Química – GEIQUIM, criado nela Decreto nº
53.975, de 19 de julho de 1964, passará a
ser integrado, também, por um representante
da Comissão de Plano do Carvão Nacional –
CPCAN.
Art. 12. Êste Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1965; 144º
da Independência e 77º da República. – H
Castelo Branco. – Mauro Tribau. – Octávio
Bulhões. – Roberto Campos. – Daniel
Faraco.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada
melhor poderia fazer o Govêrno Castello
Branco em têrmos de incentivo à indústria
privada para o aproceitamento da nossa
maior reserva conhecida de pirita.
E os resultados começam a surgir de
forma promissora:
– a Quimbrasil estuda a possibilidade de
utilizar o concentrado piritoso nas suas
fábricas de ácido sulfúrico destinado a
produção de fertilizantes.
– a Copebrás pretente adaptar o
equipamento que está sendo montado em
Cubatão, SP, para consumir o concentrado
piritoso.
Trata-se de uma instalação para 140
toneladas/dia.
– a Nitroquimica já opera uma
fábrica de 45 toneladas/dia, consumindo
50% de concentrado piritoso, e está
estudando a instalação de uma nova
fábrica para 120 toneladas/dia. Aliás,
esta indústria do Grupo Votorantim. em
carta dirigida à CPCAN em 7 de
fevereiro último declara textualmente:
"apreciamos vivamente o interêsse de V.
Sas. pela solução de problema tão
importante para a indústria qumica
nacional".
– a Ultrafertil pretente instalar
um complexo para produção de ferti-
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lizantes em Cubatão, SP. A fábrica de
acido sulfúrico terá a capacidade de
aproximadamente 600 toneladas/dia na
etapa final e deverá, desde o início,
consumir concentrado piritoso.
A par de entendimentos específico
como os acima mencionados, o Ministério
das Minas e Energia, através da Comissão
do Plano do Carvão Nacional, realizou ou
está realizando estudos diversos sôbre a
matéria, entre os quais se destacam os
seguintes:
Estudo elaborado pela CEKOP –
Polônia, sôbre a possibilidade do uso das
pirItas carbonÍferas brasileiras para a
produção de ácido sulfúrico e obtenção de
enxôfre.
Concluído em novembro de 1964.
2. Os rejeitos piritosos corno
matéria-prima para produção de ácido
sulfúrico. Estudos sôbre o equipamento
industrial.
Fornos do tipo Herreschoff e Fluid Bed.
Estudo concluído em março de 1965.
3. Grupo de Trabalho BNDE – CPCAN e
CSN.
Levantamento das reservas de rejeitas
piritosos.
Projeções. Utilização dos rejeitos
piritosos na fabricação de ácido sulfúrico.
Relatório concluído em junho de 1965.
4. Estudo de processos para
obtenção do enxôfre a partir do
concentrado piritoso.
Redução do SO2 pelo coque.
Processo
da
Xilidina.
Análise
do
Relatório da Comissão do Enxofre –
1952. Proceso Outokumpu. Apreciações
Técnico-econômicas. Trabalho concluído
em setembro de 1965.
5. Grupo de Trabalho CPCAN –
BNDE:
Estudo
de
aplicabilidade
do
processo. Outokumpu às condições
brasileiras.
Está contratado com as firmas
The Lummus Co, e Outokumlpu Oy um
estudo de profundidade na escala do
Planta Piloto para o que serão
embarcadas dia 15 de maio próximo
cêrca de 1.000 toneladas de concentrado
piritoso. O processamento terá lugar em
Pori, na Finlândia e será acompanhado
por engenheiros da CPCAN e do BNDE.
6. Estudo de equipamento para a
moagem e concentração dos rejeitos
piritosos.
Foram
ouvidas
várias
firmas
especializadas, tendo sido selecionada a
organização: IPCO – Internationale Planungs
– und Consulting G.m.b H.
Contrato a ser assinado dentro em
breve.
7. Rejeito piritoso como matériaprima para um complexo quimicosiderúrgico a ser instalado em Santa
Catarina – Produção de enxofre, energia
elétrica, ácido sulfúrico e oxido de ferro
para siderurgia – SIDESC. Estudo já
iniciado.
8. Projeto de instalação para
produção
de
10.000
t/mês
de
concentrado piritoso com, no mínimo,
43% de enxôfre e no máximo 6% de
carbono.
Apresentado, à CPCAN, no corrente
mês de abril, pela empresa FERTISA.
Visto o que está sendo feito em
têrmos de incentivo à iniciativa privada,
cabe, agora, mencionar a ação direta do
Govêrno.
Inicialmente, nesta ação direta, devo
ressaltar o gigantesco programa contido
no Plano Mestre Decenal para Avaliação
dos Recursos Minerais do Brasil, do
Departamento Nacional da Produção Mineral.
O enxofre e a pirita estão classificados no
referido .Plano entre os quarenta itens que
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constituem as matérias-primas mineirais
carentes ou deficientes no País.
Considera aquêle Plano Mestre que na
ausência de ocorrências conhecidas de enxôfre
elementar, quer relacionadas com atividades
vulcânicas, quer derivadas das bacias de
evaporitos em rochas-sedimentares até hoje
identificadas pelos intensos trabalhos da
PETROBRÁS, nossas possibilidades quando à
obtenção de enxôfre devem basear-se em duas
fontes principais: a pirita proveniente da lavagem
dos carvões e o subproduto da retortagem de
xisto betuminoso. Quanto às ocorrências de pirita
na região de Ouro Prêto, são as mesmas
cortadas pela Estrada de Ferro Central Central
do Brasil, logo à saída de Ouro Prêto, em direção
a Mariana, no apertado vale do rio Funil e seus
afluentes.
As
jazidas
se
dispõem,
descontinuamente, por cêrca de três quilômetros
e o seu perfeito conhecimento demanda a
execução de uma ampla, campanha de estudos
e sondagens, a que o Departamento da
Produção Mineral atribui menor prioridade, diante
das demais perspectivas quanto ao suprimento
nacional de enxôfre.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
mais importante ação direta do Govêrno
quanto ao problema em pauta é, sem dúvida,
a criação da Siderúrgica de Santa Catarina
S/A – SIDESC. A propósito desta importante
iniciativa do Govêrno Castello Branco, peço
licença para ler alguns trechos de recente
trabalho de seu Presidente o Eng. Alberto
Teixeira da Silva:
"Siderúrgica de Santa Catarina S/A
(SIDESC) é uma sociedade anônima, de
economia mista, criada por Lei do Congresso
Nacional, amparada e controlada pela União
Federal, para o fim especial de instalar a
indústria siderúrgica na região carvoeira de
Santa Catarina e ali desenvolver indústrias
correlacionadas com o carvão nacional, inclusive
as indústrias químicas e de mineração.
A sua sede social é na Cidade de
Florianópolis, capital do Estado de Santa
Catarina. O seu capital inicial é de vinte
bilhões de cruzeiros, subdividido em 4
milhões de ações de Cr$ 5.000 cada uma,
tôdas nominativas, das quais 75% são
ordinárias, com direito a voto, e 25% são
preferenciais, sem direito a voto, mas
gosando de garantias especiais, definidas
nos estatutos.
Podem ser acionistas da SIDESC, além da
União, os Estados os órgãos estatais (Institutos,
Autarquias, Sociedades de Economia Mista), as
pessoas físicas e juridicas nacionais de direito
público e privado, e as pessoas físicas e jurídicas
estrangeiras, de direito privado.
O contrôle da União sôbre a SIDEC decorre
das obrigações que a União asumiu, por lei, para
com a emprêsa, para dar-lhe amplas garantias
para implantar-se e sobreviver como uma indústria
capaz de subsistir economicamente, promovendo
a industrialização regional e integrando o
sistema econômico do aproveitamento do carvão
nacional. De fato, a União assumiu as seguintes
responsabilidades:
a) é a criadora e fundadora da sociedade;
b) comprometeu-se a subscrever e
conservar de sua propriedade ou de seus
órgãos próprios 51% das ações subordinárias
com direito a voto, não só do capital inicial,
como também dos seus futuros aumentos;
c) garante a subscrição de quaisquer
sobras de capital não tomadas por terceiros,
tanto no capital inicial e o nos seus aumentos;
d) assumiu, por lei, o compromisso de
dar a garantia do Tesouro Nacional a
financiamento externo de até trinta milhões
de dólares ou do equivalente em até
outra
moeda,
mais
juros
despesas
correspondentes, destinado execução do
empreendimento;
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e) o presidente da SIDESC é de livre
escolha e nomeação do Presidente da
República, cabendo à Assembléia Geral
eleger mais 4 diretores;
f) Não há qualquer privilégio eu
vantagem para a União nem na lei mem nos
estatutos, regendo-se a SIDESC inteiramente
de acôrdo com a legislação brasileira sôbre
sociedades anônimas.
A SIDESC foi constituída em Assembléla
Geral instalada a 16 de fevereiro último em
Florianópolis, cumprindo-se assim a Lei nº 4.122,
de 27 de agôsto de 1962, modificada pela Lei nº
4.509, de 30 de novembro de 1964.
Na subscrição do capital inicial a União
inscreveu-se com 1.530.000 ações ordinárias
(51%) cabendo à Comissão do Plano do
Carvão Nacional inscrever-se para os
restantes 1.470.000 (49%) ficando tôdas as
ações
preferenciais
para
terceiros
representados por cêrca de 7.000 acionistas,
quase todos habitantes da região carvoeira
de Santa Catarina, contando-se entre os
maiores acionistas preferenciais o Estado de
Santa Catarina e a USIMINAS.
A SIDESC foi concebida para o objetivo de
implantar a indústria siderúrgica na região carvoeira
de Santa Catarina. Esta idéia, concretizada pela
Lei nº 4.509, de 1964, acima mencionada deu
lugar a vários estudos sob o patrocínio da
Comissão do Plano do Carvão Nacional, os quais
examinaram amplamente a viabilidade do
empreendimento, tendo-se chegado à conclusão
de que justificar-se-ia como uma usina siderúrgica
de porte médio, nas condições brasileiras,
destinada ao abastecimento do mercado regional
dos três Estados sulinos, em produtos de
aços
comuns
perfilados
leves
e
médios. Mostrou-se, outrossim, que a SIDESC
poderia
contribuir
ponderàvelmente
para
uma necessária integração na indústria
carvoeira.
promovendo
maior
consumo,
preferencialmente das frações secundárias do
beneficiamento do carvão metalúrgico e que se
estão acumulando a falta de mercado suficiente.
Ùltimamente
uma
segunda
razão,
certamente mais forte, veio se juntar à conjuntura
favorável à SIDESC. A crescente "crise do enxofre"
que se manifesta no mundo, agravando as
condições de abastecimento do mercado nacional
quase totalmente dependente das importações, e
que veio chamar a atenção sôbre as reservas de
pirita associadas ao carvão catarinense. O Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico
constituiu um Grupo de Trabalho, com
representantes da Comissão do Plano do Carvão
Nacional (CPCAN) e da Companhia Siderúrgica
Nacional, para estudar as possibilidades de
aproveitamento dos rejeitos piritosos de Santa
Catarina. Concluiu-se pelas possibilidades dêste
aproveitamento para a fabricação do ácido
sulfúrico, fazendo-se recomendações para o
prosseguimento dos estudos necessários, inclusive
quanto à conveniência de se investigarem as
possibilidades de se produzir o enxofre elementar,
segundo exemplo que vinha de se instalar na
Finlândia (Processo Outokumpu).
CPCAN, como órgão do Govêrno Federal
encarregado das questões relacionadas ao carvão
nacional, fêz prosseguir êstes estudos que
confirmaram as possibilidades e recomendam
providências para se entrar o quanto antes no
campo das realizações. Disto resultou a decisão de
se constituir a SIDESC como emprêsa capaz de
conciliar a produção de aço e do enxôfre
naturalmente associados ao carvão catarinense,
em condições verdadeiramente auspiciosas para a
implantação de um complexo industrial com as
melhores perspectivas econômicas.
As reservas carboníferas de Santa Catarina,
segundo as estimativas mais credenciadas,
atingem cêrca de 1 bilhão e 200 milhões de
toneladas de carvão lavável. O teor médio
de enxôfre dêste carvão, segundo acompa-

nhamento estatístico realizado em certo
período, é de 8%. O potencial de enxôfre
elementar associado à reserva carbonífera
catarinense é pois da ordem de 100 milhões
de toneladas, fazendo delas, portanto uma
das mais importantes do Mundo.
De outro lado, ocorre na pirita também o
ferro cujo potencial, da ordem de 150 milhões de
toneladas de hematita equivalente, a 60% de Fe,
corresponde, igualmente a importante jazida.
Assim, cumpre considerar os recursos
minerais da região carbonífera de Santa Catarina
uma jazida complexa de carvão, enxôfre e ferro –
que devem ser explorados simultâneamente, ao
rítmo do componente principal – o carvão – pelo
que o seu prazo de exploração é indeterminado.
Aliás,
esta
é
a
consideração
fundamental que se tem em vista, e que
implica necessàriamente em se pensar no
aproveitamento do enxôfre e ao ferro que
resultam da exploração do carvão.
Tais dados são mais que suficientes para
que se considere como merecedor do maior
interêsse nacional o aproveitamento industrial
destas jazidas de enxôfre-ferro e carvão. Se são
importantes como reserva de enxôfre na escala
mundial, se não apreciáveis como reservas de
ferro situadas numa das regiões geo-econômicas
das mais capazes de desenvolvimento neste País,
e se são as únicas reservas nacionais de carvão
coqueificável atualmente conhecidas, não
há porque não tentar aproveitá-las, principalmente
nesta importante fase da história nacional em que
tremendos esforços e sacrifícios se estão fazendo
para lançar o País ao pleno desenvolvimento."
Com estas abalizadas palavras do Prof.
Alberto Teixeira da Silva julgo, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, haver bem esclarecido o
papel que o Govêrno destinou à SIDESC na
conjuntura do enxôfre no Brasil.
Finalmente, cabe, ainda menção a duas
grandes fontes conhecidas de enxôfre no território
nacional: os folhelhos oleigenos (xistos) e a gipsita.
Estas últimas constituem vastas reservas,
localizadas principalmente na região nordeste
brasileira mas cujo aproveitamento econômico é
ainda questionável.
Já o enxôfre contido nos folhelhos
oleigenos irá dentro era breve concorrer para o
consumo nacional, tão pronto a PETROBRÁS
conclua sua usina-pilôto de São Mateus do Sul.
Mesmo em têrmos de instalação experimental a
sua produção anual situar-se-á na ordem de
15.000 t e já representará cêrca de 8% do atual
consumo brasileiro.
Vale,
outrossim,
mencionar
a
impossibilidade que temos de obter enxôfre
como subproduto de nossas refinarias de
petróleo: o óleo cru brasileiro contém muito
pouco enxôfre e o cru que temos importado,
também. Face á crescente produção nacional
de petróleo, faz pouco sentido instalar
recuperadores de enxôfre em nossas
refinarias e passar a importar crus sulfurosos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Diz
mais,
o
requerimento
de
convocação, que "infelizmente não notamos
da parte dos Podêres Públicos nem a
iniciativa nem o incentivo para a rápida
solução de tão angustiante problema."
O substancioso documento trazido a esta
Casa pelo ilustre titular da Indústria e do
Comércio, com a suplementação hoje
apresentada, mostram à sociedade, que, muito
ao contrário do afirmado no requerimento em
causa, o Govêrno do Marechal Castello
Branco, não apenas retomou interêsse pelo
assunto relegado por seus antecessores
imediatos,
mas,
igualmente,
vem
proporcionando o máximo de incentivos aos
empresários que desejam aproveitar a pirita
nacional e, paralelamente, atua direta e
frontalmente para solucionar o problema do
suprimento nacional de enxôfre, a partir
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das suas reservas conhecidas, sem prejuízo
da pesquisa de outras que existam.
Entretanto, o faz dentro de sua tônica de
honestidade de proposito e trabalho intenso e
sem alarde.
Resta-me apenas agradecer a atenção
com que fui ouvido e declarar-me à
disposição dos Srs. Senadores para
quaisquer outros esclarecimentos desejados
sôbre o tema da convocação.
Muito obrigado. (Muito bem; muito bem;
palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Pergunto ao Senhor Ministro se deseja
alguns minutos para descanso ou se deseja,
de imediato, ouvir as interpelações dos Srs.
Senadores.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU: –
Sr. Presidente, estou às ordens de V. Ex.ª e
dos ilustres Senadores, creio que quanto
mais tempo nos colocarmos a disposição da
Casa, tanto melhor ficara o assunto
esclarecido.
Estou, desde já, à disposição de V. Ex.ª
e dos ilustres Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Tem a palavra o Sr. Senador José Ermírio,
primeiro inscrito.
Lembro a S. Ex.ª que, consoante as
disposições regimentais, o interperante
disporá de 10 minutos, sendo assegurado
igual prazo para a resposta.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o seguinte
discurso): – Senhor Ministro, agradecendo
seu comparecimento, quero iniciar êste
encontro recordando um fato: há cêrca de
dez anos, o Grupo Votorantim, depois da
pesquisar durante mais de dois anos no
Estado do Maranhão, nas cêrcamias de
Tutóia,
numa
área
devoluta
cujas
possibilidades de existência de enxôfre
pareciam razoáveis, ao requerer as primeiras
duas pesquisas, teve a desagradável
surprêsa de verificar que, com protocolos de
numeração um pouco mais baixa, havia no
Departamento Nacional da Proteção Mineral,
hoje do Ministério das Minas e Energia,
muitos pedidos de pesquisa cobrindo, tôda
aquela área, formulados por firmas que tudo
indicava tinham ligações com emprêsas
estrangeiras. E certo que esses pedidos de
pesquisa não traziam referência a enxôfre, e
sim a titânio e associados, evidentemente
para a disfarçar o seu verdadeiro objetivo.
Pergunto, então, a V. Exa.:
1) Em que pé se encontram, no
momento, essas pesquisas?
Prosseguindo:
2) Tem V. Exa. conhecimento de que o
preço do enxofre, no mercada americano, é
de 22 a 25 dólares a tonelada e que o
estamos comprando à razão de 45 a 50
dólares a tonelada?
3) Quais as providências tomadas, ou
que pretende tomar o Govêrno para evitar
êsse clamoroso abuso, ainda mais se
lembrarmos que temos, em Santa Catarina,
em resíduos piritosos, cêrca de 4 milhões de
toneladas, representando mais de 700 mil
toneladas de enxôfre, o suficiente para
atendemento de nosso consumo de três
anos, aproximadamente?
V. Exa. já deu as informações, que eu
agradeço.
4) Quais as quotas fixas de importação
de enxôfre, qual a sua procedência e quais
os preços previstos para 1966?
5) Tem V. Exa. conhecimento de que
uma firma estrangeira, localizada no Estado
de São Paulo, mesmo sem ter concluído sua
usina de ácido sulfúrico, conseguiu quota de
importação de enxôfre, do qual revendeu
parte no mercado interno a preços muito
mais elevados?
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6) Conforme V. Exa. sabe, da
produção mundial de enxôfre elementar,
em 1965, a parte maior coube aos
Estados
Unidos,
com
7.425.000
toneladas; em segundo lugar vem o
Canadá, cem 1.600.000 toneladas; em
terceiro, a França e o México, com
1,475.000 toneladas, enquanto o resto do
mundo produzia 1.125.000 toneladas.
Aliás, pelo terceiro ano consecutivo,
baixaram os estoques mundiais de
enxôfre, nas seguintes proporções:
1963 – 150.000 toneladas.
1964 – 900.000 toneladas.
1965 – 1.100.000 toneladas.
Por isso mesmo, todos os países
têm procurado suprir suas necessidades,
quer produzindo enxôfre elementar,
aproveitando pirita ou recuperando-o na
fabricação do coque, ou de qualquer outro
ramo metalúrgico que produza gás das
refinarias de petróleo ou de xisto.
Assim é que o Canadá já pôs em
execução
programa
equivalente
a
500.000 toneladas de enxôfre partindo da
pirita e de vários concentrados sulfatados.
Também na Espanha, em Hueiva,
estão sendo instaladas aproximadamente
12 usinas com essa mesma finalidade, o
que a Índia e a Filândia, igualmente,
estão fazendo sempre partindo da pirita.
De outro lado, a maior parte das
refinarias do mundo, notadamente nos
Estados Unidos, na França, no Canadá,
na Arábia Saudita, no Kuwait, no Irã e no
Iraque, estão conseguindo a recuperação
do enxôfre do gás dessas refinarias de
petróleo
ou
xisto.
O
Iraque,
particularmente, vai recuperar enxôfre do
gás denominado kirkuk.
Em
virtude
de
tôda
essa
recuperação, a produção mundial de
enxôfre, em 1935, atingiu a 22.480.000
toneladas, como segue:
Enxôfre elementar:
Pelo processo "Frasch"
Por recuperação ...........
Outros meios ................
Enxôfre não elementar:
Partindo da pirita ..........
Outras recuperações ....
Total ............................

Toneladas
7.630.000
4.971.000
555.000
6.153.000
3.166.000
22.480.000

Perguntamos, portanto, a V. Ex.ª:
7) Qual a situação atual e exata de
tôdas as jazidas de pirita no Brasil,
inclusive as das zonas carboníferas de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul?
(Resíduo 4% carbono) (processo) (Fluído
Bed).
Queria dizer a V. Ex.ª que a
experiencia em nossa fábrica de ácidosulfúrico, partindo da pirita, é de que não
se pude utilizar nenhum resíduo contendo
mais de quatro-por-cento do carbono.
Aliás, a meu ver, seis porcento é elevado.
Então, é preciso melhorar o enxôfre, o
que é desnecessária, uma vez que temos
a pirita limpa e bem concentrada. Essa é
a nossa experiência em São Miguel.
8) Quais as usinas de concentração
de pirita que estão funcionando no País, e
quais as facilidades ou qual o apoio que o
Ministério das Minas e Energia se propõe
a dar para seu funcionamento?
V. Ex.ª respondeu a esta pergunta.
9) Quantas fábricas de ácido
sulfúrico partindo da pirita existem em
funcionamento ou estão sendo montadas
no País? V. Ex.ª também esclareceu êsse
quesito.
10) O que pode V. Ex.ª informar
sôbre projetos para a recuperação do
enxôfre que está sendo perdido dia e
noite nas refinarias de petróleo?
O enxôfre brasileiro sendo bom de
parafina, tem pouco teor de enxôfre. Mas
sempre ouvi dizer que o petróleo
importado pelo Brasil, inclusive o petróleo
da Rússia, têm enxôfre demais.

Já existe uma refinaria – a Capuava –
estudando essa recuperação. Seria talvez
um dos meios mais baratos de recuperar
o enxôfre, como fazem os Estados
Unidos, Canadá e a França, que o
extraem do gás do xisto.
A esta pergunta V. Ex.ª respondeu
explicando qae o petróleo importado tem
pouco enxofre.
11) Sabe perfeitamente V. Ex.ª que
nosso consumo de fertilizantes é mínimo,
e que sem enxôfre sua produção será
profundamente afetada, pois nenhum
produto fosfatado será obtido, a não ser o
bi-cálcico baseado no ácido clorídrico, por
coincidência fabricado em nossa usina de
Igaraçu, no Estado de Pernambuco, e
proveniente da fabricação de soda
cáustica.
Aliás, êsse ramo industrial está
suportando tremendo processo de
esmagamento através de dumping pôsto
em prática por emprêsas estrangeiras,
que vendem aqui dentro soda cáustica a
72 dólares a tonelada, quando seu preço
no país de origem varia entre 107 e 136
dólares a tonelada!
Ora, se de um lado compramos
enxôfre a preço dobrado, e de outro
nossas fábricas não podem produzir
fertilizantes devido ao referido precesso
de dumping, que providências tomou ou
vai tomar o Govêrno para sanar essa
calamitosa situação?
Ainda mais se lembrarmos que tôda
a matéria-prima (sal energia elétrica e
mão-de-obra) são nacionais, mesmo
locais, que providências vão ser adotadas
para evitar-se o esmagamento de nossos
produtores
de
soda
cáustica
e,
conseqüentemente, de fertilizantes?
Devemos, finalmente, considerar que
a fabricação de superfosfatos e trifosfatos
está, por igual encontrando a mesma
dificuldade, pois se o enxôfre está sendo
pago por preço duas vêzes mais elevado,
essa
matéria-prima
essencial
na
manufatura dêsses fertilizantes só pode
encarecer o custo de sua fabricação.
Peço licença, também, a V. Ex.ª, Sr.
Ministro, para transmitir-lhe um pedido de
vários companheiros do Norte, do
Nordeste e do Rio Grande do Sul. Tratase da questão de energia elétrica que V.
Ex.ª tão bem conhece. É realmente, um
dos profundos conhecedores da matéria,
tanto que fundou a CEMIG, emprêsa de
valor, muito grande para o País.
Mas, voltemos ao Rio Grande do Sul:
ENERGIA ELÉTRICA
(Lendo)
Passemos, agora, Senhor Ministro, a
algumas indagações sôbre energia
elétrica, sabidamente especialidade de V.
Ex.ª.
E' evidente que não somos contra a
instalacão de grandes usinas na região
Centro-Sul do País, cuja importância a
ninguém é dado desconhecer. Entretanto,
preocupa-nos a diferença de tratamento,
a respeito de energia elétrica, dispensado
pelo Govêrno às mais diversas regiões
brasileiras, surgindo algumas como que
esquecidas.
Lembremos, por exemplo, que
sòmente pelas comportas de Furnas estão
passando livremente 600 mil quilowatts.
Quanto a Três Marias, que a segundo
estamos informados sòmente falta instalar
– o que é realmente barato – equipamento
terá capacidade de 180.000 quilowatts. A
usina de Peixotos tem instalados dois
geradores de 40.000 e dois de 45.000,
totalizando 170.000 quilowatts. Tem ainda
para instalar 2 de 45.000, já adquiridos,
e na base de equipamento apenas,
mais quatro geradores de 45.000,
totalizando a sobra presentemente,
nessa região cêrca de milhão de
quilowatts. Isso sem falarmos nas usinas

de Urubupungá e da ilha Solteira, ambas
de muito maior vulto e a recentemente
iniciada usina Jaguara com potencial de
500.000 kw.
Também não somos contra a
produção de energia hidráulica, pois, a
não ser que as linhas de transmissão
sejam muito extensas, o potencial
pequeno e os perfis dos rios não
possibilitem reprêsas economicamente
aproveitáveis, representam real fator de
progresso.
Entretanto, as estatísticas oficiais
mostram que houve queda de consumo
de energia elétrica para fins industriais no
Estado da Guanabara e em Belo
Horizonte,
tendo
havido
aumento
insignificante, ridículo mesmo, no Estado
de São Paulo.
Enquanto isso, o Estado do Rio
Grande do Sul tem instalados, de energia
hidráulica, apenas 152.624 kw, isto
em 30 usinas, quantidade irrisória,
principalmente em face das conhecidas
possibilidades daquela região.
Tenho aqui um estudo que gostaria
de citar. O consumo per capita do Rio
Grande do Sul, no ano passado, foi de
apenas 163,5 kw/h que é, aliás pequeno,
enquanto a Espanha atingiu a cêrca de
720; a Itália 1.290: a França, 1.830;
Portugal, 450; e a Grécia, 380. Portanto,
comparando o Rio Grande do Sul mesmo
com Portugal e Grécia, êle tem 1/3 do
consumo per capita daqueles países.
Nesse Estado, no vale do rio Jacuí,
por meio das programadas centrais de
Espumoso, Jacuí e Passo Real, poderão
ser instalados geradores para a produção
de mais de 400.000 kw; no vale do rio das
Antas e seus afluentes, área situada
apenas a 150 quilômetros de Pôrto Alegre,
poderão ser produzidos cêrca de 500.000
kw. No vale do rio Uruguai, incluindo os rios
Pelotas e Canoas, portanto servindo
também ao Estado de Santa Catarina,
segundo estudos feitos, sòmente a central
de Passo Fundo poderá produzir 600
milhões de kw/hora por ano. Mais: as
centrais de Tainhas, 400.000.000 de kw/h
por ano; de Paredão e Camaquã,
300.000.000 de kw/h por ano.
Verificamos, assim, que poderão ser
produzidos naquela região sulina, sòmente
de energia hidráulica, sem inclusão dos
estudos dos rios Caí, Camisas, Ijuí, Vasa,
Erechim e Camaquã, cêrca de 5 e meio
bilhões de kw/h por ano!
Pergunto, pois, a V. Ex.ª:
a) Quais os programas que estão
sendo executados para atender a êsses
problemas peculiares aos Estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
tendo em vista que a energia elétrica para
fins industriais está custando, no Rio
Grande, cêrca de três vêzes mais do que
em Minas Gerais?
b) Quais os prazos em que êsses
programas serão complementados?
Voltemos, agora, nossas vistas para
o Nordeste. Como V. Ex.ª, sabe, se o
Nordeste fôsse um país, seria o segundo
em população e o terceiro em área na
América do Sul. Em área, supera a Itália,
Espanha e Portugal, reunidos. Tem tantos
habitantes quanto a Tailândia, e mais do
que a Argentina. Entretanto, sua renda
interna não vai além de 18,2% da renda
interna do Brasil. Sua renda per capita
não atinge a 50% da renda do conjunto
da América Latina, sendo superior apenas
da Bolívia, Paraguai e Haiti. 66% de sua
população concentra-se no setor rural,
enquanto que no Brasil a percentagem se
fixe em 55%. Na composição do produto
regional, as atividades primárias entram
com 48%, a indústria com 17% e os
serviços com 35%.
Por aí verifica-se a importância,
sob
todos
os
aspectos,
dessa
região aue agora conta com o impulso
generoso da SUDENE que não pode dis-
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pensar o incondicional apoio do Govêrno
e nem deve sofrer quaisquer restrições
orçamentarias.
Aliás,
sòmente
em
virtude de projetos em andamento,
aprovados por êsse organismo, mais de
duas centenas de novas fábricas
serão instaladas nessa região, tôdas
dependendo, evidentemente, de energia
elétrica.
Entretanto, para servir a 7 Estados,
existem funcionando em Paulo Afonso
375.000 quilowatts, devendo êste número
ser aumentado no primeiro trimestre de
1967 de 80.000 kw. Estão sendo
compradas, conforme informações que
obtivemos,
mais
2
unidades
de
80.000 kw, totalizando dentro de
aproximadamente
3 anos 615.000
quilowatts. Também foi iniciada a
construção da usina Boa Esperança que,
em funcionamento dentro de alguns anos,
terá a capacidade inicial de 130.000
quilowatts.
Esta região, pela variedade de seu
clima, enquanto não houver água,
inclusive para irrigação, além de outros
recursos, não terá possibilidades de uma
razoável
produção
agropecuária,
persistindo como um drama dentro do
quadro da vida nacional, jamais se
integrando nesse mesmo quadro. Sua
única saída, bem como das populações
dos dois Estados sulinos a que me referi,
será e industrialização, evidentemente
sem abandono da agricultura e da
pecuária.
Ora, se de um lado compremos
enxôfre a preço dobrado, e de outro
nossas fábricas não penem produzir
fertilizantes devido ao referido processo
de dumping, que providências tomou ou
vai tomar o Govêrno para sanar essa
calamitosa situação?
Ainda mais se lembramos que tôda a
matéria-prima (sal, energia elétrica e
mão-de-obras) são nacionais, mesmo
locais, que providências vão ser tomadas
para evitar-se o esmagamento de nossos
produtores
de
soda
cáustica
e,
conseqüentemente, de fertilizantes?
Pergunto, pois, a V. Exa.
a) Quais os novos projetos de
construção de usinas hidrelétricas no
Nordeste, e quais os prazos previstos
para sua conclusão?
b) Quais os projetos de ampliação de
usinas já existentes em funcionamento
naquela região?
Senhor Ministro, finalmente, como é
de todos conhecido, modernamente todos
os países do mundo estão dando especial
relêvo à produção de energia nuclear.
Com os novos tipos de reatores que estão
sendo construídos nos Estados Unidos,
na França, no Canadá, na Alemanha
Ocidental, na Inglaterra, na União
Soviética e em outros países, já se pode
produzir um quilowatt/hora por cêrca de 8
cruzeiros. Ora, no Brasil, na maioria dos
Estados, êsse quilowatt/hora está sendo
pago a 45, até a 90 cruzeiros, ou ainda
mais.
Pergunto:
a) Quais as regiões que, não
possuindo
energia
hidraúlica
em
condições de ser econômicamente
aproveitada, são indicadas para a
instalação de usinas nucleares?
b) Existem estudos a respeito?
c) Quantos reatores existem em
funcionamento no Brasil e qual a sua
potência?
Como V. Exa. mesmo afirmou, o Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio já
respondeu anteriormente a grande parte das
perguntas, com o que ficamos satisfeitos. V.
Exa. me desculpe por apresentar estas
perguntas, mas gostaríamos de saber quais as
providências que o Govêrno está tomando, em
assunto de que V. Excelência é professor e
conhece muito mais do que nós.
Muito obrigado. (Muito bem)

Têrça-feira 3
O SR. PRESIDENTE (GUIDO
MONDIN): – Antes de dar a palavra ao
Sr. Ministro, e não obstante a observação
feita pelo interpelante, em tôrno de
perguntas fora do estabelecido, lembro
que a convocação de S. Exa. se realiza
para ouvi-lo quanto aos aproveitamento
dos resíduos piritosos das minas de
carvão etc. Asssim S. Exa. responderá se
lhe aprouver a esta última, pergunta do
interpelante.
Com a palavra o Sr. Ministro Mauro
Thibau.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU:
– Sr. Presidente, Sr. Senador José
Emírio, peço licença para propor que as
perguntas fora da atual presença do
convocação sejam respondidas também
fora da atual presença do titular da pasta
neste recinto. Entretanto, lhes asseguro
que, com o máximo prazer, darei os
esclarecimentos necessários.
Tive ocasião, Sr. Presidente, de
mencionar a esfôrço que o Govêrno
Castello Branco está fazendo para
superar a atual crise sue atravessa o
suprimento
de
enxôfre
indústrias
brasileiras. Êste esfôrço se divide era
duas partes – a) incentivo à iniciativa
privada e b) a ação direta, que é feita,
quer no setor da pesquisa, quer no setor
da produção pròpriamente dita, através,
agora, dêsse nôvo instrumento de ação,
que é a SIDESC.
As perguntas do nobre Senador José
Ermírio englobam vários aspectos desta
exposição.
Falou S. Exa. em uma série de
problemas
relacionados
com
a
importação de enxofre, sôbre a questão
de fixar-se a quota de importação, e
eventuais
privilégios
que
algumas
organizações estariam usufruindo nas
referidas importações.
Devo declarar a V. Exa., Sr.
Senador, que a importação é feita
diretamente por meio das autoridades
monetárias do setor financeiro do
Govêrno. Logo, não me é possível
responder, de pronto, à indagação de V.
Exa. Entretanto, poderia transferir para as
mesmas autoridades as perguntas que V.
Exa. situou nesta área das atribuições
das autoridades financieras, e obter-lhe a
resposta que me fôr possível.
Deixo, por conseguinte, esta parte e
menciono a questão tratada por V. Exa.
sôbre concessão de pesquisa na área do
Maranhão. Se não me engana a memória,
refere-se ao caso de Tutoia.
Neste caso, objetivava o postulante a
pesquisa de bauxita fosforosa com vistas
à produção de alumínio e fosfatos. E esta
é a informação que temos. De maneira
que não lhe posso dar notícia mais
precisa, uma vez que não se aventava
pesa o caso o enxofre, e êste era o objeto
das minhas indagações.
Mencionou também V. Exa. – com o
cuidado que eu, de longa data o
conhecendo, sei que tem para com os
problemas técnicos, e ilustrou muito bem
suas indagações com abalizada matéria
de natureza técnica – a questão de
obtenção de enxofre nas refinarias de
petróleo.
Mencionei leigeiramente, na minha
exposição, que o petróleo brasileiro,
sendo petróleo de natureza parafinica,
não tem teor de enxofre que justifique sua
captura nos gases residuais da refinaria.
E, justamente por sua característica
especial, exige êsse petróleo uma
complementação de outro tipo, e que
também não possui o teor de enxofre que
justifique a sua captura.
O resultado é que só a Refinaria
União dispõe de instalações para
aproveitamento do enxofre residual nos
gases, 5 o faz porque importa crus
sulfurosos especialmente para ela e
para seu processamento. No caso
das refinarias da PETROBRÁS a
importação de crus sulfurosos constitui-
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ria talvez uma fórmula menos conveniente
de importar enxofre, porque iríamos os
importá-lo diluído num outro produto
prejudicando a seqüencia conseguida, já
testada e provada das refinarias emprêsa,
sem que isso significasse uma economia
pròpriamente dita, uma vez que, qual
maneira, o enxôfre viria de fora. Então,
mais valia tem a concentração dos
esforços do Govêrno, no aproveitamento
do enxôfre contido em matéria-prima
nacional.
Esta a, razão, Sr. Senador José
Ermírio pela qual não nos interessamos
particularmente por um estudo de
instalação de recuperadores de enxôfre
nas nossas refinarias.
Mencionou também V. Exa., Senador
José Ermírio, e com muita propriedade, a
questão da produção de fertilizante, tem
V. Exa. tôda a razão tratar do assunto, da
mais alta propriedade. Quero dar meu
testemunho nas discussões do Govêrno,
nas reuniões de Ministérios, em
antendimentos na área íntima dos
Ministros e do Presidente da República, a
questão dos fertilizantes tem sido
discutida com o maior interêsse, com o
maior cuidado. Verdadeiramente é ponto
para o qual temos de voltar nossas
atenções, e o fazer de maneira continua,
neste Govêrno e em outros que se
sucederem, pois não podemos continuar
com os índices de produtividade agrícola
que temos. Neste caso a produção de
enxôfre representa papel decisivo da mais
elevada importância. Estamos atentos a
ele, tanto assim que de todos os
incentivos que o Govêrno com concedido,
atualmente, a indústria de fertilizantes e a
de componentes para fertilizantes,
acumulam a maior soma de prerrogativas.
Acredito, Sr. Senador, que dentro de
muito breve tempo teremos os primeiros
resultados desta política de incentivo.
Estive recentemente em visita à Refinaria
de Cubatão, em São Paulo no seu 11º
aniversário, e aproveitei a oportunidade
para fazer uma rápida visita, à área da
Baixada Santista. E tive e satisfação de
verificar que, em todos, as locais em que
reconstruíram novas fábricas, quase
tôdas elas de nautreza química, quase
tôdas elas também tinham como objeto
principla ou secundário a produção de
fertilizantes.
Estamos
adquirindo
progressivamente, a consciência de que,
sem a uso de fertilizatnes, não
poderemos sobreviver em futuro mão
muito remoto. Por conseguinte, com a
consciência dêste fato é que possa
afirmar que, no caso paritcular do enxôfre,
os estudos e as preocupações do
Govêrno se voltam para o enxôfre com
vistas à produção de fertilizantes.
Êste é um aspecto dos mais
importantes que está sendo estudado
pela diretoria da SIDESC para ver como
ilegível e instrumento de ação que o
Govêrno
criou
pode
influir
para
proporcionar o incremento da produção
nacional dos fertilizantes, principalmente
os fosfatados, uma vez que os
nitrogenado estão começando a ser agora
favorecidos pela nova política de
petroquímica. E o mesmo caso se verifica
com os nitratos.
Estamos ainda. Sr. Senador com a
questão que V. Exa. mencionou dentro da
pauta da indústria química, na questão da
soda cáustica, admitindo uma melhoria
de condições com a melhoria custo de
transporte decorrente das providências que o
Govêrno tomou para o barateamento do
transporte marítimo, principalmente.
O custo da soda no Brasil é,
básicamente, o resultado do custo do
transporte do sla. E neste caso o
barateamento do transporte marítimo vai ser
um fator decisivo para a melhoria da situação
atual, realmente aflitiva, que atravesa êsse
setor industrial. Também neste caso as
atenções do Govêrno se voltam para um

setor que é básico na conjuntura industrial
do País.
Mencionou Ex.ª a mais, a questão da
nossas reservas de enxôfre. Tive ocasião
de citar como uma das maiores reservas,
não apenas do Brasil mas também do
mundo, as reservas de enxôfre contidas
no carvão de Santa Catarinas. Existem,
também outras reservas de enxofre que
estão situadas, principalmente, na região
Nordeste, nos depósitos de gipsita.
Existem outras minas: existem reservas
contidas nos folhelhos eleígenos e
também no carvão do Paraná. Mas nem
sempre a industrialização é fácil, e
esbarra no problema que o enxôfre não é
encontrado isoladamente. O enxôfre,
quando é encontrado como parte de um
complexo,
exige,
para
o
seu
aproveitamento, que também sejam
aproveitadas as outras partes do
complexo. Mas já um princípio de
aproveitamento do enxôfre contido no
carvão do Paraná.
Em combinação com as Indústrias
Klabin, estão sendo feitos estudos para, a
utilização na produção de sulfito
necessários à fabricação de papel. Será o
aproveitamento primeiro a ser feito,
dentro da conjugação de esfôrços de
duas indústrias de natureza diferente,
mas que se complementam. Já está
mesmo senda retirada pirita, contida no
carvão do Paraná, para ser acumulada,
com êsse objetivo. E' uma pequena
contribuição mas não desprezível.
Além
desta,
também
muito
importante e significativa a contribuição
da Petrobrás, com a instalação da Usina
Pilôto de São Mateus do Sul, talvez com
maiores reservas do que as de enxôfre
obtidas com o carvão de Santa Catarina.
Residem as grandes esperanças
brasileiras no enxôfre contido no xisto
betuminoso, têrrmo impróprio mas
comumente usado para o folhelho
oleígeno. No caso de certas jazidas a sua
potência imensa assegura um suprimento
quase indeterminado, indefinido, para um
futuro previsível. Depende, entretanto, o
êxito da retirada do enxôfre, da obtenção
de disco dessa xisto.
Os trabalhos estão sendo Ievados
muito a sério e devem ser feitos com
multo cuidado, duvido ao alto grau de
investimento necessário. Significa uma
esperança a sua utilização a curto prazo.
Finalmente, num futuro mais remoto,
vejo como possibilidade, também, as
próprias reservas de gipsita no Nordeste,
realmente imensas.
E' difícil dizer onde existe mais
enxôfre: na gipsita ou no folhelho
oleígeno. Mesmo um especialista no
assunto dificilmente poderá dizer qual das
duas reservas, em tonelagem, é a maior.
Termine a resposta à consulta de V. Ex.ª,
com uma lembrança a V. Ex.ª,
pessoalmente. Direi que há uma
possibilidade de aproveitamento da
gipsita talvez em mãos de V. Ex.ª da
redução do minério de níquel, em
Niquelândia, Goiás. Talvez represente
uma solução brilhante para o problema
que tanto vem preocupando o Govêrno de
Goiás e a Govêrno Federal, na questão
do aproveitamento do níquel de Goiás.
Paralelamente
dará
a
V.
Ex.ª
oportunidade magnífica de juntar dois
recursos naturais brasileiros para a
produção de um terceiro, verdadeira
riqueza que desejamos tirar do solo: o
níquel.
Quanto ao mais, pode ser que, no
futuro, quando tivermos, no Nordeste,
necessidade do cimento Portland, em
escala gigantesca; o enxôfre residual; da
produção de pimento Porttand poderá ser
nova fonte o que – esperamos – ocorra
em futuro próximo.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
MONDIN): – Com a palavra o nobre
Senador Domício Gondin, V. Ex.ª dispõe
de 10 minutos.
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O SR. DOMÍCIO GONDIN (sem
revisão do orador.): – Senhor Ministro,
desejo formular perguntas que dizem
respeito exatamente a pontos já tratados
por V. Ex.ª.
Os preços máximos do enxôfre,
partindo das piritas, ficariam, realmente,
iguais ao preço do ácido sulfúrico,
partindo do enxofre elementar, inclusive o
transporte? Evidentemente, segundo V.
Ex.ª, a preço das piritas seria, o seu preço
máximo no local do beneficiamento, e não
o preço máximo do produto final. Desta
maneira, êste preço máximo não seria até
um estímulo para o produto final do ácido
sulfúrico?
A segunda pergunta dizia respeito à
gipsita. Deixo da fazê-la, visto que V.
Ex.ª, brilhantemente, ja dissertou sôbre
sua utilização nas fábricas de cimento e
ácido sulfúrico da região geo-econômica
do Nordeste.
Outra pergunta Sr. Ministro: não
seria mais aconselhável: que, em vez da
modificação das atuais fábricas, sentido
de utilização de pirita, pelo Processo
Outokumpu, se produzisse enxofre
elementar ou ácido sulfúrico? Por que,
neste caso, seria melhor o sistema bypass em lugar do problema ser atacado,
diretamente, para a fabricação de
enxôfre elementar e ácido sulfúrico, no
aproveitamento do fabrico de fertilizantes.
Assim, a situação das indústrias
implantadas no País, com tanto
sacrifício, e tão bem representadas
melhoraria.
Êste assunto foi bem, estudado pelo
Professor Alberto Teixeira da Silva. Da
resposta de V. Exa. definirá, exatamente,
a política a ser seguida. Seria melhor
talvez, um grande complexo industrial
no Sul, provàvelmente em Santa
Catarina, para a produção de enxôfre
elementar e ácido sulfúrico, em vez da
modificação ou implantação de piritas
para produção de enxôfre em vários
locais do Brasil.
A terceira pergunta é a seguinte:
quanto, de capital, a União possui na
SIDESC?
Segundo apreendi da brilhante
exposição de V. Exa., a União controla
essa emprêsa com apenas 26% do seu
capital.
Estas são as três perguntas que
desejava formular.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU:
– Sr. Senador, inicialmente responderei á
questão do preço que resulta para o
ácido sulfúrico com enxôfre importado ou
com a produção através da utilização da
pirita.
O decreto procurou fixar o preço da
matéria-prima, para que, eventualmente,
os
industriais
que
utilizaram
o
concentrado piritoso não fiquem na
dependência do preço que Ihes
fôr
imposto
pelo
produtor
que,
momentâneamente, dominar o mercado.
O aspecto ventilado por V. Exa.,
realmente de grande significada, é
prèviamente,
cuidado
quando
da
instalação da fábrica, isto é, na adaptação
do uso da pirita ou, na Construção da
fábrica.
Evidenciado
pelo
industrial
interessado, que, êle não pode competir,
porque, a pirita lhe custa tal preço no local
da fábrica enquanto o enxôfre importado
lhe é mais econômico, êle não deverá ser
obrigado a consumir a pirita. Esta a forma
mais correta de se protegerem os
interêsses do industrial.
Uma vez, entretanto, que o problema
envolve o custo da matéria-prima e o
custo do transporte, é preferível que se
regule o preço da matéria-prima na fonte.
Dêste modo, os industriais saberão que,
por via da fixação pelo órgão competente,
o Plano do Carvão Nacional, poderá
suportar o preço do transporte.
Assim, haverá proteção para o
industrial quanto à concorrência que
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terá de enfrentar. Por outro Iado, haverà a
garantia de que, através do tempo,
as condições por êle, inicialmente,
encontradas, serão conservadas. Esta a
finalidade básica do duplo dispositivo: de
um lado o exame das condições
competitivas na instalação da indústria e,
do outro lado a permanente fixação do
preço, através da Comissão do Plano de
Carvão Nacional.
Quanto ao processamento no local da
pinta ou do transporte do concentrado para
o processamento nos locais de utilização, a
questão essencial e o transporte do ácido
sulfúrico, porque o ácido é um líquido
altamente corrosivo e que sòmente sob a
sua forma oleosa, forma cem per cento
de concentração, permite, então, o
envasilhamento. Mas, mesmo assim, a sua
manipulação é penosa e êle é altamente
explosivo ao contato com a água; quer
dizer, explosivo em contato com água;
Torna-se
um
transporte
arriscado
e,
inclusive,
oneroso.
Então,
a
entrada
do
enxôfre
elementar,
no processo, tem a vantagem de
proporcionar
aquela
parecia
de
comercialização à distância, um produto de
fácil manuseio e fácil transporte. É êsse o
grande mérito do Processo Outo-Kumpu,
que produz uma parte ou mesmo o total do
enxôfre sob forma de enxôfre elementar.
Entretanto, sendo o objetivo quase que
integral do enxôfre a sua conversão em
ácido sulfúrico, realmente, ao transformá-lo
em enxôfre elementar, transportá-lo e
utilizá-lo posteriormente para produção de
ácido sulfúrico, estamos introduzindo uma
duplicidade de operações industriais.
Favorecer o transporte ao preço de uma
duplicidade de operações industriais,
realmente é um problema econômico de
certa procedência, que será objeto de mais
apurados estudos pela SIDESC, para que
ela, de um lado não se coloque em posição
econômicamente insustentável e, de outro,
que também não elimine da atividade
aquelas industrias que hoje estão já
instaladas e que podem constituir seu
melhor mercado de consumo. É uma
situação delicada a balancear, que consiste
essencialmente na análise da conveniência
de
concorrer
com
seus
próprios
compradores! Haja, a preocupação um
número um da SIDESC é essa; ela está
sendo constituída para primeiro estudar
profundamente o assunto e depois
apresentar planos de sua ação.
Finalmente, menciona V. Exa. a questão
do capital da SIDESC; é a seguinte: possui
75% do capital em ações ordinárias
nominativas, com direito a voto; e os 25%
restantes são em ações preferenciais,
nominativas, sem direito a voto. Atualmente,
com a subscrição verificada no ato de
constituição da emprêsa, a totalidade dos 75%
de ações ordinárias foi subscrita pela União
pela parte pelo Tesouro Nacional, parte pela
CPCAN, que também é da União.
Fora da União, há sete mil acionistas,
que foram citados, e que subscreveram
ações preferenciais sem direito a voto, e que
dá, então, um total de 100%.
Atualmente a composição, como
constituída a emprêsa, é: das ações que
votam e que representam 3/4 partes, está a
União com a sua totalidade de ações; e as que
não votam, mas que têm a prerrogativa de
remunerarão, estão com os acionistas
particulares e outros não particulares, como o
Estado de Santa Catarina, a Usiminas, etc.
Espero, assim, ter atendido à
solicitação de V. Ex.ª.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Senhor
Ministro, gostaria de fazer mais uma
pergunta, que se relaciona com a
importância do assunto.
Havia V. Ex.ª mencionado o
fato de haver a possibilidade de se
obter até 80% do financiamento. Êsse fi-
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nanciamento inclui ou não o capital de
giro? Faço essa indagação porquanto,
num empreendimento dessa natureza, o
capital de giro equivale quase a uma
inversão fixa. Se se deseja dar um rápido
impulso ao empreendimento creio que
deveria ser incluído o capital de giro,
prática hoje consagrada em todos os
financiamentos internacionais do "B.I.D,",
do "Export and Import Bank", da "A.I.D.",
e, inclusive do Govêrno Alemão.
Com referência à outra pergunta
gostaria de ter um esclarecimento: se a
União tivesse 26% do capital de ações
ordinárias, não caberia à União também,
o contrôle da Sidesc?
Tendo 26% das ações ordinárias,
significaria mais de 51% das ações
ordenarias, portanto, teria o contrôle
também dessa emprêsa.
Resumindo, pergunto a V. Ex.ª,
Senhor Ministro Mauro Thibau diante da
legislação e do caso específico, em e
tratando de firma de mineração e
siderurgia, de interêsse nacional, não
poderia a União, só com êsses 26%, ser
detentora da maioria das ações?
O SR. MINISTRO MAURO TIHIBAU:
– Seria, Sr. Senador, se a divisão entre
ações ordinárias e ações preferenciais
fôsse meia a meia.
O SR. DOMÍCIO GONDIN: – Exato.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU: –
Não é o caso. São três quartos de ações
ordinárias e um quarto, apenas, de ações
preferenciais. Realmente, no caso, o equilíbrio
se daria em tôrno de trinta e poucos por cento
do capital global, em que ela teria 51% de
75%. A metade de 75% seria 37,5%, é, neste
caso, como essa percentagem do capital
global da emprêsa, deteria o contrôle efetivo.
Efetivamente, o que se fêz foi assegurar
ao Tesouro Nacional êsses 51% de 75% e
assumir a CPCAN a outra parte, podendo ela,
eventualmente, dispor dessas ações, que,
então, conduziriam ao máximo aproveitamento
da poupança privada na execução do
empreendimento.
Devo dizer a V. Ex.ª, Sr. Senador
Domício Gondin, que a SIDESC, em Santa
Catarina, constituiu sucesso absoluto. E se
mais acionistas não teve foi pela
impossibilidade de atender às solicitações, que
partiram desde os grandes grupos até os
próprios operários, E' impressionante o
interêsse despertado, no meio operário, na
região carbonífera. pela subscrição do capital
da SIDESC. E' uma grande responsabilidade
que assume o Governo ao tomar o dinheiro
dêsses homens que o entregam com
confiança cega para a gestão das suas parcas
economias, por parte da Diretoria da emprêsa.
Quanto à questão do financiamento
do capital de giro, peço licença para
lembrar ao Sr. Senador que, nos casos
práticos trata-se de adaptar ou de crescer
uma instalação que já existe numa
fábrica. Nenhuma instalação se está
propondo para produzir exclusivamente o
ácido sulfúrico a partir da estaca zero.
São indústrias que têm suas fábricas de
ácido sulfúrico à base de enxôfre
importado e desejam adicionar umas
unidades para trabalhar com resíduos
peritosos ou adaptar suas instalações
existentes ao aproveitamento e utilização
da pirita. Exige, em tão, sòmente o capital
de giro de instalações adicionais. Tivemos
sòmente o objetivo de cobrir o que é o
maior óbice da conversão: – o custo de
equipamentos e instalações para o uso da
pirita inquestionàvelmente muito mais
oneroso do que o correspondente para a
utilização do enxôfre. O objetivo básico da
cobertura
financeira
é
assegurar
ao industrial que deseja fazer a
sua conversão o melhor e maior
auxílio possível, para o financiamento
das novas instalações. Daí por que
não foi cogitado o problema do

capital de giro, uma vez que, na maioria
dos casos, êsse capital de giro já existia.
Êle apenas substitui seus estoques de
enxôfre por estoques de pirita. Sendo
material nacional, ele provavelmente
poderá
reduzir
os
estoques
de
pirita, enquanto, no caso de material
importado
teria
provàvelmente
de
trabalhar com maiores estoques de
enxôfre importado.
O SR. DOMICIO GONDIN: –
Obrigado a V. Ex.ª, Sr. Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr. Senador
Antônio Carlos.
S. Ex.ª dispõe de dez minutos para a
interpelação, nos têrmos do Regimento
Interno.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Sr. Ministro, Senhores Senadores, estou
seguro de que não fugirei ao espírito do
Regimento Interno nem às praxes da
Casa se, ante de formular as perguntas
que vem dirigir a V. Ex.ª, Sr. Ministro,
apresentar, em nome de Santa Catarina,
um agradecimento pelas extraordinárias
notícias que V. Ex.ª acaba de trazer ao
Senado e à Nação, com relação à
economia do meu Estado.
Graças ao requerimento de autoria
do nobre Senador José Ermírio, pude
ouvir de V. Ex.ª a declaração enfática de
que a implantação da SIDESP, com a
constituição da sociedade, a nomeação
de sua diretoria, tendo à frente o grande
técnico Alberto Teixeira da Silva, é um
penhor seguro de que a Companhia
Carbonífera de Santa Catarina ganhará
pujança indispensável a que o Sul do meu
Estado represente uma grande alavanca
para o progresso, não só daquela unidade
da Federação, como também de todo o
Sul do nosso País.
E' um agradecimento muito sincero
de quem tem testemunhado o esfôrço, a
coragem, e poderei dizer mesmo a
bravura com que V. Ex.ª tem defendido o
legítimo
interêsse
Nacional
e
compreendido a grande expressão do
carvão
brasileiro,
quer
para
o
desenvolvimento material dêste País,
quer para a sua segurança e afirmação
como nação soberana.
Com êste agradecimento, quero
mais uma vez demonstrar a confiança
que temos no trabalho do Sr. Ministro das
Minas e Energia no enfrentar a tarefa de
implantar na região maior produtora de
carvão
do
Brasil,
único
carvão
coqueificável, um conjunto industrial que
permita a par da produção de aço, outras
producões derivadas dos refeitos de
carvão, principalmente rejeitos piritosos.
Sr. Ministro, a primeira pergunta é
como que o coroamento da impressão
que colhi das palavras de Vossa
Excelência, no que se refere à Siderúgica
de Santa Catarina Sociedade Anônima.
Está assim formulada:
"E' ponto de vista do Ministério
dirigido por V. Ex.ª que a implantação da
SIDESC assegurará a estabilidade e o
desenvolvimento da indústria carbonífera
nacional?"
Em segundo lugar:
"Julga V. Ex.ª que diante aos
estudos preliminares já realizados, a
SIDESC poderá acolher em seu projeto a
idéia de um conjunto industrial para
produzir, aproveitando como matéria
prima o carvão brasileiro, aço, enxôfre e
derivados?"
E, finalmente, a terceira pergunta,
que tem relação íntima com as duas
primeiras:
"Se o conjunto industrial da SIDESC
incluir a construção da fábrica de aço, enxôfre
elementar e derivados, o seu rendimento
econômico no setor da produção de
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aço poderá, usando exclusivamente
carvão siderúrgico nacional, equiparar-se,
em têrmos econômicos, aos rendimentos
das usinas siderúrgicas brasileiras que
utilizam, preferencial, coque importado?
Essas as perguntas que desejava
ver respondidas por V. Ex.ª, no momento
em que o Senado escuta a esclarecida
exposição do nobre Ministro.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU:
– Sr. Presidente, permita-me Vossa
Excelência inicialmente agradecer ao
Senador Antônio Carlos Konder Reis a
generosidade do tratamento que me
dispensou, com palavras de incentivo
que,
certamente,
constituem
para
mim motivo do mais alto apreço,
principalmente considerando que nada
mais procuro fazer, no desempenho de
meu cargo, que cumprir as obrigações
que me impõe a consciência.
Quanto às perguntas que o nobre
Senador Antônio Carlos acaba de formular,
em primeiro lugar, quanto à segurança que
a SIDESC introduz na Indústria carbonífera
de Santa Catarina: diria que se a SIDESC
não a assegura, pelo menos influi de
maneira vital e decisiva. Naturalmente
estudos mais aprofundados e que estilo
hoje nas cogitações da diretoria da
emprêsa irão dizer até que ponto essa
influência se transforma em seguranca.
Mas a impressão que todos temos é a de
que o futuro da indústrias carbonífera de
Santa Catarina está intimamente vinculado
ao êxito do empreendimento que é a
SIDESC.
Pergunta mais S. Ex.ª até que ponto
essa indústria pode ser um complexo
industrial em que, além do aço, sejam
produzidas enxôfre, ácido sulfúrico e
outros produtos de natureza químicoindustrial. Naturalmente, quanto mais
eficaz, mais completo o aproveitamento
da matéria-prima processada, também
maior a possibilidade de êxito econômico
do empreendimento. Isto, evidentemente,
sem configurar o processamento até o
ponto
em
que
os
investimentos
necessários para o aproveitamento de
últimas parcelas de componentes ou
subprodutos cheguem ao ponto de atingir
a tamanha complexidade de operações
que o custo elimine as vantagens
possíveis. Também êste aspecto constitui
objeto da maior consideração pela
diretoria da emprêsa, para situar o projeto
que se afigure o mais conveniente e o
mais adegando para instalação em Santa
Catarina.
Finalmente, indaiea V. Ex.ª sôbre
a competividade da SIDESC, como
emprêsa siderúrgica, com outras na
Regão Centro e Sul do Brasil,
utilizando métodos convencionais –
carvão importado – como se situaria ela
com seus produtos de aço no mercado o
nacional em têrmos de competição.
V. Ex.ª não colocou o assunto
exatamente desta maneira, mas é a
conseqüência da sua pergunta, ao
indagar como se comporta, como se
confronta o custo de produção de um
caso e de outro. Aí há uma questão
bastante complexa a ser examinada: o
que a competividade depende do produto.
Não existe em mercado de aço, existe um
mercado de produtos de aço, cada um de
por si, com suas características próprias.
Quem compete por exemplo, no steor de
arame tem uma situação completamente
diversa de quem compete no setor de
chapas.
A SIDESC irá procurar situar-se
exatamente naquele setor onde os
produtos tenham a maior valorização de
suas características próprias, e tudo
indica qüe êsse setor será o dos
perfilhados leves e médios, onde ela
pode competir com maior possibilida-
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de de êxito, numa área em que não existe
nenhum produtor com essa pretensão.
Quanto ao preço final do produto, êste
dependerá de uma distribuição arbitrária de
custos, sôbre quanto, vai incidir, dos custos
gerais de operação da emprêsa, na produção
de enxôfre, na produção de aço ou na
produção de outros produtos químicos. Esta é
uma parcela que ficará muito ao arbítrio da
Diretoria e da aprovarão dos acionistas.
Entretanto, as indicações e preliminares são
as de que o aproveitamento do minério de
ferro existente no próprio carvão, o
aproveitamento do enxôfre existente no
próprio carvão, além do aproveitamento do
carvão pròpriamente dito, quase que indicam,
de por si e de modo óbvio, que o conjugado é
econômico. Dentro de pouco tempo,
esperamos poder dar as respostas
matemáticas a essas indagações: sòmente a
administraçâo da emprêsa com o objetivo de
realizar aquilo que pode realizar, tem
condições de fazê-lo. Porque, em que pese o
alto gabarito de todos os grupos de trabalho
anteriormente organizadas, sòmente em
têrmos empresariais podem ser devidamente
so pesados os fatôres e estudados os custos
para que, então, as respostas sejam tornadas
tão materializadas quanto favoráveis.
E' êste incentivo, esta evidência de
objetividade que, acredito, será a molamestra que irá proporcionar à Diretoria da
SIDESC condições para preparar um
projeto, estudado com todo o cuidado e
condições de êxito na sua implantação.
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr. Senador
Josaphat Marinho. Dispõe V. Ex.ª de 10
minutos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (sem
revisão do orador): – Senhor Ministro,
nas discussões havidas nesta Casa, quer
na tarde de hoje, entre V. Ex.ª e ilustres
Senadores, quer em reunião anterior, a
que compareceu o Senhor Ministro de
Indústria e Comércio, foi amplamente
apreciado o problema da produção e de
importância do enxôfre na indústria.
Houve, mesmo, a apresentação de
estatísticas, mostrando o alto grau da
participação do enxôfre em múltiplas
indústrias.
V. Ex.ª assinalou êsses aspectos,
também com o devido relêvo.
De outro lado, foi acentuado, que na
produção de enxôfre nacional, é da inalar
valia a exploração do xisto-Betuminoso ou
do piro-betuminoso.
Afirmou o Sr. Ministro da Indústria e
Comércio,
categòricamente,
que
a
exploração das jazidas de xisto betuminoso
significaria a conquista do volume de
enxôfre necessário a tôdas as nossas
atividades. E' sabido, também, que
técnicos, inclusive da PETROBRÁS, qeu
vêm escrevendo sôbre, a importância do
xisto, assinalam que de sua exploração
resultará, entre outras grandes vantagens,
a conquista de enxõfre em quantidade
bastante, não só para as nossas
necessidades, como até para a exportação.
Ocorre, entretanto, que pelo Decreto
nº 56.980, de 1 de outubro de 1965, que
dispõe sôbre a lavra e a industrialização
dos xistos oleígenos, o govêrno abriu o
caminho à penetração da iniciativa
privada nesse setor, sob o fundamento de
que o xisto não está compreendido no
monopólio estatal do Petróleo.
Não irei discutir essa preliminar de
caráter jurídico, ainda que esteja em
frontal divergência com a orientação
governamental. A propósito, cheguei a
escrever modesto estudo, que será
publicado na "Revista de Informações
Legislativas do Senado Federal".
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Nesse decreto, o Govêrno ressalva
apenas os produtos que são da
competência do monopólio estatal do
petróleo, permitindo, em conseqüência,
que tudo mais que possa resultar da
exploração do xisto objeto da iniciativa
privada. Afora isto, o Govêrno resguardou
apenas certo conjunto de áreas, dentro
das quais a Petrobrás já vem
desenvolvendo trabalhos de exploração
do xisto betuminoso. Vale dizer, a
iniciativa privada ficou com uma ampla
esfera de exploração, tanto mais quanto,
– salvo melhor entendimento dos técnicos
– é evidente que, naquelas áreas, em que
iniciativa privada penetrar, o contrôle a
ser exercido pelo Govêrno será,
normalmente, a posteriori.
Realizadas determinadas atividades,
determinadas explorações, extraídos os
produtos que não estão reservados a
PETROBRÁS, aí é que o Poder Público
vai verificar se há ou não uma atividade
exagerada ou incita.
Prèviamente, portanto, o Poder
Público não podera avaliar se a
exploração de uma determinada jazida de
xisto será prejudicial à economia do país.
Em suma, o Govêrno não podera evitar,
no sistema do decreto, a exploração
predatória das jazidas de xisto.
Em face dessas razões, dessas
observações, agradeceria se V. Exa. nos
pudesse prestar dois esclarecimentos:
Primeiro
–
Reconhecendo
as
autoridades governamentais que não temos
enxôfre em quantidade suficiente para as
nossas necessidades, e que esta quantidade
poderá ser obtida pela exploração das jazidas
de xisto betuminoso, não seria o caso de
revogar o Govêrno o Decreto nº 56.980 para,
dentro aliás das linhas sistemáticas da Lei nº
2.004, preservar, com o prestígio do
monopólio estatal do petróleo, a economia
nacional?
Segundo – A manutenção do
decreto,
permitindo
a
exploração
predatória, não é prejudicial à economia
nacional, inclusive quanto à conquista da
produção suficiente de enxôfre?
Agradeceria a V. Exa. a atenção a
estas indagações.
O SR. MINISTRO MAURO THIBAU: –
Sr. Presidente, Sr. Senador Josaphat Marinho,
permita-me V. Exa., em primeiro lugar,
discordar quanto à assertiva de que o contrôle
do Govêrno só pode ser feito a posteriori,
no caso da exploração de reservas de
folhelhos oleigenos por empreendimentos
privados. Êsses empreendimentos deverão,
prèviamente, submeter o projeto de sua
instalação à aprovação do Conselho Nacional
do Petróleo.
Os
aparelhos
industriais,
os
equipamentos que vierem a ser instalados
serão devidamente especificados e, por
conseguinte, a gama de produtos que dêles
resultar será absolutamente conhecida. As
inspeções, e aprovação para início de
funcionamento,
poderão
perfeitamente
comprovar se o projeto foi fielmente
executado. Sòmente a fraude a posteriori, a
substituição de equipamento por outro, a
readaptação dêsse equipamento – o que,
certamente, são processos dispendiosos,
difíceis e demorados e que ocasionarão a
perturbação do processo industrial e
provàvelmente uma penalidade econômica
insustentável para a emprêsa – sòmente
nesses casos seria possível modificar as
bases iniciais em que o empreendimento ae
estabeleceu.
Digo mais a V. Exa., Sr Senador,
que a área livre que ficou para ser
concedida é também livre para a
própria Petrobrás. Neste caso, não
existe uma área da Petrobrás e uma
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área da iniciativa privada; existe uma área
onde sòmente a PETROBRÁS pode fazer
a exploração e outra área onde também a
PETROBRÁS podera fazer a exploração.
Isto pôsto, permita-me incidir diretamente
na questão tratada – objeto da pinha
convocação de hoje – referente participação
do xisto como produtor de enxôfre.
Evidentemente que êle o será,
como subproduto. Dificilmente, poderia
justificar-se; na atual da economica do
produto, uma instalação de utilização de
enxôfre à base do xisto, tendo esse
metalóide como o produto principal.
Por conseguinte, sòmente diante de
uma, outra atividade, cuja economicidade seja
ao assegurada, quer seja a produção do óleo
para processamento de derivados, quer seja a
obtenção do gás de xisto, quer seja o de
qualquer outra matéria-prima para a indústria
petroquímica, que suporte a operação
industrial, poderá o enxôfre ser produzido
como subproduto certamente valioso. Mas, no
atual estado dos conhecimentos tecnologicos,
das condições econômicas, certamente nãoserá o enxôfre contido no nosso folhelho
aquêle que será inicialmente aproveitado,
mòrmente quando temos um de maior
concentração acumulado no depósito da
Estiva em condições precárias e onerando o
pròpria economia nacional.
Tudo indica que, em primeiro lugar,
devamos voltar nossas vistas para o
aproveitamento da pirita contida no
carvão de Santa Catarina, cuja produção
e compulsória e, se não fôr utilizada, será
acumulada à custa da coletividade. É
sòmente após êsse problema ser
equacionadio, voltaremos nossas vistas
para outras fontes. Parece-me uma
orientação sensata. Por conta dela não
vejo como, revogando o mencionado
decreto poderíamos concorrer para
favorecer a atual conjuntura do enxôfre.
Não sei se satisfaz ao eminente
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Não há mais oradores
inscritos para interpelar o Sr. Ministro.
(Pausa).
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O SR. MINISTRO MAURO THIBAU:
– Sr. Presidente, se V. Exa., me
permite, gostaria de dizer ainda uma
palavra.
Confirmando o que declarei ao início
destas respostas, estou à disposïção de
S. Exa., o Sr. Senador José Ermírio, para
responder-lhe,
particularmente,
às
perguntas que formulou, e que, não
estando contidas no objeto desta
convocação, não pude atender no
plenário desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
– Senhor
Ministro,
a
Presidência, em nome da Casa, agradece
a V. Exa., a sua presença e felicita V.
Exa. pela exposição que aqui reabrem no
dia de hoje. Cumpre, outrossim, ressaltar
que a previsão da Mesa veio a se
confirmar, no transcorrer de tôda a
exposição de V. Exa., e também através
das respostas que deu aos ilustres
interpelantes.
O Sr. Senador José Ermírio sabe
perfeitameite que V. Exa. prestar-lhe-á as
informações a respeito de assuntos
que não foram objeto da presente
convocação. E certamente Sua Exa.
interpelou
V.
Exa.
para
obter,
posteriormente informações, porquanto o
Sr. Senador é perfeitamente conhecedor
de que a matéria versada à cinge
exclusivamente àquela referente à
convocação. Não perdeu, porém a
oportunidade de pedir ao espírito
esclarecido
de
V.
Exa.
maiores
informações sôbre outras matérias, que
poderão ser extremamente ser ao Senado
Federal, confiadas ao trabalho pertinaz
dio Sr. Senador José Ermírio.
Com
estas
palavras
desejo
agradecer a V. Exa., convidando os
Senhores Senadores Gay da Fonseca,
Wilson Gonçalves e Edmundo Levi para
alcompanharem e Sr. Ministro das Minas
e Energia ao se retirar do recinto.
(Pausa).
(Acompanhado da Comissão, retirase ao Plenário o Sr. Mauro Thibau,
Ministro das Minas e Energia).

ATA DA COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS
5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE
ABRIL DE 1966
Às quinze horas do dia 26 de abril.
de 1966, na Sala das Comissões, sob, a
presidência ao Senhor Menezes Pimentel
presentes os Senhores Senadores José
Leite, Wilson Gonçalves, Pessôa de
Queiroz, Manoel Villaça, João Abrahão,
Domício Gondim, Adolpho Franco e
Eugênio Barros, reúne-se a Comissão de
Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Victorino Freire, Lobão da
Silveira, Sigrefredo Pacheco, Irineu
Bornhausen, Lopes da Costa, Argemiro
de Figueiredo, Bezerra Neto e Oscar
Passos.
E' dispensada a Ieitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
Inicialmente, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
Wilson Gonçalves que emite os seguintes
pareceres.
Favorável ao projeto de Lei da
Câmara nº 59, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 1.700.000.000 (hum bilhão e

setecentos milhões de cruzeiros), para
atender ao disposto no art. 6° do
Decreto nº 49.160, de 1º de novembro de
1960; e
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 80, de 1966, que prorroga os
prazos para apresentação de declarações
de renda.
Os pareceres, por unanimidade, são
aprovados pela Comissão.
A seguir, usa da palavra o Senhor
Senador Pessoa de Queiroz, que oferece
parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 60, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores o crédito
especial de Cr$ 335.000.000 (trezentos e
trinta e cinco milhões de cruzeiros).
destinado a obras de complementação e
reparos gerais em edifícios em que se
encontram instalados órgãos daquele
Ministério.
A Comisão aprova o parecer.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez aprovada,
sera assinada pelo Senhor Presidente
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Vice-Presidente: Arthur Virgilio

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Juno Leite

Vivaldo Lima
Attilio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermiriio

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermirio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Senador Menezes Pimentel

(11 MEMBROS)

Vice Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Antônio Balbino
Josaphat Marinto

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

TITULARES

Presidente: Silveste Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES
José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

ARENA

COMPOSIÇÃO

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

(7 MEMBROS)

Eurico Rezende
Hiribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

TITULARES

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
lrineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaca
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLIGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondin

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

MDB
Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar

Vice-Presidente: Senador José Cândido

Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerro Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho

COMPOSIÇÃO

Vice-Presidentes: Domicio Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos

ARENA

Vice-Presidente: Eurico Rezende

TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES
Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MDB
Josaphat Marinho
José Ermirio
Secretario: Claudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

SUPLENTES
Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres

Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilsou Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES

SUPLENTES

Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniôes: Terças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado

Presidente: Sigefredo Pacheco

Vice-Presidente: João Abrahão

Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manuel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção

Presidente: Edmundo Levi

Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Jasaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Verissimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.

DOCUMENTO EM BRANCO

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 52

CAPITAL FEDERAL

QUARTA - FEIRA, 14 DE MAIO 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar melhor
distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas á
apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 horas
e 30 minutos;
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de maio
a pauta constante da relação anexa.
Senado Federal, 27 de abril de 1966.– Auro moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS Á APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
Dia 10 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.) que aprova o
Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de 1966,
1967 e 1968 e dá outras providências;
Dia 11 de maio.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65 na Câmara e nº 2765 ao Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota de que
trata o art. 26 da Constituição Federal e dá outras providências;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65 na Câmara e nº 22265 ao Senado, que isenta de quaisquer tributos as embarcações de
até uma tonelada;
ATA DA 44ª SESSÃO, EM 3 ,DE
MAIO DE 1966

SENADO FEDERAL

O
SR.
PRESIDENTE
(Nogueira da Gama): – A lista de
4ª Sessão Legislativa, da 5ª
presença
acusa
o
Legislatura
comparecimento de 13 Senhores
Senadores. Havendo número
legal, declaro aberta a sessão.
PRESIDÊNCIA DO SR.
Vai ser lida a ata.
NOGUEIRA DA GAMA
O Senhor 2º Secretário
procede á leitura da ata da
AS 14 HORAS E 30 sessão anterior, que e aprovada
MINUTOS
ACHAM-SE sem debates.
O Senhor 1º Secretário lê o
PRESENTES OS SENHORES
seguinte:
SENADORES
Oscar Passos
Edmundo Levi
Lobão da Silveira
Menezes Pimentel
Manoel Vilaça
Domicio Gondim
Ermírio de Moraes
Aloysio de Carvalho
Nogueira da Gama
Lino de Mattos
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Guido Mondin – 13 –
Em 3-5-66
Paulo de Asilva

– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara e
número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;
Dia 12 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº 14065 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado no art. 1º
da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959, que dispõe sobre os
exames de habilitação para os Auxiliares de Enfermagem e Parteiras
Práticas;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 366 no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias
destinadas ao desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos e das vinculadas a ajuste: bilaterais e dá outras
providências.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº 11265 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer doação
de terreno à Associação Rural de Pedro Leopoldo, para construção de
seu Parque de Exposição Agropecuária e Industrial;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº 7563 no Senado, que altera a redação do art. 35 do Decreto-lei nº 3.199,
de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de organização dos
desportos entre todo o País e dá outras providências.
Dia 17 de maio:
– veto (parcial. ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta os
vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas dos
impostos de renda, importação. consumo e sêlo e a quota de
previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas de
salário e dá outras providências;

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
(restituição de autógrafos de
Projeto de Lei promulgado)
Nº 94 de 1966 (nº de origem
205 de 1966), de 29 de abril,
referente ás partes mantidas,
após veto presidencial, do Projeto
que se transformou na Lei nº
4.906, de 17 de dezembro de
1965, que modifica o Plano
Nacional de Viação estabelecido
pela Lei nº 4.592, de 29 de
dezembro de 1964.

OFÍCIO
DO
EXTRAORDINÁRIO
ASSUNTOS
DO
CIVIL

MINISTRO
PARA
GABINETE

(Restituição de autógrafos de
Projeto promulgado)

Nº 835, de 29 abril – Solicita
retificações
nos
autógrafos
referentes ao Projeto de Lei nº
3.492-B de 1966 naquela Casa,
que estabelece normas gerais
para a instituição e a execução de
Campanhas de Saúde Pública
com a participação do Ministério
da
Saúde
e
dá
outras
providências.

Of. s/nº, de 29 de abril, com
referência ao Projeto, mantido pelo
Congresso Nacional após veto
RESPOSTAS A PEDIDOS
presidencial e promulgado pelo
DE INFORMAÇÕES
Presidente do Senado Federal, que
dispõe sôbre a remuneração de
I – do Ministro da Indústria e
profissionais
diplomados
em
do
Comércio
(Avisos de 25 de
Engenharia, Química, Arquitetura,
Agronomia e Veterinária (projeto abril):
Nº
GM/AP/45/66,
com
que se transformou na Lei nº 4.950referencia ao Requerimento nº 4
A, de 22 de abril de 1966).
de 1966, do Senhor Senador
Ofícios do Primeiro Secretário da Guido Mondin;
Câmara dos Deputados
Nº AP/47/66, com referência
ao Requerimento nº 738 de 1965,
Nº 828, de 28 de abril – do Senhor Senador Vasconcelos
Comunica haver sido considerado
Tôrres;
aprovada, nos têrmos do § 4º do
II – do Ministro da Viação e
artigo 6º da emenda Constitucional
nº 17, a emenda do Senado ao Obras públicas:
Aviso nº 13-117, de 29 de
Projeto de Lei que dispõe sôbre a
com
referência
ao
publicação dos atos relativos aos abril,
servidores públicos civis do Poder Requerimento nº 830 de 1965, do
Executivo e dá outras providências. Senhor Senador Filinto Muller.

1012

Quarta-feira 4

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

PARECERES

EXPEDIENTE

PARECER Nº 387, DE 1966

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei nº 63,
de 1966 (nº 3.539-B de 1966 – Câmara),
que revoga dispositivo da Lei nº 4.213, de
14 de fevereiro de 1963, que dispõe sôbre
o Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis.

DIRETOR GERAL

Relator: Sr. Bezerra Neto.
O presente projeto de lei visa a
revogar a letra "g", do item A do artigo 6º
da Lei nº 4.213, de 14 de fevereiro de
1963, acrescentar a letra "u" ao artigo 2º,
dar nova redação à letra "o" do artigo 9º,
e incluir os § § 3º, 4º e 5º e 6º, tudo na
referida Lei nº 4.213.
2. Ao se originar de mensagem do
Poder Executivo a proposição tratava
apenas de revogar as letras "g" do item A do
artigo 6º e "o" do artigo que veio a se
transformar no substitutivo aprovado pela
Comissão de Comunicações e Transportes e
adotado pela Câmara dos Deputados.
3. Entendemos que a presente
proposição atende à funcionalidade melhor
do órgão e as emendas cingiram-se a tal.
Há um equivoco na ementa, ao se
referir ao Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, hoje Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis.
Opina a C.P.E. pela aprovação do
projeto de lei como veio da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1966. – José Ermírio. Presidente em
exercício. – Bezerra Neto, Relator. –
Wilson Gonçalves. – Gay da Fonseca. –
Edmundo Levy.
PARECER Nº 388, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei nº 64,
de 1966, (nº 3.511-B, de 1966 – na
Câmara),
que
dispõe
sôbre
o
reengajamento de Sargentos do Exército
até adquirirem a estabilidade.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Senhor Presidente da República,
com a Mensagem nº 49, de 8 de março
de 1966, enviou à consideração do
Congresso Nacional o presente Projeto
de Lei que dispõe sôbre reengajamento
de Sargentos do Exército até adquirirem
estabilidade.
As razões que determinaram e
justificam a adoção da medida estão
consubstanciadas na Exposição de
Motivos do Senhor Ministro da Guerra, de
que ressaltamos:
"Êste Ministério houve por bem decidir
que o Curso de Formação de Sargentos
desse condições de acesso até 2º Sargento,
sendo exigido o Curso de Aperfeiçoamento
de Sargentos para a promoção a 1º
Sargento. Assim sendo, todos os Sargentos
benificiados pela Lei nº 4.015 de 1961, não
podendo ser promovidos face às suas
disposições, ficam em desigualdade de
condições até mesmo com aquêles que
frequentaram, com aproveitamento, os CFS
em épocas posteriores.
Para corrigir a presente anomalia,
proponho a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Congresso Nacional o
anteprojeto
em
anexo,
que,
possibilitará a promoção à graduação
imediata, dos 3º Sargentos amparados
pela Lei nº 4.015, independentemente
do
Curso
de
Aperfeiçoamento
de
Sargentos
ou
equivalente"
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Nacional e de Finanças, na forma do
proposto pelo Executivo.
Tratando-se de medida que, como,
bem acentua o Senhor Ministro da
Guerra, visa a corrigir anomalia, dispondo
com equanimidade em relação a todos os
sargentos do Exército portadores do
Curso de Formação de Sargentos, por
isso recomendável, opinamos pela
aprovação do Projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1966. – Jose Ermírio, Presidente. em
exercício. – Gay da Fonseca, Relator. –
Bezerra Neto. – Edmundo Levy. – Wilson
Gonçalves.
PARECER Nº 389, DE 1966
Da Comissão de Educação e Cultura
sôbre o Ofício nº 497, de 22 de março de
1966, do Presidente do III Congresso
Fluminense
de
Vereadores,
transcrevendo para conhecimento desta
Casa do Congresso a Indicação aprovada
de autoria do Vereador Pedro Silva e que
se refere á padronização do livro didático.
Relator: Sr. José Leite.
Ao ensejo do IIl Congresso
Fluminense de Vereadores, realizado no
período de 30 de setembro a 3 de outubro
de 1965, foi aprovada Indicação de
iniciativa do Vereador da Câmara
Municipal de Barra Mansa, referente á
"padronização
do
livro
didático",
proposição esta que, de acôrdo com seus
têrmos, encaminhada a esta Casa do
Congresso.
A matéria, objeto de vários projetos
ao longo de mais de uma legislatura, já
foi devidamente apreciada pelas, duas
Casas do Congresso à luz dos pre-

ceitos constitucionais e da legislação em
vigor, bem como através de sucessivos
pareceres do Conselho Federal de
Educação, que examinou em face do que
preceitua a Lei nº 4.024, de 1961 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional).
Tanto êste egrégio órgão como o
Congresso Nacional já têm pontos de
vista coincidentes sôbre problemas
expressos através de seus pareceres.
A respeito, pois, do expediente em
apreço cabe à Comissão de Educação e
Cultura
tomar
dêle
conhecimento
propondo-lhe o arquivamento, na forma
do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 28 de
abril de 1966. Menezes Pimentel,
Presidente. – Jose Leite, Relator. –
Mello Braga. – Edmundo Levi. – Gay
da Fonseca.
PARECERES NS. 390, 391, 392 E 393,
DE 1966
PARECER Nº 390, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 23, de 1963 (nº 3.171-B-57, na
Câmara), que regula o exercício da
profissão de Engenheiro Agrônomo e dá
outras providências.
Relator: Sr. Senador Menezes
Pimentel
Esta Comissão já se pronunciou
sôbre o projeto em causa e agora, antes
de emitir seu parecer, tenciona fixar
alguns pontos para melhor ordenação da
matéria.
2. O exame do processado traz á luz
os seguintes episódios:
I – Em seu primeiro parecer, quer
teve como Relator o eminente Senador
Eurico
Rezende,
esta
Comissão
concluiu pela apresentação de um

Substitutivo integral, com restrições do
eminente Senador Aloysio de Carvalho;
Il – O pronunciamento seguinte foi da
Comissão de Agricultura, que se manifestou
pela aprovação do Substitutivo em causa;
III – A Comissão de Legislação Social,
adotando igual orientação, ofereceu emendas,
de ns. 1-CS a 3-CLS ao Substitutivo;
IV – Opinando a seguir, a Comissão de
Educação e Cultura ofereceu parecer
contrário ao Substitutivo, favorável às
emendas da Comissão de Legislação Social
e favorável ao projeto da Câmara dos
Deputados, ao qual, por fim, apresentou as
Emendas de ns. 4-CEC a 16-CEC.
V – Incluída em Ordem do Dia, a
proposição, segundo nota colocada na
contracapa do processado, teve sua discussão
encerrada a 9 de setembro, voltando às
Comissões – lá se esclarece – a fim de se
pronunciarem elas sôbre as emendas.
3. Ora, existem vários equívocos nessa
tramitação e que cumpre serem apontados
para melhor estudo da matéria, a saber:
I – A Comissão de Legislação Social,
ao sugerir modificações no Substitutivo
desta Comissão, apresentou na verdade
três subemendas, uma vez que o
Substitutivo, nos têrmos regimentais, é a
Emenda nº 1-CCJ.
II – As alterações sugeridas pela
Comissão de Educação e Cultura são realmente
emendas dirigidas ao projeto e, dessa forma,
deveriam ter sua numeração como Emendas de
números 2-CEC a 14-CEC.
Dito órgão técnico não deveria ainda,
data venia, manifestar-se, ao menos da
forma por que o fêz, pela aprovação das
modificações sugeridas pela Comissão de
Legislação Social, uma vêz que estas se
dirigem ao Substitutivo recusado pela
mesma Comissão de Educação.
III – As modificações apresentadas em
Plenário, ao ensejo do encerramento da
discussão e intituladas "emendas", de ns. 17 a
38, são realmente Subemendas, eis que se
dirigem tôdas ao Substitutivo desta Comissão,
que há de tomar, por isso, como ficou dito, o
titulo de Emenda nº 1-CCJ.
4. Oferecidos tais esclarecimentos, dos
quais resultarão, por certo, a reclassificação
e renumeração da matéria, para adequá-la
ás prescrições regimentais, esta Comissão
deve pronunciar-se, do ângulo de sua
competência, sôbre:
a) as Emendas (Subemendas) de ns.
1 a 3 da Comissão de Legislação Social,
oferecidas ao Substitutivo – (Emenda nº
1-CCJ) – desta Comissão;
b) as Emendas ns. 4-CEC a 16-CEC
(ns. 2-CEC a 14-CEC) da Comissão de
Educação e Cultura;
c) as Emendas ns. 17 a 38
(Subemendas à Emenda nº 1-CCJ –
Substitutivo). oferecidas em Plenário, ao
ensejo da discussão do projeto.
Êste órgão técnico não entra na
apreciação das alternativas suscitadas pelas
emendas e subemendas, umas visando a
introduzir modificações no projeto, outras
dirigindo-se ao Substitutivo. A opção será feita
pelo Plenário na devida oportunidade.
Nesta assentada, cumpre examinar a
matéria do estrito ângulo jurídicoconstitucional.
As alterações sugeridas não envolvem
qualquer indagação constitucional ou jurídica.
Dirigem-se ao mérito, seja do projeto, seja do
Substitutivo, ora suprimindo dispositivos ou
expressões, ora introduzindo critérios de
conveniência, diversos dos até então
esposados.
A emenda nº 20 (Subemenda), de
Plenário, tem o mesmo objetivo da
Emenda nº 1-CLS (Subemenda da
Comissão de Legislação Social). A p e -
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nas, a primeira dá nova redação ao § 1º do
artigo 27 do Substitutivo, enquanto a
segunda preconiza a substitutivo do número
11 (onze) para 13 (treze).
A Emenda nº 26 (Subemenda do
Plenário) acrescenta parágrafo ao artigo 54
do Substitutivo, com o propósito de
considerar como de efetivo exercício no
Serviço público, o tempo do mandato de
Presidente ou Conselheiro do órgão
profissional dirigente, vedada a contagem
cumulativa com tempo exercido em cargo
público. A medida – segundo se esclarece já
vigora para os Conselheiros da Ordem dos
Advogados.
Nessas condições, a Comissão de
Constituição e Justiça nada tem a objetar,
no ângulo de sua competência regimental, à
aprovação das emendas e subemendas da
Comissão de Legislação Social, Educação
e Cultura e de Plenário, remetendo o
estudo de seu mérito aos órgãos
competentes da Casa.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 13 de outubro
de 1965. – Afonso Arinos – Presidente. –
Menezes Pimentel – Relator. Aloysio de
Carvalho. – Heribaldo Vieira. – Jefferson de
Aguiar. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 391, DE 1966
Da Comissão de Agricultura, sôbre as
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 23,
de 1963 (nº 3.171-B-57, na Câmara), que
regula o exercício da profissão de
Engenheiro
Agrônomo
e
dá
outras
providências.
Relator: Sr. José Leite.
Em
virtude
de
terem
sido
apresentadas, em plenário, 21 emendas ao
Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça, volta à Comissão de Agricultura,
para apreciá-las, o presente projeto,
originário da Câmara dos Deputados e que
regula o exercício da profissão de
Engenheiro Agrônomo.
Cabe, inicialmente, esclarecer que o
texto dêsse Substitutivo veio a prevalecer
sôbre o ponto de vista da douta Comissão de
Educação e Cultura, que preferiu o projeto
oriundo da Câmara, ao qual lhe aditou 13
emendas, e que disciplinava apenas o
exercício da profissão do Engenheiro
Agrônomo.
A emenda substitutiva, de autoria do
eminente senador Eurico Rezende, propõe a
regulamentação simultânea dos Engenheiros,
dos Arquitetos e dos Agrônomos.
O mesmo autor dêsse Substitutivo
oferece nas emendas que ora nos cabe
apreciar.
A Comissão de Agricultura, através do
parecer do nobre Senador Antônio Carlos,
já se manifestou favorávelmente ao
Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Examinando, agora, uma a uma as
emendas apresentadas, esta Comissão
assim se manifesta: a Emenda nº 17
manda suprimir a palavra "liberal"
constante do art. 2º do Substitutivo, por
entender ser a mesma supérflua, uma vez
que a engenharia, a arquitetura e a
agronomia constituem profissões de
natureza liberal, ainda que, na opinião de
alguns, o exercício dessas atividades
profissionais, na função pública, possa vir
a perder essa feição.
A Emenda nº 18 dá nova redação á
alínea c do art. 8º do Substitutivo, visando a
incluir a expressão: "da profissão por parte de
pessoas", a fim de que não fique impune o
infrator que acoberte o exercício ilegal da
profissão.
A Emenda nº 19 é substitutiva de
expressões que tornam complexa a
inteligência do texto, devendo por isso ser
substituídas por outras mais consentâneas
com os fins do projeto.
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No § 1º do art. 27 do Substitutivo, a
Emenda nº 20 mantém os Conselhos
Regionais existentes, cujo número atual é de
13 membros.
A Emenda nº 21 determina a
substituição da redação da alínea a do art.
31, com o objetivo de tornar mais flexível a
representação das diversas modalidades
profissionais da engenharia, de acôrdo com
seus registros, no Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
A Emenda nº 22 é substitutiva do caput
do art. 32 e do seu parágrafo único, tendo por
fim não só ajustá-lo aos têrmos da emenda
oferecida à alínea a do art. 31 acima referida,
como melhor definir a forma de eleição dos
membros que integram o Conselho Federal
de Engenharia e Arquitetura.
Da mesma forma, a Emenda nº 23,
modificativa do art. 43, decorre da emenda
ao citado art. 31.
Ainda com idêntico objetivo foi
apresentada a Emenda nº 24 ao artigo 44 do
Substitutivo, propondo a inclusão das
expressões: "engenharia nas modalidades
correspondentes ar formações técnicas
referidas na alínea a do art. 31, arquitetura e
agronomia".
A Emenda nº 25 acrescenta, no final
do parágrafo único do art. 49 do
Substitutivo, as expressões: "eleito pelo
Conselho Regional".
A medida proposta na emenda em
apreço está plenamente justificada, visto que
se destina a complementar o texto do
dispositivo, definindo de maneira mais
explicita o órgão eleitor do representante das
demais categorias profissionais.
A Emenda nº 26 ao art. 54, ao mesmo
tempo que transforma o parágrafo único em
§ 1º, adita-lhe um segundo parágrafo,
considerando coma de efetivo exercício,
para
efeito
de
aposentadoria
e
disponibilidade, o tempo de serviço
prestado como presidente, ou conselheiro,
sendo vedada, porém, a contagem
cumulativa com tempo exercido em cargo
público. Esta providência se fundamenta na
conveniência de se premiar o esfôrço
despendido, sem remuneração, pelos que
executam para o Estado a fiscalização de
uma importante profissão, providência esta
que já consta da lei que dispõe sôbre a
Ordem dos Advogados.
A Emenda nº 27 manda suprimir as
expressões finais do art. 60 do Substitutivo,
com a finalidade de se poder proceder à
cobrança de emolumentos, para melhor
atender ao custo dos serviços de
expediente.
A Emenda nº 28 substitui as cinco
alíneas do art. 75 do Substitutivo, que
disciplinam os valôres das multas impostas
aos infratores da futura lei.
Esta, medida tem por finalidade tornar
efetivo o valor coercitivo das muitas, fazendoo acompanhar o ritmo da oscilação do valor
da moeda.
Propõe a Emenda nº 29 a supressão
total do art. 89 do Substitutivo, tendo em vista
não se dever abrir precedente para os
contribuintes em detrimento da receita dos
diversos CREA.
Visa a Emenda nº 30 a dar nova
redação ao art. 90 do Substitutivo,
preceituando que os membros atuais dos
Conselhos Federal e Regionais completarão
os mandatos que lhes foram outorgados.
Esta medida, que já constava de emenda
proposta pala Comissão de Educação e
Cultura, se recomenda, plenamente, de vez
que não deve haver qualquer hiato na
condução dos trabalhos de fiscalização da
profissão.
A Emenda nº 31 introduz um
parágrafo no art. 90 do Substitutivo,
prescrevendo que o atual presidenta do
Conselho Federal de Engenharia e
arquitetura será mantido como membro
do mesmo Conselho no ato de se
completar os mandatos dos atuais

Presidentes dos Conselhos Federal e
Regionais.
Esta providência, que tem caráter
transitório, objetiva assegurar a normalidade
na fase de transição da atual situação para a
futura
legislação
disciplinadora
do
preenchimento dos membros dos Conselhos
de Engenharia e Arquitetura.
A Emenda nº 32 destina-se a
complementar o disposto no art. 90 do
Substitutivo, preceituando que o Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura deverá
baixar resoluções dentro de 60 dias, a contar
da data da vigência da futura lei, com a
finalidade de completar as composições dos
Conselhos Federal e Regionais.
A Emenda nº 33 propõe a supressão de
todo o parágrafo único do artigo 91 do
Substitutivo, uma vez que suas disposições
devem ser reguladas pelas instruções
previstas no mesmo art. 91.
De igual forma, a Emenda nº 34
suprime o art. 92, por dispensável, em face
do que determina o art. 91 acima referido.
A Emenda nº 35 substitui, no artigo 94,
a palavra "eleitos" pela "completados", como
decorrência do que está estabelecido no art.
90.
A Emenda nº 36, complementando a
que foi oferecida ao art. 89 do Substitutivo,
suprime integralmente o art. 96.
A Emenda nº 37 manda que se
acrescente, onde convier, disposição pela
qual serão consideradas autarquias, dotadas
de personalidade jurídica de direito público,
os Conselhos Federal e Regionais. A
emenda visa apenas a formalizar em lei o
que já e reconhecido, de fato.
A última emenda, de nº 38, determina
que se acrescente, onde couber, dispositivo,
considerando como serviço público federal o
prestado aos Conselhos Federal e Regionais,
devendo gozar os seus bens, rendas e
serviços, de imunidade tributária, com o
objetivo de facilitar-lhes as atividades
fiscalizadoras.
Algumas
das
emendas
acima
relacionadas atendem a medidas já
preconizadas pela douta Comissão de
Educação e Cultura.
Tôdas
elas
resultaram
de
entendimentos havidos entre as diversas
entidades representativas das classes de
Engenheiro, de Arquiteto e de Agrônomo,
consubstanciando as providências que ainda
se faziam necessárias introduzir no
Substitutivo de nobre Senador Eurico
Rezende e visando ao apromiramento de
certas medidas legislativas.
Não há como não reconhecer a
conveniência e oportunidade das emendas em
aprêço, uma vez que elas sefundamentam em
motivos que as justificam plenamente.
Dentro da esfera da competência da
Comissão de Agricultura e pelas razões
expostas, nosso parecer é pela aprovação
dessas emendas.
Sala das Comissões, em 22 de
novembro de 1965. – José Ermírio,
Presidente. – José Leite, Relator. – Lapes da
Costa. – José Feliciano.
PARECER Nº 392, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de
1963 (nº 3.171-B-57, na Câmara), que regula
o exercício da profissão de Engenheiro
Agrônomo e dá outras providências.
Relator: Sr. Eugênio de Barros.
O presente projeto, que regula o
exercido da profissão de Engenheiro
Agrônomo e dá outras providências, retorna
ao exame desta Comissão a fim de que nos
pronunciemos sôbre as emendas de ns. 4 a
16, da Comissão de Educação e Cultura, e
de ns. 17 a 38, de Plenário.
2. Ás emendas da Comissão de
Educação e Cultua dizem respeito ao
projeto inicial, tendo essa Comis-
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são rejeitado o Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
Mantemos o ponto de vista por nós
anteriormente
adotado,
favorável
ao
Substitutivo. Por essa razão, opinamos pela
rejeição das emendas da Comissão de
Educação e Cultura.
3. As vinte e duas emendas de Plenário,
apresentadas pelo nobre Senador Eurico de
Rezende, autor do substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça, consubstanciam
entendimentos havidos entre as diversas
entidades representativas das classes
interessadas, visando ao aperfeiçoamento da
matéria. Tôdas elas foram exaustiva e
detidamente examinadas pelas demais
Comissões Técnicas desta Casa, sendo,
portanto, desnecessário enunciá-las uma a
uma.
Do confronto das vinte e duas emendas
de Plenário com as três emendas
anteriormente aprovadas por esta Comissão,
verifica-se que a Emenda nº 20 versa sôbre a
mesma matéria da Emenda nº 1-CLS, ou
seja, sôbre o § 1º ao art. 27. A alteração é
meramente redacional, atendendo a Emenda
nº 20 ao disposto na Emenda nº 1-CLS.
4. Diante do exposto, a Comissão de
Legislação Social opina pela aprovação das
Emendas ns. 17 a 38, de Plenário, e rejeição
das Emendas números 4-CEC a 16-CEC.
Sala das Comissões, 12 de abril de
1966. – Vivaldo Lima, Presidente. – Eugenio
Barros, Relator. – Vieira. – Zacharias de
Assumpção. – Ruy Carneiro. – Edmundo
Levi.
PARECER Nº 393, DE 1966
Da Comissão de Educação sôbre as
subemendas ao Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça oferecido ao Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1963 nº 3.171-B-57,
na Câmara), que regula o exercício da
profissão de Engenheiro Agrônomo e dá
outras providências.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
Volta ao exame da Comissão de
Educação e Cultura o presente projeto,
originário da Câmara dos Deputados, que
regula o exercício da profissão de
Engenheiro
Agrônomo
e
dá
outras
providências, a fim de que nos manifestemos
sôbre as vinte e duas emendas, oferecidas
em plenário, pelo nobre Senador Eurico
Rezende, ao Substitutivo, de sua autoria,
apresentado perante a Comissão de
Constituição e Justiça.
Importa, de passagem, relembrar que
esta, em seu parecer anterior, tendo em
vista a inoportunidade de se reformular
simultâneamente todo o sistema de
regulamentação profissional do engenheiro,
do arquiteto e do engenheiro agrônomo, em
um único diploma legal, em virtude de a
matéria implicar em direitos adquiridos, em
diferentes sistemas de fiscalização e em
complexa organização de conselhos, e,
atendendo, de outro lado, ao fato de o
Substitutivo da Câmara, que passou a
constituir a texto final do projeto, ter sido
calcado em dados fornecidos por órgãos de
classe,
préviamente
consultados,
manifestou-se contrariamente ao referido
substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça, tendo aditado 13 emendas ao
projeto da Câmara.
Todavia, já com pareceres favoráveis
das doutas Comissões de Agricultura e de
Legislação
Social
e
revigorado,
posteriormente, pelo apoio que ne foi
emprestado pelos representantes das três
modalidades profissionais o substitutivo do
eminente Senador Eurico Rezende veio,
afinal, a prevalecer.
Antes de apreciarmos sucintamente,
uma a uma, as emendas oferecidas, convém
esclarecer que muitas delas consubstanciam
medidas que se fazia necessário introduzir no
texto do Substitutivo, visando ao aperfeiçoa-
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mento de um ou outro ponto do seu texto;
outras, vêm ao encontro de providências
já sugeridas pela Comissão de Educação
e Cultura; tôdas, enfim, encerram a média
das
aspirações
externadas
pelos
representantes
dos
engenheiras,
arquitetos e engenheiros agrônomos.
A Subemenda nº 17 manda suprimir,
no art. 2º do Substitutivo, a palavra
"liberal", a fim de dirimir possíveis
controvérsias a respeito da permanência
ou perda, na função pública, do caráter
liberal inerante às três profissões.
A Subemenda nº 18 ao art. 8º, letra
c, visa a incluir a palavra "pessoas", com
o objetivo de tornar responsáveis e
passíveis de punição os profissionais que
acobertarem pessoas físicas nos casos
de exercício ilegal da profissão. Nada há
a opor à emenda, mesmo porque os
casos mais frequentes de acobertamento
do exercício ilegal da profissão ocorrem
com as pessoas físicas, notadamente
estrangeiros, que não tiveram ainda
revalidados seus diplomas por esta ou
aquela razão.
A Subemenda nº 19 dispõe sôbre
questão técnica. Determina que a
responsabilidade das partes de obras já
executadas ou concluídas, nos casos de
ampliação, prosseguimento ou conclusão
de empreendimentos de engenharia,
arquitetura ou agronomia, deve ficar a
cargo do Conselho Federal ao qual
caberá adotar resolução conveniente:
Trata-se de matéria técnica que deve ficar
a cargo de técnicos.
A Subemenda nº 20 estabelece que
serão mantidos os atuais Conselhos
Regionais, e que são em número de 13,
atualmente, contrariamente ao que
propunha o § 1º do art. 27 que se refere a
onze Conselhos. Entendemos apenas,
sem pretender invadir a esfera de
competência da ilustrada Comissão de
Redação, que, certamente, atentará para
o fato, que o referido § 1º deverá ser
anulado e o disposto nêle ser incluído no
caput do art. 27, Com a redação que
poderia ser esta: "Mantidos os Conselhos
Regionais existentes, o Conselho Federal
promoverá
a
instalação...
etc.
Técnicamente, não vemos razão para a
existência de um parágrafo à parte.
A Subemenda nº 21 substituí a
redação do art. 31 do Substitutivo,
reproduzindo em linhas gerais a Emenda
nº 9 da Comissão de Educação e Cultura.
A redação dada pela subemenda em
exame atende melhor à distribuição dos
diversos representantes das várias
modalidades profissionais no CONFEA,
permitindo a representação de tôdas as
especialidades.
A subemenda nº 22 divide-se em
duas partes. A primeira, sem substituir
pròpriamente nada, dá nova redação ao
art. 32. A rigor, a emenda vinga-se a
incluir, na segunda parte, Um parágrafo
único, em que se regula a forma de
eleição dos integrantes do CONFEA.
Justifica-se a medida pelo fato de ao
CREA não ser dado imiscuir-se em
assuntos internos das entidades de
classe. A emenda visa assim, a respeitar
os estatutos de cada entidade.
A subemenda nº 23, substitutivo do
art.
43,
trata
da
representação
proporcional
de
cada
categoria
profissional. Resulta ela da melhor
redação dada pela subemenda que lrteriu
a distribuição da composição no
CONFEA.
A subemenda nº 24 refere-se às
diversas modalidades correspondentes ás
formações técnicas que deverão integrar
as futuras Câmaras Especializadas. Não
obstante sermos contrários á criação de
Câmaras Especializadas, por divizarmos
nelas órgãos possíveis conflitos dentro
dos Conselhos Regionais, uma vez que
êles foram mantidos, a redação contida
na supracitada subemenda nº 24 melhor
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se ajusta ao que ficou estatuído no nôvo
texto proposto pela subemenda nº 21,
que deu nova redação á alínea a, do art.
31.
A subemenda nº 25, manda
acrescentar in fine do art. 49 as
expressões:
"eleito
pelo
Conselho
Regional". Justifica-se esta medida de vez
que, efetivamente, quem deve ter
competência
para
eleger
um
representante das outras categorias nas
Câmaras Especializadas deve ser o
próprio plenário dos CREAS.
A subemenda nº 26 considera como
de efetivo serviço, para efeito do
aposentadoria e disponibilidade, o tempo
prestado
como
Presidente
ou
Conselheiro. Reproduz a subemenda
sugestão contida em emenda da
Comissão de Educação e Cultura,
aplicando ao CONFEA o que já consta da
lei que dispõe sôbre a Ordem dos
Advogados.
A subemenda nº 27 suprime, no
artigo
60,
as
expressões:
independentemente
de
novos
emolumentos." Visa com isto a
resguardar as economias dos CREAS.
Pela subemenda, do profissionais com
carteiras de outras regiões, terão de
pagar emolumentos de visto na carteira
de profissional ao CREA onde passar a
exercer sua nova atividade. Esta
medida, nos têrmos em que foi proposta,
é até mesmo preferível à que consta da
lei que trata da Ordem dos Advogados,
a qual, como se sabe, exige nova
inscrição e não simplesmente visto.
A subemenda nº 28 vincula ao
salário mínimo e não mais à anuidade
que o profissional paga ao Conselho as
multas fixadas no art. 75 do Substitutivo.
Torna, dessa forma, mais real o poder
coercitivo dessas penalidades. Aliás, as
multas, de acôrdo com a legislação
vigente referida no diploma legal que
concedeu aumento ao funcionalismo (Lei
4.242, de 17 de janeiro de 1963). já se
processam de conformidade com o que
propõe a subemenda em apreço.
A subemenda nº 29 suprime medida
desaconselhável e indefensável: a anistia
aos faltosos.
A subemenda nº 30 mantém, até
completarem os seus mandatos, os atuais
conselheiros, com a finalidade evitar
descontinuidade administrativa no setor
da fiscalização profissional.
A subemenda nº 31 determina, como
providência de caráter transitório, em
decorrência da passagem da antiga para
a nova legislação, que os atuais
presidentes dos Conselhos Federal e
Regionais completarão seus mandatos,
ficando o Presidente do CONFEA como
membro dêste órgão. Como se sabe,
atualmente, o Presidente do CONFEA é
nomeado pelo Presidente da República
Sê-lo-á, pela futura lei, por eleição entre
os membros do CONFEA.
A subemenda anterior respeitou os
mandatos dos Conselheiros. Não há,
porém razão para se manter o mandato
do Presidente nomeado pela antiga lei,
mesmo porque, pela presente subemenda
êle
continuará
como
conselheiro,
emprestando, assim, sua experiência
trazida da direção do Conselho.
A subemenda nº 32, reproduzindo
em parte emenda da Comissão de
Educação e Cultura, estabelece que
serão baixados pelo CONFEA, dentro de
60 dias da data da promulgação da futura
lei, resoluções destinadas a completar as
composições dos Conselhos Federal e
Regionais. A medida é imperativa
porquanto se destina a complementar
dispositivo previsto na subemenda ao art.
90 do Substitutivo.
A subemenda nº 33 é supressiva
do parágrafo único do art. 91, cuja
disposição deverá ser regulada pelas
instruções previstas no próprio art. 91

A subemenda nº 34, também
supressiva, julga inteiramente dispensável
o preceituado no art. 92 do Substitutivo,
em face do que estabelece o art. 91 e das
alterações introduzidas no art. 90.
A subemenda nº 35 ao art. 94
substitui a palavra "eleitos" pela
completados", ainda em conseqüência
da subemenda ao art. 90.
A subemenda nº 36 manda suprimir
o art. 96. Sua necessidade resulta da
subemenda nº 29, que propõe a
supressão do art. 89, o qual concede
anistia aos faltosos para com os CREAS.
A subemenda nº 37 visa acrescentar,
onde convier, um artigo, definido que o
CONFEA e seus Conselhos Regionais
são autarquias, dotados de personalidade
jurídica de direito público. De acôrdo com
a legislação em vigor, o conjunto dos
Conselhos é que forma a autarquia,
conferindo a cada conselho personalidade
jurídica
de
direito
público.
Tal
conceituação parece suscetível mesmo
de reparos de natureza jurídica. A
redação que a subemenda em exame
propõe esclarece que os Conselhos
Regionais são autarquias no sentido
estrito, visto que possuem autonomia
administrativa, e financeira, estando
obrigadas á prestação de contas ao
Tribunal de Contas da União.
A subemenda nº 38, última da
relação,
acrescenta,
onde
couber,
dispotivo prescrevendo que o CONFEA e
os Conselhos Regionais devem ser
considerados Serviço Público Federal,
gozando seus bens, rendas e serviços, de
imunidades tributária, de conformidade
com o que preceitua o art. 31 inclusive,
inciso V. letra b, da Constituição Federal.
Esta medida objetiva facilitar os serviços
de fiscalização exercida para o Estado
pelos referidos Conselhos.
Da apreciação a que procedemos
dessas 22 subemendas vemos que
nenhuma
diz
respeito
direta
ou
própriamente á espera de atribuições
regimentais da Comissão de Educação e
Cultura.
Sua
apresentação,
como
ressaltamos inicialmente, decorreu de
entendimentos mantidos entre os próprios
interessados e o nobre autor do
Substitutivo.
A Comissão de Educação opina,
assim, pela sua aprovação, vendo nelas
providências
que,
certamente,
concorrerão para a melhor feitura da lei
que regulará o exercício das profissões
de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrônomo.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator, –
José Leite.Edmundo Levi. – Mello Braga.
PARECER Nº 394, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre
o Projeto de Lei nº 61, de 1966,
(número 3.495-B-66 – na Câmara),
que autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos especiais, num montante de
Cr$ 1.027.157.513 (um biIhão, vinte e
sete milhões, cento e cinqüenta e
sete mil e quinhentos e treze
cruzeiros), destinado á Presidência da
República
para
pagamento
de
despesas referentes a exercícios
anteriores.
Relator Sr. Pessoa de Queiroz.
O presente Projeto de Lei, enviado á
consideração do Congresso Nacional com
a Mensagem nº 39, de 8 de março de
1966, tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a abrir, à Presidência da
República,
créditos
especiais,
no
montante de Cr$ 1.027.157.513 (um
bilhão, vinte e sete milhões, cento e
cinqüenta e sete mil e quinhentos e treze
cruzeiros), assim discriminados:

maio de 1966
I – Cr$ 471.266.000 (quatrocentos e
setenta e um milhões, duzentos e
sessenta e seis mil cruzeiros), para
ocorrer
às
despesas
com
os
compromissos assumidos em 1965, com
aquisição de material, de consumo e a
prestação de serviços de terceiros;
II – Cr$ 555.891.513 (quinhentos e
cinqüenta e cinco milhões oitocentos e
noventa e um mil e quinhentos e treze
cruzeiros), com a vigência em dois
exercícios, destinados a atender ao
pagamento das dívidas contraídas pela
Presidência da República em exercícios
passados, até 1º de abril de 1964.
No que concerne ao item (2) dois
como se evidencia do relatório da
Comissão encarregada de fazer o
levantamento das dividas contraídas pela
Presidência da República, em exercícios
passados, até 1 de abril de 1964, e não
pagas, tais compromissos se referem ao
período que vai de 1960 até 1 de abril de
1964,
cujos
pagamentos
foram
reclamados pelos interessados.
Vale ressaltar que o atendimento de
tais reclamações está a depender, já
agora, da verificação, pela Comissão
referida, da liquidez dos débitos, o que
vem sendo feito mediante estudo dos
documentes
apresentados
pelos
reclamantes e investigações junto aos
departamentos competentes.
Quanto ao item (1) um, a Exposição
de Motivos do Sr. Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil, bem
demonstra a imprescindibilidade do
crédito pedido quando afirma:
"As despesas de aquisição de
gêneros alimentícios, para o suprimento
dos Palácios das Laranjeiras, da Alvorada
e do Planalto e Residências do Tôrto e do
Ipê, do valor de 4,4 milhões de cruzeiros
em
janeiro
do
corrente
ano,
ultrapassaram 14,6 milhões já no mês de
julho.
Os recursos reservados ao item
"Força Motriz, Iluminação e Gás" que,
dentro
da
rubrica
"Serviços
de
Terceiros", se expressam pela quantia
de
Cr$
10.000.000,
tornaram-se
insuficientes face a apresentação das
contas do Departamento de Fôrça e Luz
da NOVACAP, fato até então inédito e,
portanto, não previsto a época de
elaboração da proposta orçamentária. A
isto
acresce
notar
ainda
o
reajustamento das taxas de energia
elétrica; que de Cr$ 5 o KWA até 1-8-64,
passou por aumentos sucessivos,
atingindo Cr$ 18 a partir de 28 de março
do corrente ano".
Observadas
que
foram
as
prescrições atinentes à espécie, e sendo
esta a única maneira legal de dar ao
Govêrno os elementos de que carece
para Iiquidar os compromissos a que
alude, opinamos pela aprovação do
Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de
1966.
–
Menezes
Pimentel.
Presidente. – Pessoa de Queiroz, Relator.
– Wilson Gonçalves. – José Leite. – Mello
Braga. – Eugênio Barros. – Manoel
Villaça. – Domínico Gondin.– Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
A Presidência deferiu, hoje, o
requerimento apresentado ontem pelo
qual a Sr. Senador José Ermírio solicita
informações a serem prestadas pelo
Ministério das Minas e Energia, com
referência à ELETROBRÁS.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos. Tem a
palavra o nobre Senado Edmundo Levi.
(Pausa.)
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador José
Ermírio.
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o
seguinte discurso:): – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, a estas
horas deverão estar deixando o País os
ilustres membros de Missão Comercial
Portuguêsa que, o convite da Federação
e do Centro das Indústrias do Estada de
São Paulo, e com o endôsso dos
Governos brasileiro e português, firmaram
valioso protocolo visando à reformulação
das nossas relações comerciais. Tivemos
o privilégio, senhor Presidente, de
mostrara a êsses nossos visitantes a
Capital da Esperança, esta Brasília que a
cada dia que passa são mais se afirma e
se consolida, expressão da audácia de
uma raça que tem suas mais profundas
raízes na terra e na gente lusitana.
São incontáveis e imorredouros os
laços que pessoalmente nos unem ao
velho Portugal. Ainda há dias, em São
Paulo, por ocasião da festa das duas
nacionalidades em que se transformou a
entrega da gigantesca estátua do
bandeirante Antônio Raposo Tavares, que
será ofertada à sua cidade natal, a
multissecular São Miguel de Beja, tivemos
oportunidade de ressaltar a unidade e a
perenidade dêsses laços, marcados por
um afeto verdadeiramente filial.
Acôrdos como êsses, sim, são
acôrdos entre cavalheiros e nações que
mùtuamente se estimam e se respeitam,
são baseados na reciprocidade de
tratamento. Acôrdos assim sempre terão
nosso
decidido
apoio
e
nossa
incondicional adesão, pois nêles ninguém
aliena nada de si.
Congratulamo-nos com a feliz
iniciativa, da qual muito esperamos, no
sentido de maior intensificação das
relações econômicas e comerciais Iusobrasileiras, e para que fiquem constando
dos anais desta Casa passamos a Ier as
conclusões dêsse Protocolo, instrumento
notável para a necessário cooperação
entre nossos dois paises:
"1
–
Existem
importantes
potencialidades de incremento mercantil
entre o Brasil e Portugal metropolitano e
ultramarino, não só quanto aos produtos
que tradicionalmente têm constituído êsse
comércio, mas também no que se refere
ás mercadorias industriais que ambos os
países começam a ter condições de
exportar, e em relação a determinadas
matérias-primas produzidas num dos
países e com interêsse para a industria
do outro.
2 – A reformulação do Acôrdo
Comercial de 9 de novembro de 1949.
anunciada no comunicado do Itamarati,
merecendo ser apoiada calorosamente,
uma vez que o referido Acôrdo já não
corresponde
às
possibilidades
e
necessidades do intercâmbio comercial
luso-brasileiro.
3 – Será desejável que os governos
de Portugal e de Brasil, ao promoverem a
reformularão
do
Acôrdo
existente,
estabeleçam um sistema flexível de
relações comerciais, baseado num regime
de pagamentos em moedas conversíveis,
que evite as limitações do bilateralismo
que até aqui tem sido aplicado.
4 – Enquanto o volume do comércio
de mercadorias entre os territórios
portuguêses e o Brasil não atingir um
nível muito mais significativo do que tem
sido conseguido nos últimos anos,
considera-se conveniente que para
favorecer a rápida expansão dêsse
comércio, se consiste a maior liberdade
na escolha, dos meios de transporte para
as mercadorias trocadas.
5 – Na negociação do nôvo arranjo
para as relações comerciais entre
Portugal e o Brasil podem ser
aproveitadas
algumas
valiosas
oportunidades para estabelecer, sem
quebra de compromissos internacionais a
que ambos os países se encontram
abrigados, o melhor tratamento possível
para produtos com especial interêsse no
comércio luso-brasileiro. Os esforços a
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desenvolver neste campo podem incidir
em aspectos alfandegários, cambiais e de
restrições quantitativas. Conviria, em
particular, que fôssem dirigidos no sentido
de criar facilidades à realização de
acôrdos de complementariedade entre as
industrias do Brasil e de Portugal,
promover a expansão das trocas de livros
e a realização de edições conjuntas em
língua portuguesa e favorecer a
intensificação
do
comércio
de
mercadorias em que um dos países a
possa
ser
normalmente
principal
fornecedor do outro.
6 – As organizações de indústrias
portuguêsas e brasileiras promoverão a
realização de estudos econômicas
destinados a indentificar os setores
industriais onde seja mais fácil e mais
proveitoso estabelecer acôrdos de
complementação industrial entre os dois
países, tendo em vista, além do mais, a
promoção
das
exportações
para
terceiros
mercados
de
produtos
fabricados conjuntamente no Brasil e em
Portugal.
7 – Devem ser estudadas medidas
que
possibilitem
uma
ampla
cooperação tecnológica e no domínio
da formação profissional entre o Brasil
e Portugal.
(Interrompendo a leitura.) – Aliás na
parte
tecnológica,
o
Instituto
de
Engenharia de Lisboa, uma das maiores
autoridades hoje no mundo, já está no
Brasil, afundando as nessas pesquisas
técnicas.
(Retomando a leitura.)
8 – A concessão de zonas francas
ao comércio luso-brasileiro, tanto em
Portugal como nas Províncias Ultramarinas, é uma medida conveniente para
o desenvolvimento das exportações
brasileiras. Idêntico oferecimento deverá
ser feito a Portugal (para criação de uma
zona franca no Rio de Janeiro ou Santos,
para ampliação das possibilidades de
comercialização dos seus produtos na
América Latina.
9 – A A.I.P e a FIESP constituem,
nos têrmos de um Protocolo emitido nesta
data, um Grupo de Cooperação
Econômica e Tecnológica, para realizar
estudos em profundidade sôbre os
entraves
e as
possibilidades
de
desenvolvimento
da
cooperação
econômica a tecnológica entre o Brasil e
Portugal e apresentar as resultados
dêsses trabalhos aos Governos dos dois
países. Estas conclusões, elaboradas
com a cooperação, em nível técnico de
representação, da Confederação Nacional
da Industria e da Secretaria do Govêrno
do Estado de São Paulo, serão
submetidas à Confederação Nacional da
indústria do Brasil, procedendo, da
mesma forma em relação no Covêrno de
Portugal
a
Associação
Industrial
Portuguêsa."
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
acabo de ler o resumo dêsse acôrdo que
na realidade, é de interêsse para o
Brasil.
São estas as informações que tinha
a prestar a êste Plenário. (Muito bem!
Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Bezerra
Neto.
O SR. BEZERRA NETO (sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, volto a
ocupar a atenção da Casa para dar o meu
apoio a iniciativas que estão surgindo
em vários municípios do Brasil e na
câmera dos Deputados e que foram por
mim previstas em sessão de março dêste
ano. Naquele dia, chamávamos a
atenção dos podêres competentes para
as responsabilidades assumidas em face
do
sistema
tributário
brasileiro,
com o advento da Emenda Constitucional
nº
18.
Esta
alteração
modificou
profundamente a discriminação de rendas
determinada na Carta Magna e o fêz

de um modo inédito da história de nossas
constituições. Êsse ineditismo ressalta-se
em dois principais aspectos, de natureza
formal, mas importantes: o primeiro é o de
prever
a
elaboração
de
leis
complementares e imediatas para o
sistema funcionar; o segundo é o de dar
atribuições também imediatas, ao Senado
Federal, para baixar Resoluções, sem as
quais as normas tributárias previstas não
teriam
vida
na
determinação,
discriminação e distribuição de alíquotas.
O Senado passa pela emenda nº 18 a ter
uma competência inicial sôbre matéria
tributária, o que vale dizer, financeira,
levando-nos a concluir haver sido
revogada a proibição, o tabu, da parte "in
fine" do parágrafo primeiro, artigo 67, da
Constituição.
Na
nossa
intervenção
inicial,
secundados pelo ilustre Senador Antônio
Carlos, realçávamos, a particularidade de
a emenda nº 18 haver sido promulgada a
1º de dezembro de 1965 e nenhuma
providência se conhecer para a sua
execução, notadamente no envio dos
projetos de leis complementares, e a
iniciativa
para
as
indispensáveis
Resoluções do Senado.
Há poucos dias, em matéria
redacional, o "Correio da Manhã",
formulava os mesmos reparos.
Se não ocorrerem medidas imediatas
para incentivar execução da difícil
emenda constitucional nº 18, cairemos
num desastroso caos tributário, com
reflexos evidentemente trágicos para a
vida financeira e econômica da União, e,
especialmente, dos municípios e dos
Estados.
Um exemplo: foi retirado da
competência
dos
municípios
o
lançamento do impôsto territorial rural,
que distribuirá que passa á União (art. 8,
I), mas esta distribuirá aos municípios o
produto dêle arrecado na respectiva área
(art. 20, I).
Ocorre e que não há providências de
lançamento, e, então, numa aflitiva
embiência os municípios começam a
reclamar para a aplicação do dispositivo
ser adiada. O mesmo está acontecendo,
nos Estados, donde lhes foi retirada a
competência de lançar e cobrar o impôsto
de vendas e consignações (art. 11).
Dêste tributo reservam-se alíquotas
aos Estados, mas os limites deverão ser
fixados em Resolução elaborada no
Senado Federal.
Examinando a emenda nº 18,
observamos que ela para se efetivar
dependerá das seguintes medidas
legislativas complementares e não
providências sôbre nenhuma delas.
Lei complementar prevista no art. a
14 a fim de que a União use, em casos
excepcionais, de sua competência
exclusiva para instituir empréstimo
compulsórios.
E
mais
as
seguintes
leis
complementares para:
a) determinar a incidência do
impôsto de transmissão nas pessoas
jurídicas, cuja atividade preponderante
seja venda ou a locação da propriedade
imobiliária ou a cessão de direitos
relativos á sua aquisição (art. 9º § 2º):
b) especificar os têrmos de fixação
das alíquotas do impôsto de transmissão
(art. 9º, § 4º):
c) determinar os têrmos de aplicação
das alíquotas do impôsto sôbre a
produção e a circulação (art. 12, § 1º)
d) abater em cada operação o
montante
cobrado
nas
operações
anteriores pelo mesmo eu outro Estado
(art. 12, § 2º);
e) estabelecer os limites e condições
em que o Poder Executivo pode alterar as
alíquotas do impôsto sôbre a produção e
a circulação (art. 14. § 1º)
f) oferecer os critérios para
distinguir as atividades ou os serviços
de qualquer natureza, que podem ser
tributados pelos municípios, daqueles
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que
estão
compreendidos
na
competência tributária da União e dos
Estados (art. 15, parágrafo único);
g) regular a aplicação do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito
Federal (10%) e do Fundo de
Participação dos Municípios (10%) da
arrecadação dos tributos constantes do
art. 8, II e art. 11, sendo que esta lei
complementar prevista cometerá ao
Tribunal de Contas da União o cálculo e a
autorização do pagamento das quotas a
cada
entidade
participante,
independentemente
da
autorização
orçamentária ou de qualquer outra
formalidade, efetivando-se a entrega,
mensalmente,
através
de
estabelecimentos de crédito oficiais (art.
21, § 1º);
h) formular os critérios de
distribuição
das
quotas
aos
municípios. Estados e Distrito Federal
previstas nos artigos 23, caput, e 16,
proporcionalmente á superfície e à
população das entidades beneficiadas
e à produção e ao consumo, nos
respectivos territórios, dos produtos a
que se refere o impôsto (art. 23,
parágrafo único):
i) estabelecer que as alterações e
substituições
tributárias
entrem
gradualmente em vigor nos exercícios de
1967, 68 e 69 (art. 26, § 1º).
Constam, da emenda, as previsões
de importantes Resoluções do Senado
para ficar alíquotas dos vários tributos e
sua distribuição com as unidades da
federação e os municípios e para outros
fins, como se vê nos artigos 9º, 4º; 12, §
1º; 23, § único e outros.
Há, ainda, a indicação de que são
necessárias
medidas
legislativas
complementares estaduais (art. 12, §
2º).
Registra-se, assim, que é profunda a
responsabilidade assumida, e que as
preocupações que surge, nos municípios
e Estados são procedentes.
Com estas observações, louvamos a
iniciativa do eminente representante de
São Paulo, o Sr. Deputado Lacorte Vitalle
da Fazenda a fim de que não se efetiva,
no exercício corrente e no de 1967, a
emenda nº 16 na parte relativa ao impôsto
territorial rural.
Êle teve o apoio da operosa Câmara
Municipal de Corumbá, em Mato Grosso,
nos têrmos dêste ofício que recebemos:
"Ofício nº 090.04.66.GM
Corumbá 23 de abril de 1966.
Ao Exmo. Sr. Senador Vicente
Bezerra Neto.
Assunto: Solicita apoio para medida
em favor dos Municípios Brasileiros.
Senhor Senador:
Êste Legislativo vem de aprovar
unânimemente,
em
sua
sessão
ordinária de ontem, requerimento do
nobre vereador Sr. Geraldino Martins
de Barros, no sentido de apresentar
inteiro apoio solidariedade ao Exmo.
Sr. Deputado Lacorte Vitalle, pela sua
oportunidade iniciativa, formulando
apêlo
ao
Excelentíssimo
Senhor
Ministro
da
Fazenda,
solicitando
permitir que os municípios Brasileiros
arrecadem, ainda no corrente exercício
e no de 1967 o impôsto território rural
que é hoje atribuído á União, com
devolução
de
uma
parte
aos
Municípios.
No mesmo requerimento sugere o
autor dirigimo-nos a Vossa Excelência
e a todos os demais honrados
representantes de Mato Grosso, no
Congresso Nacional, solicitando apoio
para essa medida justa que, se
atendida virá auxiliar muito as comunas
brasileiras, ensejando-as nesse espaço
de tempo a reajustar os seus
orçamentos dentro da nova distribuição
de rendas.
Agradecendo a atenção de Vossa
Excelência,
servimo-nos
desta
oportunidade
para
renovar
os
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nossos protestos de mui alto apreço e
distinta consideração.
Atenciosas saudações. – Clio
Proença, Presidente. – Maria de
Lourdes Araújo, 1º Secretário."
Passados já cinco meses da
promulgação, não existindo qualquer
sinal de iniciativa para a elaboração
das leis complementares e Resoluções
do senado, indispensáveis à execução
da emenda nº 18, damos tôda razão à
Campanha dos Municípios para que
lhes não seja retirado, nos exercícios
de 1966 e 1967, o impôsto territorial
rural. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há mais oradores
inscritos. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Sôbre a Mesa, projeto de
resolução que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26,
DE 1966
Que altera
Regimento Interno.

dispositivos

do

Art. 1º Acrescente-se ao art. 381
do Regimento Interno o seguinte:
a) Na hipótese de o Ministro de
Estado deixar de responder a
interpelações formuladas dentro da
matéria objeto da convocação, por não
dispor no momento, de elementos para
isso, deverá fazê-lo, por escrito, à
Mesa, dentro do prazo de 10 (dez)
dias.
Art. 2º Suprima-se a palavra NÃO
da alínea d-3 da letra "d" do artigo 381.
Art. 3º Acrescente-se ao artigo
213 o seguinte parágrafo:
§ 3º O Requerimento de
Informações não respondido no prazo
de
60
(sessenta)
dias
será
automáticamente transformado em
Requerimento de Convocação e assim
submetido à deliberação do Plenário.
Justificação
Ninguém
ignora,
Senhor
Presidente,
que
nos
têrmos
constitucionais,
os
Podêres
da
República
são
harmônicos
e
independentes, porque esta é a marca
inconfundível
dos
regimes
democráticos que regem a vida dos
povos civilizados, consubstanciando
as conquistas de tantos séculos de
sabedoria,
de
inteligência
e,
sobretudo, de lutas para torná-las
realidades, as quais, felizmente, entre
nós,
se
fizeram
pacífica
e
incruentamente.
Essa
harmonia
e
essa
independência
não
abrigam,
entretanto, em seus objetivos, senão
os altos interêsses nacionais que
visam
servir
através
dum
entrelaçamento
profundo,
duma
colaboração recíproca e permanente,
dos quais nasce, prospera e se
consolida ação construtiva em favor do
bem comum, finalidade de tôda a
atividade política e governativa.
No seio do Congresso Nacional,
nas suas duas Casas, servem a êsse
propósito
de
intercâmbio
e
entrelaçamento,
as
lideranças
governamentais que, a cada passo,
traduzem, prontamente, o pensamento
oficial, os objetivos dos atos do Poder
Executivo
e
dizem
dos
seus
fundamentos e inspirações.
As Mensagens anuais que a
Constituição impôs como dever
inadiável do Presidente da República
perante o Congresso Nacional têm, a
nosso sentir, idêntica finalidade.
A ciência, entretanto, uma vez
por ano, do relato das atividades
governamentais e, com atraso às
vêzes enorme, dos relatórios da
administração pública através dos
seus mais variados setores é
incapaz, por si só, de fornecer, a
hora e a tempo, as informações
das quais não pode o Poder

Legislativo
prescindir
para
perfeito
desempenho de suas atividades.
Os Requerimentos de Informações e a
possibilidade de convocação pelas Casas do
Congresso e suas Comissões Permanentes
dos titulares das Secretárias de Estado
atenderam a mesma necessidade.
Esta última modalidade de atuação
parlamentar tem entre as suas finalidades
mais importantes a de proporcionar, sem
delongas, ao Poder Legislativo, o
conhecimento de situações que exigem,
pela sua natureza, medidas de caráter
legal,
capazes
de
evitar
a
sua
reprodução, quando nocivas ao interêsse
Nacional; aperfeiçoá-las, quando se
revelem
úteis,
mas
carentes
de
aprimoramento, ou apoiá-las, quando se
mostrem
adequadas,
oportunas
e
patrióticas.
Outra não foi a inspiração da Emenda
Constitucional nº 17, de 1965 ao acrescentar
ao art. 54 da Constituição o seguinte
parágrafo:
"§ 2º Os Ministros de Estado, a seu
pedido, poderão comparecer perante as
Comissões ou o Plenário de qualquer das
Casas do Congresso Nacional e discutir
projetos relacionados com o Ministério sob
sua direção."
Não tem, portanto, mais razão de
ser a proibição regimental (art. 381,
letra "d", d-3) do diálogo entre o Ministro
de Estado e o Senador. Por sua vez,
a omissão do Regimento Interno na
parte relativa a interpelações a Ministros
de Estado convocados, na hipótese
da falta de elementos para pronta
resposta, de modo a permitir que não
se frustre, como já tem ocorrido, o
objetivo da convocação, cabe ser
sanada. E, finalmente a transformação
do Requerimento de Informações não
respondido
no
prazo
legal
em
Requerimento de Convocação completa
as medidas tendentes a dar mais
eficiência
aos
contatos
entre
os Ministros de Estado e o Senado
Federal.
Tais são as finalidades dêste projeto.
Sala das Sessões, 3 de maio de 1966.
– José Ermírio.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto lido vai à publicação
e, em seguida, ficará sôbre a mesa
durante três sessões para receber
emendas, nos têrmos do Regimento.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Antônio Carlos, que acaba de se
inscrever
ainda
no
período
do
Expediente.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (sem
revisão
do
orador):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, não é esta
a primeira vez que ocupo a tribuna do
Senado, para focalizar o problema dos
transportes
no
Estado
de
Santa
Catarina, especialmente os transportes
rodoviários. Hoje, desejo, mas uma vez,
com esta intervenção, solicitar a atenção
do Poder Executivo para o grave
problema das comunicações rodoviárias
em meu Estado.
Em princípios de março, reuniu-se
na cidade de Chapecó, no Oeste
catarinense,
uma
assembléia
de
Prefeitos municipais e, durante essa
reunião,
altamente
representativa
daquela próspera região de Santa
Catarina, o assunto focalizado com mais
realce foi justamente o dos transportes
rodoviários.
Trinta e dois Prefeitos do Extremo
Oeste, da cidade de Chapecó até a
cidade de Dionísio Cerqueira, dirigiram às
autoridades federais um apêlo no sentido
de o Govêrno dar prosseguimento à
construção da Estrada BR-36, pelo nôvo
Plano Rodoviário Nacional denominada
BR-282.
Para
se
ter
uma
idéia
da
importância dessa rodovia, basta que se
diga que ela é a única via de acesso
que liga a região do oeste catarinen-

se e do Vale do Rio do Peixe à Capital de
Santa Catarina. É a única ligação leste-oeste
do meu Estado.
A medida que foi crescendo e se
desenvolvendo a região do Extremo-Oeste,
não só com o aumento de sua população,
com a colonização intensa daquelas glebas,
através de famílias vindas do Rio Grande do
Sul, como também à medida que se
desenvolveu a agricultura e, agora, a
indústria, a BR-282 passou a ter importância
vital para o desenvolvimento econômico e
social de Santa Catarina.
Incluída no Plano Rodoviário Nacional,
essa estrada teve seu início há alguns anos,
com as obras no trecho Lajes-Joaçaba e
também no trecho Joaçaba-Xanxerê. Em
1963, foi incluída no plano de prioridade do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, mas em 1965 suas obras foram
paralisadas e, ùltimamente, tive conhecimento
de que essa estrada foi excluída do Plano de
Prioridades do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
Creio, pois, que é indispensável uma
palavra, no Senado, no sentido de o Govêrno
retificar o Plano de Prioridades no setor
rodoviário e incluir nêle a BR-282. Ela será a
grande via de escoamento da produção agroindustrial do oeste catarinense e do Vale do
Rio do Peixe.
Recebi dos Prefeitos reunidos em
Chapecó telegrama, fazendo um apêlo para
que conseguisse o reinício das obras da BR282. Atendendo àquele apêlo estive com o
nôvo Diretor do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, engenheiro Algacyr
Guimarães. E hoje externo êste meu apêlo
dirigido ao Ministro da Viação, no sentido de
incluir a BR-282 no Plano de Prioridades do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
Há outra estrada de grande importância
para Santa Catarina, tão ou mais importante
do que a BR-282: é a BR-101, anteriormente
designada sob o nº BR-59. Essa estrada, que
parte de Pôrto Alegre e deve prosseguir pelo
litoral sul do Brasil até a cidade de Santos,
atravessa, na direção Norte-Sul, o Estado de
Santa Catarina, servindo à região carbonífera
do litoral de Laguna e, em seguida, à Capital
do meu Estado, Florianópolis e às regiões
industriais do Vale do Itajaí e do Norte do
Estado.
Há vinte e cinco anos essa estrada está
sendo construída, Sr. Presidente. Elegia-me
Deputado Estadual, em 1947, quando essa
estrada teve início no trecho FlorianópolisBiguaçu. Daquela época até hoje, os
trabalhos se arrastam no pequeno trecho
entre Florianópolis e Biguaçu. O resto do
trecho: Florianópolis – fronteira do Rio Grande
do Sul, em alguns segmentos pequenos de
implantação concluída, e todos os outros a
concluir: um pequeno trecho pavimentado de
21 km entre Itajaí e Joinville; e os restantes,
entre Florianópolis e a fronteira do Paraná,
iniciados em ritmo muito lento de construção.
Dia 6 de maio, na cidade de Pôrto
Alegre, os Prefeitos dos municípios
gaúchos e catarinenses, que precisam da
BR-59 como via de escoamento de sua
produção, vão-se reunir. E vão solicitar
ao Govêrno que imprima às obras da BR101, antiga BR-59, um ritmo que permita
a sua efetiva conclusão nos próximos
exercícios.
O
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento,
segundo
estou
informado está disposto a financiar 50%
das obras de pavimentação do trecho
Florianópolis-Curitiba, da BR-101 e da
estrada de acesso Joinville-Curitiba, se o
Govêrno brasileiro concluir as obras de
implantação e terraplenagem dêsse
trecho até o fim de 1966.
O
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento financiará 50%, das obras
de pavimentação do aludido trecho.
Ocorre, porém, que dentro do ritmo atual
das obras não estará concluído o trecho
Florianópolis-Curitiba até o fim do corrente
ano.

Maio de 1966
Dêsse modo, o Brasil perderá a
oportunidade de receber, daquele Instituto de
crédito
internacional,
financiamento
correspondente
a
50%
do
custo
da
pavimentação
daquele
segmento.
Será
lamentável, Sr. Presidente, que percamos essa
oportunidade de receber um auxilio precioso
de origem externa, para ver concluída a
estrada BR-101.
Os problemas de transporte, em Santa
Catarina, ao contrário de outros problemas do
Estado, em vez de virem sendo resolvidos, à
medida que corre o tempo, vem-se agravando.
Durante o quinquenio 1960-1965, o Estado de
Santa Catarina não mereceu sequer um
financiamento externo, para resolver seus
problemas de transportes.
Ainda há pouco, tive ocasião de tomar
conhecimento de empréstimos obtidos do
Banco Interamericano de Desenvolvimento,
pelo Estado do Paraná, para reequipamento
do Pôrto de Paranaguá e conclusão da estrada
Paranaguá-Foz do Iguaçu.
Santa Catarina, nos últimos cinco anos,
não obteve nenhum financiamento externo e,
segundo carta dos assessôres do Banco
Interamericano
de
Reconstrução
e
Desenvolvimento, tais financiamentos não
foram possíveis porque o Govêrno do Estado
retirou as atribuições de construção das
estradas-base, das estradas mais importantes,
do Departamento de Estradas de Rodagem,
para
concentrar
essas
atribuições
no
PLAMEG, isto é, no Plano de Metas do
Govêrno do Estado, entidade semi-autárquica,
que comanda todos os investimentos básicos
em Santa Catarina.
Por outro lado, sem financiamento
externos,
as
dotações
constantes
do
Orçamento do Estado não são suficientes para
atender à construção e manutenção da vasta
rêde rodoviária de Santa Catarina, que atende
a 194 municípios num território onde a
população não está concentrada em grandes
centros urbanos, mas sim espalhada nos seus
94.000 km2, de acôrdo com o sistema de
pequenas propriedades que vigora naquele
Estado da Federação.
Desamparado, assim, no que toda à
solução do seu problema de transportes, de
medidas e providências estaduais, Santa
Catarina se vê também a braços com o
abandono dêsse setor, por parte do Govêrno
Federal. Muitas são as estradas federais – as
chamadas BR – que devem ser construídas
para atender ao Estado de Santa Catarina.
Apenas uma, que serve mais ao Rio Grande e
ao Paraná – a BR-2, encontra-se, no trecho
catarinense, perfeitamente concluída: e a
estrada pavimentada que vai de Mafra até a
fronteira do Rio Grande do Sul, passando
pelos Municípios de Monte Castelo, Itaiópolis,
Papanduva, Santa Cecília, Curitibanos, Ponte
Alta do Sul e Lajes. As outras estradas, como
as BR-101 e BR-282 encontram-se em início
de construção, embora muito lentamente ou
sequer foram iniciadas.
Entendo
que
é
um
dever
da
representação federal de Santa Catarina, no
Congresso, clamar contra essa discriminação,
essa injustiça. O momento é oportuno, pois, se
há pouco, reclamaram os Prefeitos do extremo
oeste, em reunião realizada no município de
Chapecó, no próximo dia 6 reclamarão os
Prefeitos do litoral catarinense, que precisam
para atender às necessidades dos seus
municípios, da BR-101.
A BR-101, Sr. Presidente, merece, de fato, alta
prioridade no programa de investimentos e
realizações do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. Ela irá transportar para os grandes
centros consumidores, como São Paulo e Rio de
Janeiro, a rica e farta produção agropecuária dos
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Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. Mas especialmente a
Santa
Catarina
ela
interessa,
pois atende os municípios carboníferos
de Tubarão, Criciúma, Lauro Müller,
Siderópolis, e Urussanga, no sul
do Estado, e à capital, Florianópolis,
que, localizada numa ilha no extremoleste
do
território
catarinense,
precisa, para ser, realmente, o centro
político e social do Estado, de uma
ligação pronta e confortável com os
restantes centros catarinenses. Serve
ainda, a BR-101, às regiões do Vale de
Itajaí, com sua fabulosa indústria, e,
também, ao marque industrial do Norte
do Estado.
Não podendo estar presente a
reunião dos Prefeitos da região tributária
da BR-101, a se realizar em Pôrto Alegre
de 6 a 15 do corrente, quero,
antecipadamente, juntar a minha às suas
vozes, engrossando o apêlo que,
certamente,
dirigirão
ao
Govêrno
Federal, no sentido de que se imprima
ritmo razoável às obras daquela rodovia.
Dêste modo, o Govêrno Brasileiro não
perderá o financiamento prometido pelo
BID e, também, com as dotações do
orçamento do DNER poderão ser
concluídas as obras necessárias, ao
desenvolvimento econômico da região
sul do Brasil, através da construção e da
pavimentação
daquela
importante
rodovia.
Era o que tinha a dizer: (Muito bem.)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
Cattete Pinheiro.
Pessoa de Queiroz.
Dylton Costa.
Josaphat Marinho.
Raul Giuberti.
Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a matéria do
Expediente.
Passa-se á:
ORDEM DO DIA
Antes de anunciar os projetos em pauta,
cabe-me
fazer
um
esclarecimento
referentemente ao Projeto de Resolução nº
15, de 1966, que aposentou Nelson Lima
Davel, motorista do Quadro da Secretaria do
Senado.
A Mesa verificou o êrro na referência ao
padrão de vencimentos do funcionário, que é
PL-9 e não PL-10, como figurou no projeto e
na redação final.
Houve, assim, engano de ordem
material.
Dando conhecimento ao Plenário do
êrro, a Mesa, se não houver manifestação
em contrário, procedera á correção, em nova
publicação do texto definitivo da Resolução.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item I da Ordem do Dia.
Discussão, em turno único, do
Parecer nº 169, de 1966, da Comissão
de Agricultura, sôbre a Indicação nº 4,
de 1965, de autoria do Senhor Senador
DyIton Costa no sentido de que a
Comissão da Agricultura realize estudos
destinados a consolidar a Legislação
referente ao sistema cooperativista do
País (Parecer favorável à matéria
constante da Indicação.)
A Comissão de Agricultura, em seu
parecer, nada propôs. Em sua conclusão, diz
o seguinte:
"A Indicação versa, inegàvelmente,
assunto da maior relevância, o qual, a
seu tempo, deverá ser levado em
consideração, como base para um
estudo mais profundo por parte desta
Comissão".
A Indicação, segundo o Regimento
Interno, no seu art. 220 equivale a uma
sugestão. Não tendo a Comissão

de Agricultura apresentado projeto de lei
ou proposto qualquer providência, parece
que a consulta ao Plenário deva ser no
sentido do arquivamento da Indicação.
Em discussão o parecer.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
A
votação
da
proposta
de
arquivamento não pode ser feita hoje por
falta de "quorum", ficando adiada para a
próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Discussão, em turno único, ao
Projeto de Lei da Câmara número 130-64,
(nº 2.496-C-57, na casa de origem), que
dispõe sôbre o salário-mínimo, a jornada
de trabalho e as férias anuais
remuneradas dos advogados, e dá outras
providências, tendo parecer favorável,
sob nº 192, de 1966, da Comissão de
Legislação Social.
Sôbre a mesa emendas ao projeto
que vão ser lidas pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1
Ao art. 1º:
Dê-se ao art. 1º, a seguinte, redação:
"Art. 1º A remuneração dos
advogados que, em virtude de relação de
emprêgo, trabalhem em serviços jurídicos
de natureza, particular, não será inferior a
duas vêzes o salário-mínimo local, nas
entidades de patrimônio ou capital de
valor até Cr$ 5.000.000,00 (cinco
milhões.de cruzeiros), nem a três vêzes
êsses salário-mínimo para as de
patrimônio ou capital de valor superior
àquela quantia.
Parágrafo
único.
O
salário
profissional estabelecido neste artigo não
exclui o direito do advogado à percepção
de aumentos ou vantagens que forem
atribuídos pela entidade empregadora aos
seus assalariados ou em conseqüência
de quaisquer acôrdos ou decisões.
Justificação
A emenda aperfeiçoa o projeto,
assegurando direitos aos profissionais
interessados. – Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 2
Ao art. 5º:
Onde se lê: "na emprêsa"
Leia-se: "na entidade empregadora."
Justificação
A expressão "entidade empregadora"
abrange tôdas categorias que a
expressão
"emprêsa"
restringe.
–
Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 3
Ao art. 7º:
Onde se lê: "emprêsas industriais ou
comerciais"
Leia-se: "entidades empregadoras."
Justificação
E' escorreita a expressão "entidades
empregadoras", que é ampla, não se
admitindo, no caso, a restritiva do Projeto.
– Jefferson de Aguiar.
EMENDA Nº 4
Inclua-se, onde couber:
"Art. São nulos os contratos de
trabalho que contrariem a presente lei,
respeitados os direitos adquiridos pelo
advogado, na entidade empregadora "
Justificação
As determinações contidas no projeto
são de ordem pública, não podendo
ser alteradas pela convenção das
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partes, conseqüentemente. – Jefferson de
Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão o projeto com as
emendas.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
O projeto sai da Ordem do Dia para
pronunciamento
da
Comissão
de
Constituição e Justiça e da Comissão de
Legislação Social sôbre as emendas.
Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Não há orador inscrito.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
vou encerrar a sessão designando para a
de amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1966
(QUARTA-FEIRA)
1
Votação, em turno único, do Parecer
nº 169, de 1966, da Comissão de
Agricultura, sôbre a indicação nº 4, de
1965, de autoria do Sr. Senador Dylton
Costa, no sentido de que a Comissão de
Agricultura realize estudos destinados à
consolidar a Legislação referente ao
sistema cooperativista da País (Parecer
favorável à matéria constante da
Indicação).
2
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 24, de 1966, de
autoria da Comissão Diretora, que
concede
aposentadoria
a
Thomaz
Pompeu Accioly Borges, no cargo de
Diretor. PL-1, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
Está encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 15 horas e
30 minutos).
PARECER QUE SE PUBLICA,
PARA ESTUDO, DE ORDEM DO SR.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Da Comissão de Constituição e
Justiça, a indicação nº 2, de 1963, sôbre
a Circular do Sr. Ministro da Justiça aos
Governadores de Estados, relativa à
concessão de empréstimos externos aos
Estados-membros.
Relator: Sr. Josaphat Marinho.
I
Sugeriu o eminente Senador Afonso
Arinos, invocando os arts. 220 e 222, nº
II, do Regimento lnterno, fôssem ouvidas
as Comissões de Constituição e Justiça,
Relações Exteriores e Finanças, sôbre a
Circular do Sr. Ministro da Justiça aos
Governadores de Estado, relativa à
concessão de empréstimos externos aos
Estados-membros.
II
Esclarece a Indicação que "a
consulta às Comissões, segundo as
competências
respectivas,
terá
especialmente em vista:
1
–
Fixar
as
atribuições
constitucionais do Estado, em face do
referido ato do Poder Executivo;
2 – Traçar normas de coordenação
da ação do Senado com a do Ministério
das Relações Exteriores para o exercício
das atribuições referidas;
3 – Caracterizar as operações
levadas a efeito pelos Estados-membros,
de forma a verificar se só enquadram nas
atribuições privativas do Senado, tendo
em vista, também, o disposto no art. 50,
XV, "b", da Constituição Federal".
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III
Ainda em arrimo da Indicação o
nobre
Senador
proferiu
discurso,
salientando, entre outros aspectos:
a) que as normas regimentais, "até
certo ponto, completam ou complementam
os arts. 62 e 63 da Constituição;
b) "a possibilidade da criação dentro
do nosso Regimento, de um órgão
especifico, do Senado, que viesse se
desincumbir ou pelo menos estudar,
coordenar e providenciar a execução
daquelas medidas que nos sejam
reservadas pela Constituição.
IV
A Constituição Federal prescreve,
em seu art. 33, que "é defeso aos
Estados e aos Municípios contrair
empréstimo
externo
sem
prévia
autorização do Senado Federal". No art.
63,
II,
estipula
que
"compete
privativamente ao Senado Federal:
"autorizar os empréstimos externos dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios".
V
Em seu Regimento Interno, o
Senado estabelece:
"Art. 342. O pedido de autorização
para empréstimo externo, a ser contraído
por Estado, pelo Distrito Federal ou por
Municípios (Const., artigo 63, nº II),
deverá ser encaminhado ao Senado com
documentos que o habilitem a conhecer
perfeitamente a operação, os recursos
para satisfazer os seus compromissos e a
sua finalidade.
Art. 343. Deverão obrigatòriamente
acompanhar o pedido de autorização:
a) parecer do órgão incumbido da
execução da política financeira do
Govêrno Federal:
b) publicação oficial com o texto da
autorização do Legislativo Estadual, para
a operação".
Para
segurança
de
seu
pronunciamento e limitação dos efeitos
dêle decorrentes, o Senado consignou,
ainda no Regimento Interno:
"Art. 343.A. É lícito a qualquer
Senador, representante do Estado
interessado na operação de que trata o
art. 342, encaminhar à Mesa, com ofício,
para anexação ao processo respectivo,
documento destinado a completar a
instrução
da
matéria,
ou
ao
esclarecimento do seu estudo.
Art. 345. O teor da Resolução do
Senado, concedendo autorização para
empréstimo externo, deverá constar do
instrumento da operação.
Art. 346. Qualquer modificação nos
compromissos originàriamente assumidos
dependerá de.nova autorização do
Senado".
VI
Dêsses textos constitucionais e,
regimentais ressalta claramente que:
a) tôda operação de empréstimo
externo, a ser feita pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios,
depende de prévia autorização do
Senado;
b) é privativa a competência do
Senado para autorizar o empréstimo;
c)
o
Senado
já
regulou,
cautelosamente, a forma de concessão
da autorização para os empréstimos, sem
embargo de examinar-se a conveniência
de ampliação da disciplina estabelecida.
VII
A privatividade da competência do
Senado, correspondente a seu papel de
representação dos Estados, deflui, como visto
de cláusula expressa da Constituição. O texto
constitucional, por sua letra e pelo sistema
com que organizou o quadro federativo, é
excludente da interferência de outro órgão na
disciplina dos empréstimos previstos.
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Nem se há de argüir que a
competência definida é privativa e não
exclusiva. "A sinonímia da privativamente
com exclusivamente é inegável –
escreveu Ruy Barbosa, explicando:
Privativamente quer dizer: com exclusão
de outras pessoas; com exclusão de
todos os mais; singularmente. Para
mostrar esta equivalência, Bluteau põe
exemplo na frase: conceder-vos isto a vós
privativamente, e a traduz em latim com
esta outra: uni tibi id Conceditur, coeteris
omníbus exclusis. (Vocabulário, tom. 6, p.
750). Isto é: Concede-se-vos isto a vós,
excluídos todos os demais. (Coms. à
Const. Fed. Bras., col. e ord. por Homero
Pires – II vol., Saraiva, 1933 – página,
210).
Êsse
entendimento,
prevalente
ainda hoje, autoriza que se considere
excluída a interferência, no caso, não
apenas da outra Casa Legislativa, –
como pretenderam preclaros intérpretes
da Constituição de 1891 – mas também
a de qualquer órgão do poder público.
Aplica-se ao caso a lição extraída por
Francisco Campos da doutrina, ao
comentar o poder do Presidente da
República de perdoar ou comutar penas.
"A êste conferindo privativamente o
poder – assinala – claro é que do seu
exercício exclui os outros, podêres,
sejam os do Govêrno Federal, sejam os
do
Govêrno
estadual"
(Direito
Constitucional – 1956 -- II vol., pág.
196).
Reforça, ainda, a exclusividade da
competência definida a circunstância de
ser o senado representação dos Estados
como expresso no art. 60 da Constituição,
na linha de acatamento á tradição
federativa (Const. 1891 – art. 30, e Const.
1934, art. 89). E convém notar que
mesmo na Constituição de 1934, em que
foi caracterizado como órgão de
coordenação dos podêres, o Senado teve
a atribuição privativa de autorizar os
empréstimos externos dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (art. 90,
b).
Daí haver concluído o ilustre autor de
proposição, em 1959, quando deputado
federal,
ao
examinar
a
emenda
constitucional que conferia aos expresidentes o título de Conselheiros da
República, que "o Senado no Brasil,
desde 15 de novembro de 1889 nunca foi
outra coisa senão um Senado federativo"
(Disc. do Deputado Afonso Arinos – DCN,
Sec. I, de 13 de janeiro de 1959, págs.
190-195.)
Como Senado federativo, vela pelos
Estados-membros preservando-lhes as
prerrogativas, ou os contendo ao sistema
da União instituída.
VIII
Dir-se-á que a Constituição e o
Regimento
usam
a
expressão
"empréstimos externos", fórmula, de
sentido técnico, e específico, não
abrangente de outras relações jurídicas –
a exemplo, convênios e doações – e por
isso mesmo limitativa da competência do
Senado.
Decerto, os dois textos sòmente se
referem, na sua letra, a empréstimos
externos. E' inegável, Também, que em
princípio não se amplia competência.
Mas, a Constituição, como um
código político e interpretada segundo
suas vigas mestras e tende em vista o
conjunto delas, sua essência e seus
fins. Em discurso no Senado, em 1891,
Ruy Barbosa observou, precisamente,
que "a lei política de um país não se
interpreta com essa rigidez, não está
subordinada,
permita-se-lhe
a
expressão, a mesma literalidade que
um regimento militar.
Não
são
disposições
que
principiem e acabem cada uma em si
mesma; debaixo da lei política de cada
país existe uma subestrutura de idéias
gerais que ela propõe, uma infinidade
de relações emanentes que ela não
define, uma base comum, uma rêde in-

trincada e sutil de princípios que a
apóiam, que a orientam, mas que ela não
particulariza.
Êste conjunto de princípios constitui,
a respeito da lei fundamental do país, a
fonte superior da sua interpretação, e às
conclusões que dela decorrem estão
subordinadas em sua inteligência tôdas
as
cláusulas
constitucionais"
(Comentários à Constituição Federal
Brasileira. Col. e Ord. por Homero Pires –
Saraiva, 1933 – III vol., pág. 411).
Essa compreensão orgânica do
sistema
constitucional
conduz
ao
reconhecimento de que há normas
inexpressas e, no entanto, válidas e
obrigatórias como as regras escritas. E' o
que se resume no ensinamento de
(permanente observância: "o inexplícito,
mas implícito, no texto constitucional, tão
constitucional é, quanto o que explicito se
acha nesse texto" (Rui Barbosa –
Questão Minas-Werneck, 1917, pág. 86).
A medida da competência não refoge
a essa exegese larga da Constituição.
Assim o tem proclamado o Supremo
Tribunal Federal, como o fêz, no
julgamento do "habeas corpus" em favor
do jornalista Samuel Wainer. Por
interpretação construtiva a alta Côrte,
concluiu que era titular de competência
implícita ou por fôrça de compreensão,
pois, do contrário, não haveria autoridade
competente para apreciar o caso (Rev.
Forense, vol. 151, pág. 375-389).
Em suma: pode dizer-se que a
competência, quando não declarada,
cabe ser fixada segundo a natureza das
instituições e o papel predominante e
seus órgãos.
IX
Ora, no quadro constitucional
brasileiro, o Senado, como posto em
relêvo, é o mecanismo de representação
dos Estados-membros e de manutenção
do equilíbrio federativo. Dessa posição,
cumpre-lhe autorizar os empréstimos
externo em que sejam partes as unidades
federadas.
Essa atribuição lhe foi conferida, a
partir da Constituição de 1934, para
que não se reproduzissem operações
prejudiciais á vida financeira e ao
crédito dos Estados, com repercussão
danosa ao prestigio e aos interêsses
do País, como as que se efetuaram sob
o regime de 1891. Então, "a livre
estipulação
de
compromissos
financeiros, interna ou externamente,
constituis aspecto da plena capacidade
financeira
do
Estado-membro",
conforme lembrou com propriedade, o
Prof.
Raul
Machado
Horta
(A
Autonomia do Estado-membro no
Direito Constitucional Brasileiro – Belo
Horizonte, 1964 – pág. 189).
Tantos males advieram ao exercício
ilimitado e arbitrário da autonomia, no
particular que a reforma de 1926 deferiu
ao Congresso Nacional o poder de
decretar e intervenção nos Estados "para
reorganizar as finanças do Estado
insolvente" (art. 6º, § 1º).
X
E' irrecusável de outro lado, que,
depois de 1946, se ampliaram as
formas
e
as
oportunidades
de
negociação externa, extensivas aos
Estados membros. Não há -ignorar que
o auxílio financeiro passou a ser
processo essencial de ação dos povos
desenvolvidos ou econômicamente
fortes. E não só por meio de
empréstimos as unidades federadas
podem adquirir recurso estrangeiro.
Adquirem-no, também, através de
doações.
Se as doações não criam os mesmo
encargos dos empréstimos, podem
gerar conseqüências semelhantes no
meio econômico-financeiro, regional e
nacional. Pelo menos por seus fins
equiparam-se aos empréstimos. Logo, se
abram margem a efeitos paralelos
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aos dos empréstimos, as doações devem
estar submetidas à ação disciplinadora do
Senado, que impedirá a (criação ou o
agravamento
de
desequilíbrios
na
economia nacional, por influência de
fatôres externos.
XI
Bem salienta a exposição do
Ministério da Justiça, de 1953, dirigida ao
Senado: "a ajuda externa se apresenta
hoje como um instrumento declarado de
política internacional dos países que a
proporcionam em larga escala" e "por ser,
na substância, um problema financeiro e
cambial,
de
inevitável
proteção
econômica, coloca-se também por êsse
lado como uma questão de natural
contrôle da União, através do Govêrno
Federal".
XII
Note-se, porém, que a ação do
Poder Executivo é restrita, dada a
atribuição constitucional outorgada ao
Senado. E se a êste foi assegurada,
privativamente, a prerrogativa de autorizar
os empréstimos externos, a mesma
faculdade há de ter para as operações
similares ou de objetivos e efeitos
equivalentes. E' princípio de direito
público que, quando se verifica outorga
de poder, interpreta-se êste largamente.
A interferência da administração
federal, nas operações discutidas, não
pode exercitar-se; em conseqüência, com
amplitude que reduza ou anule o privilégio
de autorizar reservado ao Senado.
Consoante o encaminhamento dado
pelas unidades interessadas, e tendo em
consideração a natureza, o vulto ou as
condições da operação, pode a União ser
"interveniente", como nos casos de
doação, ou "figurar como agente de
repasse dos recursos externos, através
de estabelecimentos oficiais de crédito"
nas hipóteses de empréstimo, segundo já
se verifica, ao que informa a exposição do
Ministério da Justiça.
Entretanto, com ou sem presença do
Poder Executivo federal na operação, o
ato de autorização é da competência
exclusiva do Senado. Essencial, como
exige o Regimento do Senado, é, a par de
outros elementos, a existência de
"parecer do órgão incumbido da execução
da política financeira do Govêrno
Federal".
XIII
Por isso, também, não nos parece
adequada a elaboração de lei que regule
a forma pela qual o Senado concede a
autorização. Conferindo ao Senado
competência privativa para autorizar a
operação, a Constituição confiou a seu
prudente arbítrio, como "Casa dos
Estados", ao mesmo tempo, órgão da
soberania nacional, o processo, as
condições de deliberar a respeito. A
superveniência de uma lei implicaria a
participação de outros órgãos na
delimitação da Competência privativa do
Senado, o que não se afigura compatível
com a Constituição.
Poder-se-ia cogitar de lei definidora
de norma geral de direito financeiro
(Const. Fed., art. 5º. XV, b), na medida
em que não Afrontasse a competência
privativa do Senado.
Talvez não seja oportuna contudo,
submeter ao rigor de regras legais, no
momento, fatos e relações que estão
vivendo com a filosofia política, em
mudança também, de todos os povos, e
impondo procedimento intensamente
diferenciado.
XIV
Mas, ao Senado é facultado
modificar os requisitos atualmente fixados
em Seu Regimento, ou criar novos em
Resolução especial, inclusive para
estabelecer forma de coordenação de seu
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trabalho com o de Secretarias de Estado,
ou para consagrar o resultado de estudos
em comum. Exatamente como sugere a
indicação, a propósito do Ministério das
Relações Exteriores.
E uma Resolução, embora com fôrça
de lei, é de mais fácil adaptação as
circunstâncias.
XV
Não nos parece oportuna e
conveniente, também, a criação de órgão
específico, no Senado, para estudar e
deliberar sôbre tais pedidos autorização.
Não são múltiplos nem seguidos os casos
que
surgem.
Demais,
as
atuais
Comissões permanentes – especialmente
a de Constituição e Justiça e a de
Finanças – já reduzidas na sua
competência por efeito das novas normas
de legislar seriam ainda mais esvaziadas
com a criação de órgão específico
destinado ao exame das pedidos de
autorização
para
empréstimos
e
recebimento de doações. No futuro, a
sugestão poderá ser aceita.
XVI
Por fim, acentuamos que nos parece
excessiva a Circular do Ministério da
Justiça, a que se refere a medicação.
Essa Circular expedida no Govêrno
anterior, foi endereçada a Governadores
e Prefeitos, comunicando-lhes que
"gestões no sentido de obtenção de ajuda
de governos ou agências estrangeiras,
sob forma de empréstimo, financiamento
ou qualquer modalidade de auxílio
deverão ser feitas por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores".
Sem dúvida, o princípio geral é que
compete à União manter relações com os
Estadas estrangeiros e com êles celebrar
tratados e convenções" (Const. Fed., art.
5º, I). A Constituição, entretanto, também
estabelece que "e defeso aos Estados e
aos Municípios contrair empréstimo
externo sem prévia autorização do
senado Federal" (art. 33). A proibição
condicionada envolve uma permissão.
Quer dizer: com prévia autorização do
Senado, os Estados e os Municípios
pedem contrair empréstimo externo. É
lógico inferir, pois, que a autorização do
Senado, emanada de órgão integrante de
um dos podêres da soberania nacional,
legitima a presença dos Estados e
Municípios nas negociações. Trata-se de
poder vinculado a limitado, mas
expressamente conferido às entidades
enumeradas.
E o fenômeno, não sendo comum,
nem por isso é entranhável. Observam
Bowie e Friedrich que "a questão
principal, nos Estados federais, é a de
saber se o poder de dirigir as relações
exteriores
deve
ser
conferido
exclusivamente à Federação, ou se as
unidades
componentes
conservam
algumas prerrogativas nesse domínio". E
informam:
"Na
maior
parte
das
Federações esta questão foi resolvida em
favor das autoridades federais, mas se
permite, muitas vêzes, aos governos dos
Estados componentes manter certas
relações com os Estados estrangeiros,
sob a reserva de um contrôle pelas
autoridades federais" (Etudos sur le
Fédéralisme – Lib. Gén. de Droit et
Jurisp., Paris, 1960 – Premiére Partie,
pág. 106).
Declara, a Constituição Brasileira
que os empréstimos externos dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios dependem de prévia e
privativa autorização do Senado (art. 33 e
art. 63, II). Logo, o ato de autorização do
Senado consubstancia essa reserva de
contrôle pelas autoridades federais,
destacada na doutrina.
De outro lado, saliente-se que se a
Constituição
brasileira
quisesse
submeter a operação ao contrôle direto
do Poder Executivo e não do Senado
teria disposto como a da suíça, que
ordena que as relações entre os can-
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tões e os Governos estrangeiros e
seus representantes se efetuam por
intermédio do Conselho Federal (at.
10).
Sendo a competência expressa
e privativa do Senado, como é, não
pode ser limitada por órgão nem por
atos administrativos. Investido o
Senado do poder exclusivo de
autorizar as operações, presume-se
que foi erguido à condição de árbitro
dos interêsses dos Estados e da
União Sua decisão deve ser, e é,
precedida de segura informação de
órgão executivo, mas não pode ser
pràticamente
substituída
por
"gestões" obrigatórias do govêrno
federal, que indicam ou sugerem
prévia concordância.
Conseguintemente,
devem
órgãos executivos, até de ofício,
opinar sôbre os pedidos, instrui-los,
orientá-los mesmo, mas não lhes é
dado
substituir
as
unidades
interessadas e o Senado, nos seus
podêres específicos.
É' o que logramos fixar, de jure
constituto e dentro de interpretação
larga que reclama a lei fundamental.
XVII
Nestas condições, somos de
parecer que a indicação, por seus
fundamentos e por sua importância,
deve ser aprovada, para que o
Senado:
a)
declare
que
suas
atribuições, previstas nos arts. 33
e
63,
II,
da
Constituição,
abrangem, além de empréstimos,
tôdas as formas de obten-

ção de recursos ou auxílios
externos, como as doações;
b) acresça dispositivo ao
Regimento Interno, prescrevendo
que as normas constantes dos arts.
342 e 546 se aplicam ao
recebimento de doações e de
quaisquer outras formas de ajuda ou
auxílio externo;
c) através de seu Presidente e
dos Presidentes das Comissões
de
Constituição
e
Justiça,
Relações Exteriores e Finanças,
coordene com o Ministério das
Relações Exteriores e o da
Fazenda as normas gerais e
básicas que devam orientar os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios nos processes de
empréstimo, doações e outros
equivalentes, relacionados com
organismos
estrangeiros,
consubstanciando tais regras em
Resolução interna;
d) transmita ao Prefeito do
Distrito Federal, assim como aos
Governadores dos Estadas, para
conhecimento dêles e para que
comuniquem
aos
Prefeitos
municipais, o teor das inovações
que foram adotadas.
Assim, salvo melhor juízo,
regular-se-á convenientemente a
matéria, respeitado o mecanismo
constitucional
do
regime,
inclusive quanto ao princípio da
autonomia estadual e ao da
competência do Senado, sem
prejuízo da superioridade dos
interêsses nacionais, em cuja
defesa timbram hoje tôdas as
federações.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE SAÚDE
6ª REUNIÃO REALIZADA EM 28
DE ABRIL DE 1966
As dezesseis horas do dia
vinte e oito de abril de mil
novecentos e sessenta e seis,
presentes os Senhores Senadores
Manoel Villaça, Adalberto Sena e
Pedro Ludovico, na Sala das
Comissões do Senado Federal,
sob a Presidência do Sr. Senador
Manoel
Villaça,
reúne-se
a
Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer por
motivo
justificado,
os
Srs.
Senadores. Sigefredo Pacheco e
Miguel Couto.
E' dispensada a leitura da ata
da reunião anterior e em seguida
aprovada.
Havendo número legal o Sr.
Presidente declara iniciados os
trabalhos da Comissão e dá em
seguida a palavra ao Sr. Senador
Adalberto Sena que lê parecer de
sua autoria, sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 49, de 1964, que concede
aos
estudantes
que
tenham
concluído a 4º série das Faculdades
de
Medicina
e
estágio
em

serviço sanitário oficial o título de
Sanitarista ou Puericultor e
aos diplomadas em Pedagogia,
com estágio em serviço de
Puericultura, o de Auxiliar de
Puericultura.
Lido e discutido é pôsto em
votação o aludido parecer que
conclui pela rejeição do Projeto,
sendo o mesmo aprovado por
unanimidade.
Nada mata havendo que
tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Alexandre Marques
de Albuquerque Mello, Secretário
a presente ata, que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
7ª REUNIÃO, REALIZADA EM 28
DE ABRIL DE 1966
As dez horas do dia vinte e oito
de abril do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, na Sala das
Comissões, sob a presidência do
Senhor
Senador
Menezes
Pimentel, presentes os Senhores
Domício
Gondim,
Lobão
da

Silveira, Adolpho Franco, Wilson
Gonçalves, Manoel Villaça, José
Leite, Bezerra Neto, Pessôa de
Queiroz,
Eugenio
Barros,
Edmundo Levi e Mello Braga,
reúne-se
a
Comissão
de
Finanças.
Deixam de comparecer os
Senhores
Senadores
Victorino
Freire, Sigefredo Pacheco, Irineu
Bornhausen, Lopes Costa, Argemiro
de Figueiredo João Abrahão e
Oscar Passos.
É dispensada a leitura da ata da
reunião e, em seguida, aprovada.
Inicialmente,
o
Senhor
Presidente concede apalavra
ao Senhor Senador Domício
Gondim
que
emite
parecer
favorável
ao
Projeto
de
Resolução nº 23, de 1966, que
altera os valores dos símbolos
dos cargos das funções especiais
do pessoal da Secretaria do
Senado Federal e dá outras
providências.
A Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer.
A seguir, usa da palavra o
Senhor Senador Bezerra Neto,
que oferece parecer favorável ao
Projeto de Lei da Câmara nº 84,
de 1966, que inclui, em Parte
Especial do Quadro da Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, servidores da
Companhia
Urbanizadora
da
Nova
Capital
do
Brasil
(NOVACAP), abrangidos pelo art
40 da Lei nº 4.242, de 17 de
julho de 1963 e dá outras
providências.
O parecer é aprovado pela
Comissão.
Finalmente, com a palavra
o
Senhor
Senador
Pessôa
de Queiroz que lê parecer
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 61, de 1966, que
autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos especiais, num
montante de Cr$ 1.027.157.513
(hum bilhão, vinte e sete milhões,
cento cinqüenta e sete mil e
quinhentos e treze cruzeiros),
destinados à Presidência da
República para pagamento de
despesas referentes à exercícios
anteriores.
Em discussão e votação, é o
parecer aprovado pela Comissão.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando
eu, Hugo Rodrigues Figueiredo,
Secretário
da
Comissão,
a
presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
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sessenta e seis, sob a presidência
do Senhor Senador José Ermírio de
conformidade com o § 3º do art. 81.
Presentes
os
Senhores
Senadores Gay da Fonseca,
Bezerra Neto, Edmundo Levy e
Wilson Gonçalves, reúne-se a
comissão
dos
Projetos
de
Executivo.
Deixam de comparecer com
causa justificada os Senhores
Senadores, Jefferson de Aguiar,
Presidente, Antônio Carlos, VicePresidente, Eurico Rezende, José
Guiomard e Lino de Mattos.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e em seguida
aprovada.
Inicialmente,
o
Senhor
Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Gay da Fonseca
que emite os seguintes pareceres:
– favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 83 de 1966, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 6.472.592.500 para
regularizar
despesa
com
o
programa de emergência no setor
agropecuário, conforme plano de
aplicação
do
Ministério
da
Agricultura.
– pela aprovação ao Projeto de
Lei da Câmara nº 64 de 1966, que
dispõe sôbre o reengajamento de
Sargentos
do
Exército
até
adquirirem a estabilidade.
Em discussão e votação, são os
pareceres
aprovados
sem
restrições.
Em
seguida,
o
Senhor
Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Bezerra Neto, que
relata pela aprovação o projeto de
Lei da Câmara nº 63, de 1966, que
revoga dispositivo da Lei nº 4.213,
de 14 de fevereiro de 1963, que
dispõe sôbre o Departamento
Nacional de Portos e Vias
Navegáveis.
Em discussão e votação é o
parecer aprovado.
Prosseguindo,
o
Senhor
Presidente dá parecer favorável ao
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de
1966, que estabelece normas para a
instituição e a execução de
Campanha de Saúde Pública
exercida
ou
promovida
pelo
Ministério da Saúde e dá outras
providências.
Em discussão e votação é o
parecer aprovado.
Tendo encerrada a matéria
constante da pauta o Senhor
Presidente para a distribuição do
Projeto Lei da câmara nº 92, de
1966, que modifica dispositivos da
Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de
COMISSÃO DE PROJETOS DO
1954, alterada pela de nº 3.543, de
EXECUTIVO
11 de fevereiro de 1959, que dispõe
sôbre o Tribunal Marítimo, e dá
8ª REUNIÃO, REALIZADA EM 29
outras providências.
DE ABRIL DE 1966
Nada mais havendo que tratar
encerra-se a reunião, lavrando eu,
(3ª Extraordinária)
José Soares de Oliveira Filho,
Secretário, a presente ata que uma
Às dezesseis horas do dia vinte vez aprovada, será assinada pelo
e nove de abril de mil novecentos e Senhor Presidente.
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COMISSÃO DE ECONOMIA

MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Gilberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jose Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan
José Ermírio
Pedro Ludovico
Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
João Abrahão
Pedro Ludovico
Josaphat Marinho
Arthur Virgílio
José Ermírio
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Muller
Jose Feliciano.
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Meneses Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Josaphat Marinho
Edmundo Levi
Secretàrio: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras ás 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS

Antonio Balbino
Aarão Steinbruch
Artur Virgilio
Adalberto Sena
Bezerra Neto
Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
as
Reuniões: 4 -feiras às 16 noras.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da costa
ARENA
SUPLENTES

Eurico.Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

MDB

TITULARES

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 noras.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido
ARENA
TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos
ARENA
TITULARES

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho

Presidente: Senador Lino de Matos

Vice-Presidentes Domício Gondim

Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

(7 MEMBROS)

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres

Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado

Presidente: Sigefredo Pacheco

Vice-Presidente: João Abrahão

Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
AdaIberto Sena
Pedro Ludovico

SUPLENTES

João Abrahão
Ruy Carneiro

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

Arthur Virgilio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção

Presidente: Edmundo Levi

Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 53

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1968

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Em 10 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas
ORDEM DO DIA
à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
Veto presidencial ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.), que
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os
horas e 30 minutos:
anos de 1966, 1967 e 1968 e dá outras providências.
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de
maio a pauta constante da relação anexa.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Senado Federal, 27 de abril de 1968. – Auro Moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.
Cédula nº Matéria a que se refere
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE
1
§ 3º, do art. 26.
VETOS PRESIDENCIAIS
2
Art. 46.
3
Art. 69.
Dia 10 de maio:
4
Art. 70.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.) que aprova o
Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de
5
Art. 71.
1966, 1967 e 1968, e dá outras providências;
6
Art. 72.
7
Art. 73.
Dia 11 de maio:
8
Art. 78.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65 na Câmara e nº
27-65 ao Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota
SESSÃO CONJUNTA
de que trata o art. 26 da Constituição Federal e dá outras
providências;
Em 11 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65 na Câmara e nº
222-65 ao Senado, que isenta de quaisquer tributos as
ORDEM DO DIA
embarcações de até uma tonelada;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara e
Votos presidenciais:
número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da
1º Ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65, na Câmara e nº 27-68, no
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;
Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota de
que trata o art. 26 da Constituição Federal (veto total);
Dia 12 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº 2º Ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65, na Câmara e nº 221-65, no
Senado, que dispõe sôbre as novas atribuições da
140-65 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado
Comissão de Marinha Mercante e do Conselho Superior do
no art. 1º da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959, que dispõe
Trabalho Marítimo e dá outras providências (veto parcial);
sôbre os exames de habilitação para os Auxiliares de
3º Ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65, na Câmara e nº 222-65, no
Enfermagem e Parteiras Práticas;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 3Senado, que isenta de quaisquer tributos as embarcações
66 no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias
de até uma tonelada (veto total).
destinadas ao desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
providências.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº
Cédula
Veto Matéria a que se refere
112-65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer
doação de terreno à Associação Rural de Pedro Leopoldo, para
1
1º
Totalidade do projeto.
construção de seu Parque de Exposição Agropecuária e
2
2º
Art. 3º e seu parágrafo.
Industrial;
3
3º
Totalidade do projeto.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº
75-63 no Senado, que altera a redação do art. 35 do Decreto-lei
SESSÃO CONJUNTA
nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de
organização dos desportos em todo o País e dá outras
Em 12 de maio de 1966, às 9 horas
providências.
ORDEM DO DIA
Dia 17 de maio:
– veto (parcial ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4, de 1966
reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera
as alíquotas dos impostos de renda, importação, consumo e (C.N.), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sôbre
sêlo e a quota de previdência social, unifica as contribuições a concessão de aval do Tesouro Nacional em operação de crédito
baseadas nas fôlhas de salário e dá outras providências; no exterior.
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SESSÃO CONJUNTA

EXPEDIENTE

Em 12 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORDEM DO DIA

DIRETOR-GERAL

Vetos presidenciais (totais):
1º Ao Projeto de Lei nº 504-C-63, na Câmara e nº 3-66, no Senado, que dispõe
sôbre a aplicação das verbas orçamentárias destinadas ao desenvolvimento
econômico e social, ou a investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais, e
dá outras providências;
2º Ao Projeto de Lei nº 2.019-B-64, na Câmara e nº 140-65, no Senado, que
prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado no art. 1º, da Lei nº 3.640, de 10 de
outubro de 1959, que dispõe sôbre os exames de habilitação para os Auxiliares
de Enfermagem e Parteiras Práticas;
3º Ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64, na Câmara e nº 112-65, no Senado, que
autoriza o Ministério da Agricultura a fazer doação de terreno à Associação
Rural de Pedro Leopoldo, para construção de seu Parque de Exposição
Agropecuária e Industrial;
4º Ao Projeto de Lei nº 75-63, no Senado e nº 2.467-B-64 na Câmara que altera a
redação do art. 35, do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que
estabelece as bases de organização dos desportos em todo o País, e dá outras
providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Veto
1º
2º
3º
4º

Maio de 1966

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Oscar Passos
Cattete Pinheiro
Menezes Pimentel
Ermírio de Moraes
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
Raul Giuberti
Milton Campos
Nogueira da Gama
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Guido Mondin
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 13 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro da Educação e
Cultura
Aviso nº 955-BR, de 2 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
112, de 1966, do Sr. Senador Gilberto
Marinho;
II – Do Ministro da Fazenda (de 2 do
mês em curso);
Aviso nº GB-112, com referência ao
Requerimento nº 131-66, do Sr. Senador
José Ermírio;
Aviso nº GB-113, com referência ao
Requerimento nº 63-66, do Sr. Senador
Júlio Leite;
Aviso nº GB-114, com referência ao
Requerimento nº 89-66, do Sr. Senador
José Ermírio;
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS
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Capital e Interior

Cr$
Cr$

50,00
96,00

Exterior

Aviso nº GB-115, com referência ao
Requerimento nº 10-66, do Sr. Senador
Bezerra Neto;
Aviso nº GB-116, com referência ao
Requerimento nº 31-66, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa requerimentos de
informações que vão ser lidos pelo Sr. 1º
Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 167, DE 1966
Nos têrmos do Regimento Interno,
art. 213, requeremos sejam solicitadas ao
Poder Executivo, através do Conselho
Monetário Nacional, instituído pela Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, as
seguintes informações, com base na
aplicação da referida lei:
a)
Se
foram
adaptadas
as
instituições financeiras mencionadas nos
arts. 17 e 18 às disposições da
mencionada lei, na forma e prazo
determinados no art. 64;
b) quais as instituições financeiras
que já se integraram no sistema da Lei
4.595;
c) quantas licenças já foram
solicitadas ao Banco Central da República
para que as instituições financeiras de
direito privado participem do capital de
quaisquer sociedades;
d) se as aludidas instituições vêm
levantando os seus balanços gerais a 30
de junho e 31 de dezembro, com
observância
das
regras
contábeis
previstas no art. 31;
e) se o Conselho expediu as
instruções determinadas na lei para
padronização
dos
balanços
das
sociedades financeiras.
Sala das Sessões, 4 de maio de
1966 – Senador Vicente Bezerra Neto.
REQUERIMENTO Nº 168, DE 1966
Na forma do art. 213, do Regimento
Interno, solicitamos ao Poder Executivo,
sejam prestadas pelo Banco Central da
República, as informações que se
seguem, com vista ao cumprimento da Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964:
a) Se as instituições financeiras
reguladas nos arts. 17 e 18 têm
comunicado a nomeação ou a eleição de

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
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Semestre ................
Ano .........................
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ATA DA 45ª SESSÃO, EM 4 DE MAIO
DE 1966

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
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Ano .........................

Semestre ................
Ano .........................

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior
Cr$

136,00

Ano .........................

Cr$

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
diretores e membros de seus órgãos
consultivos, fiscais e semelhantes, no
prazo de 15 dias de sua ocorrência, bem
assim se o Banco usou o poder de veto
quanto a alguns dos eleitos;
b) se tem sido solicitado ao
Banco Central, pelas instituições
financeiras, prévia autorização para
participar do capital de quaisquer
sociedades;
c) qual o número de instituições
financeiras que se inscreveram no Banco,
e como se distribuem territorialmente no
País;
d) quantas das referidas entidades
requereram ao Banco licenças para emitir
debêntures, e a quanto monta o total das
emissões cujas autorizações foram
solicitadas;
e) se as instituições financeiras vêm
cumprindo o estabelecido no art. 37 isto
é, se têm fornecido ao Banco Central os
dados e informes folgados necessários
para o fiel desempenho de suas
atribuições;
f) se já foram regulados pelo
Banco, e em que data, no exercício
da fiscalização que lhe compete, as
condições de concorrência entre
as instituições financeiras, coibindolhes os abusos com a aplicação da
pena;
g) qual o montante de emissões
efetuado, nas condições e limites
previstos no art. 10, I;
h) quais as medidas já tomadas no
sentido de efetuar o contrôle dos capitais
estrangeiros, na forma referida no art. 10,
VI.
Sala das Sessões, 4 de maio de
1966. – Senador Vicente Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Os requerimentos lidos serão
publicadas e em seguida despachado
pela Presidência. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. 1º Secretário procederá à
leitura de comunicação.

É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO
ARMAS DA REPÚBLICA
SENADO FEDERAL
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1966.
Exm.º Sr.
Senador Auro de Moura Andrade
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília – DF.
Senhor Presidente,
Venho comunicar a V. Ex.ª que,
nesta data, estou-me ausentando do
País, por prazo provável de vinte (20)
dias. Terei a honra de, oportunamente,
informar a V. Ex.ª do meu regresso.
Saudações atenciosas. – Senador
Miguel Couto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A comunicação lida vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador José
Ermírio.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores,
preocupado, sèriamente preocupado,
com a situação econômico-financeira de
nosso País, cumpro o dever de, ainda
uma vez mais, chamar a atenção desta
Casa, dos responsáveis pelo nosso
Govêrno, bem como do povo, para alguns
ângulos ou aspectos dessa situação.
Sempre tendo presente o axioma de que
não existe independência política onde
não preexistir independência econômica.
Evidente que não nos alinhamos
entre
os
pessimistas,
entre
os
que
alimentam
sòmente
maus
pressentimentos,
quais
enfadonhas
cassandras. Absolutamente não. Ao
contrário: temos uma ilimitada confiança
no futuro dêste País jovem e pleno de
virtudes, verdadeiramente privilegiado
pela natureza. Se não fôsse assim, não
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estaríamos aqui a bater tantas vêzes
na mesma tecla de nossas advertências,
que repetiremos até que os responsáveis
pelos nossos destinos acordem de seu
profundo sono, maneira interina de
morrer, no dizer do velho Machado de
Assis. Na verdade tememos que se torne
efetivo, inamovível e vitalício êsse sono
letárgico de nossos governantes. Para
que tenhamos uma posição de liderança,
não apenas na América Latina, mas até
mesmo no mundo ocidental, bastará que
acreditemos um pouco mais em nós
mesmos que passemos a dar valor ao
que é nosso. Em outras palavras, que
assumamos a posição de Nação digna e
consciente de seu lugar no cenário
mundial, deixando para sempre essa
política de dependência econômica, de
subordinação comercial, de catadores de
migalhas dos banquetes das nações mais
ricas, opulentas e poderosas. É preciso
abandonar, e uma vez por tôdas essa
mania, quase obsessão de ficar
aguardando "ajudas", "auxílios", esmolas
do Exterior.
Por isso mesmo não podemos deixar
de manifestar nosso repúdio ao que
recentemente declarou em Nova Iorque o
Presidente
do
nosso
Banco
de
Desenvolvimento Econômico, Sr. Garrido
Tôrres, segundo noticia "The Journal of
Commerce" do dia 28 de março passado,
quando afirmou que "necessitamos de
capital estrangeiro para que o Brasil se
salve para a democracia".
Como
se
democracia
fôsse
mercadoria que se pudesse comprar com
dinheiro de contado, ou mesmo a crédito,
no atacado ou no varejo. Muito menos
com dinheiro alheio, digamos uma vez por
tôdas. Como se democracia não fôsse um
estado de espírito, não fôsse um estilo de
vida, que tem sua fôrça e garantia na
consciência popular.
Aliás, enganam-se redondamente –
e os mais avisados já se aperceberam há
muito dessa verdade – os que ficam aqui
a olhar para cima, a espera de um maná
de dólares que não acontece nunca. Nem
os seus donos têm capacidade ou
disposição para tanto, segundo se
depreende de recentes e reiteradas
declarações
dos
dirigentes
norteamericanos.
É o que se lê, por exemplo, no
"Mining Journal", de 22 de abril passado,
ao
examinar
os
problemas
dos
pagamentos dos Estados Unidos:
"No último ano a Administração
Johnson procedeu a um corte no deficit
de pagamentos dos Estados Unidos de
$1.500.000.000
de
dólares
para
$1.300.000.000. As perspectivas para
1966 são muito menos favoráveis, e pelas
indicações presentes é possível que êsse
deficit
de
pagamentos
atinja
a
$2.000.000.000. Primeiramente o VietName surge como tendo lugar certo no
incremento dos pagamentos dos Estados
Unidos. O custo da guerra durante êste
período dificilmente terá sido menor do
que $ 500 milhões e pode ter atingido a $
1.000.000.000 de dólares. Em segundo
lugar, a estimativa revista do potencial
econômico dos Estados Unidos para 1966
indica um crescimento do produto
nacional bruto de nada menos do que $
730.000.000.000 o que implica numa
severa redução no excedente avaliável
para
exportação.
Além
disso,
a
prosperidade nacional está se refletindo
ao mesmo tempo nas crescentes
importações, para satisfazer à enorme
demanda de uma nação rica e numa
crescente tendência por manufaturados
norte-americanos para concentrar no
estuante mercado interno, melhor do que
no menos familiar e sem dúvida, menos
lucrativo mercado de exportação."
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Aliás, senhor Presidente, conforme
consta da "Carta Econômica Mensal" do
City Bank, de janeiro do corrente ano, é
multo séria a situação das reservas de
ouro, inclusive dos Estados Unidos, que,
em 1965 (até 22 de dezembro) teve seu
estoque reduzido em $ 1.579.000.000
dólares. O estoque de ouro de $
18.809.000.000 do Tesouro dos Estados
Unidos, naquela data, representou cêrca
de um têrço das reservas monetárias
mundiais, contra três quintos há dez anos
atrás. Enquanto isso, as reservas de ouro
dos países europeus, como a Alemanha,
a França, a Itália, a Espanha, vêm sendo
aumentadas; inversamente, nossa política
exterior tem feito com que nossas
reservas sejam cada dia menores. Em
outras palavras, enquanto os governos
estrangeiros procuram converter dólares
em ouro, teimamos em converter nosso
ouro em dólar-papel. Assim continuamos
a onerar cada vez mais esta Nação, para
comprometê-la por vários e vários anos,
fazendo e multiplicando empréstimos para
construção de êstradas de rodagem, ou
prédios para escolinhas, ou ainda para
pagamento de salários de "assistentes
técnicos" vindos de fora. Como se não
existisse, mundialmente conceituada e
vitoriosa, uma engenharia nacional.
Para os que, ingênua ou – não há
meio têrmo – maliciosamente insistem em
ficar
contando
com
investimentos
estrangeiros em nosso País, aqui temos o
que consta do Relatório do Banco
Central, relativo ao ano de 1965: Os
investimentos originários do Exterior, em
1965, foram de 6,5 (seis e meio) milhões
de dólares, dos quais 4,8 milhões do
mercado comum europeu, 1 milhão da
Associação Européia de Livre Comércio e
apenas 700 mil dólares dos Estados
Unidos da América do Norte.
Srs. Senadores, aqui esta o Relatório
do Banco Central da República, relativo a
1965. Dêle foram colhidos os dados que
estou fornecendo.
Constam dêsse mesmo Relatório,
senhor Presidente, cálculos revelando
que, entre 1964 e 1965, o total de
recursos obtidos através da Instrução nº
289, da antiga SUMOC, e dos "swaps",
aumentou de 328,2 bilhões de cruzeiros,
ou seja, 210%. E se verificarmos a
relação das firmas que mais se utilizaram
dêsse
processo,
notaremos
a
"coincidência" de serem quase tôdas
estrangeiras...
Enquanto
isso,
os
empréstimos das autoridades monetárias,
no mesmo período, ao comércio e à
indústria não ultrapassaram 26%, sendo
que os bancos comerciais aumentaram
73%, dando a média insuficiente, se não
irrisória, de 59%. Disparidade que se
torna mais gritante ainda se nos
lembrarmos de que a taxa de juros pagos
pelos utilizadores de "swaps" e da
Instrução nº 289, foi de 6% a 7% ao ano,
enquanto que a taxa dominante no
mercado interno chega a 5% ao mês! A
conclusão que se impõe – triste
conclusão – é a de que no exato
momento em que as emprêsas brasileiras
sofriam sérias, asfixiantes restrições ao
seu crédito, os grupos estrangeiros,
aproveitando-se da possibilidade de obter
avais de suas matrizes ou de grupos
econômicos a elas ligados, não
experimentavam restrição de espécie
alguma.
Que
maior
fator
de
desnacionalização de nossas emprêsas
do que êsse?
Isto, Senhores Senadores, enquanto
os industriais mexicanos no ano de 1965
investiram cêrca de 1.300.000 dólares em
370 novas indústrias, e o Presidente Dias
Ordaz – segundo informa "The Economist",
de 29 de abril passado – disciplinou os
empréstimos externos, restringindo-os ao
máximo, por serem onerosos ao País.
Apesar disso, ou talvez por isso mesmo, a
taxa de crescimento do México continuou
entre 5 e 6 por cento.
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Claro, senhor Presidente, que muito
exultaríamos se víssemos o nosso
Govêrno adotando orientação diversa
daquela em que tem – não encontramos
outro têrmo – teimosamente insistido,
apesar das advertências de todos os
setores
da
opinião
pública,
de
empresários
e
trabalhadores,
de
estudantes e mestres. Gostaríamos, por
exemplo, que houvesse uma real e efetiva
prioridade para os assuntos de educação,
de saúde e de agricultura, bem como para
as indústrias de interêsse nacional. Para
que deixemos o quanto antes, de ser um
vasto hospital de gente faminta sem
possibilidades de educação e trabalho.
Entretanto,
se
compulsarmos
o
Orçamento da República, desde logo
teremos nossa atenção despertada para a
disparidade de verbas com que as Pastas
militares vêm sendo progressivamente
aquinhoadas, em prejuízo daquelas, tão
fundamentais para os destinos da Pátria
comum.
Aqui está um quadro demonstrativo do
que acabamos de afirmar, para o qual
também o egrégio Tribunal de Contas da
União, através do eminente Ministro
Wagner Estelita chamou a atenção do
País, apontando inúmeras irregularidades e
distorções, sendo de alarmar o montante
dos gastos com o nosso Batalhão Suez (4
bilhões de cruzeiros!). E que dizer das
tropas que estão, antidemocràticamente,
ocupando São Domingos?
ORÇAMENTO DE 1964
Fôrças Armadas:
Guerra ...................
Marinha ..................
Aeronáutica ...........
TOTAL ...................

Cr$
142.457.053.000
82.027.867.000
113.842.451.000
338.327.371.000

Educação ...............
Agricultura .............
Saúde ....................
TOTAL ...................

205.614.027.000
121.576.634.000
77.208.348.000
404.399.009.000
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O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – V. Exa.,
como sempre, está fazendo um discurso
oportuno e patriótico, ao analisar a
situação econômico-financeira do País.
Isto é muito conveniente porque o povo
precisa saber o que se está passando.
O povo está cada vez mais desorientada
diante desta alta do custo da vida,
reflexo, naturalmente, da nossa situação
econômico-financeira. Os técnicos do
Govêrno, várias vêzes, declaram pela
imprensa que a situação ia melhorar –
isto há mais de um ano – e a crise piora
dia a dia. O povo está cada vez se
afasta mais do Govêrno. A prova
absoluta do que afirmo foi a vaia que
cento e vinte mil pessoas deram no Sr.
Ministro Perachi Barcelos, no Maracanã.
Mas não é só isto. Ainda ontem o "Jornal
ao Brasil" trouxe entrevista de um
Deputado goiano – que é da ARENA,
não é do MDB – Sr. Benedito Vaz, o
qual declarou o que temos afirmado
aqui: a situação vai cada vez pior, o
Govêrno está impopular, a politica
econômico-financeira não está dando
resultados. Enfim, tudo o que nós, da
oposição, temos reafirmado. S. Exa.
confirma, na sua entrevista. De maneira
que não somos só nós, da oposição, que
vemos o quadro por êsse prisma; são
êles, da ARENA, que estão certos de
que o Brasil vai mal – mas vai
malìssimamente mesmo. E' preciso pôr
um paradeiro nisso e que o Govêrno
olhe a conjuntura realisticamente, com
objetividade, porque não sei até que
ponto o povo vai tolerar uma situação
tão calamitosa.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O aparte
de V. Exa. é muito oportuno. V. Exa. cita
o exemplo de Goiás, Estado da região
central do Brasil. E se formos ao Sul
encontramos a mesma situação.
(Retomando a leitura)

ORÇAMENTO DE 1965
Fôrças Armadas:
Guerra ......................................................................................
Marinha ....................................................................................
Aeronáutica ..............................................................................
Total .................................................................................

Cr$
410.052.330.000
219.814.325.000
239.462.670.000
869.329.325.000

Educação .................................................................................
Agricultura ................................................................................
Saúde .......................................................................................
Total .........................................................................................

Cr$
417.988.106.000
147.937.556.000
113.128.343.000
679.034.005.000

ORÇAMENTO DE 1966
Fôrças Armadas:
Guerra ......................................................................................
Marinha ....................................................................................
Aeronáutica ..............................................................................
Total .........................................................................................

Cr$
500.194.790.000
234.699.673.000
269.765.280.000
1.004.659.743.000

Educação .................................................................................
Agricultura ................................................................................
Saúde .......................................................................................
Total .........................................................................................

Cr$
457.431.563.000
177.338.002.000
202.604.250.000
837.373.815.000

E o que é mais grave, senhor
Presidente, no exercício de 1965 a
despesa efetivamente realizada pelos
Ministérios da Educação, Agricultura e
Saúde foi inferior em Cr$ 40.478.780.612,
ao passo que a despesa dos Ministérios
militares
foi
superior
à
previsão
orçamentária em Cr$ 51.752.092.943.
Dos três Ministérios civis citados,
é verdade que o da Saúde dispendeu,
em 1965, Cr$ 4.868.526.060 além
da autorização orçamentária. Nada
significa, entretanto, se considerarmos
que o Ministério da Saúde é grande

comprador de medicamentos fabricados
no País, os quais tiveram seus preços
sistemática
e
extraordinàriamente
elevados, à proporção que a indústria
brasileira de produtos farmacêuticos
passou a sofrer o terrível processo de sua
crescente desnacionalização, que já
atinge a 85%, segundo cuidadosa
estimativa, elaborada pela Comissão
Parlamentar de Inquérito da Câmara dos
Deputados, que estudou profundamente a
matéria.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Vossa
Excelência disse 85% de que?
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Da
indústria farmacêutica do país que
está
nas
mãos
de
empresas
estrangeiras.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Tenho informação de que é 90%.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO – É capaz
de já estar. Cada dia que passa o
swap
está
funcionando
para
desnacionalizar o País.
(Lendo:)
São informações oficiais, Senhor
Presidente,
obtidas
através
de
Requerimento
respondido
pelo
Ministério da Fazenda. A esta altura
cumpre o salientar o mau vêzo da
Administração
Pública,
que
só
excepcionalmente, como é o caso,
responde a tais pedidos, apesar dos
têrmos claríssimos e taxativos da
nossa Constituição. Acrescente-se a
essa omissão oficial o clássico atraso
na apuração e a imprecisão de dados
das estatísticas brasileiras, o que
impede o estudo e a análise da
verdadeira situação nacional. E não
será fazendo contas de chegar e
estatísticas
ao
talante
dos
interessados que venceremos a
inflação
que
veio
favorecer
e
enriquecer exatamente os que nada
produzem.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite V. Ex.ª mais um curto aparte?
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com
muito prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Quanto
à
questão
da
indústria
farmacêutica, é de se notar que a
imprensa brasileira quase não fala sôbre
o assunto. Não censura o preço
exagerado dos medicamentas. Talvez
seja porque, só no ano passado, segundo
li numa revista econômica, essas
indústrias gastaram, de propaganda, mais
de doze bilhões de cruzeiros!
O SR. JOSE' ERMÍRIO: – De pleno
acôrdo com V. Ex.ª. E' exato, é pura
verdade.
(Lendo)
Daí
têrmos
que
recorrer,
cotidianamente, a revistas e informações
divulgadas
por
órgãos
técnicos
estrangeiros.
Senhor
Presidente,
temos
repetidamente procurado mostrar os
erros, as falhas, as distorções de nossa
política oficial de exportação. Não
podemos nem devemos continuar a
exportar nosso minério de ferro a 8
dólares a tonelada (quando já foi o
vendido a 16 dólares) e muito menos
garantir êsse preço ínfimo pelo prazo de
quinze anos! Não está certo, senhores
Senadores, importar trigo a 72,50 dólares
a tonelada, e ao mesmo tempo exportar
milho a 49,80 dólares a tonelada,
pagando uma enorme diferença apenas
por falta de uma campanha esclarecedora
de nosso povo, únicamente por falta de
criarmos o hábito de nos utilizarmos mais
do milho em nossa alimentação diária. Foi
aliás o que, com visível êxito, procuramos
fazer quando à testa do Ministério da
Agricultura.
Não
podemos
concordar,
também, que nosso minério de
manganês seja entregue à razão de
27,50 dólares a tonelada, – o que já
foi uma melhoria em relação ao preço
então
vigente
–
quando
foi
amplamente
noticiado
haver
a
Austrália recusada vender ao Japão
50% de sua produção de minério de
48% Mn. cif pôrto japonês pelo preço
de 36 dólares a tonelada.
Essa
errônea
orientação,
relativamente à comercialização de
nossos minérios se verifica também,
desanimadoramente, com o berilo, o
tungstênio, o cristal de rocha, e
muitos outros. Sem se falar no
capítulo,
que
já
está
ficando
tenebroso, do contrabando...
Mais: quanto ao açúcar, segundo
consta do último relatório do Banco do
Brasil, em 1963 exportamos 524.000
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toneladas, obtendo 72.429.000 dólares,
enquanto que em 1965 exportamos
760.008 toneladas por 56.731.000
dólares. Vendemos muito mais por muito
menos!
O algodão em rama exportado nos
rendeu em 1964, 108.259.000 dólares,
caindo essa cifra para 95.650.000 dólares
em 1965.
O sisal exportado em 1964 (135.570
toneladas) rendeu 37.480.000 dólares;
mas em 1965, pela exportação de
150.746
toneladas,
recebemos
24.615.000 dólares. Também aqui
entregamos mais mercadoria por quantia
menor.
Êsse o triste panorama de nossas
exportações, sendo que a mesma
tônica de prejuízos se repete quase
que em todos os itens da respectiva
pauta.
Capitulo à parte, e da maior
relevância, cabe ao nosso café, sôbre
o qual nos parecem oportunas as
informações
do
já
citado
"The
Ecomist", de 29 de abril passado,
página 393:
"Na atual luta pelo mercado
cafeeiro mundial o Brasil perdeu de um
lado e ganhou de outro. Os preços dos
cafés moles e robusta baixaram em
março, devido à queda para 41
centavos a libra feita pelos cafés
brasileiros no mercado exterior (a
terceira baixa em seis meses), num
esfôrço para diminuir as queixas
oriundas do Brasil e de outros paises
exigindo maiores quotas. Apesar da
preferência por cafés moles dos
Estados Unidos e do Norte da Europa,
e pelos robusta no sul da Europa, o
Brasil mostrou que o café brasileiro
pode concorrer satisfatòriamente para
reconquistar o mercado".
Realmente, tudo é preciso ser feito
para que exportemos nosso café, uma
vez que no ano passado não atingimos
nossa quota. E' verdade que afinal
quem ganha é o comprador, mas o
certo é que devemos ter coragem para
enfrentar problema tão sério como
êsse do café, já que possuímos 40%
do total das quotas de todos os países,
e já que temos em estoque 40 milhões
de sacas, e com a safra nova a colher,
bastante volumosa, não teremos outra
saída se não essa de encarar com
realismo a situação, vendendo nosso
produto ainda mesmo que tenhamos de
diminuir as taxas cobradas pelo
Govêrno.
Aliás,
neste
particular
deveríamos seguir o exemplo dos
Estados Unidos, que não subsídios
para os seus produtos de exportação,
como
é
o
caso
do
algodão,
contràriamente ao que se pratica no
Brasil, onde se cobram taxas de
exportação...
Quanto ao algodão, nos EE. UU., há
muitos anos, se dá oito centavos por libra,
o que é um subsídio magnífico. Com isso,
os Estados do Sul podem continuar
produzindo algodão, em cêrca de 15
milhões de fardos, anualmente.
(Lendo)
Neste ponto devemos aplaudir a
resoluta atitude brasileira, baixando o
preço de seu café no exterior, tanto assim
que nossa exportação no mês de março
melhorou
sensívelmente.
Temos
convicção de que nenhum dos outros
países produtores de café desvalorizará
sua moeda por causa dêsse produto. E
com essa atitude estamos dando
verdadeira lição àqueles capitalistas
estrangeiros
que
carrearam,
pressurosamente, centenas de milhões
de dólares para incrementar as culturas
de café do Norte da África, com completo
menoscabo pelos interêsses brasileiros.
Senhor Presidente, se voltarmos
nossas vistas para o interior dêste
imenso País, certamente não serão
nada encorajadoras as perspectivas.
Quem também acaba de fazer esta
afirmativa, com as responsabilidades o
de seu cargo atual, bem como de ex-

embaixador no Brasil, foi o Sr. Lincoln
Gordon, depondo perante a Comissão de
Relações Exteriores do Senado norteamericano, ao dizer bem claramente ter
sido "desapontador" sob o ponto de vista
econômico-financeiro
e
de
desenvolvimento, o primeiro trimestre
dêste ano para o Brasil.
Na verdade não seria necessário
possuir preciosas e abundantes fontes de
informação de que dispõe o ilustre
diplomata norte-americano para se
chegar às mesmíssimas conclusões.
Qualquer dona de casa sabe e sente essa
realidade, qualquer trabalhador sofre na
própria carne essa verdade. Haja vista
que teremos de importar feijão mexicano,
e as safras de arroz sofrerão uma quebra
de cêrca de 30%, sendo todo o lucro
carreado para os intermediários, sem
contar os altos custos dos fretes, e os
escorehantes
juros
dos
difíceis
empréstimos e ridículos financiamentos.
E' importante salientar que os
financiamentos agrícolas efetuados no
ano próximo passado atingiram apenas
8% sôbre a produção agrícola, índice
bastante insignificante.
Realmente, houve um aumento –
vamos ser justos – mas êsse aumento
alcançou nível muito baixo, até agora.
(Lendo)
Como índice seguro das atuais
dificuldades por que passa nossa gente,
temos aqui o valor dos títulos protestados
na Capital do Estado de São Paulo, que
em janeiro dêste ano atingiram o
montante de 2,6 bilhões de cruzeiros,
depois baixaram para 2,9 bilhões de
cruzeiros em março 2,2 bilhões em
fevereiro – mês com menor número de
dias úteis – e em seguida subiram
novamente para ultimo. Em abril, tendo
persistido o ritmo observado até o dia 12,
o valor total deverá superar o montante
de março em cêrca de 20%. O movimento
de falências e concordatas requeridas
naquela Capital acusa comportamento
idêntico, como aliás não podia deixar de
ser.
Como corolário lógico dessa situação
angustiosa, sómente cresceu o mercado
paralelo, que quase tinha desaparecido
totalmente, mas agora renasce revigorado
e voraz, sendo de todos os dias as
queixas dos pequenos, médios e grandes
industriais, comerciantes ou agricultores
que, ao procurarem crédito bancário, êste
lhe é negado, com a insinuação de que,
entretanto, "um amigo do gerente do
Banco" pode fazer o empréstimo... que
então é feito à razão de 4, até 10% ao
mês! Quando as autoridades monetárias
do País vão tomar providências para
acabar com essa farsa?
Isso foi-me contado, no sábado
passado, por um lavrador de Goiás. Êle
apareceu na minha chácara, e me disse:
– "Já não aguento mais. Não posso
arranjar dinheiro a não ser pagando juros
elevadíssimos. Tenho que dar aos meus
filhos, diàriamente, três mil cruzeiros, para
irem à escola, e não tenho condições de
fazê-lo".
E que dizer da "economia", das
"finanças" dos nossos trabalhadores?
Se até aquilo que já fazia parte de seu
patrimônio,
moral,
social
e
econômicamente,
está
sofrendo
ameaças a todo o instante das
autoridades
governamentais?
E'
estranho, senhores e Senadores, que
no último 1º de maio tenha o Senhor
Presidente da República escolhido
para a sua fala, que chama de
"diálogo"
com
os
trabalhadores
brasileiros, uma cidade – sem dúvida
progressista e bela – do interior da
Paraíba para sua enfática peroração de
que "a estabilidade é intocável!"
Mas não é o próprio Govêrno
quem vem dizendo e repetindo, todos
os dias, que é necessário "reformular"
essa estabilidade? Não é de seus
Ministros que têm partido tôdas as
ameaças? Aliás, que ninguém se iluda
com a "opção" sugerida pelo Go-
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vêrno, pois ela acabará, na prática,
eliminando a estabilidade, pois sòmente
os patrões é que terão condições para
essa opção, ainda mais numa época
como esta, de angustiante subemprego
em todo o País.
Desejo salientar que o subemprego
no País é alarmante. Embora as
estatísticas não o especifiquem até o
momento, posso afirmar que o índice de
subemprego é elevadíssimo.
Se
continuarmos
no
mesmo
diapasão, no mesmo ritmo, chegamos até
a temer pela triste herança que deverá
ser transmitida ao próximo Presidente da
República. Há muita coisa de parecido
com os tempos do Presidente Hoover, da
América do Norte, que transmitiu ao
inesquecível Franklin Delano Rooselvelt
um país em recessão, estagnado, com
sêrca de 12 milhões de desempregados,
número que, ao entrarem os Estados
Unidos na Segunda Guerra, ainda
alcançava a alarmante casa dos 8
milhões.
Se os Estados Unidos, com todo o
seu poderio e desenvolvimento, com toda
sua potencialidade, com todos os
recursos
naturais
e
humanos,
conseguiram, apenas uma redução de
12% em oito anos, o que não acontecerá
com
o
Brasil
com
relação
ao
subemprego?
O problema é dos mais sérios e nos
devemos deter sôbre êle.
Isso
apesar
de
tôdas
as
potencialidades daquela grande Nação,
apesar de seus imensos recursos naturais
e humanos.
Finalmente, Senhor Presidente, não
pretendo tomar mais nem um instante da
atenção desta Casa, que nos seja
permitido lançar um veemente e sincero
apêlo a todos os que se preocupam com
o futuro de nossos filhos e dos filhos de
nossos filhos.
Sim, como poderão êsses moços
começar sua vida hoje em dia, como
poderão vencer tôdas as barreiras que se
apresentam à sua frente, como poderão
produzir algo para esta grande Nação, por
maiores e melhores que sejam suas
habilitações pessoais? Se tiverem de
mourejar dia e noite para entregar o
resultado de seu esfôrço e de sua luta a
intermediários e agiotas que nada
produzem, e vivem de nababos e
sibaritas, isso será o mesmo que reduzílos à triste e desoladora condição de
párias engravatados condenados a uma
eterna prestação de serviços, sem nada
plantar, sem nada colhêr, sem nada
fabricar, sem nada a esperar.
Certamente que não será êsse o
destino que almejamos para os nossos
filhos, e muito menos para os filhos de
nossos filhos! (Muito bem! Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, na sessão de ontem, o nobre
Senador Bezerra Neto, um lúcido
pronunciamento, focalizou problemas
criados aos municípios brasileiros pela
falta de providências do Govêrno Federal,
no sentido de estabelecer critérios e
condições para entrada em vigor do
sistema tributário nacional instituído na
Emenda Constitucional nº 18, de 1965. O
assunto é da maior oportunidade e quero,
por isso, inicialmente, congratular-me com
Sua Excelência pelo trabalho que
produziu – merecedor da atenção do
Ministério da Fazenda.
O trabalho do eminente Senador
recomenda esta Casa, pois que a ela,
pelo nôvo sistema tributário, foram
cometidas atribuições de relevo, no
que se refere aos limites das alíquotas
do imposto sôbre a transmissão a
qualquer titulo, de bens imóveis por
natureza
ou
por
acessão
física,
como definidos em lei, e de direitos reais
sôbre imóveis, exceto os direitos reais
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de garantia (art. 9º, § 4º) e do impôsto
sôbre a produção, quando incidente sôbre
mercadorias destinadas a outro Estado
(art. 11, § 1º), bem como quanto à
regulamentação da distribuição aos
Estados, Distrito Federal e municípios do
produto da arrecadação do impôsto sôbre
produção,
importação,
circulação,
distribuição e consumo de combustíveis e
lubrificantes líquidos ou gasosos de
qualquer natureza e sôbre produção,
importação, distribuição ou consumo de
energia elétrica (art. 23, parágrafo único).
Até o presente, o Senado não pôde
desincumbir-se de tais encargos, à
iniciativa compete ao Executivo.
Os reflexos da omissão apontada
pelo representante de Mato Grosso, são
inúmeros.
Sua Excelência fixou-se naquele
relatico à cobrança de imposto territorial
rural.
De fato, Senhor Presidente, o
imposto territorial rural, da competência
dos Municípios passou à da União.
Entretanto, o produto da sua arrecadação
deve reverter aos Municípios brasileiros,
de acôrdo com lei complementar a ser
encaminhada pelo Poder Executivo e que
o Congresso deverá votar.
Como o Poder Executivo não tomou
essas providências, os municípios não
estão cobrando o impôsto territorial rural,
proibidos que são pela letra da emendaconstitucional. Mas a União também não
está cobrando o referido impôsto e,
assim, ficam os municípios sem poder
cobrar ou receber o produto da
arrecadação daquele tributo, que em
certas regiões do Brasil, é de grande
importância nos orçamentos municipais.
Existem, todavia, outros reflexos tão
graves quanto o primeiro, apontado pelo
nobre Senador Bezerra Neto.
Desejo
solidarizar-me
com
a
sugestão que fêz S. Ex.ª de a União, a
exemplo do que realizou no exercício de
1965, delegar aos municípios a cobrança
do impôsto territorial rural, até que a
regulamentação federal seja aprovada e
entre em vigor.
Mas
também
quero,
nesta
oportunidade, referir-me a dois outros
reflexos da omissão do Govêrno, no que
toca à regulamentação da Emenda
Constitucional nº 18. Em primeiro lugar,
reportar-me-ei ao impôsto de exportação.
Pela Emenda Constitucional nº 18, êste
tributo passou à esfera federal – artigo 7º,
II.
O retardamento da implantação do
nôvo sistema, naquilo que deve e pode
ser feito, antes do exercício de 1967, está
provocando, no particular, o seguinte fato:
Os Estados suspenderam a cobrança do
impôsto de exportação, mas passaram a
cobrar sôbre a mesma operação, o
impôsto de vendas e consignações.
Resulta daí que, na hora mesma em
que o Govêrno Federal enfatiza e
estimula o esfôrço para aumentar as
exportações – com o que todos
concordamos – permite que essa
atividade vital para o país seja onerada.
O impôsto de exportação cobrado
pelos Estados não ultrapassava 5 % ad
valorem, o Vendas e Consignações agora
cobrado na operação vai a 5,8% e 6 %.
Em Santa Catarina, Estado que
representa nesta Casa, é da ordem de 5,8
%.
Cabe ao Ministério da Fazenda uma
providência enérgica. E Santa Catarina, a
prática está dificultando a exportação da
madeira e da fécula, especialmente, e de
outros produtos de exportação como a
erva-mate e o óleo de sassafraz.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Ex.ª um aparte?
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço
o nobre Senador.
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: –
Enquanto isto as autoridades, a
começar pela CACEX, afirmam que
estão proporcionando todos os meios,
a fim de facilitar a exportação. No
entanto, a exportação do café, em
março, foi aumentada, em virtude da
baixa de preço.
Nota-se mesmo, em vários setores
do País, uma baixa de exportação de
vários produtos exportáveis.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Acredito que entre as providências que
o Govêrno vai adotar para aumentar a
exportação, em nosso País, esteja a do
esclarecimento dessa questão criada
com a cobrança, pelo Estado, do
Impôsto de Vendas e Consignações
sôbre as operações de exportação. O
outro reflexo dessa omissão do Poder
Executivo Federal a respeito da
Emenda Constitucional nº 18, diz
respeito à bitributação do Vendas e
Consignações. Êsse impôsto foi, no
nôvo
sistema,
substituído
pelos
impostos sôbre a Produção e a
Circulação. Essa inovação fez com que
o
Estado
e
a
própria
União
descuidassem
do
problema
de
bitributação do referido tributo.
Para que o Senado tenha uma
idéia exata das dificuldades que
atravessam os industriais que vendem
seus produtos a outros Estados,
determinados tipos de produtos que
ainda não estão bem caracterizados
como produtos industriais própriamente
ditos, os produtos oriundos da indústria
agropecuária, passo a ler a carta que
recebi de indústria localizada no
interior de Santa Catarina, na cidade
de Joaçaba – Império de Couros S. A.,
– pois a preocupação dessa indústria é
a preocupação de tôdas as indústrias
congêneres, que vendem determinados
tipos de produtos industriais para as
indústrias paulistas e da Guanabara.
A carta é do dia 23 de fevereiro.
Eu já estive com o Senhor Ministro da
Fazenda, pedindo providências, mas,
até agora, elas não foram adotadas.
Então entendi do meu dever focalizar o
assunto da tribuna do Senado.
Diz a carta:
São Paulo, 23 de fevereiro de
1966.
Ilmo. Sr.
Dr. Antônio Carlos Konder Reis
Rua do Carmo, 66 – 2º andar
Rio de Janeiro
Prezado Sr. Senador
Formulo a presente a fim de
transmitir
ao
prezado
amigo
e
correligionário,
o
que
passo
a
transcrever:
Em aditamento à nossa palestra
telefônica de hoje, que muito me
gratulo em tê-la conseguido, passo a
informar a V. Sª. do nosso problema
sôbre o pagamento do Impôsto de
Vendas e Consignações.
– 1. – Com Lei nº 915 de 1938, as
mercadorias que eram transferidas
para os outros Estados, consignadas
próprios depósitos ou a representantes
ou
agentes
vendedores,
para
posteriormente serem vendidas nestes
locais de vendas, o impôsto de vendas
e consignações era sempre pago no
local de origem da produção ou seja
em nosso caso em JOAÇABA-SC.
Ou seja o seguinte:
N/Sociedade transferia para o
nosso próprio depósito em São Paulo,
os
couros
de
porco
curtidos,
preparados, tintos, prontos para a
fabricação de calçados.
Por ocasião da venda neste
depósito em São Paulo, n/agente
depositário emitia, a Nota, Fiscal
de Venda, em diversas vias, sendo

então pelo n/Agente Depositário
remetida uma cópia desta Nota Fiscal
de Venda para JOAÇABA, onde então
em n/escritório era faturada a
mercadoria, emitida a duplicata, e
pago o Impôsto de Vendas e
Consignações.
2. – Com a nova Lei nº 4.299 de
23 de dezembro de 1963, que foi
regulamentada em fevereiro de 1964,
(Lei J. Goulart) o impôsto de Vendas
e Consignações passou a ser pago no
local da venda da mercadoria, ou seja
em nosso caso em São Paulo.
3. – Com a Lei nº 4.784 de 28 de
setembro de 1965, conforme Circular
anexa que vos envio emitida pela
Associação Comercial e Industrial
d'Oeste Catarinense de Joaçaba, o
Senhor Governador do Estado de
Santa Catarina, decretou que nas
remessas
de
Mercadorias
Transferidas para outros Estados, o
pagamento do Impôsto de Vendas e
Consignações deve ser satisfeito no
local de origem da produção, em
nosso caso em JOAÇABA.
4. – Em São Paulo, por ocasião
da venda dos couros de porco
curtidos, preparados, tintos, para a
fabricação de calçados, deve ser
colhido então novamente o Impôsto
de
Vendas
e
Consignações
(BITRIBUTAÇÃO) por determinar que
o referido impôsto é devido no local
da venda.
5 – Estamos agora neste
impasse: "Ou pagamos 2 impostos de
Vendas e Consignações, ou não
poderemos
transferir
os
couros
curtidos, preparados, tintos, para o
n/próprio depósito em São Paulo".
6
–
Interferimos
junto
a
Secretaria do Estado de Santa
Catarina, através da Associação
Comercial e Industrial do Oeste
Catarinense, através de um amplo
explicativo telegrama e não obtivemos
resposta, isto é, o Senhor Secretário
da
Fazenda
não
respondeu
à
Associação Comercial e Industriar do
Oeste Catarinense de Joaçaba.
7 – Por ocasião das festas
Natalinas, fizemos amplo relato dêste
estado
de
cousas,
ao
nosso
companheiro Deputado Walter Zigelli,
que levou em mão cópias daquele
telegrama da ACIOC-JOAÇABA, e
cuja resposta telegráfica, iremos
transcrever em separado para vossa
orientação e apreciação.
A Secretaria da Fazenda informa
que o impôsto deve ser pago neste
Estado, uma vez que o Ministério da
Agricultura classifica como pecuários
os
couros,
mesmo
curtidos
e
industrializados. A reclamação deve
ser feita, portanto, em São Paulo, que
está
exigindo,
indevidamente,
impôsto, segundo informações da
fiscalização da Fazenda de Santa
Catarina. Falei sôbre o cortume
Berger, informando à Secretaria que o
mesmo, também, terá que pagar
impôsto
aqui,
conforme
determinações remetidas pela mesma
Secretaria da Fazenda.
SDS Deputado Walter Zigelli.
Mas
prossegue
a
carta
informando que a firma Pelosi & Cia.
Ltda., de São Paulo, que também
comercializa com êsses produtos, fêz
uma consulta
à Secretaria
da
Fazenda daquele Estado. Essa firma
Pelosi representa a firma Berger S.
A., de Caçador, vendendo, em São
Paulo, o mesmo produto que a
Império de Couros S.A.
A Secretaria da Fazenda de São
Paulo deu resposta diametralmente
oposta àquela da Secretaria da Fazen-
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da de Santa Catarina. A resposta é a
seguinte:
"Cortume
é
processo
de
industrialização a que o couro animal
submete-se.
Esta
conceituação,
aceite pela administração fazendária,
ilide a conceituação de produto da
Pecuária cuja origem determina ao
Estado produtor o recolhimento do
impôsto sôbre vendas e consignações
nos casos de transferência para outro
Estado
da
Federação.
Produto
industrializado deve o tributo no lugar
onde se encontrar a mercadoria por
ocasião da venda ou consignação".
A situação, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, é a seguinte:
O
Impôsto
de
vendas,
e
Consignações foi substituído, no nôvo
sistema tributário nacional, pelo
Impôsto de Produção e pelo Impôsto
de Circulação. O Govêrno ainda não
regulamentou
a
cobrança
e
a
distribuição dos impostos de produção
e de circulação. Há, pois, um vazio e,
neste vazio, os Estados continuam
cobrando o Imposto de Vendas e
Consignações. A lei federal, a lei em
vigor, determina que o Impôsto de
Vendas e Consignações deve ser
cobrado no local da operação, abrindo
exceção
para
os
produtos
agropecuários,
produtos
das
indústrias agropecuárias. Mas, por
falta de esclarecimento, de ação e de
providências
das
autoridades
responsáveis, existe um elenco de
produtos
que
alguns
Estados
consideram agropecuários e, sôbre
êles, cobram Impôsto de Vendas e
Consignações,
enquanto,
outros
Estados os consideram produtos
industriais, e cobram também impôsto
sôbre operação da venda de tais
mercadorias.
O SR. BEZERRA NETO: –
Permite Vossa Excelência um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS: –
Ouço o nobre Senador.
O SR. BEZERRA NETO: – Nêsse
particular do Impôsto de Vendas e
Consignações, que passou a ter outra
denominação, a Emenda número 18
prevê
também
legislação
complementar estadual.
O SR. ANTONIO CARLOS: –
Exatamente.
Mas, Senhor Senador Bezerra
Neto, se o Govêrno Federal não
encaminha ao Congresso as leis
complementares
indispensáveis
à
conceituação do impôsto, as formas
de cobrança e a sua distribuição, as
Assembléias Legislativas não podem
tomar essa providência.
O SR. BEZERRA NETO: – As
Assembléias Legislativas têm que
ficar esperando.
O SR. ANTONIO CARLOS: – O
que o Ministério da Fazenda não pode
permitir é que se prossiga na prática
predatória de cobrança...
O SR. BEZERRA NETO: – Claro
O SR. ANTONIO CARLOS: – ...por
duas vêzes do Impôsto de Vendas
tributação do Impôsto de Vendas e e
Consignações,
que
continue
essa
bitributação do Impôsto de Vendas e
Consignações sôbre êsses produtos
industriais, porque os Estados produtores
consideram agropecuários, na defesa de
seus
interêsses,
e
os
Estados
consumidores
consideram
produtos
industrias para, sôbre as operações de
suas vendas, poderem cobrar o referido
impôsto.
O SR. BEZERRA NETO: – E
inclusive o Impôsto de Vendas e
Consignações nas exportações estaduais.
O SR. ANTONIO CARLOS: – Grato
a Vossa Excelência.
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Senhor Presidente, diante dessa
exposição, desejo, em primeiro
lugar, encarecer ao Ministério da
Fazenda acolhimento da sugestão
do nobre Senador Bezerra Neto,
para que, no presente exercício, a
cobrança do lmpôsto Territorial
Rural seja feito pelos municípios,
uma vez que não há legislação
federal conveniente para que a
cobrança seja feita pelo Poder
Executivo Federal.
Em segundo lugar, desejo
transmitir ao Senhor Ministro da
Fazenda um apêlo no sentido de,
com
seus
podêres
e
suas
atribuições, impedir a cobrança do
impôsto de vendas e consignações
sôbre as operações de exportação,
de acôrdo, aliás, com a doutrina do
atual Govêrno, que deseja aumentar
as exportações.
Finalmente, desejo reclamar do
Senhor Ministro da Fazenda uma
providência enérgica no sentido de
que o Govêrno Federal impeça a
bitributação do impôsto de vendas e
consignações, bitributação que está
comprometendo o desenvolvimento
da industria no Estado de Santa
Catarina, principalmente daquela
pequena indústria localizada no
interior do Estado, no Oeste
Catarinense, e que se vê a braços
com o ânus, que inutiliza, que anula
todo o esfôrço que realiza para
produzir mais e melhor em benefício
da economia do País.
Era o que tinha a dizer, Senhor
Presidente. (Muito bem. Muito bem.
Palmas)
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:

OS

Arthur Virgílio
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira

Sebastião Archer
Joaquim Parente
Pessoa de Queiroz
Dylton Costa
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Passa-se à:

levantar a Sessão, designando para a
próxima a seguinte:

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

Item 1:

O
SR.
PRESIDENTE
(Nogueira da Gama): – Sôbre a
Mesa ofício que vai ser lido.
É lido o seguinte:
Em 4 de maio de 1966
Senhor Presidente:
Achando-se
ausentes
os
Senhores
Senadores
Eurico
Rezende,
Vasconcelos
Tôrres,
José Feliciano e Dix Huit Rosado,
representantes, nesta Comissão,
da ARENA, respectivamente, como
titulares os primeiros e suplentes
os últimos, solicito se digne Vossa
Excelência
designar-lhes
substitutos, na forma do disposto
no artigo 77 do Regimento Interno.
Atenciosas
saudações.
–
Bezerra Neto, Presidente eventual
da Comissão de Redação.I
O
SR.
PRESIDENTE
(Nogueira da Gama): – Não há
mais oradores inscritos.
Atendendo à solicitação do
nobre Senador Bezerra Neto, são
designados os Srs. Senadores
Menezes Pimentel Dylton Costa,
para
substituição
dos
Srs.
Senadores Eurico Rezende e
Vasconcelos
Tôrres,
respectivamente, na Comissão de
Redação.
Está encerrada a matéria do
Expediente.
Presentes 16 Srs. Senadores.

Votação, em turno único, do
Parecer nº 169, de 1963, da Comissão
de Agricultura, sôbre a Indicação nº 4,
de 1965, de autoria do Sr. Senador
Dylton Costa, no sentido de que a
Comissão de Agricultura realize
estudos destinados a consolidar a
Legislação referente ao sistema
cooperativista do País (Parecer
favorável à matéria constante da
Indicação).

SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1966
(QUINTA-FEIRA)
1
Votação, em turno único, do
Parecer nº 169, de 1966, da Comissão
de Agricultura, sôbre a Indicação nº 4,
de 1965, de autoria do Sr. Senador
Dylton Costa, no sentido de que a
Comissão de Agricultura realize
estudos destinados à consolidar a
Legislação referente ao sistema
cooperativista do País (Parecer
favorável à matéria, constante da
Indicação).

A discussão do Parecer foi
encerrada na Sessão do dia 3 do
corrente. Não há, porém, na Sessão
de hoje quorum para votação, e,
assim, a matéria fica adiada para a
2
próxima Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
Votação, em turno único, do
da Gama):
Projeto de Resolução nº 24, de 1966,
de autoria da Comissão Diretora, que
Item 2:
concede aposentadoria a Thomaz
Pompeu Accioly Borges, no cargo de
Discussão, em turno único, do Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria
Projeto de Resolução nº 24, de 1966, do Senado Federal.
de autoria da Comissão Diretora, que
3
concede aposentadoria a Thomaz
Pompeu Accioly Borges, no cargo de
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria
Discussão, em turno único, da
do Senado Federal.
redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 279,
Em discussão. (Pausa).
de 1996, do Projeto de Lei do Senado
Não havendo quem queria fazer nº 82, de 1964, que dispõe sôbre a
uso da palavra, dou a discussão Instalação na cidade de Recife, no
encerrada.
Estado de Pernambuco, de refinaria de
A votação fica adiada para a petróleo e usina de fertilizantes
próxima sessão, por falta de quorum nitrogenados e dá outras providências
na de hoje.
Está esgotada a matéria da
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
Ordem do Dia.
da Gama): – Está encerrada a
Não
há
oradores
inscritos. Sessão.
(Pausa).
Levanta-se a Sessão às 13 horas
Nada mais havendo que tratar, vou e 53 minutos.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE ANTIGUIDADE DA CARREIRA DA PORTARIA, SÍMBOLOS PL-8, PL–9, PL–10 E DO CARGO ISOLADO DE AUXILIAR
DE LIMPEZA, SÍMBOLO PL-11, PARA PROVIMENTO DAS VAGAS DECORRENTES DA APOSENTADORIA DE ALCIDES OLIVEIRA, AJUDANTE DE
PORTEIRO, PL-7
RESOLUÇÃO Nº 21/66 – D.C.N. DE 30/4/66
ATÉ 30 DE ABRIL DE 1966
DE AUXILIAR DE FORMAÇÃO, PL-8
PARA AJUDANTE DE PORTEIRO, PL-7
ANTIGUIDADE – CABE A
HERMES PEÇANHA GOMES, [conforme se
verifica da relação abaixo
HERMES PEÇANHA GOMES
MERCÍLIO DE SOUZA
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS
A RNAL DO G OUV EI A CAS TEL O BRA NCO
JOSÉ JURANDIR DE VASCONCELOS
DE PL-9 PARA PL-8 (AUXILIAR DE
PORTARIA) –MERECIMENTO
CONCORRE:
OSCAR LUIZ DE AZEVEDO
VICTOR LOBO
MANOEL IZIDORO PEREIRA
BENEDITO AFONSO DE ARAÚJO
RENATO MEDEIROS
JOÃO BATISTA DA COSTA
GEORGINO AVELINO DA CONTA

CLASSE

CARREIRA

SENADO

SERV.
PUBLICO

TOTAL

2 820
2 723
2 540
2 466
2 417

4 359
4 354
4 358
4 359
4 106

6 880
7 191
7 380
6 953
6.112

503
617
2 400
1 116
263

7 383
7808
9 780
8 069
6 380

2 417
2 191
2 140
2 140
1 675
1 505
1 114

3 835
4 080
3 830
2 363
2 242
3 406
2 256

3 835
6 132
3 830
5 243
3 117
3. 406
2 643

–
-–
318
–
3 477
369
–

3 835
6 132
4 148
5 243
6 594
3 775
2 648
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JOSÉ MIGUEL DA SILVA
IRAÇU FRANCISCO LUIZ DA ROCHA
WILSON PEREIRA DE CARVALHO
SYLVIO JOSÉ DA SILVA
UBALDO GONÇALVES
JOSÉ BULHÕES DA C O S T A
JOSÉ SOARES CAVALCANTE
WALTER BRAGA
H U G O CARVALHO VIEIRA
JORGE MIGUEL DA CONCEIÇÃO
AMPHRÍSIO SANTOS
HÉLIO BITTENCOURT GONZAGA
LÁZARO FERREGHETTI
FLORIAM LACERDAr¡
DE PL-10 PARA PL-9 (AUXILIAR DE
PORTARIA) – MERECIMENTO
CONCORREM:
JORGE FONTOURA :MACEDO
VIRGILIO LEITE P O R T O
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
BRENÒ BRAZ DE FARIA
GERALDINO ALVES PORTO
JOSÉ GOUVËA
J O S É L U I Z D O S SANTOS
OSWALDO JOSÉ DA SILVA
ADILSON VIEIRA DE CASTRO
OLÍVIO JACINTO DOS SANTOS
E L B E CORDEIRO
ANÍBAL LOURDES DE OLIVEIRA
ALTAMIRO ALBERTO TAVARES
CELSO FERREIRA DOS SANTOS
GUILHERME SALGUEIRO DE O L I V E I R A
BERTINO LASCOK E SILVA
MOISÉS JÚLIO PEREIRA
FRANCISCO OLIVEIRA FILHO
J O Ã O SOARES DA C O S T A
AVELAR FONSECA DE SOUZA
ANTONIO JOSÉ DE LIMA
L U I Z LOURENÇO
JOÃO ZEFERINO ALVES
CARLITO PEREIRA DA COSTA
DE AUXILIAR DE LIMPEZA, PL-11 PARA
AUXILIAR DE PORTARIA, PL-10 –
ACESSO – ANTIGUIDADE
CABE A:
ALEIXO RAMIREZ GONZALES, conforme se
verifica da relação abaixo:
ALEIXO RAMIREZ GONZALES, conforme se
verifica da relação abaixo:
ALEIXO RAMIREZ GONZALES
SEVERINO JORGE TRINDADE E SILVA
ACRÍSIO FERREIRA

CLASSE
839
839
710
683
645
645
577
559
549
548
547
531
526
516

1 929
1 669
1 649
1 599
1 094
1 057
516
516
516
516
516
116
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516

CARREIRA
2 467
2 106
2 075
2 106
2 106
2 050
2 091
2 106
2 099
1.60
1 686
2 102
1 240
516
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SENADO
3 614
3 128
2 140
3 127
2 721
2 050
2 734
3 228
2 099
1 760
2 075
2 389
1 240
2 988

1 929
1 669
1 649
1 599
1 094
1 057
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516
516

1929
1 669
113
1 599
1 094
3 941
1 127
3.124
3 107
3 105
3 082
2 850
2 8392 802
1 603
2 381
2 329
2 329
2 328
2 152
2 150
2 147
2 147
2 121

SERV. PÚBLICO
6 672
2 744
352
2 463
300
524
658
1.302
273
758
395
264

333
396
2 029
3 347
1 097
464
507
601
–
–
353
273
–
–
–
273
3 725
299
–
7 566
–
–
–
1 085

CARGO

SENADO

SERV. PÚBLICO

2 134
2 103
2 090

2 134
2 103
2 090

–
3 995
–

TOTAL
10 286
3.128
4.884
3 479
5 184
2 350
3 258
3 886
3.401
1 760
2 348
3 147
1 635
3 252

2 262
2 065
4 142
4 946
2 191
4 395
3 634
3 725
3 107
3 105
3 435
3 123
2 839
2 802
2 603
2 654
6 054
2 628
2 328
9 718
2 150
2 147
2 147
3 206

TOTAL
2 134
6 098
2 090

OBSERVAÇÃO – Os interessados têm o prazo de cinco dias a contar da publicação desta lista para as
reclamações e observações que desejarem fazer a bem de seus interêsses.
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6ª REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE
ABRIL DE 1966
Às dez horas do dia vinte e sete de
abril do ano de mil novecentos e sessenta
e seis, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Pessoa
de Queiroz, presentes os Senhores
Senadores Adolpho Franco, Wilson
Gonçalves, Domício Gondim, Gay da
Fonseca, Manoel Villaça, Lobão da
Silveira, Victorino Freire, José Leite,
Eugênio Barros, reúne-se a Comissão de
Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Sigefredo Pacheco, Irineu
Bornhausen, Lopes da Costa, Argemiro
de Figueiredo, Bezerra Neto, Oscar
Passos e João Abrahão.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
São relatados os seguintes projetos
constantes da pauta:
Pelo Senador Victorino Freire
Favorável ao Projeto de Lei do
Senado nº 1, de 1966, que dispõe sôbre o
financiamento a agricultores e criadores
não cadastrados pelo IBRA, e dá outras
providências, e contrário à emenda da
Comissão de Agricultura;
Favorável à emenda de Plenário ao
Projeto de Lei da Câmara nº 157, de
1965, que dá nova redação aos
parágrafos 1º e 2º do artigo 9º da Lei
número 4.070, de 15 de junho de 1962
(que elevou o antigo Território do Acre à
categoria de Estado);
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 25, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
das Relações Exteriores o crédito
especial de Cr$ 5.500.000 para atender
às despesas relativas à comemoração do
primeiro centenário do nascimento de
Lauro MüIler;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 41, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000, para atender
às despesas decorrentes da viagem
presidencial aos Estados Unidos da
América e ao México;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 58, de 1966, que autoriza a
doação de imóveis à Legião Brasileira de
Assistência, e dá outras providências;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 57, de 1966, que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Funda-
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ção Ensino Especializado de Saúde
Pública, e dá outras providências;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 66, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Guerra e da Marinha, os créditos
especiais
de
Cr$
35.770.020
e
15.801.096, respectivamente, destinados
ao pagamento de vencimentos e
gratificações a oficiais integrantes da
comitiva da Escola Superior de Guerra,
que em 1962 visitou os Estados Unidos
da América;
Favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 7, de 1966, que aprova o
ato do Tribunal de Contas da União que
recusou registro ao contrato celebrado
entre a União e a "Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada" para a
instalação de uma estação de ondas
médias, na cidade de Erexim, Rio Grande
do Sul.
Os pareceres são, por unanimidade,
aprovados pela Comissão.
Pelo Senador Gay da Fonseca
Contrário ao Projeto de Lei do
Senado nº 111, de 1963, que cria o
Parque Nacional da Mambucada, no Vale
do Rio Mambucada, no Estado do Rio de
Janeiro, e dá outras providências;
Contrário ao Projeto de Lei do
Senado nº 16, de 1965, que cria crédito
especial às Cooperativas de Consumo de
Sindicatos dos Trabalhadores e de
estudantes;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965, que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias a servidores
públicos civis, assegurados por sentenças
concessivas de mandados de segurança,
e dá outras providências;
Audiência ao Departamento Federal
de Segurança Pública, através do
Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, ao Projeto de Lei da Câmara nº
329, de 1965, que estende aos agentes
fiscais do impôsto de renda o direito
previsto no artigo 96 da Lei número 4.502,
de 20 de novembro de 1964; e
Favorável ao Projeto de Lei de
Câmara nº 33, de 1966, que cria uma
Junta de Conciliação e Julgamento em
Santo André, Estado de São Paulo, e dá
outras providências, bem como à emenda
da Comissão de Serviço Público Civil.
A Comissão aprova os pareceres.
Pelo Senador Lobão da Silveira
Favorável ao Projeto de Lei do
Senado nº 66, de 1965, que declara de

utilidade a Fundação Pestalozzi do Pára,
sediada em Belém, Estado do Pará;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 37, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 1.166.900.000, para
atender ao pagamento de despesas com
o pessoal da Administração do Pôrto do
Rio de Janeiro;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 1966, que concede
pensão especial às filhas solteiras do exescrivão de Coletoria José Antônio
Pereira Magalhães;
Pelo arquivamento do Ofício número
309-P, de 11 de abril de 1966, do
Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando parecer sôbre as
contas do exercício de 1964, da
Petrobrás.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão.
Pelo Senador Wilson Gonçalves
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 65, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
1.412.335.000 (um bilhão, quatrocentos e
doze milhões, trezentos e trinta e cinco
mil cruzeiros) para atender às despesas
com a conclusão das obras básicas do
Museu de Arte Moderna, no Estado da
Guanabara.
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 39, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas o crédito
especial de Cr$ 49.752.967 – (quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqüenta e
dois mil novecentos e sessenta e sete
cruzeiros), para atender às despesas com
o pagamento de benefícios ao pessoal da
Companhia de Navegação-Bahiana;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 36, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região – o crédito especial de Cr$
20.000.000 para atender às despesas de
instalação da Junta de Conciliação e
Julgamento de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 27, de 1966, que concede
isenção de direitos, impôsto de consumo,
taxas aduaneiras, exclusive a de
previdência social, para a importação de
um altar de madeira e dois sinos de
bronze, doados pelo Japão ao Templo
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Hongwanji da América do Sul, com sede
em São Paulo;
Favorável,
nos
termos
do
Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça ao Projeto de Lei do Senado nº
72, de 1964, que dispõe sôbre a
contratação de obras e serviços pelo
Poder Público com nações ou entidades
estrangeiras
e
com
organismos
internacionais, e dá outras previdências.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão com voto contrário do Senador
Domício Gondim quanto ao Projeto de Lei
do Senado nº 72, de 1964.
Pelo Senador Manoel Villaça
Contrário às emendas de Plenário ao
Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1963,
que cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sedes nas Comarcas que
especifica;
Favorável às emendas de Plenário
ao Projeto de Lei da Câmara nº 92, de
1964, que reconhece a profissão de
Sociólogo, e dá outras providências; e
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1966, que altera a Lei
nº 3.931, de 3 de agôsto de 1961, que
concede isenção do impôsto de
importação e outros tributos para
donativos consignados à Confederação
Evangélica do Brasil.
A Comissão, por unanimidade,
aprova os pareceres.
Pelo Senador Adolpho Franco
Contrário ao Projeto de Lei da
Câmara nº 47, de 1964, que concede aos
servidores das Estradas de Ferro Santos
a Jundiaí e Leopoldina a faculdade de
optarem pela ilegível de funcionários, e
dá outras previdências.
O parecer é aprovado pela
Comissão.
Pelo Senador Domício Gondim
Favorável, com emenda substitutiva, ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1962, que registra o têrmo assinado em 13
de fevereiro de 1959, de unificação,
constituição, regularização e transferência de
aforamento de terrenos de marinha e
acrescidos, situados na Avenida Brigadeiro
Trompowsky, na cidade do Rio de Janeiro,
outorgados pela União Federal, ao espólio
de Joaquim Ferreira Vieira.
Em discussão e votação, é o parecer
rejeitado, sendo designado para redigir o
vencido o Senador Wilson Gonçalves.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 54

CAPITAL FEDERAL

SEXTA FEIRA, 6 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS Á APRECIAÇÃO
DE VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Dia 11 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei, nº 2.511-B-65 na Câmara e nº 2765 ao Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota de que
trata o art. 26 da Constituição Federal e dá outras providências;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65 na Câmara e nº
222-65 ao Senado, que isenta de quaisquer tributos as
embarcações de até uma tonelada;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara e
número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;

SESSÃO CONJUNTA

Em 10 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas
ORDEM DO DIA
à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
Veto presidencial ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.), que
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os
horas e 30 minutos;
anos de 1966, 1967 e 1968 e dá outras providências.
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de
maio a pauta constante da relação anexa.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.
Cédula nº Matéria a que se refere
1
§ 3º, do art. 26.
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE
2
Art. 46.
VETOS PRESIDENCIAIS
3
Art. 69.
4
Art. 70.
Dia 10 e maio:
5
Art. 71.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.) que aprova o
6
Art. 72.
Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de
7
Art. 73.
1966, 1967 e 1968 e dá outras providências;
8
Art. 78.

Dia 12 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº
140-65 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado
no art. 1º da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959, que dispõe
sôbre os exames de habilitação para os Auxiliares de
Enfermagem e Parteiras Práticas;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 3-66
no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias destinadas
ao desenvolvimento econômico e social, ou a investimentos e das
vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras providências.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº
112-65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer
doação de terreno a Associação Rural de Pedro Leopoldo, para
construção de seu Parque de Exposição Agropecuária e Industrial;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº
75-63 no Senado, que altera a redação do art. 35 do Decreto-lei
nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de
organização dos desportos em todo o Pais e dá outras
providências.

Em 11 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º
Ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65, na Câmara e nº 27-63,
no Senado, que regulamenta o pagamento referente à
cota de que trata o art. 25 da Constituição Federal (veto
total);
2º
Ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65, na Câmara e nº 22165, no Senado, que dispõe sôbre as novas atribuições
da Comissão de Marinha Mercante e do Conselho
Superior do Trabalho Marítimo e dá outras providências
(veto parcial);
3º
Ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65, na Câmara e nº 22265, no Senado, que isenta de quaisquer tributos as
embarcações de até uma tonelada (veto total).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3

Veto
1º
2º
3º

Matéria a que se refere
Totalidade de projeto.
Art. 3º e seu parágrafo.
Totalidade do projeto.
SESSÃO CONJUNTA

Em 12 de maio de 1966, às 9 horas

Dia 17 de maio:
ORDEM- DO DIA
– veto (parcial ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta
os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as aliquotas
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4, de 1966
dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a quota de (C.N.), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sôbre
previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas a concessão de aval do Tesouro Nacional em operação de crédito
de salário e dá outras providências.
no exterior.
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SESSÃO CONJUNTA

EXPEDIENTE

Em 12 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORDEM DO DIA

DIRETOR-GERAL

Vetos presidenciais (totais):
1º Ao Projeto de Lei nº 504-C-63, na Câmara e nº 3-66, no Senado, que dispõe
sôbre a aplicação das verbas orçamentárias destinadas ao desenvolvimento
econômico e social, ou a investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais,
e dá outras providências;
2º Ao Projeto de Lei nº 2.019-B-64, na Câmara e nº 140-65, no Senado, que
prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado no art. 1º, da Lei nº 3.640, de 10 de
outubro de 1959, que dispõe sôbre os exames de habilitação para os
Auxiliares de Enfermagem e Parteiras Práticas;
3º Ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64, na Câmara e nº 112-65, no Senado, que
autoriza o Ministério da Agricultura a fazer doação de terreno à Associação
Rural de Pedro Leopoldo, para construção de seu Parque de Exposição
Agropecuária e Industrial;
4º Ao Projeto de Lei nº 75-63, no Senado e nº 2.467-B-64 na Câmara, que altera
a redação do art. 35, do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que
estabelece as bases de organização dos desportos em todo o País, e dá
outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Maio de 1966

Veto
1º
2º
3º
4º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.

4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 5ª LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores:
Adalberto Sena
José Guiomard
Oscar Passos
Zacharias de Assumpção
Menezes Pimentel
Ermírio de Moraes
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
Nogueira da Gama
José Feliciano
Bezerra Neto
Antônio Carlos
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento
de
12
Senhores
Senadores. Havendo numero legal,
declaro aberta a sessão.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO DO MINISTRO PRESIDENTE
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Nº 7-66-P-MC, de 28 de abril –
Encaminha cópia autêntica do acórdão e
dos votos proferidos no julgamento do
Recurso Eleitoral número 371, do Estado
de São Paulo, quando foi declarada a
inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei
Federal, número 3.528, de 3 de janeiro de
1959.
OFÍCIO DO MINISTRO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS
Nº 381, de 2 do mês em curso –
Comunica haver sido ordenada a
anotação do ato referente ao DecretoLegislativo número 7, de 1966.

SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Exterior
Ano......................................... Cr$ 135,

OFÍCIO DO PRESIDENTE DO
CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO
SOCIAL
Nº 89, de 27 de abril – Encaminha
listas das entidades cujos registros foram
cancelados em virtude de haver sido
apurado, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da
Câmara dos Deputados, como não
existentes ou não funcionando.
Oficio – de 26 de abril próximo
passado, do Doutor Manoel Caetano
Bandeira de Mello, nos seguintes têrmos:
OFÍCIO
Em 26 de abril de 1966
Do Dr. Manoel Caetano Bandeira de
Mello
Ao Exmo. Sr. Senador Auro Soares
de Moura Andrade
DD Presidente do Congresso
Nacional
Senhor Presidente
Tenho a honra de, em nome de
minha mãe, viúva do Desembargador
Raimundo Públio Bandeira de Mello, exsenador
federal
pelo
Estado
do
Maranhão, de tôda a nossa família e em
meu próprio nome, agradecer o honroso
ofício com que Vossa Excelência
fidalgamente nos distinguiu ao dar conta
das homenagens que essa alta Casa do
Congresso Nacional prestou ao nosso
saudoso Chefe.
Somos
profundamente
gratos,
eminente Senador Moura Andrade, aos
têrmos de sua comunicação, assim como
ao notável discurso proferido pelo ilustre
Senador Eugênio Barros sôbre a
personalidade e a vida pública do
Desembargador
Raimundo
Públio
Bandeira de Mello. Igualmente gratos
somos às intervenções dos eminentes
senadores Vitorino Freire, Joaquim
Parente e Gilberto Marinho, em sessão
plenária do Senado Federal.
Valho-me
de
tão
grato
e
comovente ensejo para formular ao
eminente Presidente do Congresso
Nacional as expressões do mais
elevado aprêço. – Manoel Caetano
Bandeira de Mello.

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Semestre................................ Cr$ 50,
Ano......................................... Cr$ 96,

SENADO FEDERAL
ATA DA 46ª SESSÃO,
EM 5 DE MAIO DE 1966

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

Semestre.................................... Cr$ 39,
Ano............................................. Cr$ 76,
Exterior
Ano............................................. Cr$ 108,

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
AVISO DO MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
Nº DAI-DNU-DPC-15-660. (04), de 2
do mês em curso. – Agradece a
comunicação referente a promulgação do
Decreto Legislativo número 8, de 1966.
Aviso número 190-GM, de 3 do mês
em curso, do Senhor Ministro da Viação e
Obras Públicas, nos seguintes têrmos:
AVISO 190-GM
Em 3 de maio de 1966.
Senhor Primeiro Secretário:
O Senhor Presidente da Rêde
Ferroviária Federal S.A. vem de solicitar
minha intercessão junto a essa Casa no
sentido de que prevaleça o disposto no
artigo 33 da Lei numero 3.115, de 16 de
março de 1957, que estabelece:
“Artigo 33. A direção da RFFSA será
obrigada a prestar, dentro de 30 (trinta)
dias, as informações que lhe forem
solicitadas pela Câmara dos Deputados,
pelo Senado Federal ou suas Comissões,
bem como comparecer a estas, quando
convocadas, sob pena de perda do
cargo”.
Justificando sua solicitação o Senhor
Presidente da RFFSA-A esclarece que os
processos relativos a requerimentos
de
informações
e
pedidos
de
pronunciamento sôbre projetos de lei,
oriundos das duas Casas do Congresso
Nacional, são para lá encaminhados por
intermédio do meu Gabinete em Brasília,
que dá à Emprêsa o prazo de 20 dias
para a resposta, o que nem sempre, ante
a complexidade dos quesitos formulados
exigindo, por vezes consulta às 14
(quatorze) estradas que compõem a
Rêde, e outros fatores ponderáveis,
permite o atendimento no prazo
estabelecido.
Por essas razões, vem o Senhor
Presidente daquela Rêde de lembrar a

conveniência de os requerimentos de
informações e pedidos de pronunciamentos
sôbre projetos de lei, serem encaminhados
diretamente àquela Emprêsa, ao invés de
através desta Secretaria de Estado, o que
seria feito em atenção ao mencionado
artigo 33 da Lei número 3.115, de
16 de março de 1957, possibilitando
a Presidência da RFFS-A dispôr,
integralmente, do prazo de 30 dias, em
lugar do de 20 dias estabelecido pelo meu
Gabinete.
Não desconhece o Titular desta Pasta
exigir a lei seja o próprio Ministro o
responsável direto pelos esclarecimentos
prestados, entretanto, considerando justas
as razões aduzidas por aquela Presidência,
e, não violando o mencionado artigo 33 da
Lei número 3.115, de 1957, o artigo 54 da
Constituição Federal, sugiro a Vossa
Excelência que as informações solicitadas
à Rêde Ferroviária Federal S.A. sejam por
esta diretamente atendidas, de cujas
respostas êste Ministério receberia cópia,
para ciência.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os meus
protestos de alta estima e mais distinta
consideração. – Juarez Távora.
TELEGRAMA DO GOVERNADOR DO
ESTADO DO PARÁ
Nº 591, de 29 de abril – Agradece as
condolências enviadas pelo Senado ao
Govêrno do Estado por motivo do
falecimento do jornalista Paulo Maranhão.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro da Justiça e Negócios
Interiores
Aviso número 943, de 26 de abril, com
referência ao Requerimento número 10866, do Senhor Senador Aarão Steinbruch;
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II – do Ministro extraordinário para
o
Planejamento
e
Coordenação
Econômica.
Aviso número 248, de 29 de abril,
com referência ao Requerimento número
91-66, do Senhor Senador Cattete
Pinheiro.
PARECER Nº 395, DE 1966
Redação final do
Resolução nº 21, de 1966.

Projeto

de

Relator: Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 21, de
1966, que suspende a execução do art.
3º, da Lei Constitucional nº 13, de 23 de
março de 1965, do Estado de Minas
Gerais.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Menezes Pimentel, Relator – Antônio
Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 395,
DE 1966
Redação final do
Resolução nº 21, de 1966.

Projeto

de

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64, da
Constituição Federal e eu, .......................,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº ......, DE 1966
Suspende a execução do art. 3º, da
Lei Constitucional nº 13, de 23 de março
de 1965, do Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É suspensa, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em 22 de setembro de
1965, na Representação nº 650, a
execução do art. 3º, da Lei Constitucional
nº 13, de 23 de março de 1965, do Estado
de Minas Gerais, na parte não revogada
pela Emenda Constitucional nº 13, de 8
de abril de 1965, e referente à
prorrogação dos mandatos de Juízes de
Paz e Suplentes.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 396, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 56, de 1966 (número 3.505-A66, na Casa de origem), de iniciativa do
Sr. Presidente da República.
Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 56,
de 1966 (nº 3.505-A-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dá nova
redação aos arts. 263 e 266, do código da
Justiça Militar, aprovado pelo Decreto-lei
nº 925, de 2 de dezembro de 1938, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Antônio Carlos, Relator – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 396, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 56, de 1966 (número 3.505-A66, na Casa de origem), que dá nova
redação aos arts. 263 e 266, do Código
da Justiça Militar, aprovado pelo DecretoLei número 925, de 2 de dezembro de
1938, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 263 e 266, do
Código da Justiça Militar, aprovado pelo

Decreto-Lei nº 925, de 2 de dezembro de
1938, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 263. Vinte e quatro horas depois
de verificada a ausência de qualquer
praça, o comandante da respectiva
subunidade
apresentará
parte
circunstanciada ao comandante do corpo
ou chefia do estabelecimento, que
designará, em boletim, dois oficiais para
assistirem ao inventário, feito pelo
comandante da subunidade, dos objetos
deixados ou extraviados pelo ausente,
lavrando-se, de tudo, um têrmo, assinado
pelo
comandante
e
pelas
duas
testemunhas.
§ 1º Quando a ausência se verificar
em
subunidade
isolada
ou
em
destacamento comandado por oficial ou
inferior, o inventário será feito pelo
comandante da subunidade ou do
destacamento, que o assinará juntamente
com
duas
testemunhas
idôneas,
publicando-o, no primeiro caso, em
boletim e, no segundo caso, remetendo-o
ao comandante do corpo.
§ 2º Apresentada a parte de
ausência começará a contar-se o prazo
legal para que se consume o crime de
deserção, a partir de zero hora do
dia seguinte ao da constatação da
ausência.
§ 3º No tempo compreendido entre a
formalização
da
ausência
e
a
consumação da deserção, o comandante
da subunidade ou seu correspondente,
em se tratando de estabelecimento
militar, determinará, compulsòriamente,
as necessárias diligências para a
localização e retôrno do ausente a sua
unidade mesmo sob prisão, se assim o
exigirem as circunstâncias.
§ 4º Decorrido o prazo estabelecido
para que se caracterize o crime de
deserção sem que o ausente tenha
regressado
à
unidade
ou
ao
estabelecimento a que pertencer, o
comandante da subunidade apresentará,
ao
comandante
do
corpo,
parte
acusatória na qual especificará as
providências
adotadas
para
o
cumprimento das diligências referidas no
parágrafo anterior.
§ 5º Recebida a parte acusatória,
o
comandante
ou
chefe
do
estabelecimento,
fará
lavrar,
pelo
secretário do corpo ou por quem o
substitua, o Têrmo de Deserção, que será
assinado pelo comandante e por duas
testemunhas, nêle se registrando tôdas
as ocorrências.
§ 6º Comprovada a deserção, a
praça será, imediatamente, excluída do
serviço ativo, fazendo-se, nos livros
respectivos, os devidos assentamentos e
publicando-se em boletim, a parte de
ausência, o inventário, a parte acusatória,
com as providências de recondução e o
Têrmo de Deserção.
Art. 266. Vinte e quatro horas depois
de verificada a ausência de qualquer
militar da Marinha não se tratando de
oficial, o comandante do navio ou a
autoridade sob cujas ordens servir,
designará um oficial que, juntamente com
duas
testemunhas
idôneas,
de
preferência
oficiais,
procederá
ao
inventário dos objetos deixados ou
extraviados pelo ausente, e ordenará as
diligências previstas no § 3º, do art. 263,
desta Lei.
§ 1º Decorrido o prazo estabelecido
para que se consume a deserção, enviar-seá ao comandante do navio ou à autoridade
competente,
parte
circunstanciada,
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que constará do processo e na qual se
especificarão as providências adotadas
para o cumprimento do disposto no § 3º
do art. 263, desta Lei.
§ 2º Constituirá falta grave a
ausência, nos autos, dos documentos
mencionados no parágrafo anterior,
quando não plenamente justificada.
§ 3º Recebida a parte, o comandante
ou a autoridade competente, fará lavrar,
pelo escrevente da Armada indicado,
o Têrmo de Deserção, que será
assinado pelo comandante e duas
testemunhas, nêle se registrando tôdas
as ocorrências.
§ 4º Comprovada a deserção, será o
desertor excluído do serviço ativo,
fazendo-se nos livros respectivos, os
devidos assentamentos e publicando-se,
em boletim ou detalhe de serviço, o
Têrmo de Deserção”.
Art. 2º Aplica-se às organizações da
Fôrça Aérea Brasileira, observadas as
suas peculiaridades o disposto no art. 263
e seus parágrafos.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas a Lei
nº 4.517, de 2 de dezembro de 1964 e as
demais disposições em contrário.

Brazil Land Cattle & Packing Co.,
incorporada ao Patrimônio Nacional e
Antônio Sahib.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Menezes Pimentel, Relator – Antônio
Carlos.

PARECER Nº 397, DE 1966

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato, de 5 de outubro
de 1951, do Tribunal de Contas denegatório
de registro ao contrato-escritura de compra e
venda de parte da propriedade denominada
“Descalvados”, localizada em Cáceres no
Estado de Mato Grosso, celebrado, em 3 de
dezembro de 1949, entre a Brazil Land
Cattle & Packing Co. incorporada ao
Patrimônio Nacional como outorgante
vendedora, e Antônio Sahib, como
outorgado comprador.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Redação final do
Resolução nº 22, de 1966.

Projeto

de

Relator Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nº 22, de
1966, que suspende a execução dos
artigos 188 e 189 do Decreto-lei nº 311,
de 31 de dezembro de 1942, do Estado
do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Antônio Carlos, Relator – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 397,
DE 1966
Redação final de
Resolução nº 22, de 1966.

Projeto

de

Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal e eu, .......................
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1966

Suspende a execução dos artigos
188 e 189 do Decreto-lei nº 311, de 31 de
dezembro de 1942, do Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em 25 de junho de
1954, no Recurso Extraordinário número
19 466 a execução dos artigos 188 e 189
do Decreto-lei nº 311, de 31 de dezembro
de 1942, do Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2º Esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PARECER Nº 398, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 1965 (nº 170-A de
1964, na Casa de origem).
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
13, de 1965 (nº 170-A, de 1964, na Casa
de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato – escritura de
compra e venda, celebrado entre a

ANEXO AO PARECER Nº 398,
DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 1965 (nº 170-A, de
1964, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu,
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato –
escritura de compra e venda celebrado
entre a Brazil Land Cattle & Packing Co.,
incorporada ao Patrimônio Nacional e
Antônio Sahib.

PARECER Nº 399, DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 320, de
1965 (nº 2.519-C-65, na casa de origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação de
vencido, para turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 320, de 1965 (número
2.519-C-65, na Casa de origem), que
estende aos trabalhadores avulsos o
direito a férias.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966 – Bezerra Neto, Presidente –
Antônio Carlos, Relator – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 399,
DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 320, de
1965 (nº 2.519-C-65, na Casa de origem),
que estende aos trabalhadores avulsos o
direito a férias.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Reconhece
aos
trabalhadores
avulsos o direito a férias.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
É
reconhecido
aos
trabalhadores avulsos, inclusive aos
estivadores, conferentes e consertadores
de carga e descarga, vigias portuários,
arrumadores e ensacadores de café e de
cacau, o direito a férias anuais
remuneradas, aplicando-se aos mesmos,
no que couber, as disposições constantes
das Seções I a V, do Capítulo IV, do
Título II, artigos 130 a 147, da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decrete lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.
Art. 2º As férias serão pagas pelos
empregadores, que adicionarão ao sa-
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lário normal do trabalhador avulso, uma
importância destinada a êsse fim.
Art. 3º Os Sindicatos representativos
das respectivas categorias profissionais
agirão como intermediários, recebendo as
importâncias correspondentes às férias,
fiscalizando
o
preenchimento
das
condições, legais e regulamentares,
aquisitivas do direito, e efetuando o
pagamento das férias aos trabalhadores,
sindicalizados ou não, que fizerem jus a
elas.
Parágrafo único. Nos locais onde
não existirem Sindicatos representativos
da classe, essa função intermediária
caberá às instituições previdenciárias da
categoria respectiva.
Art. 4º O Poder Executivo dentro de
60 (sessenta) dias, regulamentará a
presente lei, fixando o “quantum”
percentual a ser acrescido ao salário para
o pagamento das férias, que deverá ter
em vista a relação existente entre o
número de dias e horas trabalhados e os
referentes às férias, e estabelecendo a
importância a ser recebida pelos
Sindicatos para atender às necessárias
despesas de administração.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 400, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 1964 (nº 48-A, de
1963, na Casa de origem).
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
106, de 1964 (nº 48-A-63, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a contrato
– escritura de compra e venda, celebrado
entre a Brazil Land Cattle & Packing Co.,
incorporada ao Patrimônio Nacional e
João Antônio Ferreira Souto.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Menezes Pimentel, Relator – Antônio
Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 400,
DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 1964.
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu,
........................................, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a
contrato – escritura de compra e
venda, celebrado entre a Brazil Land
Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional e João Antônio
Ferreira Souto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É mantido o ato, de 5 de
outubro de 1951, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao contratoescritura de compra e venda de parte da
propriedade denominada “Descalvados”
localizada em Cáceres, no Estado de
Mato Grosso, celebrado, em 15 de
dezembro de 1949, entre a Brazil Land
Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional, como outorgante
vendedora, e João Antônio Ferreira
Souto, como outorgado comprador.
Art. 2º Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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PARECER Nº 401, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legistativo nº 4, de 1966 (nº 199-A-64, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
4, de 1966 (nº 199-A-64, na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, de contrato celebrado
entre a Superintendência do Plano da
Valorização Econômica da Amazônia e a
Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Menezes Pimentel, Relator – Antônio
Carlos.
ANEXO AO PARECER Nº 401,
DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1966 (nº 199-A-64, na
Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu, ...........
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº ...... DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, de contrato celebrado entre a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e a
Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19. O Tribunal de Contas
registrará o contrato, de 31 de dezembro
de
1960,
celebrado
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e a
Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública, para aplicação da verba de Cr$
10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) –
dotação de 1960 – destinada ao
prosseguimento
dos
serviços
de
abastecimento de água nas sedes dos
municípios do Amazonas.
Art. 2º. Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PARECER Nº 402, DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 48, de 1965 (nº 107-A-61,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Menezes Pimentel.
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº
48, de 1965 (nº 107-A-61, na Casa de
origem), que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a contrato
de constituição de aforamento celebrado
entre a União Federal e o Banco de
Crédito da Amazônia S.A.
Sala das Sessões, em 4 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Menezes Pimentel, Relator – Antônio
Carlos.
ANEXO AO PARECER
Nº 402,DE 1966
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 48, de 1965 (nº 107-A-61,
na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,
§ 1º da Constituição Federal, e eu, .........,
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO
Nº ...... DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório do registro a contrato de
constituição de aforamento celebrado
entre a União Federal e o Banco de
Crédito da Amazônia S.A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E’ mantido o ato, de 20 de
abril de 1953, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao contrato de
constituição de aforamento do terreno de
Marinha e acrescido, situado à margem
direita da Baía de Guajará, lado ocidental
da rua da Municipalidade e no ângulo que
esta faz com a travessa Quintino
Bocaiuva, em Belém, Estado do Pará,
celebrado, a 28 de janeiro de 1952, entre
a União Federal e o Banco do Crédito da
Amazônia S.A.
Art. 2º. Êste decreto legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Há orador inscrito.
Tem a palavra o nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, o jornal “Correio do
Povo”, de Pôrto Alegre, de 27 de abril,
no “Noticiário Catarinense”, coluna que
mantém, denuncia a séria crise
que atinge a suinocultura de Santa
Catarina,
uma
das
atividades
econômicas mais vivas e importantes
do meu Estado.
A notícia publicada pelo “Correio
do Povo” vem de Chapecó, e diz o
seguinte:
“Continua
em
séria
crise
a
suinocultura catarinense, mormente no
Oeste do Estado, onde representa a
maior riqueza da economia regional.
Asfixiada pela falta de comercialização, o
produtor encurralado ainda pela falta de
transportes aos centros consumidores,
não tem outra alternativa senão entregar
a sua produção aos poucos frigoríficos
existentes. Entregue assim, sem qualquer
proteção de preços e comércio, vêem-se
os produtores em constantes atropelos,
pois quem lhes dita os preços são sempre
os próprios frigoríficos. Êstes, como é
óbvio não transigem da sua faixa de lucro,
transmitindo tôda a variação de preços ao
produtor.
Segundo ainda os produtores, o
Govêrno, entrementes, imita Pilatos.
Através da Carteira Agrícola do Banco do
Brasil, vem dando financiamento para
incrementar a produção, mas não dá
meios de garantia – nem o máximo de um
preço mínimo. Ninguém vai produzir, para
vender com prejuízo, mesmo que o
Govêrno lhe dê facilidades de crédito. E
parece ser isso o que vem acontecendo
com uma das maiores riquezas da
economia catarinense, e particularmente
a região Oeste.
Segundo dados divulgados pelo
Conselho Nacional de Estatística, os
Estados de maior rebanho suino são, pela
ordem: Minas Gerais, com 9331 mil;
Paraná, com 6.192 mil; Rio Grande do
Sul, com 5.979 mil; São Paulo, com 5.194
mil; e Santa Catarina, com 4.543 mil
(dados do rebanho existente no País em
1963). Entretanto a maior concentração
por 100 km2 pertence a Santa Catarina,
com 4.732 cabeças; ou por 1.000
habitantes, lhe dá a quantia expressiva de
1.991 suínos.
Como se vê, a suinocultura
representa (ao menos representava)
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um dos esteios da economia do Estado,
mas cuja riqueza se vê em constantes
sobressaltos pela falta de garantia de
preços mínimos e estáveis. A suinocultura
representa, ainda, uma aventura para o
produtor. Nunca os agricultores – ao
menos os pequenos agricultores –
fizeram preços ou puderam ajustar preços
dos seus produtos, que são sempre
ditados pelos intermediários.
Adiantam, ainda, que os preços
todas produtos sobem depois que saem
dos depósitos das propriedades agrícolas
Garantia, por tanto, de preços mínimos
razoáveis ao produtor é também garantia
de estabilidade. A instabilidade provém de
outras fontes.”
Essa, a notícia do Correio do Povo,
Sr. Presidente, que focaliza problema
grave
que
enfrenta
a
economia
catarinense: a falta de preços para os
suínos vivos, principalmente na região do
Extremo Oeste.
De 50 a esta parte, a produção de
suínos, em Santa Catarina, tem
aumentado anualmente, e os produtores
que, no início, não tinham para as suas
criações nenhuma atenção maior – era
uma atividade subsidiária da propriedade
agrícola – à medida em que a
suinocultura foi ganhando expressão
econômica, foram êles, igualmente,
cuidando de melhorar os padrões
técnicos de sua produção utilizando
instalações ditadas pela moderna técnica,
vacinas, rações balanceadas, enfim, todo
êsse elenco de providências, condições e
medidas para conseguirem uma produção
de alto nível técnico e de bom rendimento
econômico.
Os frigoríficos também se foram
multiplicando na região. Mas, a verdade é
que, no momento, a produção é bem
maior do que as necessidades dos
frigoríficos do Oeste de Santa Catarina –
ou mesmo de todo o Estado.
Temos frigoríficos nas cidades de
Chapecó, Seara, Concórdia, Joaçaba,
Videira, Ouro e Piratuba. Estão em
construção frigoríficos nas cidades de
São Carlos e Itapiranga. Existe projeto
para a construção ainda de um frigorífico
na cidade de São Miguel d’Oeste. Mas,
no momento, Santa Catarina exporta, em
grande quantidade, suinos vivos para
frigoríficos do Paraná e São Paulo, e às
vezes até para o Rio Grande do Sul. O
preço exigido pelo produtor, porém, é fixa
pelos gastos que êle tem com a
produção.
Ora, se anteriormente a produção de
suínos no meu Estado era o resultado de
uma atividade secundária do agricultor, o
problema da fixação de um preço mínimo
não era tão importante quanto agora, pois
neste momento o agricultor passou a
solicitar empréstimos à Carteira Agrícola
do Banco do Brasil, a adquirir rações
balanceadas, a construir instalações
modernas e custosas para seu rebanho e
também a usar o recurso da vacinação
regular, a fim de evitar epizootias e
pestes.
Ao fim de um período de trabalho
quando necessita comercializar seu
rebanho suíno êle só pode querer um
preço que, pelo menos, cubra as
despesas que realizou, o trabalho
despendido na criação e desenvolvimento
daquele rebanho. E o que está ocorrendo
êste ano é que o preço pago pelos
frigoríficos é bem mais baixo do que a
soma de tôdas aquelas parcelas de
despesas que teve o agricultor para
conseguir o seu rebanho suíno em
condições de comercialização.
Os últimos dados que obtive sôbre
o problema dos preços dos suínos, em
Santa Catarina, eram os seguintes: em
1965 o suino foi comercializado ao
preço médio de Cr$ 700,00 o kg: no
corrente ano, êsse preço caiu para Cr$
400,00. A queda foi brusca e con-
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siderável, dai a crise que atravessa a
região grande produtora de suínos em
Santa Catarina, que é a região do
Extremo Oeste Catarinense.
A notícia publicada pelo Correio do
Povo é um grito de alerta e de
advertência às autoridades federais e
estaduais. O que agrava ainda o
problema é que a cobrança do impôsto de
vendas e consignações sôbre as
operações de venda dos suínos vivos é
feita não à base do preço real que o
produto alcança no mercado, mas a base
de uma pauta fixada pela Secretaria da
Fazenda, pauta essa sempre superior ao
preço real da operação.
Dêsse modo, encontram-se os
produtores catarinenses a braços com
esse problema: o Estado de Santa
Catarina, com frigoríficos sem capacidade
para absorver tôda a produção de suínos
do Estado, e o preço dêsse produto muito
abaixo daquilo de que realmente
necessitam os suinocultores para poder
cobrir as despesas que têm com a sua
criação.
O Govêrno Federal, durante o ano
de 1965, iniciou a política de fixação e
garantia de preços mínimos para os
produtos agricolas. Tive ocasião de vir a
esta tribuna e congratular-me com o
Govêrno Federal pela garantia de preços
mínimos, que foi estabelecida e cumprida
no que toca ao milho, feijão e arroz,
produzidos em meu Estado, mas entendo
que a política de preços mínimos não
pode ser executada intermitentemente.
Para dar bom resultado e realmente ser
fator de aumento da produção e
estabilização
do
mercado,
há
necessidade de que seja cumprida com
regularidade e permanentemente.
O agricultor, tendo a garantia do
preço mínimo em determinada safra, para
a safra seguinte adquire adubos,
fertilizantes,
instrumentos
agrícolas;
enfim, faz uma série de despesas,
esperando, confiando em que o Govêrno
mantenha aquela política de garantia de
preços mínimos e aquisição dos produtos
agrícolas, por aquêles preços, quando
não houver comprador por preço maior.
Se a política é posta em execução
intermitentemente, ocorre o que está
ocorrendo, agora, no Extremo-Oeste de
Santa Catarina: os suinocultores, certos de
que no corrente ano, nesta safra, o preço
do suíno não baixaria, pois o Govêrno
executava uma política de garantia de
preços mínimos que foi realmente vitoriosa
no setor agrícola quanto ao feijão, ao milho
e ao arroz, fizeram uma série de despesas,
certos de que iriam, quando tivessem sua
produção pronta, receber o justo preço pela
realização do seu trabalho. Mas o Govêrno,
não mantendo a política de preços mínimos
de modo permanente e seguro, provoca
essa crise que é mais séria do que se não
existisse em vigor a política de garantia de
preços mínimos. Aí, o agricultor não iria ao
Banco do Brasil pedir financiamento, não
iria melhorar a sua produção através da
compra de reprodutores de raça e de
máquinas para aperfeiçoar, a instalação
para a produção de carne, nem iria adquirir
vacinas e rações balanceadas. Iria manter
sua produção naquele nível medíocre, já
que o preço seria fixado aos azares da lei
da oferta e da procura, Mas, se tem a
promessa de que o Govêrno vai manter a
política de garantia de preços mínimos, êle
se aventura a todos êsses investimentos de
modo a melhorar a sua produção. E, ao
final da safra, êle não encontra, por parte
das autoridades, as medidas necessárias e
indispensáveis para que possa vender seu
produto por preço justo.
A suinocultura em Santa Catarina
é uma grande riqueza, principalmente
na região extremo-oeste. Desejava
consignar a preocupação que tenho
com
o
futuro
dessa
atividade
econômica e pedir do Ministério da
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Agricultura, da SUNAB e dos outros
órgãos federais responsáveis, a sua
atenção para a grave crise que a
suinocultura está atravessando em Santa
Catarina. (Muito bem! Muito bem!)
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Sebastião Archer.
Joaquim Parente.
Dix-Huit Rosado.
Pessoa de Queiroz.
Milton Campos.
Guido Mondin.

OS

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais orador inscrito
(Pausa).
Sôbre a mesa projeto de lei que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 16, DE 1966
Estabelece as condições para o
funcionamento de entidades especializadas
em informações comerciais ou particulares
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As sociedades ou firmas
individuais destinadas à prestação de
informações comerciais ou particulares,
confidenciais ou não, só poderão
funcionar depois de inscritos no Registro
do Comércio do lugar onde tenham sua
sede.
Art. 2º O registro dependerá de
previa
autorização
expedida
pelo
Departamento Federal de Segurança
Pública.
Art. 3º Após o registro, a organização
coletiva ou individual, fará sua inscrição
no Serviço Nacional de Informações.
Art. 4º Todos os anúncios publicados
pela imprensa, transmitidos pelo rádio ou
televisão, bem como qualquer impresso a
respeito das atividades dos titulares
referidos no art. 1º, deverão conter o
número do registro comercial e da
inscrição no S.N.I.
Art. 5º As informações prestadas
pelas organizações reguladas nesta lei
serão sempre escrito, em papel que
contenha impressos o nome do
estabelecimento, o da sociedade e, por
extenso o de um gerente ou diretor, pelo
menos.
Art. 6º Para os responsáveis pelos
serviços de que trata esta lei, haverá uma
carteira especial de identidade expedida
pelo Departamento Federal de Segurança
Pública.
Art. 7º É indispensável fôlha corrida
policial e criminal dos responsáveis pela
organização para o seu registro na
repartição comercial e no D.F.S.P.
Art.
8º
Os
estabelecimentos
autorizados a funcionar na forma desta lei
fornecerão ao órgão oficial de polícia, de
sua jurisdição, tôdas as informações que
lhes forem solicitadas.
Art.
9º
A
observância
das
disposições contidas nesta lei não exime
os interessados do cumprimento de
quaisquer outras exigências legais.
Art. 10. As firmas autorizadas a
funcionar prestarão relatório secreto,
circunstanciado, anualmente, de suas
atividades, ao Departamento Federal de
Segurança Pública e ao Serviço Nacional
de Informações.
Art. 11. Os estabelecimentos, já em
funcionamento,
terão
o
prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta)
dias para regularizar sua situação.

Art. 12. Dentro de 90 (noventa) dias
da publicação da presente lei, o Ministério
da Justiça expedirá o decreto de sua
regulamentação.
Art. 13. Ficam revogadas a Lei
número 3.099, de 24 de fevereiro de
1957, e demais disposições em contrário
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na
data da sua publicação.
Justificação
Vemos nos jornais, e funcionam
neste país muitas firmas, individuais ou
coletivas
sôbre
investigações
e
informações, comerciais e confidenciais,
que devem ser coordenados como
entidades públicas.
A lei que atualmente regula estas
atividades, a de nº 3.099, de 1957, é
imprecisa e deve ser atualizada.
Entendemos que a matéria tem de
ser regulada em linhas gerais, e o decreto
de sua regulamentação, pelo art. 12,
descerá a minúcias objetivas funcionais.
Sala das Sessões 5 de maio de
1966. – Senador Vicente Bezerra Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.999, DE 24 DE FEVEREIRO
DE 1957
Determina as condições para o
funcionamento de estabelecimentos de
informações reservadas ou confidenciais,
comerciais ou particulares
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Os estabelecimentos de
informações reservadas ou confidenciais,
comerciais ou particulares, só poderão
funcionar depois de registrados nas
Juntas Comerciais dos seus Estados ou
Territórios, com observância de tôdas as
formalidades legais.
Art. 2º As informações serão sempre
prestadas por escrito em papel que
contenha impressos o nome do
estabelecimento o da sociedade e, por
extenso, o de um gerente ou diretor, pelo
menos.
Art.
3º
A
observância
das
disposições contidas nesta lei não exime
os interessados do cumprimento de
quaisquer outras exigências legais.
Art.
4º
Os
estabelecimentos,
já em funcionamento, terão o prazo
improrrogável de 90 (noventa) dias para
regularizar sua situação.
Art.
5º
Os
estabelecimentos
autorizados a funcionar fornecerão à
Polícia (À Superintendência da Ordem
Política e Social e à Chefia do
Departamento de Investigações, onde
existirem), tôdas as informações que lhes
forem solicitadas.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de
1957. 136º da Independência e 69º da
República. – Juscelino Kubitschek –
Nereu Ramos – Parsifal Barroso.
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Indústria e Comércio.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto que acaba de ser lido
vai à publicação e às Comissões de
Constituição e Justiça e de Indústria e
Comércio.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a matéria do
expediente, passa-se à:
ORDEM DO DIA
Estão presentes 15 Srs. Senadores.
Não há número para votação.
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Sendo os dois primeiros itens da
Ordem do Dia matéria de votação, fica a
sua apreciação adiada para a próxima
sessão.
Item 3:
Discussão, em segundo turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 82, de
1964, de autoria do Sr. Senador José
Ermírio, que dispõe sôbre a instalação
na cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, de refinaria de petróleo e
usina de fertilizantes nitrogenados, e
dá
outras
providências
(projeto
aprovado, com emendas, em primeiro
turno, na sessão de 13 de abril), tendo
Parecer, sob nº 279, de 1966, da
Comissão – de Redação, com a
redação do vencido.
Em discussão o projeto, em seu
segundo turno. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
para discussão, dou-a como encerrada.
Não tendo havido emenda, nem
requerimento no sentido de ser o projeto
submetido a votos, é êle dado como
definitivamente aprovado, independente
de votação, conforme taxativamente
dispõe o Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos
Deputados.
E’ o seguinte o projeto aprovado.
Redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado
número 82, de 1964, que autoriza o
Poder Executivo a instalar em Recife,
Estado de Pernambuco, uma refinaria de
petróleo e uma usina de fertilizantes
nitrogenados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo, pelo
Ministério das Minas e Energia e através
da
Petróleo
Brasileiro
S.A.
(PETROBRÁS), autorizado a instalar em
Recife, Estado de Pernambuco, uma
refinaria de petróleo e uma usina de
fertilizantes nitrogenados.
Parágrafo único. A usina de
fertilizantes nitrogenados terá capacidade
e
características
adequadas
às
necessidades da região.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Nada mais havendo a tratar,
encerro a sessão, designando para a
próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Parecer
nº 169, de 1966, da Comissão de
Agricultura, sôbre a Indicação nº 4, de
1965, de autoria do Sr. Senador Dylton
Costa, no sentido de que a Comissão de
Agricultura realize estudos destinados a
consolidar a Legislação referente ao
sistema cooperativista do País (Parecer
favorável à matéria constante da
Indicação).
2
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 24, de 1966, de autoria
da Comissão Diretora, que concede
aposentadoria a Thomaz Pompeu Accioly
Borges, no cargo de Diretor, PL-1,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e
5 Minutos).
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Com a palavra, o
ATA DA 4ª REUNIÃO,
Senhor
Senador
DixREALIZADA NO DIA 5 DE Huit Rosado passa a lê
MAIO DE 1966
o seu parecer sôbre o
Ofício nº 109, de 13.4.66,
Aos cinco dias do mês do Presidente da Câmara
de maio do ano de mil Municipal de Londrina,
novecentos e sessenta e Estado
do
Paraná,
cinco, às dezesseis horas encaminhando
e trinta minutos, na Sala de Requerimento nº 30-66 do
Reuniões da Comissão de Senhor Vereador Sadao
Finanças
do
Senado Nasuko, manifestando sua
Federal sob a Presidência apreensão pelo êxodo em
do Senhor Senador José massa
de
nossos
Ermírio,
Presidente, cafeicultores
para
o
presentes, os Senhores Paraguai.
Senadores Antônio Carlos,
Concluída a leitura do
José Feliciano e Dix-Huit parecer,
o
Senhor
Rosado,
reúne-se, Senador Dix-Huit Rosado
extraordinàriamente,
a
solicita dos Senhores
Comissão de Agricultura.
membros da Comissão a
Deixam de comparecer,
aprovação do parecer
com causa justificada, os
lido pois, sem a prévia
Senhores
Senadores
Eugênio Barros, Lopes da audiência do Govêrno
Costa,
Júlio
Leite
e do Estado do Paraná
e do Instituto Brasileiro
Argemiro de Figueiredo.
E' lida e sem restrições, do Café, não poderá
aprovada a ata da reunião proferir parecer sôbre
matéria de tão alta
anterior.
Abrindo os trabalhos, o relevância.
Em votação, é o
Senhor
Presidente
concede a palavra ao parecer do Senhor Relator
senhor Senador Dix-Huit conclusivo por diligência
Rosado a fim de emitir aprovado.
Nada mais havendo a
parecer sôbre a única
matéria
constante
da tratar, o Senhor Presidente
encerra
a
presente
pauta.

reunião e, para constar,
Iavrei eu, J. Ney Passos
Dantas,
Secretário
da
Comissão, a presente ata
que, uma vez lida e
aprovada,
será
pelo
Senhor
Presidente
assinada.
COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
6ª REUNIÃO, REALIZADA
EM DE MAIO DE 1966
Às quinze e trinta horas
do dia cinco de maio de mil
novecentos e sessenta e
seis,
na
Sala
das
Comissões,
sob
a
presidência
do
Sr.
Menezes
Pimentel,
Presidente, presentes os
Srs. Senadores Josaphat
Marinho, Antônio Carlos e
Sigefredo Pacheco, reúnese
a
Comissão
de
Educação e Cultura.
Deixam de comparecer,
por motivo justificado, os
Srs. Senadores Padre
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Calazans,
Gay
da
Fonseca, Arnon de Melo e
José Leite.
E' dispensada a leitura,
da ata da reunião anterior,
e, em seguida aprovada.
Dando
início
aos
trabalhos, o Sr. Presidente
concede a palavra ao
Senhor Senador Josaphat
Marinho
que
emite
parecer
favorável
ao
Projeto de Lei da Câmara
nº 313, de 1965, que
inclui a Faculdade de
Filosofia,
Ciências
e
Letras Santo Tomás de
Aquino, na categoria dos
estabelecimentos
subvencionados
pelo
Govêrno Federal.
Submetido o parecer à
discussão e votação, é
aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a
tratar,
encerra-se
a
reunião,
lavrando
eu,
Cláudio Carlos Rodrigues
Costa,
Secretário,
a
presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(9 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras, às 15,30 horas.

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

ARENA

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Tôrres
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Jasaphat Marinho

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB
Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Antônio Balbino
Jasaphat Marinho

Secretária: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 16,30 horas.
COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Antônio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10 horas.

Edmundo Levi
Jasaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
DomÍcio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

MDB
Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assumpção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

TITULARES

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Secretário: Cláudio I.C.Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes: Domício Gondim

COMPOSIÇÃO

ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

ARENA

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

Secretário: Cláudio I. C. Leal. Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Enrico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões:Quintas-feiras, às 16 horas.

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 55

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 7 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Em 10 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas
ORDEM DO DIA
à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
Veto presidencial ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.),
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 que aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do
horas e 30 minutos;
Nordeste para os anos de 1966, 1967 e 1968 e dá outras
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de providências.
maio a pauta constante da relação anexa.
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade,
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Presidente do Senado Federal.
Cédula nº Matéria a que se refere
SESSÕES, CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE
1
§ 3º, do art. 26.
VETOS PRESIDENCIAIS
2
Art. 46.
3
Art. 69.
Dia 10 de maio:
4
Art. 70.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.) que aprova o
5
Art. 71.
Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de
6
Art. 72.
1966, 1967 e 1968 e da outras providencias;
7
Art. 73.
8
Art. 78.
Dia 11 de maio:
SESSÃO CONJUNTA
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65 na Câmara e nº
27-65 no Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota
de que trata o art. 26 da Constituição Federal dá outras
Em 11 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
providências;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-8-65 na Câmara e nº
ORDEM DO DIA
222-65 no Senado, que isenta de quaisquer tributos as
embarcações de até uma tonelada;
Vetos presidenciais:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara e
1º Ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65, na Câmara e nº 27-63,
número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da
no Senado, que regulamenta o pagamento referente à
cota de que trata o art. 28 da Constituição Federal (veto
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;
total);
Dia 12 de maio:
2º Ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65, na Câmara e nº 221-65,
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº
no Senado, que dispõe sôbre as novas atribuições da
140-65 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado
Comissão de Marinha Mercante e do Conselho Superior
no art. 1º da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959, que dispõe
do Trabalho Marítimo a dá outra providências (veto
sôbre os exames de habilitação para os Auxiliares de enfermagem
parcial);
e Parteiras Práticas;
3º Ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65, na Câmara e nº 222-65,
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 3no Senado, que isenta de quaisquer atributos as
66 no Senado, que dispõe sôbre das vertas orçamentárias
embarcações de até uma tonelada (veto total).
destinadas ao desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
providencias.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº Cédula
Veto
Matéria a que se refere
12-65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer
1
1º
Totalidade do projeto.
doação de terreno à Associação Rural de Pedro Leopoldo, para
2
2º
Art. 3º e seu parágrafo.
construção à seu Parque de Exposição Agropecuária e Industrial;
3
3º
Totalidade do projeto.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº
SESSÃO CONJUNTA
75-63 no Senado, que altera a redação do art. 35 do Decreto-lei
nº 3.199, de 14 de abril de 1941 que estabelece as bases de
organização dos desportos em todo o País e dá outras
Em 12 de maio de 1966, às 9 horas
providências.
ORDEM DO DIA
Dia 17 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta
Discussão em turno único, de Projeto de Lei nº 4,
os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas de 1966 (C.N.), de iniciativa do Presidente da
dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a quota de República,
que
dispõe
sôbre
a
concessão
de
previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas aval do Tesouro Nacional em operação de crédito no
de salário e dá outras providências;
exterior.
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EXPEDIENTE

Em 12 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORDEM DO DIA

DIRETOR GERAL

Vetos Presidenciais (totais):
1º Ao Projeto de Lei nº 504-C-63, na Câmara e nº 3-66, no Senado, que dispõe
sôbre a aplicação das verbas orçamentárias destinada; ao desenvolvimento
econômico e social, ou a investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais, e
dá outras providências;
2º Ao Projeto de Lei nº 2.019-B-64, na Câmara e nº 140-65, no Senado, que
prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado no art. 1º, da Lei nº 3.640, de 10 de
outubro de 1959, que dispõe sôbre os exames de habilitação para os
Auxiliares de Enfermagem e Parteiras Práticas;
3º Ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64, na Câmara e nº 112-65, no Senado, que
autoriza o Ministério da Agricultura a fazer doação de terreno á Associação
Rural de Pedro Leopoldo, para construção de seu Parque de Exposição
Agropecuária e Industrial;
4º Ao Projeto de Lei nº 75-63, no Senado e nº 2.467-B-64, na Câmara, que
altera a sedação do art. 35, do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941,
que estabelece as bases de organização dos despertos em todo o País, e dá
outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Veto
1º
2º
3º
4º
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Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA
DOS
JOAQUIM
PARENTE
E
MONDIN.

SRS:
GUIDO

Às 14 horas e 30 minutos
acham-se
presentes
os
Srs.
Senadores:
Adalberto Sena
José Guiomard
Oscar Passos
Joaquim Parente
Menezes Pimentel
Pessoa de Queiroz
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Milton Campos
José Feliciano
Guido Mondin – (13)
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – A lista de presença
acusa o comparecimento de 13 Srs.
Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário precede
à
leitura
da
ata
da
sessão
anterior,
que e aprovada sem
debates.
O Sr. 1º Secretário lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO
SR.
PRESIDENTE
REPÚBLICA, COMO SEGUE:

DA

Mensagem nº 95, de 1966
(Nº 220, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal:
De
acôrdo
com
o
preceito
constitucional, tenho a honra de submeter
à apreciação de Vossa Excelência a
designação que desejo fazer do Senhor
Helio de Burgos Cabal, ocupante de
cargo de Ministro de Primeira Classe, da
carreira de Diplomata, do Quadro de
Pessoal. Parte Permanente, do Mi-

SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Cr$
Cr$

50,00
96,00

Exterior
Ano.............................

nistério das Relações Exteriores. para
exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do
Brasil junto ao Govêrno da República
Árabe Unida, nos têrmos dos artigos 22
e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de
1961.
Os méritos do Senhor Helio de
Burgos Cabal que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função constam da anexa
informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília 5 de maio de 1966. – H.
CASTELO BRANCO.
CURRICULUM VITAE
EMBAIXADOR HELIO DE BURGOS
CABAL
2. Nascido em Salvador, Bahia, em
15 de agôsto de 1915. Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais, pela
Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil, em 1937. Sócio
efetivo da Sociedade Brasileira de
Economia Política, em 1944. Membro da
Ordem
dos
Advogados.
Sócio
correspondente
da
Sociedade
de
Geografia de Rio de Janeiro, e, 1944.
Sócio da Sociedade Brasileira de Direito
internacional,
em
1945.
Sócio
correspondente do Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia. Diplomado pelo
Curso Superior da Guerra (ESG).
3. Ingressou na carreira de
Diplomata em 1940; por concurso, como
Cônsul
de
Terceira
Classe;
foi
promovido a Cônsul de Segunda Classe,
por merecimento, em 1945; a Cônsul de
Primeira Classe, por merecimento, em
1950; recebeu o título de Conselheiro
em 1953; promovido a Ministro de
Segunda Classe, por merecimento. em
1954; a Ministro de Primeira Classe, por
merecimento, em 1960.
4. Durante sua carreira o
Embaixador Helio de Burgos Cabal foi
designado para as seguintes funções:
Cônsul de Terceira Classe, em
Filadélfia, em 1943; Cônsul de
Segunda Classe, em Filadélfia, em
1946.
5. Além dessas o Embaixador Helio
de Burgos Cabal exerceu ainda as
Seguintes funções: Professor-Adjunto de
Direito Internacional e Administrativo
da Faculdade de Ciência Econômica
do Rio de Janeiro. em 1929;
Inspetor Federal de Imigração. Classe
"F", por concurso, em 1940; desig-
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39,00
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Exterior
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nado para acompanhar a Missão
Econômica
Canadense,
em
1941;
Professor de Economia Política do Curso
de Administração Pública do Govêrno do
Estado do Rio, em 1942 e 1943; Membro
da Comissão de Revisão e Coordenação
do Ministério das Relações Exteriores, em
1941;
Assistente
do
Setor
de
Planejamento, da Coordenação da
Mobilização Econômica, em 1943;
Assistente do Chefe do Serviço de
Abastecimento, em 1944; Chefe dos
Setôres de Estatística, Importação e
Exportação,
da
Coordenação
da
Mobilização Econômica, em 1944;
Assistente do Interventor Federal do
Estado do Rio; Auxiliar do Gabinete Civil
da Presidência da República, em 1946;
Oficial de Gabinete do Presidente da
República, em 1946; Delegado do Brasil à
I Reunião Preparatória da Conferência
Internacional de Comércio e Emprêgo, em
Londres, em 1946; Eleito Vice-Presidente
da Comissão de Organização da II
Reunião Preparatória da Conferência
Internacional de Comércio e Emprêgo da
O.N.U., em Londres, em 1946: Enviado
em Missão Especial aos EE. UU., em
1946: Membro e Relator da Comissão
designada para estudar e dar parecer
sôbre a política nacional de Exportação
de Minério de Ferro, em 1946; Membro da
Comissão designada para estudar o
absenteísmo ao trabalho industrial e
apresentar anteprojeto de lei, em 1946;
Presidente
da
Comissão
de
Reorganização da Companhia Vale do
Rio Doce, em 1947; designado para
inspecionar os Serviços de Seleção de
Imigrantes na Alemanha e na Áustria, em
1947; Delegado do Brasil à II Reunião
Preparatória da Conferência Internacional
de Comércio e Emprêgo, em Genebra,
em 1947; Assistente-Econômico do
Presidente da República, em 1947; Chefe
do Grupo Negociador brasileiro com a
França e Benelux, para redução de
tarifas alfandegárias, em Genebra, em
1947; Membro Relator da Comissão
designada
pelo
Presidente
da
República para estudar o problema da
irregularidade dos níveis dos estoques e
produtos
alimentícios
nos
centros
consumidores e apresentar projeto de

convênio entre a União e os Estados
produtores e tendentes a assegurar a
estabilidade dos ditos estoques, em 1947;
Membro da Comissão designada para
organizar o plano de obras de emergência
do Vale de São Francisco, em 1947;
nomeado pelo Govêrno da Bahia para
Delegado, dêsse Estado na Comissão do
Vale de São Francisco, em 1948; Membro
da Comissão encarregada de estudar a
instalação da Indústria Naval e Indústrias
Associadas, no Brasil em 1948; Delegado
do Brasil à Conferência Internacional do
Comércio, em Havana, em 1948;
Membro da Comissão designada pelo
Presidente da República para opinar
sôbre a taxa de reajustamento das
Iarifas Alfandegárias, em 1948; Membro
do Conselho Técnico da Companhia
Vale do Rio Doce, em 1949; Chefe do
Centro de Estudos de Problemas
Brasileiros da Fundação Getúlio Vargas,
em 1949; Membro do Conselho
Econômico da Conferência Nacional das
Indústrias,
em
1949;
SecretárioParticular do Presidente da República,
em 1949; Diretor da Companhia Vale d0
Rio Doce, em 1950; nomeado Assistente
da Cadeira de Economia Política da
Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil, em 1950; Eleito
Deputado Federal, pelo Estado da
Bahia, em 1550; Vice-Presidente da
Comissão de Diplomacia e Tratados;
Delegado do Brasil à XLII Conferência
Interparlamentar de Washington, em
1953;
Vice-Presidente
da
XLII
Conferência
Interparlamentar
de
Washington, em 1953; Presidente da
Comissão de Diplomacia da Câmara dos
Deputados, em 1953; Delegado do
Brasil ao II Congresso da União Latina
em Madrid, em 1954; Conselheiro do
Conselho Nacional de Economia, em
1955; Membro do Conselho Diretor do
Instituto Superior de Estudos Brasileiros
do Ministério da Educação e Cultura
(ISEB), em 1955; Membro e Delegado
do Conselho do Desenvolvimento
Econômico da Bahia, Rio de Janeiro,
em 1955; Vice-Presidente Comissão
de
Política
do
Desenvolvimento
Regional do Conselho Nacional de
Economia, em 1956: Representan-
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do Presidente da República de Economia,
em 1956; Representante do Presidente
da
República
na
Conferência
Interamericana do Cacau, em 1956;
Enviado aos EE.UU. da América para
realizar conversações sôbre o cacau com
o Govêrno americano em 1956;
Representante do Brasil junto à Comissão
Européia de Cooperação Econômica, em
1957; Convidado pelo Govêrno francês
para
realizar
Conferências
na
Universidade de Paris sôbre a economia
brasileira, em 1957; Eleito Deputado
Federal pelo Estado da Bahia, em 1958;
Vice-Líder da maioria a Câmara dos
Deputados; observador Parlamentar à
Delegação do Brasil à VI Reunião de
Consulta dos Ministros de Estado das
Relações
Exteriores
dos
Estados
Americanos, em Costa Rica, em 1960;
Membro da Comissão de Inquérito do
Ferro e do Manganês, da Câmara dos
Deputados em 1961; Membro e Relator
Parcial
da
Comissão
de
Leis
Complementares
da
Câmara
dos
Deputados, em 1962; Membro da
Delegação do Grupo brasileiro da Câmara
dos Deputados à Conferência da União
Interparlamentar, em Roma, em 1962;
Relator da Comissão Especial da Câmara
dos Deputados para dar parecer sôbre o
pedido do Conselho de Ministros da
Delegação de Podêres, para expedir leis
sobre direito de greve, em 1962; Membro
da Missão do Brasil para reaIizar
conversações, relativas à importação de
Petróleo e exportação de minério de ferro,
em 1963; Chefe da Delegação do Brasil à
Conferência do Comitê das Dezoito
Nações sôbre Desarmamento, em
Genebra, em 1963; Secretário-Geral
Adjunto para o Planejamento Político, em
1963; Delegado do Brasil à XVIII Sessão
de Assembléia Geral das Nações Unidas,
em Nova York, em 1963.
6. Dos assentamentos pessoais do
Embaixador Helio de Burgos Cabal
verifica-se que: a) não consta deles
qualquer nota que o desabone: b) foi êle
diversas
vêzes
elogiado
pelo
desempenho dado às suas missões e
comissões; c) é casado com a Senhora
Ilka Neves de Burgos Cabal, de
nacionalidade brasileira.
7. O Embaixador Helio de Burgos
Çabal, que exerce presentemente a
função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Tunísia, é indicado para
exercer a mesma função junto ao
Govêrno da República Árabe Unida.
Secretaria de Estado, 29 de abril de
1966. – Jorge A. de Seixas Corrêa, Chefe
da Divisão do Pessoal.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
1 – do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica:
Aviso nº 249, de 3 do mês em curso,
com referência ao Requerimento número
95-66, do Sr. Senador Bezerra; Neto;
II – do Ministro da Fazenda (Avisos
de 3 do mês em curso):
Nº GB-122, com referência ao
Requerimento nº 129-66, do Sr. Senador
Gilberto Marinho;
Nº GB-123, com referência ao
Requerimento nº 60-66, do Sr. Senador
Bezerra Neto;
III – do Ministro do Trabalho e
Previdência Social:
Aviso nº 520, de 28 de abril, com
referência ao Requerimento nº 403-64 do
Sr. Senador Aarão Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – O expediente lido vai à
publicação.
Tendo sido distribuídos, hoje, os
avulsos do Projeto de Resolução número
26, de 1966, de autoria do Senhor
Senador José Ermírio, que altera
disposições do Regimento Interno a
matéria ficará sôbre a Mesa pelo prazo
de três sessões, a partir de amanhã.
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para eventual recebimento de emendas,
de acôrdo com preceituado no art. 407, §
1º, da lei interna da Casa
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Guido Mondin por cessão do Sr. Senador
Bezerra Neto.
O.SR. SENADOR GUIDO MONDIN
PRONUNCIA
DISCURSO
QUE,
ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Joaquim
Parente): – Tem a palavra o nobre
Senador Oscar Passos.
O SR. OSCAR PASSOS (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, devendo viajar amanhã para
o Estado do Acre, a fim de presidir à
solenidade da instalação da Comissão
Diretora e do Gabinete Executivo
Regionais do Movimento Democrático
Brasileiro, desejo manifestar desta tribuna
a minha satisfação pessoal pela
organização do partido, que se completa
em todo país de forma harmônica e
eminentemente popular, em conjugação
com a alegria com que o povo, tão
sacrificado pelas condições atuais da
vida, assiste á nossa arregimentação e a
ela se agrega espontãneamente, em
busca de uma solução.
Verifica.-se,
entretanto,
Sr.
Presidente, que quanto mais o povo
aplaude a nossa ação e engrossa as
nossas fileiras tanto mais se aperta o
circulo de ferro, em que a revolução de 1º
de abril o aprisiona.
As .liberdades públicas desaparecem
ràpidamente e as franquias democráticas
não são mais que simples farrapos de
papel, ante a prepotência de certos
mandões e o desembaraço com que se
anunciam as soluções mais imorais e
antidemocráticas para o encaminhamento
do processo eleitoral.
Os Governantes de Goiás e do
Maranhão não se conformam com a
derrota que sofreram, na eleição da Mesa
das Assembléias Legislativas respectivas
e investem, apoiados em armas federais,
contra a liberdade de opinião e de voto,
contra a autonomia dos podêres, impondo
renúncias e soluções diferentes das que
foram tomadas pelas maiorias.
Os parlamentares mais ameaçados
de não se reelegerem, por emprestarem
seu apoio incondicional aos desmandos
do govêrno da revolução, apregoam
abertamente, despudoradamente, que é
preciso encontrar uma solução que os
salve da derrota inevitável, se tiverem de
enfrentar o eleitorado em pleito livre,
direto e secreto.
Surgem, dai, as propostas de
prorrogação de mandatos, de adiamento
das eleições, do voto distrital, etc... que
visam apenas a impedir a livre
manifestação do eleitorado descontente.
O que querem, em verdade, não é
escolha pelo povo, eleição livre, mas pura
e simplesmente, nomeação... sem
concurso...
Agora, os jornais de hoje noticiam
que o próprio Sr. Ministro da Justiça,
desmentindo notícias segundo as quais o
Govêrno cogitaria de fazer alterações na
Lei de inelegibilidade, para evitar a
eleição de elementos de opinião contrária
á da atual situação teria declarado que o
recurso a ser usado pelo Govêrno, para
evitar que o próximo Congresso e as
Assembléias Legislativas sejam hostis à
sua linha será a suspensão dos direitos
políticos".
Custa a crer, Sr, Presidente que um
homem da tradição democrática do atual
Ministro da Justiça, além do mais, pela
sua antiga filiação partidária, tenha feito
tal declaração, que equivale a uma
usurpação, a um assalto à mão armada
dos direitos dos cidadãos!...
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Triste fim a que chegou êste pobre
Brasil: o de senzala, sob o rêlho do feito!!!
Não há mais pejo em confessar tão
imorais objetivos nem em trilhar tão
escusos desvãos da ilegalidade.
A opinião pública não vale mais
nada.
O mesmo povo que serviu para
legitimar o golpe militar de 1º de abril é
hoje
desclassificado
pela
própria
revolução e posto a margem das
decisões,
como
elemento
sem
capacidade.
É o "vale tudo"; é o caminho seguro
para o partido único, para a pressão
maior, para a ditadura.
É essa a verdadeira democracia, que
o Sr. Presidente da República quer
construir? Se não é êste o seu desejo, o
seu gôsto, porque tolera que os seus
repostos conspurquem, desta maneira a
nossa Pátria?
Somos visceralmente contrários a
qualquer solução de violência para a crise
atual, mas sinceramente queremos alertar
o Govêrno para a explosão que se
aproxima, pois o povo não tolera mais
nem a fome nem o chicote.
Só há uma solução para a crise; só
há um derivativo para o desespêro do
povo: a eleição direta e secreta.
É a isso que conclamamos o
Govêrno, num esfôrço supremo para
colaborar com êle e evitar o pior. (Muito
bem) (Palmas).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Tem a palavra Sr. Senador
Dix-Huit Rosado.
O
SR.
SENADOR
DIX-HUIT
ROSADO
PRONUNCIA
DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Vivaldo Lima
Zacharias de Àssumpção
Dix-Huit Rosado.

OS

O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Esgotada a hora do
Expediente, passa-se à.
ORDEM DO DIA
As matérias constantes da pauta
estão em fase de votação. Por falta de
número ficam adiadas para a próxima
sessão.
Nada mais havendo que tratar vou
encerrar a sessão, designando para a de
segunda-feira, a seguinte:
SESSÃO EM 9 DE MAIO DE 1966
(Segunda-Feira)
1
Votação, em turno único do Parecer
nº 169, de 1966, da Comissão de
Agricultura sôbre a Indicação nº 4, de
1965 de autoria do Sr. Senador ilegível
Costa, no sentido de que a Comissão de
Agricultura realize estudos destinados á
consolidar a Legislação referente ao
sistema cooperativista do País. (Parecer
favorável á matéria constante da
Indicação).
2
Votação em turno único do Projeto
de Resolução nº 24, de 1966 de autoria
da Comissão Diretora que concede
aposentadoria
a
Thomaz
Pompeu
Lecioly Borges, no cargo de Diretor PL-1,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
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3
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 396. de 1966) do Projeto
de Lei da Câmara nº 56, de 1966 (nº 3.505A/66 na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dá
nova redação aos artigos 263 e 266 do
Código da Justiça Militar, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 295, de 2 de dezembro de
1938, e dá outras providências.
4
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 398, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
13, de 1965 (nº 170-A, de 1964, na Casa
de origem), que mantém o ato do Tribunal
de Contas denegatório de registro a
contrato-escritura de a compra e venda,
celebrado entre a Brazil Land Cattle &
Packing Co., incorporada ao Patrimônio
Nacional e Antônio Sahib.
5
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 402, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
48, de 1965 (nº 107-A, de 1961, na Casa
de origem) que mantém o ato do Tribunal
de Contas denegatório de registro a
contrato de constituição de aforamento
celebrado entre a União Federal e o
Banco de Crédito da Amazônia S.A.
6
Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 400, de
1966) do Projeto de Decreto Legislativo nº
106. de 1964 (nº 48-A, de 1963, na Casa
de origem), que mantém o ato do Tribunal
de Contas denegatório de registro a
contrato-escritura de compra e venda,
celebrado entre a Brazil Land Cattle &
Packing Co., incorporada ao Patrimônio
Nacional e João Antônio Ferreira Souto.
7
Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 401, de
1966) do Projeto de Decreto Legislativo nº
4, de 1966 (nº 199-A, de 1964 na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal de Contas, de contrato celebrado
entre a Superintendência do Plano de
Valorização a Econômica da Amazônia e
a Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública.
8
Discussão em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 396, de 1966) do
Projeto de Resolução nº 21, de 1966. que
suspende a execução do artigo 3º da Lei
Constitucional nº 13, de 23 de março de
1965, do Estado de Minas Gerais.
9
Discussão em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 397, de
1966) do Projeto de Resolução nº 22 de
1966, (que suspende a execução dos
artigos 188 e 189 do Decreto-Lei nº 311,
de 31 de dezembro de 1942, do Estado
do Rio Grande do Sul.
10
Projeto de Resolução nº 26 de 1966, de
autoria do Sr. Senador José Ermírio, que
altera disposições do Regimento Interno.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Está encerrada a; sessão.
(Levanta-se á sessão ás 16 horas).
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SECRETARIA DO SENADO FEDERAL

ATO DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 27 DE 5 DE MAIO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Avelã
Fonseca de Souza, Auxiliar de Portaria,
PL-10, para ter exercício na Portaria.
Secretaria do Senado Federal. em 5
de maio de 1966. – Evandro Mendes
Vianna – Diretor-Geral.
EDITAL
A Secretária da Comissão de
Inquérito, designada pela Portaria número
9, de 14 de abril de 1966, do Exmo. Sr.
Primeiro Secretário do Senado Federal,
em cumprimento de ordem do Sr.
Presidente e tendo em vista o disposto no
parágrafo 2º, do art. 226, da Resolução 660 (Regulamento da Secretaria do
Senado), cita, pelo presente Edital o Sr.
Hélio Chaves, Auxiliar de Secretaria
Substituto FT-5, para, no prazo de 30
(trinta) dias, a partir da publicação dêste,
comparecer no 22º andar do Anexo do
Senado, sala 9, a fim de apresentar
defesa escrita dentro de 10 (dez) dias, no
Processo Administrativo a que responde,
por abandono de cargo, sob pena de
revelia.
Brasília, 5 de maio de 1966. –
Zuleíka de Castro Monteiro – Secretária.
EDITAL
A Secretária da Comissão de
Inquérito, designada pela Portaria nú-

mero 8, de 14 de abril de 1966, do Exmo.
Sr. Primeiro Secretário do Senado
Federal, em cumprimento de ordem do
Sr. Presidente e tendo em vista o disposto
no parágrafo 2º, do art. 226, da
Resolução
6-60
(Regulamento
da
Secretaria do Senado), cita, pelo presente
Edital o Sr. Mario Jager, Auxiliar de
Limpeza, para, no prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da publicação dêste,
comparecer no 22º andar do Anexo do
Senado, sala 9; a fim de apresentar
defesa escrita dentro de 10 (dez) dias, no
Processo Administrativo a que responde,
por abandono de cargo, sob pena de
revelia.
Brasília, 5 de maio de 1966. –
Zuleika de Castro Monteira – Secretária.
EDITAL
A Secretária da Comissão de
Inquérito, designada pela Portaria número
7, de 11 de abril de 1966, do Exmo. Sr.
Primeiro Secretário do Senado Federal, em
cumprimento de ordem do Sr. Presidente e
tendo em vista o disposto no parágrafo 2º,
do art. 226, da Resolução 6-60
(Regulamento da Secretaria do Senado),
cita, pelo presente Edital o Sr. Vicente
Carlos de Lima, motorista Substituto, FT-5,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir
da publicação deste, comparecer no 22º
andar do Anexo do Senado, sala 9, a fim
de apresentar defesa escrita, dentre de 10
(dez) dias, no Processo Administrativo a
que responde, por abandono de cargo, sob
pena de revelia.
Brasília, 18 de abril de 1966. –
Zuleika de Castro Monteiro – Secretária.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL
3ª REUNIÂO REALIZADA NO DIA 5 DE
MAIO DE 1966
Aos cinco dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e sessenta e seis, às
dezesseis horas, na Sala das Comissões,
sob a presidência do Senhor Senador
Zacarias de Assumpção, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Oscar
Passos, Silvestre Péricles, Sigefredo
Pacheco e Dix-Huit Rosado, reúne-se a
Comissão de Segurança Nacional.
Deixam de comparecer, com causa
justificada, os Senhores Senadores Victorino
Freire, Irineu Rorhausen e José Guiomard.
É dispensada a leitura da ata da
Comissão anterior, e em seguida aprovada.
Ao Iniciar os trabalhos o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Oscar Passos que emite o
seguinte parecer:
– pela aprovação, com substitutivo,
do Projeto de Lei da Câmara número 94,
de 1965, que dispõe sôbre a criação de
cargos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Guerra para melhor atender
às organizações de Saúde do Exército.
Submetido o parecer à discussão e
votação é aprovado.
A seguir usa da palavra o Senhor
Senador Silvestre Péricles que opina pela
procedência do Requerimento n. 36, de
1966, de autoria do Senhor Senador
Ermírio de Morais, solicitando ao
Ministério da Guerra informações sôbre
as despesas efetuadas com tropas do
Exército, no Exterior.
O Requerimento e aprovado.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu,
Carmelita de Sousa, Oficial Legislativo,
PL-6, Secretária, a presente ata, que uma
vez aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

Comissão Especial, criada pela
aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para "Proceder ao estudo e a
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços da exportação das
matérias primas, minerais e produtos
agropecuários nacionais"
ATA DA 25ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 26 DE OUTUBRO DE 1965
Aos vinte e seis dias do mês de
outubro do ano de mil novecentos e
sessenta e cinco, às quinze horas, sob a
presidência dos Srs. Senadores Heribaldo
Vieira
e
Sigefredo
Pacheco,
respectivamente
Vice-Presidente
e
Presidente, presentes os Srs. Senadores
Attílio Fontana, José Ermírio, Relator, e
José Feliciano, reune-se a Comissão
Especial do Senado Federal, criada com
a aprovação do Requerimento nº 285, de
1965, para tomada do depoimento do
Senhor Cel. Hélio Bento de Oliveira Melo,
Presidente da Rêde Ferroviária Federal S.
A., que comparece acompanhado elo Sr.
Doutor Walter Pedro Bodini, DiretorSuperintendente da Rêde Ferroviária
Federal S. A. Acham-se presentes, ainda,
os senhores Lopes da Costa, José Leite e
o Sr. Deputado Josafá Borges.
Deixam de comparecer, com causa
justificada, os Srs. Senadores Argemiro
de Figueiredo e Raul Giuberti.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada e assinada
pelo Sr. Presidente, vai à publicação.
Dando início aos trabalhos, o
Senhor Presidente convida o depoente a
tomar assento á mesa e, em seguida,
concede-lhe a palavra para que comece
a sua exposição sôbre as assuntos
constantes termário elaborado pelo Sr.
Relator.

Com a palavra, o Sr. Coronel Hélio
Bento de Oliveira Melo, Presidente da
Rede Ferroviária Federal S. A., dá início à
sua explanação finda a qual passa a ser
interrogado pelo Senhor Relator da
Comissão, Senador José Ermírio de
Moraes. Nesta altura dos trabalhos,
devidamente
autorizado
pelo
Sr.
Presidente, passa a participar dos
debates o Sr. Dr. Walter Pedro Bodini
que, no ensejo, tem oportunidade de
responder a quesitos formulados pelos
Srs. Attilio Fontana e José Ermírio.
Concluídas as indagações ao
convidado, o Sr. Presidente agradece ao
Presidente da Rede Ferroviária Federal S.
A. pelo seu comparecimento e determina
que o apanhamento taquigráfico dos
debates passe a fazer parte integrante da
presente ata, juntamente os dados
apresentados, sendo publicados, como
anexos, no Diário do Congresso Nacional.
O Sr. Senador Sigefredo Pacheco,
na Presidência dos trabalhos, às
dezessete horas e trinta minutos, encerra
a presente reunião, e, para constar, eu, J.
Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, lavrei a presente ata que, uma
vez lida, aprovada e assinada pelo Sr.
Presidente, vai à publicação.
Publique-se.
Em 26 de outubro de 1965. –
Senador Sigefredo Pacheco, Presidente.
ANEXO À ATA DA 25ª REUNIÃO,
REALIZADA EM 26-10-65, ÀS 15:00
HORAS.
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA
PELO
SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSAO.
Integra do apanhamento Taquigráfico
referido na ata
Presidente: Presidiram a presente
reunião os Srs. Heribaldo Vieira e
Sigefredo Pacheco.
Relator: Senador José Ermírio.
Convidado: Coronel Hélio Bento de
Oliveira Melo, Presidente da Rêde
Ferroviária Federal S. A.
O SR. PRESIDENTE (senador
Heribaldo Vieira): – Declaro abertos os
trabalhos de nossa reunião.
Dispensada a leitura da ata, a
requerimento do nobre Senador Jose
Ermírio, Relator, dou-a como aprovada.
Encontra-se entre nós o Dr. Hélio
Bento de Oliveira Melo, Presidente da
Rêde
Ferroviária
Federal
S.
A.,
atendendo convite desta Comissão para
aqui prestar esclarecimentos referentes à
matéria do temário que lhe foi oferecido e
que se refere à situação das Estradas de
Ferro pertencentes a essa Rêde.
O temário compreende os serviços de
locomoção, tração, conservação de vias
permanentes, novos traçados, novos
programas de expansão e de fretes, nos
últimos 18 meses e outras matérias
correlatas a esta Comissão, pelo que darei
a palavra a S. Sª para fazer a exposição
que pretender, reservando para, no final,
dar a palavra ao Relator e outros Srs.
Senadores que desejem fazer as
interpelações que acharem conveniente.
Tem a palavra o Dr. Hélio Bento de
Oliveira Mello.
O DR. HELIO BENTO DE OLIVEIRA
MELO (não foi revisto pelo orador): – Sr.
Presidente,
preliminarmente
quero
agradecer a V. Exª. a oportunidade
concedida à Direção da Rede Ferroviária de
expor, perante tão ilustre órgão técnico,
alguns dos problemas da emprêsa que no
momento dirigimos. Nossa exposição inicia
relembrando o objetivo desta Comissão,
que é o de proceder ao estudo e à
coordenação de medidas tendentes ao
contrôle de preços de exportação de
matérias-primas, minérios e produtos
agropecuários nacionais.
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Posteriormente, em correspondência
que tivemos a honra de receber Sr.
Presidente deste órgão, verificamos que,
em particular, os aspectos que mais
interessariam seriam os seguintes: (Lê)
"a situação das Estradas de Ferro
pertencentes a esta Rêde – locomoção e
tração – conservação da via permanente
– novos traçados e novos programas de
expansão – alta de fretes nos últimos 18
meses."
1.0 Quadro da situação encontrada
A Rêde Ferroviária Federal, em
embargo
das
razoáveis
melhorias
introduzidas em sua estrutura e métodos
de trabalho, ao longo dê seis e meio anos
de existência empresarial, era atingida, ao
término do 1º trimestre do último
exercício, com a mais sombria das
perspectivas, inteiramente envolvida pelo
vertiginoso crescimento do custo dos
componentes de suas despesas, que
atingia a nível muito além de um limite
máximo razoável.
A política administrativa imposta à
Empresa,
por
influência
superior
irrecorrível, conjugada com pressões
quasi ininterruptas de entidades de classe
e grupos organizados e atuantes, era
decorrência da subordinação ao quadro
político-social até ali dominante.
Aquela fase da vida da Rêde
Ferroviária registrava, assim, a marca
evidente de uma conjuntura deformada,
com os mais nocivos reflexos sôbre seus
balanços gestoriais, onerados, de um
lado, por considerável número de
compromissos
extra-empresariais
e
debilitados, por outro, pelas mais severas
e injustas limitações em sua política
tarifária.
Além disso, com repercussão direta
sôbre os custos operacionais, o surto
inflacionário reduzia, com aceleração
crescente, a capacidade aquisitiva dos
recursos disponíveis, degradando os
valores
inicialmente
orçados
e
minimizando a possibilidade de inversão
nos itens programados, mesmo nos de
maior essencialidade.
O quadro da situação interna da
RFFSA, nos últimos meses do Govêrno
passado, assim se poderia, em síntese,
caracterizar:
1) Contrôle deficiente, quando não
inexistente,
das
atividades
administrativas, industriais e comerciais,
relativamente às Unidades de Operação
(Estradas
isoladas
e
Sistemas
Regionais), pela falta material de tempo
disponível, por parte da sua direção,
solicitada
e
pressionada,
constantemente, de cima para baixo e
de baixo para cima, ao exame das mais
anômalas imposições.
2) Administração salarial com
distorções flagrantes, conseqüentes de
acôrdos firmados com excesso de
liberalidade, estimulando, não raro, a
inversão da hierarquia funcional, com o
esmagamento
dos
níveis
de
remuneração, tratamento igualitário de
situações
inteiramente
desiguais
perplexidade e desestímulo da maioria
dos titulares de funções de chefia e
supervisão, fatores esses que se
refletiam ainda no comprometimento da
disciplina.
O Agente de Estação, por exemplo,
de uma Estrada, onde corre um trem por
dia, tinha direito á mesma remuneração
que o de uma Estrada onde correm 600
trens por dia. (Lê)
3) Exploração ferroviária gravemente
comprometida pelas freqüentes paralisações
do tráfego, sob qualquer pretexto,
prejudicando as atividades fundamentais
dos
grandes
centros
urbanos,
o
transporte destinado às indústrias de
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base e de matérias-primas e produtos de
exportação.
4)
Produtividade
operacional
diminuída, inclusive pela ìmobilização de
significativa parcela do parque de
equipamento
móvel
sôbre
trilhos,
particularmente do material de tração,
quais que inteiramente à míngua de
peças sobressalentes.
Durante os últimos 24 meses
anteriores a março, não entrou, no Brasil,
uma peça sobressalente de locomotiva
Diesel elétrica, Um equipamento dêsse
tipo é de custo vultoso. Uma Iocomotiva
Diesel elétrica, de 1.800 cavalos, hoje,
custa quase 300.000 dolares.
Só na Central do Brasil havia 28
dessas locomotivas paralizadas por falta
de peças elementares.
5) Arrecadação prejudicada pelo
sistema tarifário, subvencionando tôda a
sorte de transporte inclusive o do minério
de ferro para exportação, atingindo,
assim, de maneira implacável, a atividade
comercial da Emprêsa.
O minério de ferro de exportação em
março de 1964 obteve dois mil cruzeiros
por tonelada-FOB e no Pôrto do Rio de
Janeiro quinhentos e cinqüenta cruzeiros.
A taxa cambial é o último elo na
exportação de minério é que diz respeito
ao preço FOB.
Essa taxa cambial havia sido
incrementada num período dos dois
últimos anos ou pouco mais na ordem
530% e a tarifa do minério de ferro havido
sido incrementada no exato período de
210%.
A diferença é de 340 ou 320%: foi
para o bõlso de alguém, não, porém, do
Governo Federal que tinha que cobrir
maiores deficits, com maiores recursos,
como, por exemplo, o déficit sempre
crescente, da Rêde Ferroviária Federal.
O SR. RELATOR (senador José
Ermírio): – As mercadorias que
dependiam de transporte sofreram
também aumento de preço.
O DR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO:
–
Exatamente.
Terei
oportunidade de mostrar, mais adiante,
um quadro geral da evolução das tarifas
de mercadorias de exportação. (Lê)
6) Compromissos financeiros de
elevado porte – de cêrca de quarenta
bilhões de cruzeiros – relativos a
exercícios anteriores, envolvendo o
Instituto de Previdência, bem como
credores nacionais e organizações de
crédito do exterior.
Só aos Institutos de Previdência, em
1964, pagamos cêrca de onze e meio
bilhões de cruzeiros de atrasados.
Fizemos uma composição com os
Institutos de Previdência para encaparmos
á correção monetária, porque, era provável
que os onze e meio bilhões de cruzeiros
fôssem projetados para os vinte e tantos
bilhões. Conseguimos, assim, que os
Institutos nos facultasse o pagamento dos
atrasados, retidos pela Rede Ferroviária
Federal, em parcelas mensais de
seiscentos milhões de cruzeiros, o que vem
onerando, ainda hoje, as nossas fôlhas.
O SR. RELATOR (senador José
Ermirio): – Se a Rêde Ferroviária tinha
débito para com os Institutos de Previdência
ou para com particulares e os fretes do
minério de ferro foram aumentados em
quase 200%, e quem lucrou com isso não foi
a Central do Brasil, e sim outros. Pergunto a
V. Exa. quem foi que lucrou?
O SR. HÉLIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – Foram os exportadores de
minério.
Não sei se fiquei bem claro na minha
exposição, mas essa situação é anterior a
março de 1964.
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Ora, os exportadores de minérios
são aquêles que obtém as divisas para a
sua exportação e, em seguida, as
transformam em cruzeiros á taxa cambial.
De maneira que foram êles que se
beneficiaram dessa subvenção do
Govêrno. Eventualmente terão sido
beneficiados, embora em muito menor
escala, as usinas siderúrgicas nacionais,
porque a tarifa de minério é uma só para
a indústria nacional e para a exportação.
Sr. Presidente da Comissão, devo
penitenciar-me de um lapso: desde o
inicio tinha deliberado apresentar o
Superintendente Geral Comercial da
RFFSA, Dr. Válter Pedro Bodini. Êle está
aqui porque achei que ele seria o mais
indicado para essa assessoria, dada a
natureza da matéria que aqui Teria que
ser tratada, possivelmente no período
dedicado as perguntas que os Srs.
Senadores farão a honra de formular, o
Dr. Walter Pedro Bodini terá oportunidade
de também responder, prestando sua
colaboração.
Referi-me
aos
compromissos
financeiros de elevado porte que estamos
procurando honrar, inclusive relativos ao
pagamento de dividas anteriores, a
estabelecimentos de crédito no exterior.
No Brasil, o quadro era, realmente,
desanimador. Parece que não havia a
preocupação
de
honrar
esses
compromissos com o estrangeiro, quando
nos achamos, inclusive porque tivemos
essa experiência em outras emprêsas,
que o atendimento a êsses compromissos
é o fator fundamental para a manutenção
do credito. Em outras emprésas
importantes do Governo a que prestamos
nossa e colaboração, durante mais de
quatro anos, verificamos que havia uma
verdadeira
mística
em
tôrto
do
pagamento das dividas, não só do
principal,
como
dos
juros,
aos
estabelecimentos de crédito de que
obtivéramos financiamento, porque isso
significava a manutenção dèsse crédito e,
portanto, a obtenção de recursos tôda vez
que fôssem necessários para novos
investimentos, para atender programas de
expansão, etc.
Na
Rêde
Ferroviária
Federal
procuramos também estabelecer essa
mística de que nossas dividas devem
ser pagas até por habilidade, se não
fôsse por outra razão mais nobre, do
contrário perdemos nosso crédito no
exterior. (Lê:)
7) "Deficit" de gestão, como
decorrência fatal, para o exercício de
1964, em expectativa no mês de março,
da ordem de 443 bilhões de cruzeiros,
mesmo que, na melhor das hipóteses,
novas liberalidades não fôssem impostas
á direção da Emprêsa.
Deficit em expectativa, repito. E
mesmo que nenhuma novidade houvesse
relativamente a concessões, ele se
situaria no nível dos Cr$ 400.443.000. A
Rêde Ferroviária encerrou seu balanço de
1964 com um déficit de Cr$ 241.000.000,
praticamente a metade do que se
configurava como certo ao fim do primeiro
trimestre do mesmo exercício. Em
seguida darei uma notícia deixando
também os detalhes para a parte das
perguntas. (Lê:)
LOCOMOÇÃO E TRAÇÃO
Em 1964, com um total de 1.742
locomotivas em tráfego, das quais

831 são diesel-elétricas e 32.692 vagões
em tráfego, a RFFSA realizou transporte
muito superior ao do decorrer do primeiro
ano de sua criação (1958) quando
contava com um total de 3.006
locomotivas, das quais 527 diesel
elétricas e 37.467 vagões.
A Rêde Ferroviária Federal foi
organizada em outubro de 1957 e,
realmente, começou a funcionar como
emprêsa em 1958.
Êsses números evidenciam o
seguinte: os meios físicos da Rêde
diminuíram, nesse período de 57-64, de
28.000 km-tração para 26.000 Km-tração,
atingindo. Particularmente, os chamados
ramais não econômicos.
O total de locomotivas era tráfego
diminuiu, se bem que, em verdade, essa
diminuição é apenas simbólica porque o
número de locomotivas a vapor foi
substituído por locomotivas “diesel”
elétricas e o trabalho destas, a grosso
modo, corresponde, em média, ao
trabalho de três locomotivas a vapor.
De maneira que essa diminuição
também foi benéfica.
O total de carros em tráfego
diminuiu. Isto eu não diria que havia sido
benéfico, porque, evidentemente o de
passageiros passou a ter menos
equipamento disponível. Em todo o caso,
como o transporte de passageiros, pelo
menos nos limites em que a Rede faz, e
profundamente
anti-econômico,
eu
também não considero isso uma grande
dificuldade para a Rêde.
O total dos vagões em tráfego – este
sim, e o lamentável: possuía 38.700
vagões em trafego; em 1964 32.600.
Houve, pois, diminuição de 15,6.
O pessoal empregado diminuiu, o
que, evidentemente, foi benéfico, não só
para o equilíbrio financeiro como porque
essa
diminuição
decorreu
de
aposentadorias, portanto, de empregados
que já haviam atingido determinado nível
de idade, que não aconselhava a
permanência, mesmo em _esmo_ de
produtividade. Neste _esmo período, isto
é, do primeiro ano ao último ano de
balanço
realizado
o
número
de
passageiros do interior transportado,
aumentou de 57 mil e fração para 64 mil
em número redondos, numero de
passageiros
suburbanos
aumentou
substancialmente de 273 mil e fração
para 323.600 em numero redondo.
Mercadoria transportada em tonelada útil
aumentou de 25 para 27 mil, isto é, 7,2%.
Este aumento é considerado expressivo.
A densidade de tráfego média em
tonelada por quilômetro linha aumentou
sensivelmente, de 242 para 361 mil
toneladas úteis por quilômetro linha,
incremento da ordem de 49,2%. Esta
densidade e ainda muito pequena. A
média na Rêde Ferroviária é muito
superior. Mas, as linhas que têm
densidade pequena baixam essa média.
Por isto embora o incremento de
densidade seja sensível, ainda é
pequena.
O SR SENADOR JOSE ERMIRIO
(relator): – Qual a densidade da Estrada
Santos-Jundiai.
O
SR.
HELIO
BENTO
DE
OLIVEIRA MELLO: – Posso verificar em
número exata. E’ superior a um mi-
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lhão de tonelada útil por quilômetro linha
Vossa Excelência conhece muito
bem a Jundiai, e uma estrada que se
caracteriza
por
uma
pequena
quilometragem, no divisor vai aparecer
um número muito pequeno, levantando
resultado do quociente.
São ilegível milhões e 600 mil
toneladas quilômetro úteis, por quilômetro
hora Excepcional, justamente por essa
característica.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Cêrca de dez vezes o que a
Rêde possuía o ano passado.
O DR. HELIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – Aliás, é uma notícias que eu
queria dar, não digo em primeira mão
porque é novidade que corre logo, mas
quase em primeira mão, queria dizer à
Comissão, que a Santos-Jundiaí alcançou
um superavit no mês de julho e a partir de
junho mantem-se em equilíbrio financeiro,
pràticamente.
E' bem verdade que temos a
considerar isso correspondeu a um
período de escoamento de safra, período
que poderíamos chamar de pic, foi um
resultado que nos alentou profundamente.
Já deu, incluindo a operação oleoduto,
500 milhões de cruzeiros de superavit,
palavra quase proibida, foi um entusiasmo
muito grande.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator):
–
Houve
interêsse
da
PETROBRÁS no oleoduto? Consta que
queria ficar em êle.
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELO: – existe uma
comissão estudando o assunto. A SantosJundiai queria construir a segunda linha
de Claros. Nessa oportunidade, o
problema foi levado ao Conselho Nacional
do
Petróleo
e
a
PETROBRÁS
própriamente não quis contestar direito da
Santos-Jundiai
à
operação,
mas
apresentou
alternativa
quanto
à
ampliação. Ela, PETROBRÁS, participaria
do investimento ou se responsabilizaria
por todo o investimento, uma vez que
pudesse participar da operação. Chegouse a acôrdo e não vamos abrir mão,
porque é uma válvula de segurança que
temos ali muito importante. (Lê)
Naquêle ano, 1958, a Rêde
transportou 25,7 milhões de toneladas
úteis de mercadorias (6.405 milhões de
ton/km úteis) ap passo que, em 1964, o
transporte foi de 27,7 milhões de
toneladas úteis (7.701 milhões de ton/km
úteis.)
Essa maior produtividade foi obtida
com a melhoria da via permanente,
melhor utilização e melhor rotação dos
vagões aliado ao melhor aproveitamento
das novas locomotivas diesel-elétricas
adquiridas.
As novas locomotivas e os novos
vagões encomendados em 1965, e a
melhoria dos metodos operacionais
conduzirão, em 1965, a melhores
resultados.
O reaparelhamento dos depósitos e
oficinas existentes e construção de novas
oficinas proporcionarão melhor estado
para o material rodante e de tração.
Quanto a detalhes a respeito de
oficinas e melhorias, depósitos etc.
possuo elementos que apresentarei no
momento em que fôr solicitado.
Gostaria de apresentar um quadro
dos vagos comprados de 1962 a ilegível
O quadro é o seguinte: (Lê)
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2.1. Vagões comprados de 1962 a 1965
a) Vagões de 1,00 de bitola
Adquiridos
e
recebidos

Discriminação

Adquiridos
por
receber

Em
aquisição

Total

Fechados ...........................

725

150

375

1.250

Gôndolas ............................

510

275

225

1.010

1.235

425

600

2.260

TOTAL ..........................

b) Vagões de 1,60 de bitola

Discriminação

Adquiridos
e
recebidos

Adquiridos
por
receber

Em
aquisição

Total

100

–

–

100

–

450**

880

–

450

980

Fechados .............................

150
Gôndolas ..............................
280*
TOTAL ............................

530

* Pertencentes a Particulares:
100 da COSIPA
120 da Jangada
60 da Nova Limense
** Sendo:
140 pela COSIPA
60 pela Müller
120 pela Nova Limense
130 pela Jangada
2 .2. Temos feito ainda diversos remanejamentos de vagões, entre Unidades de
Operação, para atender a demanda das safras e programas de exportação,
principalmente de: Milho, Café, Arroz e Soja.
2.3. Existem atualmente no tráfego de minério 2.034 vagões especiais, assim
distribuídos.
EFCB ..................
Muller ..................
Jangada ..............
CSN ....................
CSN ....................
EFCB ..................
EFCB ..................

535
60
120
350
270
125
139

EFCB ..................
EFCB ..................
COSIPA ..............

195
140
100
2.034

de 70 tons. de capacidade com menos de 10 anos
de 72 tons. de capacidade com menos de 5 anos
de 72 tons. de capacidade com menos de 1 ano
de 75 tons. de capacidade com menos de 18 anos
de 70 tons. de capacidade variável
de 70 tons. de capacidade com menos de 1 ano
de 54 tons. de capacidade para mais de 30 anos e
para uso variado
de 54 tons. de capacidade com mais de 20 anos
de 60 tons. de capacidade com mais de 10 anos
de 72 tons. de capacidade em recebimento

2.4. Locomotivas Adquiridas
Ano
1962 ..........

Bitola
1,00
110 *
1,60
10 **
1963 ..........
1,60
45 ***
1965 .....................................................

Em processo de aquisição:
69 para EFCB bitola
1,60
100 para RFFSA bitola 1,60

* Sendo 56 GM GL-12 (18 para RMV e 38 VIFER)
54 U 13 B (para a EFL)
** Sendo 10 ALCO 1800 (para a EFCB)
*** Sendo 45 SD 18 – GM (para a EFCB)
(1) No período de 1963 a 1965. removeu-se várias locomotivas entre as U. O., a
fim de atender programas de safra e de exportação.

São vagões que estão sendo
adquiridos pelas companhias e estão em
contrato de circulação, no caso, com a
Central do Brasil, mediante um desconto
tarifário da ordem de 15%. Dêsse modo,
Senhores Senadores, temos de vagões de
bitola larga, adquiridos nesse período, 530,
e estão a em aquisição 450 vagões, sendo
140 para a COSIPA, 60 para o grupo da
Müller, que possue jazidas nos arredores
de Congonhas, 120 da Nova Limense e
130 da Jangada, que é uma das seis
companhias co-irmãs do grupo da ICAN.
Essa encomenda de 450 vagões
está feita e, tão logo seja entregue ao
tráfego, irá permitir um maior incremento
na exportação de minérios de ferro
através do pôrto do Rio de Janeiro. E, de
passagem, poderia dizer que êste ano,
em números bastante conservadores,
ainda se deve atingir, na exportação, o
montante e dois bilhões e seiscentos
milhões de toneladas, que será escoado
através o pôrto do Rio de Janeiro. E' bem
verdade que a média mensal dos últimos
meses tem sido da ordem de perto de
trezentas mil toneladas mensais, então,
passaremos a ter uma exportação da
ordem de três milhões e seiscentas mil
toneladas anuais, o que corresponde
mais ou menos, à metade da Companhia
Vale do Rio Doce.
Com o minério distribuído ao
abastecimento das indústrias siderúrgicas
domésticas no mercado, este ano, sobe a
4,5 milhões de toneladas.
Com esta injeção, digamos assim, de
vagões apropriados, de bitola larga,
pertencentes aos exportadores, podemos
exportar êsse nível de 300.000 toneladas
mensais.
Temos
feito
ainda
diversos
remanejamentos de vagões entre Unidades
de Operação, para atender à demanda das
safras e programas de exportação,
principalmente de milho, café, arroz e soja.
Aliás, uma das finalidades da Rede é poder
ter essa flexibilidade, êsse comando, em
relação às diversas Estradas, de utilizar,
conforme as necessidades que se
evidenciem, os vagões de uma em outra ou
outras, respeitadas, é lógico, as bitolas.
Posso citar a Paraná-Santa Catarina, que o
está exigindo, a Viação Férrea do Rio
Grande do Sul, que exigiu muito, êste ano,
refôrço de vagões.
Existem, atualmente, em tráfego de
minério de ferro, 2.034 vagões especiais,
assim distribuídos: (Lê)
900 locomotivas particulares. Dessas
900 locomotivas particulares, 620 são da
Siderúrgica; 100 da COSIQA as outras
180 são da Muller e Jangada. (Exibe
gráfico).
Só recebemos os vagões em
condições de trafegar senão haveria
dificuldade e seria uma fonte de atritos,
quando fôssemos fazer reparações para
manutenção.
Locomotivas adquiridas em 1962 –
110. Cinqüenta e seis da General Motors
e 54 da U 13 B para a Estrada de Ferro
LeopoIdina. Dez ALCO para a Estrada de
Ferro Central do Brasil de 1.800 cavalos.
Em 1963 foram adquiridas 45
locomotivas de bitola larga para a Estrada
de Ferro Central do Brasil.
Estamos tentando no momento uma
aquisição de 100 locomotivas de bitola
métrica e 69 locomotivas de bitola larga.
Dessas 69,49 são locomotivas de 1.800
cavalos e as 20 restantes são locomotivas
de 500 a 600 cavalos.
A aquisição das 100 locomotivas de
bitola
métrica
será
através
de
concorrência pública. Uma das condições
exigidas para a inscrição, será, da
proposta, constar o financiamento.
As 60 locomotivas de bitola larga
já estão em negociação, em fase
final de concretização. Para tanto, o
Banco de Exportação e Importação
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já está analisando nossa solicitação de
financiamento.
Quanto à conservação da via
permanente, é muito importante, embora,
para a Rêde Ferroviária Federal fique um
pouco na penunmbra essa atribuição.
(Lê:)
Anualmente, em média, a RFFSA
aplicadas suas várias Unidades de
Operação, de 20%a a 25% do total das
suas
despesas
de
custeio,
na
conservação das suas instalações fixas
(via
permanente,
edifícios
e
dependências,
sinalização,
comunicações, etc).
A conservação da via permanente,
pelos métodos convencionais, ou por
meio de serviços mecanizados tem sido
incentivada e melhorada de ano para
ano, o que tem permitido melhor
estabilidade
para
os
trens
em
movimento, menor número de acidentes,
maior segurança e aumento da
velocidade comercial.
Afinal, é nosso objetivo aumentar o
rendimento comercial porque, é sinal de
que há aumento da produtividade global
na Estrada de Ferro.
Para dar uma idéia, a Estrada de
Ferro Pará-Santa Catarina, com cerca de
três mil e tantos quilômetros, renovou dois
terços dessas linhas, praticamente dois
mil quilômetros de linha. Só não renovou
aquêles trechos de vastíssima densidade
de tráfego e aqueles outros que serão
remodelados, que no momento atual não
justifica um investimento.
A Estrada de Ferro Paraná-Santa
Catarina está necessitando reforçar o
seu orçamento. Estou fazendo força
para atender a sua velocidade de
trabalho para a sua recuperação, pois a
sua direção é muito entusiasta. Vou
fazer ginásticas para poder atender a
um excesso que êles embalaram,
fazendo um pouco mais do que estava
previsto. Mas antes isso do que fazer o
contrário. E' verdade que tem um limite,
devido aos pequenos recursos, mas
dentro da faixa poderemos colaborar
com o seu orçamento. (Lê):
Os equipamentos adquiridos para a
conservação da via permanente já
permitiram
a
organização
e
o
funcionamento
de
varias
turmas
motorizadas
e
mecanizadas
que
mantém em bom estado as linhas
que, em virtude da mais alta freqüência
de trens ou maior densidade de tráfego
já foram completamente reformados
e aparelhados com trilhos novos, lastro
de pedra britada e refôrço da
dormentação de 1.400 ou 1.500 para
1.8000 dormentes por km.
Em 1964, dentro do valor total da
despesa de custeio (326 bilhões de
cruzeiros) a via permanente foi atendida
com a parcela de 77 bilhões de cruzeiros.
Desta parcela, só na EFCG foram
aplicados 23,7 bilhões de cruzeiros.
Desta parcela, só na Central do
Brasil, foram aplicados, em números
redondos, vinte e quatro bilhões de
cruzeiros. A Central apresentava,
principalmente nas linhas de subúrbio,
uma situação muito séria – dormentação
podre, linhas soltas e
com a
possibilidade da sucessão de acidentes,
justamente em trechos congestionados,
em que o trafego do subúrbio é
feito, simultâneamente, com o tráfego
de minérios e de mercadorias em
geral.
Hoje, conseguiu a Central melhorar
bastante as linhas de subúrbio, e os
índices
de
acidentes
diminuíram
consideravelmente.
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Quanto aos novos traçados e novos
programas de expansão, temos a
seguinte situação. (Lê):
Nas linhas existentes (Variantes
mais importantes nas principais zonas de
produção).
V.F.R.G.S.: Pedras Altas. na linha
Cacequi – io Grande, conclusão prevista
em dois anos;
Assume a presidência o Sr. Senador
Atílio Fontana.
Santa Maria-Canabarro – a concluir
dentro de 2 anos;
Arroio do Só-Ramiz Galvão –
estudada.
R.V.P.S.C.:
Joaquim
Murtinho
Jaguariaiva-Fabio
Rêgo
(agora
concluída);
Curitiba-Passaúna – A ser iniciada
(conexão com o Tronco Sul).
E.F.N.O.B.: entre Lins e Araçatuba
(alguns trechos concluídos);
Campo Grande – desvio da cidade
Nôvo páteo (iniciada)
R.V.C.O.: Divinópolís-Costa Pinto
(em vias de inauguração).
A R.V.C.O. hoje compreende a
antiga Rêde Mineira e a Estrada de Ferro
Goiás. E para efeito, únicamente, de
administração, a Estrada de Ferro BahiaMinas. Deve ser inaugurado o seu
alargamento no dia 29, sexta-feira. Foi
marcada a inauguração várias vezes,
havendo o honrado Presidente da
República demonstrando interêsse em
comparecer, que não pode fazer. De
maneira que o próximo dia 29 foi
marcada, definitivamente, para essa
inauguração. Ela passará da bitola de
0,76m para 1.0m (a famosa bitolinha da
Rêde Mineira) obra essa que se arrastava
há 19 anos, sendo que, práticamente,
50% dessa obra foi concluída a partir de
abril de 1964. Com isso a antiga Rêde
Mineira – atual Centro-Oeste – vai ter u'a
possibilidade de escoamento mais fácil do
seu principal produto, que é ferro gusa,
para exportação pelo Porto de Angra dos
Reis.
Temos o trecho Andrelândia-Barra
Mansa (em estudos).
Será êsse também um nôvo traçado
para a Centro Oeste.
O total, provàvelmente terá sido
fornecido pelo Diretor da Central que,
anteriormente,
esteve
prestando
esclarecimentos a esta douta Comissão.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(Relator): – Recebemos, ontem, o Sr.
Diretor da Central, que muito nos
esclareceu a respeito da política
ferroviária nacional.
O SR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Não sei se o Diretor da Central
terá dado enfase a uma variante que
consideramos de suma importância e que
e o Ramal de São Paulo com a conclusão
de variante parciais.
Há também, na Linha do Centro o
trecho Esperança-Rio Acima Sabará, que
terá a sua bitola alargada.
Essa obra foi paralizada há cêrca de
5 anos. O Govêrno investiu muito
dinheiro. Não tenho, aqui, a ordem de
grandeza que, de resto, não seria
relevante pois que seria cifrado em
moeda daquela época. Mas, digamos, há
10 anos em têrmos físicos, já terá
executado mais de 50% da infraestrutura, inclusive na abertura de toneis,
de aterros, de portos etc.
Consideramos essa variante muito
importante
porque
vai
efetuar
o
escoamento do minério de tôda aquela
zona, passando pela Região de
Esperança, rio acima, até Sabará; se não
me engano, cerca de 70km em relação ao
trajeto pela variante com Paraopeba e
descongestionando aquela região de Belo
Horizonte, são cêrca de 400 vagões por
dia, de minérios. O acesso então, do
trecho do Quadrilátero Ferrífero ao Rio
de
Janeiro,
ao
pôrto
do
Rio,
anteriormente, como, eventualmente,
amanhã alguma pessoa poderá construir
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a baía de Sepetiba, será muito fácil, em
linha de bitola larga, com CTC, em tôda a
extensão, e, talvez, no trecho mais critico.
Barra do Pirai até o Rio, com linha dupla.
Nessas condições, com bitola larga,
com CTC, com linha dupla, não temos
dúvida de que a Central do Brasil tem
capacidade potencial de transportar
minério de ferro muito acima do que se
tem normalmente.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Aliás, o Diretor da Central do
Brasil trouxe um dado precioso a esta
Comissão: a Central, (começando a
modificar-se, pode atingir a 18 milhões de
toneladas!
O SR. DR. HÉLIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – Isso é fundamental,
como
os
Srs.
Senadores
estão
convencidos, certamente muito antes de
nós. Somos novos na Rêde Ferroviária.
Temos 14 meses de sua direção.
Conseguimos carrear para a Rêde maior
volume de transporte. O transporte de
minério de ferro, considerado item
importantíssimo para nossa política de
recuperação da Rêde. Na Central do
Brasil houve, aumento substancial. Êste
ano como disse, batemos os records
anteriores de transporte conseguindo de
70 a 80 mil toneladas ao mês. Já estamos
aumentando nossa capacidade de
transporte de 200 mil toneladas para 300
mil, aproximadamente. Verdade seja dita,
isto não foi obtida exclusivamente pela
melhoria de Central do Brasil, em boa
parte, se deve creditar a melhor
administração do Porto do Rio de Janeiro,
onde se trabalha com mais disciplina,
mais ordem. Passamos, assim a dar
rendimento
muito
maior,
fazendo
embarques de minério com maior
velocidade. Temos uma carreta de
transporte de 2 mil toneladas e está em
via de ser instalada uma de 4 mil
toneladas. Uma série de melhorias
executadas está permitindo embarcar em
nossos vagões nossas composições com
maior rapidez aumentando a rotação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÌRIO
(Relator): – A informação que temos e
que a rotação é de 3.6.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA MELO:
– Ainda é muito. A Vale do Rio Doce deve
fazer isto em dois dias, na mesma
distância.
Conseguindo
diminuir
a
rodação, iremos atingir índices muito mais
expressivos.
Na E.P.C.B. – General Carneiro
Matozinhos-Sete Lagoas, prossegue o
aumento da bitola. É uma zona de bitola
estreita para Corinto, Montes Claros, Sete
Lagoas em direção de Pirapora. Vai ser
feita a ligação a Brasília. É um pouco
remota, porque a ligação por Pires do Rio
terá prioridade.
Na Leopoldina, temos: Campos
Elísios-Ambaí, em conclusão. Em seis
meses dará acesso em bitola mista à
Refinaria Duque de Caxias. Esse variante
terá no futuro, uma finalidade muito
interessante se fôr realizado um projeto
muito importante que existe em cuja
elaboração foram gastos cêrca de 100
milhões de cruzeiros que é o projeto do
nôvo cais de saneamento do Rio de
Janeiro.
É projeto muito bem feito ao que me
pareceu, pois não tomei parte mas fui
obrigado a apreciá-lo porque quando fui
Diretor Geral do NOCS verifiquei que
alguns recurso foram canalizados para
êsse projeto Daí a necessidade de
conhecimento do projeto, contas, e
verifiquei que e serio, muito bem feito.
Éle dobra ou triplica aquela Avenida
da Brasil, terá o cais de saneamento
recupera áreas, coloca diversas indústrias
em plena potencialidade e no diz respeito
ao programa ferroviário, que essa variante
a Campos Elísios-Ambaí fôsse pela orla

marítima definitivamente se afastando do
congestionamento do subúrbio do Rio de
Janeiro, quer pela linha atual, a do centro,
quer pela auxiliar, em demanda do porto
do Rio de Janeiro, permitindo a
construção de um pátio de grande
extensão, conjugado com o sistema
rodoviário.
Esse conjunto, com a ponte RioNiterói, que a Comissão do Ministério da
Viação chegou à conclusão de que
realmente que vai ter a sua diretriz
concluída na Ponta do Caju, tudo isso
conjugado, o sistema rodoviário, o
sistema ferroviário e a ligação Rio-Niterói,
com pátios adequados e modernos, tenho
a impressão de que seria o futuro do
Estado da Guanabara e do Estado do Rio
também no que diz respeito a incremento
de
safras
para
exportação,
a
abastecimento da inferior com produtos
da própria Guanabara e do próprio Estado
da Rio, enfim, para êsse fluxo de
balanceamento de exportação, o que
seria da maior importância. Ê projeto sério
e já está feito, evidentemente exigindo
grande investimento. Tenho ideia que
seja da ordem de 200 milhões de dólares,
o protejo completo. Mas, quem sabe, o
Govêrno
conseguiria
motivar
financiamento parcial, quem sabe não se
poderia
realizar
o
grande
empreendimento tão útil à Guanabara e
ao Estado do Rio e – por que não dizê-lo?
–
afinal
para
todo
o
Brasil,
empreendimento por etapa, pois, é êle
não obriga necessàriamente a realizada
de várias obras simultâneamente. Se fôr
realizado – por exemplo – pelo cais do
Caju,
teremos
feito
escoamento
recuperação e condições de lançar novos
trilhos. Seria grande solução para ampliar
a conjugação rodo-ferroviária no Estado
da Guanabara. E se a ponte Rio-Niterói
fôr realmente pela Ponta da Caju – como
tudo indica – ter-se-á ligação com as
áreas do Rio de Janeiro. Faço o
parêntesis previsto – mas acredito seja de
interêsse da Comissão.
Na Leste Brasileiro está em
execução, em estudo final, aliás, a
variante Cruz das Almas-Conceição da
Feira.
E'
a
variante
que
objetiva
fundamentalmente acesso ao Pôrto de
São Roque, para ativar a exportação de
minério de ferro e manganês.
Pelo Pôrto de São Roque, êste
transporte e feito a duras penas, porque
faz-se o percurso via ferroviário, depois
faz-se baldeação e vai para os caminhões
e passa para a via férrea de novo. Daí
porque não podemos auferir neste
transporte de minério pelo Pôrto de São
Roque, receita tão boa quanto a
desejada,
justamente
por
estas
dificuldades.
Quando esta variante ficar pronta e o
exportador tiver seu transporte facilitado,
também teremos condições de cobrar
tarifas mais altas. (Lê:)
B – Novas Linhas (Dentro do Plano
Nacional de Viação).
Tronco Sul: Pôrto Alegre a São
Paulo, prolongando-se da São Paulo a
Brasília:
sendo:
Pôrto Alegre-Lages – em construção
avançada;
Tenho em mãos muitos detalhes a
respeito nessas obras que estão sendo
executadas pelo DNEF, sendo que este
as delega aos batalhões ferroviários do
Exercito que, simultâneamente com suas
atribuições, executam essa obra civil para
a Nação. De minha parte seu suspeito em
falar pois foi lá que aprendi muito do que
hoje sei. Mas Srs. Senadores, é preciso
que se diga a verdade, pois esses
batalhões ferroviários executam, ao
mesmo tempo, seu adestramento e
também êsse trabalho de atividade, civil
para o País em tempo de paz,
colaborando com a engenharia civil, na
realização de grandes empreendimentos.
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Realmente,
Srs.
Senadores,
reconhecemos que êsses grandes
empreendimentos sob obras que vêm se
arrastando há longos anos, isso
entretanto porque são trabalhos de
grande porte e os recursos a eles
destinados têm sido incompatíveis com
ritmo acelerado que seria necessário.
Felizmente, agora, já está em fase final.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Permita V. S.ª uma
pergunta. Gostaria de que V. S.ª nos
informasse para quando poderemos
contar com a ligação Pôrto Alegre-Lages.
O DR. HÉLIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Essa ligação esta a cargo do
DNEF e creio poder informar a V. Exa.
que deverá estar concluída em meados
do ano que vem.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Portanto já está provida, a
obra, de recursos suficientes para ser
concluída.
O DR. HÉLIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Exatamente, Senador, pois
não só o Orçamento dêste ano como o do
ano vindouro ja prevê isso, e creio que
poderei afirmar que, no Plano de
Investimentos Ferroviários, é uma das
obras que esta com prioridade e para a
qual, portanto, não faltarão recursos.
Ordem de grandeza. Poderei dar
uma ordem de grandeza: o primeiro
semestre do ano próximo.
Lages-Rio Negro-Engenheiro Bley,
trecho êste já concluído, e entregue as
operações da Rede Ferroviária Federal S.
A., em condições difíceis. Êste, porem, e
outro problema.
Pedimos a quem de direito, ao
Ministro da Viação e Obras Publicas, um
instrumento que nos permita, uma vez por
todas, regular o problema da entrega de
novos trechos a R.F.F. Entendemos que
devemos receber êsses trechos mais bem
equipados. Recebemos esses trechos e
depois temos de investir recursos do
nosso próprio custeio para poder operálos, o que agrava o nosso orçamento de
custeio. Construímos, inclusive, acessos
para esses trechos novos.
Além disso, os recebemos com
equipamento mínimo. O que acontece e
que temos de desviá-los dos outros
trechos, onde a densidade é maior, onde
estão os usuários tradicionais e portanto
com evidente prejuízo para os usuários
tradicionais (Lê:)
Lages-Rio. Negro-Engº Bley –
concluído.
Engº Bley-Ponta Grossa – em vias
de conclusão.
Ponta
Grossa-Itapeva
–
em
construção.
Conseguimos concluir o trecho
Lages-Rio Negro-Engº Bley, em têrmos
objetivos. E' preciso que haja um elenco
de condições para que um trecho nôvo
nos seja entregue. A Rêde tem que
recebê-lo, e sua obrigação.
Se não o recebe em condições, seu
deficit se agrava, ao invés de ser
atenuado, senão não haveria sentido
teórico, pois uma emprêsa só deve
ampliar-se quando tem certeza que vai
melhorar suas condições de operação.
O trecho Ponta Grossa-Itapeva. Não
tenho de memória porque é da
responsabilidade do Departamento, mas
depois podemos compulsar aqui quanto à
construção do trecho Ponta Grossa
Itapeva. (Lê:)
Itapeva – São Paulo – Campinas –
Ribeirão Preto – Pires do Rio – Pelas
ferrovias existentes: Sorocaba – Mogiana
– Centro Oeste.
Pires do Rio – Brasília – em
construção avançada, conclusão dentro
de 18 a 20 meses.
Quanto a Pires do Rio – Brasília,
tenho a impressão de que ficara
concluída, até fim de 1966.
Ainda há pouco, mandei um
assessor meu ao Batalhão Ferroviário,
para colher elementos quanto à pers-
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pectiva de conclusão daquele trecho.
Temos de o saber, a fim de tomarmos as
providências necessárias, porque, o fato
constitui, para Brasília, grande aspiração.
O transporte ferroviário chegando a
Brasília terá grande significação para esta
cidade, tanto sob o ponto de vista
psicológico como sob o ponto de vista
prático. (Lês)
Pôrto Alegre – Mussum – Passo Fundo –
no Rio Grande do Sul que encurta mais de
600 km o percurso atual e visa o acesso a
região da produção de trigo (em construção).
Esta é chamada a "estrada do trigo";
é estrada muito pesada.
E' uma estrada muito pesada. A
perspectiva de conclusão dessa estrada é
coisa de uns quatro anos pelo menos.
Conversando com o Dr. Marques
Viana, êle não foi mais otimista. (Lê:)
Maringá-Água, Boa-Cianorte-Guaíra,
no Paraná, visando a penetração na zona
de produção do Norte e Noroeste do
Paraná, e a conclusão do grande tronco
Santos-São
Paulo-Ourinhos-LondrinaMaringá-Guaíra para futura penetração no
Paraguai (Em conclusão entre Água Boa
e Cianorte, de Cianorte a Guaíra a
construção está paralisada).
Ponta Grossa Apucarana – no Paraná,
visando a economia de mais de 300 kms de
percurso entre a zona de produção e o pôrto
de Paranaguá (Em construção).
Susano-Ribeirão do Pires – Ligando
a EFCB á EFSJ, visando o desvio dos
trens de minério destinados à COSIPA,
com economia de percurso, e evitando a
penetração no Centro da cidade de São
Paulo (Em construção).
Tínhamos alguns recursos para
desapropriações e os transferimos ao DNEF,
cujo distrito ali está muito motivado para
realizar a obra, a curto prazo.
É muito importante para São Paulo
também.
Está em construção, também pelo
DNEF, a variante – que não seria
pròpriamente uma variante – de ligação entre
Japeri e Itagui. São trinta e tantos quilômetros,
até Mangaratiba. Haverá flexibilidade muito
maior para, através da construção de simples
desvio, chegar com o minério de ferro a atingir
embarcadouros que ali sejam construídos.
Inclusive o de Cosigua, que é a Companhia
Siderúrgica da Guanabara, que tem já um
projeto para realizar e está com o
financiamento também em bom andamento. E
também a Icone e a Nova Limense que até
parece, aliás não constitui novidade porque os
jornais têm noticiado, estão se associando.
Para nós o que interessa fundamentalmente é
que possamos transportar mais, cobrar o justo
preço e, evidentemente, nos entrosarmos à
política geral do País, e não competir com
outras empresas do Govêrno as quais
merecem nossa consideração em têrmos de
economia global do País. (Lê:)
4.2 – NOVOS PROGRAMAS DE
EXPANSÃO
Em andamento:
a) melhorias da via permanente, na
sinalização e no contrôle do tráfego
centralizado;
b) aumento de desvios, para facilitar
cruzamentos;
c) refôrço de pontes, para permitir
trens mais pesados.
Principalmente nos encontros das
pontes, a linha do centro da Central do
Brasil precisa ter algum cuidado para não
atingir a carga do trem. (Lê:)
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d) melhoria nos existentes e
construção de novos depósitos e oficinas
de vagões e de locomotivas;
e) aquisição de vagões de maior
capacidade;
Na verdade estamos com capacidade
boa de vagões. A Vitória–Minas, por exemplo,
que é de bitola estreita, possui vagões de 70
toneladas úteis, enquanto que estamos
utilizando, em bitola larga, vagões de 72
toneladas úteis. Precisamos, assim, possuir
vagões com maior capacidade para aproveitar
as vantagens da bitola larga. (Lê:)
f) padronização de freios, para
facilitar o intercâmbio do material rodante;
Posso informar à douta Comissão
que está pràticamente terminada a
padronização dos freios. Para melhor
esclarecer
à
Comissão
essa
padronização está tôda feita abaixo do
paralelo, digamos, do Rio São Francisco.
Com
a
padronização
dêsses
equipamentos estaremos habilitados ao
intenso intercâmbio de material rodante,
principalmente na ocasião das safras, o que
possibilitará um efetivo escoamento. (Lê:)
g) aquisição de novas locomotivas
diesel, para rebocar trens mais pesados;
h) recuperação de vagões e
locomotivas existentes;
i) melhoria e aparelhamento dos
serviços de comunicações;
Êsse serviço, depois de uma longa
tramitação pela CONTEL, pelo Departamento
de Correios e Telégrafos, etc., etc., etc., já está
todo aprovado. Assim, estamos com as
nossas estradas tôdas ligadas, possibilitando,
assim, uma coordenação de comando que
possibilita a adoção de decisões tempestivas.
Se não houver um sistema adequado de
comunicações na Rêde ficaremos privados
de
tomar
determinadas
providências,
representando
isso
um
tempo
de
retardamento
incompatível
com
as
necessidades que se apresentem. As
comunicações da Rêde, hoje, já são uma
realidade. (Lê:)
j) aparelhamento dos existentes e
construção de novos terminais ferroviários
como fator de melhoria na rotação dos
veículos, além das facilidades de carga e
descarga;
Êste item é fundamental; é, por
assim dizer, princípio básico de operação
ferroviária, a liberação do equipamento
móvel
nos
terminais.
Ainda
nos
ressentimos muito disso, particularmente
no caso do minério de ferro; a operação é
difícil, não só na procedência, onde o
minério é pràticamente apanhado no
quintal da casa dos mineradores, porque
não há uma concentração, um sistema
onde a composição chegasse e, em
pouco tempo, é preenchida e liberada,
corno existe em centros adiantados.
Há grandes dificuldades na zona do
Paraopeba, em colhêr a matéria-prima para
transportar. No pôrto do Rio de Janeiro, apesar
de tôdas as melhorias, o processo é ainda
deficiente, inclusive há ocasiões em que
chegam navios e temos que efetuar o
transporte em regime de "rush", como se diz; o
minério sai pràticamente da composição para
o navio, porque não há outros meios.
Estou dando exemplos de minérios,
mas posso falar em portos, como nos de
Santos, de Paranaguá e, de maneira
geral, portos do Rio Grande etc., o
aparelhamento dos terminais, de modo a
liberar as composições permitindo uma
maior velocidade, o que já é principio
básico de operação ferroviária. Vamos
persegui-lo com tenacidade. (Lê:)
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k) melhor utilização das novas linhas
a serem entregues ao tráfego.
Já me referi a êste aspecto. A
entrega tem que ser feita com maior
rapidez, com mais equipamento ou,
pelo menos, com os elementos
indispensáveis, para que possamos
fazer a entrega sem o sacrifício das
linhas existentes.
Os programas visam: (Lê:)
1º a conquista de maior transporte
ferroviário de mercadorias gerais;
2º o incremento da exportação do
minério pelos portos do Rio de Janeiro e
da Baía de Sepetiba;
3º a operação mais eficiente e mais
econômica;
4º o aumento de velocidade
comercial sem prejuízo da segurança;
5º o aprimoramento do serviço
rodo-ferroviário e a constituição dos
transportes em "containers".
Ou outro tipo qualquer de conjugação
ferroviária, mais evoluído do que o alto trem,
que como o caminhão vai por inteiro
carregado por cima da plataforma. É uma
composição que, na primeira etapa serve
mais para fins promocionais, mas – é
um
desperdício
no
transporte
dos

caminhões. A conjugação mais moderna
são os depósitos bitolados.
O
SR.
SENADOR
ATTÍLIO
FONTANA: – Pelo noticiário da imprensa
tomei conhecimento de que estão
iniciando o transporte de carreta.
O SR. HÉLIO OLIVEIRA NETO: –
Exatamente. Estamos fazendo isto, em
convênio com a Paulista. É um dêstes
tipos de conjugação que irá aperfeiçoar o
transporte entre Rio e São Paulo.
O SR. SENADOR ATTÍLIO FONTANA:
– Sem dúvida dará bons resultados. Sou
cliente da Rêde Paraná–Santa Catarina.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA
MELLO: – E milho?
O SR. SENADOR ATÍLIO FONTANA: –
Milho, não. Banha, suínos, trigo etc.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA MELLO: –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegamos
aqui ao item da comparação das tarifas
aplicadas no transporte de matérias-primas,
minerais e produtos agropecuários nacionais
exportáveis, em março de 1964 e em outubro
de 1965.
Êsses quadros vão ficar na Comissão
Especial. Vou dar alguns "flashes", porque a
leitura de tudo seria cansativa para V. Exas.,
não para mim, que estou à disposição.
Primeiro, temos o café: (Lê)

1 – CAFÉ

Estrada

R V P S C.................
E F S J......................
E F C B.....................
E F L.........................
V F C O.....................

Percurso
Médio KM

754
74
428
384
533

Na Central do Brasil, percurso médio
de 428 quilômetros, houve um aumento
substancial, de 2.120 para 11.4260!
O café era muito barato, deu um pulo
de 2.120 para 11.460 houve um aumento
da ordem de 441%.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Desejaria fazer uma
pergunta. Por exemplo, no Paraná – Sta.
Catarina, um saco de cimento, custa mais
caro do que na Central. Porque isto?
O DR. HÉLIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – Com sua licença, é assunto
que o Superintendente Comercial pode
esclarecer.
O DR. WALTER PEDRO BODINI: –
Isso existia antes que a Rêde Ferroviária
Federal fizesse a integração de suas
tarifas. Era uma anomalia que a Rêde já
corrigiu.
Quando
na
Superintendência
recebemos a incumbência de sanear o
problema tarifaria da R.F.F.S.A. uma das
anomalias era essa: para a mesma
região geo-econômica um produto era
transportado por tarifas das mais
variadas, nas diversas ferrovias da
emprêsa.
Hoje, um saco de cimento produzido
em Belo Horizonte, destinado a qualquer
centro consumidor quer seja São Paulo,
Rio de Janeiro ou produzido no Paraná ou
no Rio Grande do Sul, tem a mesma base
quilométrica ou seja, a mesma razão por
tonelada quilômetro. Portanto, êste
problema está completamente saneado.

Tarifas Aplicadas
Em março
de 1964
6.440
1.700
2.120
4.890
4.390

Em outubro
de 1965
17.460
3.390
11.460
10.560
13.520

Aumento
Percentual

171
99
141
116
208

O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Isso é uma grande coisa,
porque as emprêsas que trabalhavam em
vários Estados, tinham dificuldades com a
variação de tarifas, o que trazia
concorrência até desleal para quem
produzia no País.
O DR. WALTER PEDRO BODINI: –
A Rêde Ferroviária, com sua integração,
corrigiu tôdas as anomalias, inclusive as
multiplicidades de zero quilométricos.
Hoje as ferrovias da Rêde se comportam
como uma só estrada. Despacha-se um
saco de cimento da indústria de V. Exa.,
no Rio Grande do Sul para o Rio de
Janeiro e se considera a distância
integrada. Não começa com vários zeros
em Marcelino Ramos ou Itararé até a
intercessão da
Sorocabana, muito
embora estejamos tentando integrar São
Paulo num só sistema.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – E' grande notícia, porque traz
facilidades para tôdas as emprêsas.
O SR. DR. HÉLIO BENTO DE
OLIVEIRA MELO: – O sistema paulista
adotou o integrado depois da Rêde. O de São
Paulo com a Rêde ainda não está realizado.
Temos aqui a comparação das
tarifas entre os seus valôres de março de
1964 a 1965, feitos para os seguintes
itens: café, milho... Vamos ver o milho,
que está na ordem do dia, em virtude da
safra explosiva dêsta ano.
Percurso médio na Paraná – Santa
Catarina: (Lê)
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Percurso
Médio KM

Tarifas Aplicadas
Em março de
1964

366
167

O SR. WALTER PEDRO BODINI: –
Dr. Hélio Bento de Oliveira Melo, se V. S.ª
me permite, caberia uma explicação no
caso do milho, porque temo um Senador
com o problema de exploração, o qual
teria esclarecimento sôbre os problemas
relacionados com o transporte ferroviário.
Uma das maiores vítimas do problema de
exportação de milho é a estrada de ferro
pela retenção de seus vagões nos portos
e a imobilização de vagões por deficiência
de instalações portuárias, que é de
significado muito grande.
O problema se reveste da falta de
instalações para tratamento do milho nos
pontos de origem, onde êste produto
chega aos portos de embarque em
condições precárias de carregamento,
sendo que inúmeras vêzes constatamos
que o produto é rejeitado para fins de
exportação, quando isto não acontece em
portos de embarque, acontece nos portos
de destino.
Fizemos estas ponderações a
Comissão que tratou do assunto antes da
abertura da presente safra, de nada
valeria tratar do assunto para o quaI o
País não estava aparelhado, seria melhor
jogar o milho no Rio Paranaguá, porque a
experiência revia negativa.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – A umidade e as impurezas
têm
sido
um
grande
fator
de
descontentamento dos exportadores do
produto no Brasil.
O
SR.
SENADOR
ATTÍLIO
FONTANA: – Estas mesmas conclusões
eu fiz antes da colheita do milho, ao Sr.
Ministro da Indústria e Comércio, quando
declarei a S. Ex.ª que a safra de milho
prometia ser muito grande mas que,
infelizmente, nossos portos não estavam
suficientemente preparados para a
armazenagem. Entretanto agora, posso
dizer que o meu grupo industrial, por
exemplo, já montou, neste ano, dois
secadores a vapor sêco, o que permitirá
uma boa produção. Dêsse modo, já se
sabe, de antemão, que no futuro êsse
produto, o milho, para ser exportado já
terá de ser devidamente preparado com o
teor de humidade limitada.
Aliás essa providência também virá,
de certo modo, a proteger os navios que,
como costumava acontecer, muitas vêzes
os seus porões eram forçados devido aos
grandes carregamentos de milho, porque
êste não sendo devidamente preparado
então
fermentava
e,
com
essa
fermentação aumentava de tal forma o
volume que chegava a causar danos aos
porões dos navios ocasionando-lhes
grandes prejuízos. Vê-se, portanto, que
muito ainda tem o Brasil que se preparar
nesse sentido.
O SR. WALTER PEDRO BODINI: –
O Brasil, Srs. Senadores, tem grandes
condições para se apoderar do comércio
do milho, porque é o único País que pode
adquirir uma melhor produção justamente
quando qualquer outro País produtor não
o produz. Portanto o problema consiste
apenas em de organizar e se racionalizar
essa produção de milho.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA: – Então,
Sr. Presidente, nesse primeiro quadro nós
fazemos essa comparação dos fretes,
por tonelada, de março de 1964 a
outubro de 1965, relativamente ao café, milho
,

2.670
2.360

Em outubro
de 1965
7.210
4.280

Aumento
Percentual

170
81

laranja, açúcar, algodão, minério de ferro,
ferro gusa, madeiras, mate, soja, arroz,
minério de manganês e às carnes
congeladas. Fundamentalmente, são os
produtos que interessam mais de perto à
exportação e, portanto, dizem respeito à
agenda da nossa exposição, conforme o
estabelecido por esta Comissão.
Dos diversos quadros, que vão ficar
com esta Comissão, constam, além da
comparação, o percurso médio em cada
uma das estradas, o aumento percentual
alcançado no período...
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Antigamente, havia grande
desnivelamento entre as tarifas de uma
Estrada e as de outra, entre a Estrada de
Ferro Sorocabana, por exemplo, e a
nossa Rêde.
O SR. WALTER BODINI: – Em
janeiro de 1963, a tarifa da Paraná-Santa
Catarina, por exemplo, que é o caso que
V. Ex.ª focaliza, em relação à tarifa da
Estrada de Ferro Sorocabana, era da
ordem de 1 a 2,5, ou seja, para cada
cruzeiro que a Rêde cobrava a
Sorocabana para a mesma mercadoria
cobrava 2,5. Hoje a Paraná-Santa
Catarina tem um rival equivalente ao da
Sorocabana, principalmente quando se
trata de transporte comum. Com isto a
Paraná-Santa Catarina conseguiu ruir a
sua receita, e também um aumento de
trabalho a considerar, de 250 milhões de
cruzeiros em dezembro de 1962 a julho
de 1965 com o plano tarifário aplicado
nas suas fases cederá de 250 milhões de
cruzeiros para 2,5 milhões de cruzeiros.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – V. Ex.ª se refere a 2,5
milhões mensais?
O SR. WALTER PEDRO BONINI: –
Sim.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Da mesma maneira se
comportarem a Viação Férrea do Rio
Grande do Sul, que cresceu da ordem de
300 milhões para perto de 2 bilhões de
cruzeiros e a Central que cresceu de 1,2
milhões mensais para quase 6 milhões de
cruzeiros mensais.
O primeiro quadro da comparação,
como disse, diz respeito à produção
agrícola, depois à produção de minério,
depois às tarifas de 1964 com as de
1965.
O segundo quadro mostra a posição
atual da Rêde Ferroviária Federal, com
referência às mercadorias que se
destinam à exportação, a incidência dos
fretes sôbre o volume da mercadoria em
geral.
Assim, deixo êstes quadros com a
Comissão, a fim de que sejam melhor
analisados, posteriormente.
Quero aproveitar a oportunidade
para declarar que nós da Rêde
Ferroviária Federal, nos regosijamos e
nos
felicitamos
por
os
termos
confeccionados de maneira tão concisa e,
me permitam, expressiva.
Eu mesmo, depois de tê-los
compulsado, fiquei com uma idéia geral
muito mais precisa do que tinha antes. E
o interessante ver é como está se
comportando a nossa produção com
relação à exportação. (Lê:)
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Realmente tem havido

modificação sensível nas tarifas, na
defesa da Rêde Ferroviária Federal.
Esteve aqui, há três ou quatro anos o
Dr. Rubens, que nos mostrou que as
rêdes ferroviárias mundiais apresentam o
seguinte quadro: em superavit, 80%; em
equilíbrio financeiro, 1%; moderadamente
deficitária, 10%; grandemente deficitária,
6%; absurdamente deficitária, 3%. E
justamente neste último caso é que está a
Rêde Ferroviária Federal S. A.
O SR. HELIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – Se não me engano êsse
quadro é de 1959. Mas vamos chegar lá.
Teremos oportunidade de dar pormenores
a êsse respeito.
Então, se V. Exas. me permitissem,
gostaria de ler o último item da exposição
formal, que é o quadro da situação
atual, para depois expor os quadros
que
trouxemos,
que
abordam,
fundamentalmente, êsses aspectos da
recuperação financeira. (Lê:)
Parece ter ficado evidenciado,
embora a largos traços, que se conseguiu
obter
radical
alteração
daquela
perspectiva configurada ao término do
primeiro trimestre de 1964 e que levava a
Rêde Ferroviária Federal, a passos
certos, para os descaminhos da sua
irremediável deterioração econômica.
Por fôrça da adoção de novos
critérios, necessàriamente diferentes dos
anteriores, pode a Rêde, hoje, aspirar,
com mais tranqüilidade, dentro de
princípios e métodos coerentes com o
espírito renovador que se implantou no
País, a garantia do seu destino
empresarial.
A exemplo do que fizemos, em
confronto com o quadro da situação que
predominava anteriormente, alinharemos,
de forma concisa, o nôvo panorama:
1º Reorganiza-se a estrutura da
Emprêsa, envolvendo tanto os órgãos
deliberativas,
normativos
e
coordenadores da Administração Central,
como os operacionais, isoladamente ou
através do reagrupamento de Unidades
de Oderação, em Sistemas Regionais.
Já compusemos e promovemos
diversas absorções de estradas que, pela
sua natureza, pelas regiões geoeconômicas em que operavam, poderiam
ser integradas e moutras, dando fatais e
óbvias economias.
Nesse grupo temos os ramais de
Sampaio Correia, Mossoró, Souza, Ilhéus,
Nazaré, a Leste-Brasileira, a Rêde
Mineira e a Bahia-Minas e a Goiás,
formando a Viação Férrea Centro-Oeste,
foram as principais. E êsses sistemas
regionais tendem até mesmo por lei
institucional de estradas que é a de nº
3.115, a se constituírem, num futuro, em
verdadeiras emprêsas subsidiárias com
as
necessárias
independência
e
flexibilidade para que não haja uma
centralização, excessiva pela Direção
central da Rêde, e em detrimento das
características industriais e, acima de
tudo, comerciais que devem ter essas
estradas para disputar o seu quinhão na
demanda de transporte de maneira que
se poderia dizer até agressiva em relação
ao transporte rodoviário, conjugando-se
com êsse transporte que foi o que
tentamos, pelo menos, acelerar. Esta foi a
preocupação da Rêde, diga-se a verdade,
e se faça justiça a tôda a Administração.
(Lê:)
2º Enfrenta-se, realisticamente, a árdua
tarefa da administração do pessoal, em
consonância com os imperativos do momento,
mediante o racional dimensionamento
dos
quadros,
o
recrutamento
com
absoluta igualdade de oportunidades, a
valorização do mérito, o estímulo às
aposentadorias, tão necessárias à renovação
dos quadros, o aperfeiçoamento e o

Maio de 1966

1047

treinamento do pessoal, a assistência
social, a par do estabelecimento de
condições mais eqüânimes no que diz
respeito a direitos e deveres.
Sôbre êsse item tenho possibilidade
de fazer uma exposição, sem qualquer
exagêro, de uma ou duas horas. Mas,
procurarei sintetizá-la em poucos minutos.
A Rêde Ferroviária Federal está superdimensionada. Ela tem, ainda, 153.400
empregados. E' verdade que começou com
161.000. No momento a correspondência é
de 5,9 homens por km/linha. Nos Estados
Unidos da América do Norte êsse índice é de
2,5 homens por km/linha. E' bem verdade
que nos Estados Unidos a tecnologia e a
ciência estão muito mais avançadas do que
no Brasil.
Poderia a Rêde Ferroviária Federal
operar com muito menor número de
homens, aproveitando-se ou aplicando-se
métodos mais racionais e mais científicos.
Êsse número poderia ser reduzido para
126.000 homens.
De
tanto
lermos,
de
tanto
estudarmos, de tanto ouvir falar nisso,
procuramos estabelecer a verdade dos
fatos a respeito disso.
Lançamo-nos nesse dimensionamento
ideal. Qual seria o dimensional ideal da
Paraná-Santa Catarina, dentro das diversas
categorias peculiares a uma exploração
ferroviária? Qual seria o dimensional ideal
da Rio Grande, da Central do Brasil
etc.? Qual o dimensionamento atual?
Estamos estabelecendo estímulos para as
aposentadorias e para os desligamentos
daqueles que realmente não atingem a um
nível mínimo de eficiência compatível com o
que se era de esperar. Estamos estimulando
os desligamentos para que possamos
tender, por assim dizer, do quadro atual para
o quadro ideal.
O quadro atual, em números
redondos, é de cêrca dg 156.400; o
quadro ideal seria de 126.000 homens.
Diferença, em números redondos: quase
30 mil homens sobrando; 28.000 talvez.
Só em condições de aposentadoria,
temos cêrca de 10 mil empregados.
Temos feito o possível para acelerar
os processos de aposentadoria. Em
1965,
os
diversos
desligamentos
da Rêde Ferroviária, quer através
de aposentadoria, quer através de
demissões, quer através de falecimento
ou por quaisquer outras razões, já
chegam a 5.200 empregados. E' bem
verdade que esta transformação de um
quantitativo em pessoal existente, para
um quantitativo ideal não pode ser
alcançado instantâneamente. Porque isto
iria criar um problema social da maior
gravidade. Temos que ter presente
sempre êste aspecto social que, afinal de
contas – fazendo um pouco de filosofia
barata – hoje o homem – é a finalidade de
todo êste trabalho que se faz para o
progresso e desenvolvimento do país, em
outras palavras é sempre para melhorar o
nível de vida do homem. Não vou atirar à
rua 30 mil homens; isto não faria nunca,
quem quiser que o faça, eu nunca. O
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos
Ferroviários está realmente melhorando a
transformação do pessoal. Mas ainda isto
é um grande óbice. Nisto bem poderia o
Congresso ajudar, não no problema
existente o chamado "aposentadoria
dupla."' Há os funcionários públicos antes
na criação da Rêde. E como funcionários
públicos tinham direito à aposentadoria,
direito inerente à sua qualidade de
funcionário público. Mas, ao passar a
Estrada para Autarquia passaram a
descontar para o Instituto.
Aliás, já o faziam antes para a
CAPFESP deliberadamente, uma espécie
de reconhecimento à parte. Depois, a
CAPFESP foi fundida com Instituto.
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Mas o fato é o seguinte: grande
número dêles faz contribuição para o
Instituto,
ao
mêsmo
tempo
têm
aposentadoria garantida pelo Tesouro.
Então criou-se uma espectativa de direito
de aposentadoria dupla. Mas agora,
segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, êsse direito não resistiu
a uma análise, é bem verdade que as
decisões não têm sido unânimes. Há
casos em que segurados conseguem,
outros não conseguem. Em resumo – não
sou legislador, nem Juiz – mas, como
administrador, o que sinto é que existe
essa expectativa de direito e, por assim
dizer, um bloqueio no fluxo natural com
que êsses homens deveriam se
aposentar. Ficam na dúvida se deveriam
aposentar-se agora, ou esperar quando
houvesse um outro entendimento, uma
outra doutrina em que se lhes permitisse
aposentar com dois vencimentos. O
problema é êste: dez mil homens em
condições de aposentar e isto seria uma
economia muito grande para a Rêde.
E' bem verdade que êles iriam
receber pelo Tesouro, e que em têrmos
de economia global não diminui a
despesa, mas em têrmos de rêde
ferroviária, de emprêsa, representa uma
economia.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Êles pagam contribuição
mensal ao IAPFESP, e justo seria que
êste pagasse e, assim, ficariam livres a
emprêsa e o govêrno.
O DR. HELIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – O que se passa é o seguinte:
A última lei de previdência social é
recente, de 1960, se não me engano e
logo depois foi publicado o decreto que
regulamentou esta lei, em outubro de
1960, creio eu. Não lembro o número do
decreto só o do artigo que regulamenta a
questão das aposentadorias, pelo muito
que tenho lidado com êle que estabelece
o seguinte: que a Rêde Ferroviária
Federal, a Marinha Mercante, portos etc.
Paguem as aposentadorias, mas que o
Tesouro Nacional reponha êste ônus,
êste dispêndio.
Em
outras
palavras,
o
que
estabelece o decreto é que, ou o Tesouro
Nacional pague diretamente ou a própria
autarquia, no caso a Sociedade de
Economia Mista do Govêrno.
O art. 504 do Decreto, que regula a
aposentadoria na previdência social,
estabelece que a complementação das
aposentadorias é a seguinte: quando o
empregado é aposentado o Instituto paga
– se não me engano – 80% do salário, o
complemento até 100% é coberto pelo
Tesouro, que deverá pagar ou, então, o
Ministério da Viação e Obras Públicas,
que no caso deveria criar uma pagadoria
de inativos.
O que tem acorrido até hoje é a própria
Rêde, com seu orçamento de custeio estar
arcando com essa responsabilidade que,
realmente, é grande e, para dar uma idéia de
quanto basta dizer que em 1965 a Rêde terá
de pagar, até dezembro, cêrca de quinze
bilhões de cruzeiros de complementação de
aposentadorias. Portanto, Sr. Senadores, a
Rêde está agindo como órgão de previdência
social. Que eu saiba órgão algum, emprêsa
alguma tem êsse encargo de cobrir
complementação
de
proventos
de
aposentadorias, depois que seus empregados
se desligam da emprêsa. Então, a emprêsa,
pela lei, deve receber isso do Tesouro, mas
até
agora
não
tem
recebido
e,
conseqüentemente, tem de arcar com essa
responsabilidade pelo orçamento de custeio.
Como dizia, Srs. Senadores, na
medida em que os homens são
desligados dever-se-iam fazer admissões,
mas não as fizemos durante o prazo de
quatorze meses. Entretanto, teremos de
estabelecer uma certa proporção nas
admissões que seremos forçados a
fazer, porque, como fàcilmente se pode
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compreender, êsse excesso de homens
não é uniforme ao longo das categorias
profissionais, pois enquanto há excesso
em determinados Estados já em outros
existem, por exemplo, pouquíssimas
engenheiros e maquinistas, enquanto que
contadores, oficiais administrativos, e
outras categorias, contamos com grande
excesso.
De
qualquer
maneira,
Srs.
Senadores, teremos de estabelecer um
critério para cada Estado e para cada
categoria
profissional,
como
já
estabelecemos para a Central do Brasil.
Então, para cada cinco homens que
são desligados vai-se permitir a admissão
de um, enquanto que em outras
emprêsas a proporção é de dez homens
para um e outras de um para um e,
eventualmente,
para
determinadas
categorias, onde há marcante carência, –
são poucas – vamos ter que fazer
algumas admissões. Faço justiça a vários
Govêrnos, que nunca fizeram pressão
para quem quisesse agir assim, como nós
agimos, da admissão exclusivamente sob
o critério do mérito, do concurso.
Últimamente, num concurso, tivemos a
satisfação de ver a filha do porteiro tirar o
segundo lugar e o sobrinho do Diretor ser
reprovado, satisfação não por haver sido
reprovado o sobrinho do Diretor, que
desejávamos fôsse aprovado, mas a
satisfação de dar igual oportunidade a
todos. Enquanto o Administrador assim
estiver procedendo, estará fazendo
justiça.
Treinamento do pessoal da Rêde.
Estamos treinando 16.000 ferroviários.
Fizemos um convênio com o SENAI, à
base de 1,2% das contribuições. Por êsse
convênio que assinamos com o General
Macedo Soares, a Rêde reterá 80% dos
recursos canalizados normalmente para o
SENAI, ou seja, 80% de 1,2% – 9,06%,
quase 1%.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(Relator): – Fazemos isso há 15 anos,
desde a gestão do criador do SENAI.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA
MELLO: – O SENAI sempre permitiu isso.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – E' importante, porque além de
fiscalizar a educação dos operários, dá a
educação na linha necessária, no ramo
preciso. E' o caso das nossas indústrias.
Fundamentos escolas e damos 20% ao
SENAI para fiscalizar. O restante
gastamos com proveito grande porque a
vantagem é criar encargos, lugares para
dentro do sistema de trabalho que
possuímos e não estranhos, como os
estudados em outras escolas.
O SR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Êsse convênio permitiu à Rêde
reter uma quantia da ordem de 900
milhões de cruzeiros êste ano. Estamos
com treinamento de 16.000 ferroviários de
tôdas as categorias, desde engenheiros
até às funções mais modestas. Temos
1.600 programas feitos por gente
especializada.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Os filhos dos operários que
estão no SENAI, que se especializam,
vão ser os melhores chefes da emprêsa.
Temos a experiência de 15 anos.
O SR. HÉLIO DE OLIVEIRA
MELLO: – E' uma boa notícia, que nos
estimula.
Quanto à questão do contrôle de
eficiência
introduzimos
medidas
modernas. Êsse contrôle tem valor
relativo, mas de qualquer maneira vai ser
implantado. Fizemos uma reunião a fim
de instruir os chefes sôbre o contrôle
periódico dos seus subordinados, sôbre
promoções, comissionamento, eventual
desligamento dos que não demonstraram
nível mínimo compatível com o que dêles
se espera.
Mas o importante é que, contrôle de
pessoal, exige, da parte dos chefes,

muito cuidado. Êstes avaliam, com
considerável dose de benevolência, os
seus subordinados. Começam dominados
pelo espírito de justiça. Mas, depois,
quando sabem que algum chefe de
departamento julgou, com benevolência,
um seu subordinado, a tendência dêles,
então, é para serem benevolentes
também. No entanto, a justeza com que
êles avaliam os seus subalternos,
também será avaliada.
Exemplifiquemos, usando a minha
própria pessoa. Como Presidente vou
avaliar
a
capacidade
de
meus
superintendentes gerais; êstes irão avaliar
a
capacidade
dos
chefes
de
departamentos, e êstes, a dos seus
subordinados.
E' preciso haver êsse estímulo, êsse
contrôle seja eficiente e se aproxime mais
da realidade e não seja concessão
graciosa.
De forma que ficamos com todos
êsses conhecimentos da matéria-prima,
criteriosamente selecionados, e dos
elementos humanos de que dispomos
para tôdas as finalidades possíveis.
Isso está em pleno andamento, e
espero resultados muito bons, não
absolutos, mas bastantes razoáveis
dêsse contrôle de eficiência. (Lê:)
3º O programa do reaparelhamento
se ativa, tendo em vista a expansão da
capacidade de transporte e a qualidade
do serviço, de maneira a incrementar a
densidade do tráfego.
4º Consegue-se – a despeito de todos
os percalços inerentes á conjuntura de
sacrifícios e de parcimônia nos gastos –
sensível melhoria nos métodos operacionais,
visando, razoávelmente a alcançar, índices
de produtividade mais promissores, quer
através do aumento no volume de
mercadorias transportadas, quer do número
de passageiros atendidos, quer, ainda, como
conseqüência do emprêgo mais econômico
das instalações e dos equipamentos
disponíveis.
5º Promove-se uma eficaz política de
comercialização do tráfego, procurando,
assim, obter-se rentabilidade máxima,
compatível com o mercado concorrente,
logrando-se apreciável evolução para o
almejado propósito da realidade tarifária.
A êsse respeito, o Superintendente
comercial já me deu alguns dados sôbre a
implantação da tarifa integrada, com
resultados muito bons. E' um sistema
realista, pois não podemos perder de
vista a concorrência rodoviária. Às vêzes
temos tarifas aprovadas e somos levados
a implantar outras para poder competir,
em condições razoáveis com o transporte
rodoviário. (Lê:)
6º Com fundamento nas regras
mais
atualizadas
do
planejamento
especializado, inicia-se, com a ajuda técnica
e financeira externa, a elaboração do Plano
Diretor
da
RFFSA,
instrumento
indispensáveis a disciplinação dos recursos
disponíveis, á orientação do seu judicioso
emprêgo, à seleção dos empreendimentos
realmente prioritários e, fundamentalmente,
pré-requisito básico para a obtenção de
financiamentos complementares.
Tivemos vários contatos com elementos
dos estabelecimentos de crédito superior para
reconstrução e desenvolvimento – o chamado
Banco Mundial – e observamos que não há o
propósito de nos atenderem, de plano, quanto
a alguns financiamentos para vários itens
essenciais à nossa recuperação, sem o prérequisito da existência de plano diretor Rêde
Ferroviária.
O assunto foi tratado, há 15 dias ou um
mês, em Washington, pelo Ministro Gouveia
Bulhões, que firmou um acôrdo técnico de
colaboração com o Banco Mundial. Êsse
acôrdo visa a um levantamento de todo o
Brasil sob inúmeros aspectos, das
características dos transportes terrestre e
marítimo e da situação dos portos.
Êle será financiado, êsse estudo, 50%
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pelo Banco Mundial e 50% pelo Banco
brasileiro. Tomamos parte nas discussões
preliminares sôbre êsse acôrdo e fomos
convidados pelo Ministro da Viação para
assessorá-lo. Batemo-nos por dois itens
que tivemos a satisfação de ver
prevalecer: primeiro que o trabalho fôsse
feito pela equipe de estrangeiros, que é
realmente de alto nível, mas que fôsse
também realizado por um contra quadro
brasileiro, do que resultariam tôdas as
vantagens porque nossos técnicos e
engenheiros
têm
real
habilitação;
segundo, porque, trabalhando lado a lado
com técnicos bem dotados de todo o
mundo, êles poderiam obter novos
conhecimentos, e na futura etapa de
implantação – porque afinal ninguém faz
um plano senão com o objetivo de vê-lo
aplicado – nessa etapa de implantação
já teríamos o contra-quadro brasileiro
que tendo trabalhado pari passu com a
equipe estrangeira, teria muito maior
facilidade para implantar os itens do
referido plano.
Êsse item foi incluído numa das
cláusulas
do
acôrdo;
teremos
engenheiros brasileiros trabalhando lado
a lado com a equipe que vem dos
Estados Unidos, da Europa Continental,
da Inglaterra, enfim, de vários países.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Aliás, o Sr. tem tôda razão.
Quando Volta Redonda começou a
funcionar, todos os seus engenheiros
eram estrangeiros. Os brasileiros foramse entrosando, estudando fora e,
atualmente, Volta Redonda é totalmente
dirigida por brasileiros. O mesmo ocorre
nas nossas indústrias: contratamos
técnicos estrangeiros, por período de 6
meses a 1 ano, nunca além de um ano.
Os nossos engenheiros e técnicos aurem
os ensinamentos dêsses que vêm de fora,
com grande benefício para a indústria
nacional.
O SR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Perfeitamente.
O outro ponto a que me referi e ao
qual damos a maior importância, é o que
se relaciona com a cláusula específica
incluída no acôrdo, ou seja que tinha por
finalidade precípua permitir a ajuda
nos
financiamentos,
nos
recursos
necessários, enfim, à realização dos
trabalhos. Entendemos que isso era
fundamental, porque, se não, o Govêrno
brasileiro ia gastar a metade dos recursos
sem alcançar total proveito para nossas
atividades a aquêle acôrdo se destinava,
em última análise, a propiciar a ajuda dos
estabelecimentos de crédito, inclusive a
implantação futura dêsses auxílios
mediante condições a serem futuramente
analisadas pelo Govêrno. Isso já foi em
outros países. Portanto, não seria
novidade, no Brasil. E o faríamos,
certamente, mas achamos que não
custava nada isso ficar bem claro no
instrumento. E prevaleceu esta nossa
ponderação. (Lendo:)
"7. Constitui-se em irrefutável
realidade o saneamento financeiro e
recuperação econômica da RFFSA,
partindo-se de um coeficiente de
exploração (relação entre a despesa e a
receita)...
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Tenho notado, em vários
empreendimentos estatais e também
organizações, que os custos mensais ou
os balancetes mensais ou semestrais não
estão sendo feitos de forma a orientar a
administração com firmeza. Pergunto: a
Rêde tem êsse serviço bem orientado ou
depende do resultado financeiro?
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – Quais são?
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Os custos de operação custos de
financiamento que envolvem tôda a
responsabilidade da emprêsa. Por exemplo:
o senhor transporta milhões de toneladas; no
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fim de cada mês, sabe se ganhou ou
perdeu; não sei se é semestral ou
mensalmente. Para uma comparação,
saber se a Estrada teve condições para
melhorar um setor, nos custos de
transporte, num departamento de custos.
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – Sr. Senador, V.
Ex.ª tocou num ponto que considero dos
mais precários da nossa organização
ferroviária.
Até onde me é dado conhecer, salvo
algumas estradas paulistas, talvez a
Sorocabana, que adota o sistema, o
problema da quantidade de custo, em
têrmos rigorosos, é uma das nossas
grandes deficiências. Hoje, na parte final
da exposição do Professor Oscar Oliveira,
vimos uma alusão à operação de custo de
cima para baixo em vez de baixo para
cima. E' de fato uma realidade. Não
podemos fazer, com os recursos de que
dispomos, ou antes não temos um centro
de processamento de dados – isto no
mundo está tão disseminado, tão
divulgado
que
já
constitui
uma
necessidade – em que as informações
nos possam chegar a tempo e a hora.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – Com o computador eletrônico
é hoje muito fácil ter os dados
mensalmente.
O SR. HELIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – Sim o computador eletrônico.
Mas temos que considerar primeiro,
essas coisas nunca nos chegam as mãos
tempestivamente. Sempre fora daquela
oportunidade que seria ideal para que
imprimíssemos as correções. Fazemos os
nossos assentamentos, às vezes, por
pura intuição ou raciocínio o mais
elementar, de ordem, segurança ou
experiência e chegamos à conclusão de
que no Brasil qualquer Banco tem um
computador eletrônico. E a Rêde, com um
movimento
fabuloso,
uma
fortuna
empregada, não tem êsse privilégio e isso
talvez venha a cair nos ombros daqueles
que estão lutando com responsabilidade,
para que tenham, dentro de 6 meses ou
um ano, uma surpresa desagradável,
apesar de uma boa administração.
Isso é que estamos perseguindo. E
estamos obrigados, compelidos a isto,
porque estamos na iminência de firmar
contratos importantes de transporte de
minério, pelo menos são essas as
perspectivas. E é fundamental sabermos,
com a maior realidade possível o nosso
custo operacional. Posso adiantar que a
Superintendência Comercial está na fase
quase de reaparelhamento final para o
transporte de minério. Mas já é alguma
coisa aquilo que nos está exigindo um
conhecimento mais apurado. E' o caso,
por exemplo, que discuti com o Diretor da
Central, sôbre o custo da energia elétrica,
que sobe assustadoramente no Brasil. A
Central tem um contrato barato, mas nem
sempre êsse contrato dá condições de
poder atender ao custo elevado que se
processa devido ao elevado custo da
energia.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Isto é um fator de alta
responsabilidade porque não foram V.
Sas. que fizeram, foram os outros,
a
ELETROBRÁS
ou
emprêsas
fornecedoras de energia elétrica.
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – Vou dar a V. Ex.ª
uma notícia alentadora sob o aspecto. Há
cêrca de um mês, começamos a receber
contas de energia elétrica, astronômicas.
Fomos verificar a razão daquêle aumento
de um mês para outro, de 4.000%!
Na Santos-Jundiaí, Dr. Weiter
empenhado em conseguir o equilíbrio
financeiro, realmente obtido – conforme
expliquei há pouco – pelo menos
o coeficiente de operação dêle vai
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ser muito bom êste ano, o que seria
equilíbrio, de 1 a 1,2, com a despesa
menor do que a receita, ficou
assustadíssimo com essa perspectiva.
Fomos ao Rio examinar o fenômeno
e verificamos que era um decreto, se não
me engano, feito com a melhor das
intenções mas que não previu a aplicação
do impôsto único de energia elétrica e o
impôsto compulsório que também agora
foi introduzido para o usuário normal,
cada um de nós que gasta energia
elétrica está pagando impôsto único de
energia elétrica e impôsto compulsório,
êles incluíram a Rêde Ferroviária que,
pela lei está isenta.
Não tinha sentido, o Govêrno tirar
dinheiro da Rêde emprestá-lo é
ELETROBRÁS e com a outra mão nos
entregar e aumentar nosso deficit
trazendo desestímulo etc.
Então, o conseguimos, sem exagêro.
Em setenta e duas horas o Ministro
Mauro Thibau entrou em ação e tudo
ficou esclarecido, as estradas de ferro
foram alertadas e voltou-se ao que era.
Estamos com a tarifa que tínhamos e o
aumento não foi confirmado. A SantosJundiaí passaria se não me engano – de
4.000% para 400.000% por mês. A
despesa hoje é da ordem de 10 milhões.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO
(relator): – A Santos-Jundiaí tem tarifa
muito baixa para transporte. Está sendo
observado o contrato com a Light, de há
três anos?
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELO: – Ainda está de pé.
Por isso o Diretor da Central não teve
com pormenor, pois é muito recente e
obrigou uma ação nossa muito pronta.
Seria um desestímulo.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Ainda temos perguntas sôbre
o Nordeste, o sal e outros produtos.
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA: – Item VII: (Lê)
7c Constitue-se em irrefutável
realidade o saneamento financeiro e a
recuperação econômica da RFFSA,
partindo-se de um coeficiente de
exploração (relação entre a Despesa e a
Receita) no valor 3,5, em 1963, para uma
perspectiva de alcançar o nível 5,5, em
1964, baixado, na realidade, para 3,2
nesse mesmo ano, para alcançar o índice
2,4, em 1965, com a previsão de no
próximo exercício, atingir-se o coeficiente
expressivo de 1,6.
(Exibindo
um
mapa
S.
Sª
acrescenta.)
A curva do deficit da Rêde está em 1
bilhão em 64, aqui está o deficit em 1958,
e aqui o índice geral de preços.
Por uma simples transformação,
temos aqui o deficit real de preços no
mesmo ano.
Então, o deficit a que aludi há pouco,
em moeda de 1964, corresponde a
duzentos e quarenta e um bilhões e
alguns milhões, enquanto que o deficit de
1963 é de cento e quarenta e seis bilhões
de cruzeiros, sendo que em moeda de
1964 êle é de duzentos setenta e nove
bilhões e nove milhões de cruzeiros.
O nosso deficit neste ano, em moeda
de 1964, será de cento e sessenta e três
bilhões e um milhão de cruzeiros.
Evidentemente, Srs. Senadores, êsse índice
de preços diminuiu comparando-se com a
conjuntura de 1964, e essa extrapolação é
bem razoável, razão por que considerei que
êsse índice de dezembro de 1964 a 1965
evoluiu. Esperamos, portanto, que o
Govêrno consiga isso e terá então, obtido
uma grande vitória.
O SR. SENADOR ATILIO FONTANA: –
E o Orçamento já prevê essas verbas?
O SR. DR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Prevê para este ano
duzentos e oitenta e cinco bilhões de

cruzeiros que, transformados em moedas
de 1964, para se achar o deficit real,
corresponde a cento e sessenta e três
bilhões de cruzeiros. Dêsse modo, o
deficit da Rêde que, em 1964 ia passar
para quatrocentos e quarenta e três
bilhões de cruzeiros, êle na realidade, foi
de duzentos e quarenta e um bilhões, em
1965. Dêsse modo, duzentos e oitenta e
cinco reduzidos em moedas de 1954
atinge a cento e oitenta e três bilhões de
cruzeiros. De maneira que o deficit, a
evolução do deficit, na última coluna do
gráfico, aumentou novamente, de 100 ao
índice 130. Aumento de até 45%, de
1961, depois da saída do Presidente
Jânio Quadros, aquela debacie no País,
de todos conhecida, aumentou de
45%, em têrmos constantes. Caiu
sucessivamente de 184 para 140, e cairia
para 80, em 1966. E', na verdade, um
pouco utópico, porque sabemos que
haverá um aumento país o pessoal,
aumento em têrmos razoáveis é verdade.
Essa curva vai ficar com a mesma
inclinação, o que será afinal de contas,
uma grande coisa.
Todos êsses resultados, enfim, são
alentadores e representam alguma coisa,
como de fato representam, mas se
devo, em grande parte, não à nossa
Administração, nem a mais ninguém
mas ao espírito de compreensão
dos
ferroviários.
Êles,
realmente,
demonstraram compreensão, paciência e
um esforço muito grande na recuperação
da Rêde e vivem dias de dificuldade,
porque a capacidade aquisitiva foi
congelada enquanto o custo de vida não
o pôde ser. Houve compreensão.
Isso atribuo à boa índole que sempre
acreditei tivessem e ao fato de saberem
que esta é a casa dêles e de que o êxito
de sua recuperação depende a sua
tranqüilidade própria. Compreendem que
tinham de passar por um período de
sacrifício, que está no seu linear.
Esperamos dias melhores. Se houvesse
uma
reação,
incompreensão,
se
houvesse, já não digo greves, porque não
podemos falar isso hoje, não há clima
para isso, nem seria justo, quando a
emprêsa está deficitária, digo certas
reações, pequenas operações tartarugas,
desestímulos, o trabalho teria diminuído.
Em compensação o trabalho aumentou,
porque demonstraram compreensão na
recuperação do País.
E' uma justiça que se faz aos
ferroviários. (Lê:)
A Rêde Ferroviária Federal, sem
sobra de dúvida, está vivendo época
decisiva
para
assegurar
a
sua
sobrevivência como emprêsa industrial e
comercial, produzindo transporte e
vendendo o resultado do seu trabalho de
forma compensadora.
O fato de sermos, ainda hoje,
emprêsa financeiramente deficitária não
significa que se pense em suprimir
serviços fundamentais para a economia
pública e privada.
Há que, impensadamente, preconize,
como trágica alternativa, a eliminação
total das linhas férreas, com a dispensa
ou transferência do pessoal para outras
atividades.
Tal medida, como é óbvio, importaria
na supressão dos transportes maciços de
passageiros suburbanos nos maiores
centros populacionais; do minério destinado
à exportação ou ao consumo interno,
inclusive calcáreo e carvão, e de produtos
acabados; na imobilização, em suas próprias
áreas de produção, do grosso das safras
agrícolas, da madeira e do gado em pé, bem
como de tantas outras mercadorias de
grande volume e massa.
Alcançada, dessa forma simplista, a
eliminação do decantado deficit ferroviário,
ter-se-ia, em contra partida, os fretes ro-
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doviários
elevados
a
proporções
incontroláveis, a economia do país,
atingida brutalmente, o quadro social
agravado,
os
problemas
políticoestratégicos – que cumpre sejam sempre
considerados – também com suas
soluções sèriamente obstaculadas.
Não seria, enfim, difícil conceber-se
a caótica situação a que seria levado o
país.
Tem a RFFSA, portanto, missão das
mais relevantes e complexas a cumprir, e
essa será levada a efeito, inclusive
através da execução de cuidadoso
programa de investimentos, que me
permitirá acompanhar a crescente
expansão da produção nacional, até a
eliminação completa do seu deficit
operacional.
Mercê
de
esfôrço
insano,
sem desânimo nem desfalecimentos,
inspirados nos sadios exemplos vindos de
cima – como hoje os temos – e contando
com a compreensão, o brio e o decidido
empenho do elemento humano que labuta
na Emprêsa, estamos convictos de que o
horizonte promissor já se vislumbra, e, em
breve será realidade palpável, num futuro
bem mais próximo do que seria de preverse.
Sr. Presidente da Comissão, eram
estas as considerações que tinha de fazer
pròpriamente a respeito das matérias que
nos foram confiadas por esta omissão.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(Relator): – Sr. Presidente, das perguntas
que
tinha,
quase
tôdas
foram
respondidas.
Mas,
ainda
existem
algumas.
A situação do sal no Norte do país é
das mais difíceis. Hoje o Nordeste está se
industrializando. O sal atualmente, é um
produto mineral usado excessivamente
nas
indústrias
químicas
e
no
desenvolvimento dos produtos agrícolas e
pecuários.
Pergunta-se:
Quais
as
providências que estão sendo tomadas
para o transporte do sal a granel?
A situação do sal no Nordeste é
muito difícil, porque, no ano passado, e
até mesmo este ano, as águas
provenientes das chuvas carregaram as
pontes e danificaram as linhas de trem.
Desejo saber qual o programa traçado
para resolver êsse caso, porque as
indústrias químicas estão se instalando
no Nordeste em grande quantidade.
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – Pedirei ao nobre
Superintendente
Comercial
para
responder.
O SR. VALTER BODINI: – Na Rêde
Ferroviária nós nos defrontamos com
êsse problema há dois anos e meio.
Acontece exatamente que o problema
estava equacionado para duas soluções,
naquela época julgadas inoportunas. Uma
delas visava a construção de um pôrto em
Macau, outro em Areia Branca, e a
segunda solução a construção de um
teleférico da ordem de 8 ou 10
quilômetros.
Havia, no Ministério da Viação,
quando o problema nos foi levado, um
estudo
para
a
programação
de
investimentos, por parte do Govêrno
Federal, para a construção de uma série
de barcaças destinadas ao baldeio do sal
até os navios que devessem carregá-los.
Programou-se também a construção
de um ramal, pela Rêde Ferroviária, até
Macau, sem densidade alguma de
tráfego, só para o transporte do sal. As
condições, do ponto de vista técnico, são
muito boas.
Estudando o problema, para o
assessoramento do Sr. Ministro da
Viação, fizemos um projeto para um
transporte a ser demarrado, no prazo de
6 a 11 meses, com uma despesa
prevista da ordem de 750 milhões de
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cruzeiros, que permitiria o deslocamento
inicial de trens com 600 toneladas de sal
para serem embarcadas no pôrto de
Natal, onde as condições seriam muito
favorecidas, isso em comum acôrdo com
as emprêsas transportadoras de sal, por
via marítima. Contudo os produtores de
sal de Macau, talvez mais os pequenos
produtores,
se
levantaram
e
movimentaram em áreas que não sei
quais
sejam
para
dificultar
o
desenvolvimento da solução. Porque essa
solução evoluiria dos trens de 600
toneladas para um trem unitário de mil
toneladas,
possibilitando
duas
mil
toneladas/dia, que foi, possìvelmente, o
equacionamento da solução para êsse
problema. E o investimento para atingir
essas duas mil toneladas/dia foi atingir a
400 milhões de cruzeiros. O investimento
seria inferior àquele que qualquer outro
tipo de solução envolveria. Com êsse
movimento havido, após a elaboração do
projeto pela Rêde Ferroviária Federal, e o
projeto que defendemos na SUDENE não
só pessoalmente como através de outros
colegas que colaboraram na êde de
Administração
Ferroviária
Federal,
acabamos verificar que a Comissão
Especial
do
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento Econômico aboliu a
solução ferroviária. E com isso acabou a
solução que sugeríramos, para adotar-se
a solução telesférica. Não conheço a obra
do investimento nem a fórmula técnica de
resolver o problema com relação ao
futuro, sôbre as formas de conservação
que era um dos problemas focalizados no
momento. A verdade é que a Rêde
continua possuindo uma linha que dá
acesso à Macau, que envolve a
necessidade
de
alguns
pequenos
investimentos inclusive algumas reformas
de equipamentos para dar seqüência a
êsses transportes.
Êsses investimentos não foram
conseguidos, e criou-se uma solução, já
deferida por um órgão da administração
do Govêrno, não muito encorajadora a
outros investimentos naquela região,
mesmo
porque
os
recursos
de
investimentos da Rêde Ferroviária
Federal não são amplos e devem ser
destinados, exatamente, ao estritamente
indispensável.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(Relator): – Ouvimos muita coisa a
respeito da região centro e da região sul,
mas quase nada a respeito do nordeste.
O SR. WALTER BODINE: – Não se
esqueceu a Rêde do Nordeste. O projeto
a que me refiro é um estudo concreto e
de realização próxima. Poderei passar às
suas mãos êsses estudos.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(Relator):
–
Perfeitamente.
Muito
obrigado.
Lá no Nordeste a falta de vagões e
de locomotivas era grande. Ainda o é no
momento?
O SR. WALTER BODINI: – Ainda é
bastante grande. Com essa compra de
100 locomotivas – que está sendo objeto
de concorrência e que será julgada ainda
em novembro – o Nordeste terá a sua
participação,
mesmo
porque
nós
reconhecemos que o problema de tração,
de vagões, enfim, de material rodante é
geral; não é um problema particular do
Nordeste, e sim de tôda a Rêde.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Já conclui as minhas perguntas
e o Dr. Hélio já respondeu a tôdas. Desisto
de fazer qualquer outra pergunta. Estou
satisfeito de ver a orientação firme,
decidida, de normalizar todos os defeitos
que a Central apresenta. E claro que
não
poderão
êsses
defeitos
ser
normalizados dentro de um ano e nem em
dois anos, pois essa é uma situação
não só da Central como de tôdas as
emprêsas filiadas à Rêde. O que de-
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preendo de todo êsse esfôrço é que as
emprêsas integradas na Rêde, dentro de
pouco tempo estarão em condições de
apresentar um transporte compatível com
as necessidades do País, porque se não
houver meio de transporte eficiente, o
país não poderá progredir, continuará a
ser muito mais subdesenvolvido do que é
atualmente; não terá condições de
acelerar suas exportações, que deverão
atingir o índice mínimo de dois bilhões de
dólares por ano, principalmente devido às
nossas dívidas no exterior, juros,
amortizações, enfim, o que temos a pagar
e em virtude também das necessidades
que são crescentes anualmente.
A sua Rêde precisa de muito produto
importado?
Outro ponto: já estão sendo
fabricadas locomotivas no Brasil?
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – As locomotivas
elétricas e o grupo motor de tração das
"diesel" elétricas estão sendo fabricados
em Campinas. E estamos inclinados a
prosseguir.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – A KRUP não fêz?
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – Esses grupos de
motor de tração estão dando bons
resultados; já foram testados e estão com
índice técnico muito bom. E' uma boa
notícia para nós, porque não ficaremos na
dependência tão grande, como estamos,
da importação.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Há outro ponto em que
gostaria de saber a orientação da Rêde:
há eletrificação das Estradas de Ferro,
mormente nos trechos de maior
densidade? O assunto está sendo tratado
ou não? O combustível, hoje, está muito
caro, mesmo o óleo "diesel" tem subido
constantemente. Não sei se a tarifa baixa
de energia elétrica traria benefícios
à Central. O senhor talvez não
tenha locomotivas a "fuel oil" ou a "diesel
oil."
O SR. DR. HELIO BENTO DE
OLIVEIRA MELLO: – O problema da
eletrificação
está
sendo,
cogitado
inclusive o treinamento. O processo, na
França, é mais adiantado. Tôda a nossa
eletrificação é corrente contínua, que,
hoje, é ultrapassada no mundo. O ideal é
mudar para corrente alternada, inclusive
para utilizar nos trechos onde houver
disponibilidade de energia elétrica.
O SR. SENADOR JOSÉ ERMIRIO
(relator): – Estou satisfeito. Agradeço aos
Drs. Helio Oliveira Mello e Walter Bodini
todos os esclarecimentos prestados.
Vemos, com satisfação, que estão com
vontade de realizar muito, com decisão
firme e decidida. Nenhuma organização,
pode se desenvolver a não ser com
princípios técnicos, firmes e bem
orientados. Já se foi o tempo de se fazer
as coisas aèreamente. Hoje, temos que
pensar sèriamente num programa firme
de transporte equilibrado. O país muito
precisa de equilíbrio. E o seu problema
mais sério é sem dúvida o transporte, já
que a energia elétrica está sendo
produzida em quantidade maior. Resta,
portanto, que organizemos um transporte
fabuloso, necessário a preços que,
futuramente, possam concorrer com
os
caminhões
que
consomem
quantidades enormes de combustível.
Muito obrigado.
O
SR.
SENADOR
ATTILIO
FONTANA: – De pouca coisa terei que pedir
esclarecimentos, depois de tão amplo
relatório. Congratulo-me com o Diretor da
Rêde Ferroviária Nacional e seus ilustres
auxiliares pelo êxito que estão alcançando.
Acompanhei
de
perto
todos
os
esclarecimentos. Fui relator de uma
Comissão especial que estodou o transporte
marítimo-ferroviário no Brasil. Tenho

acompanhado de perto o problema e
verifico que, com relação ao deficit, por
exemplo, que era muito grande, está
decrescendo. Isto mostra que a solução
está bem encaminhada.
Ouvi também a referência àquela
importante estrada que ligará. Pôrto
Alegre a Lages e que deverá ficar pronta
dentro de um ano, um ano e pouco.
Espero que êsse projeto se concretize,
porque isso possibilitará a ligação do Sul
ao Norte. Ainda há pouco, com aquelas
enchentes, tivemos oportunidade de
constatar as dificuldades porque passa o
Rio Grande do Sul na questão de
transportes. Se a estrada ficar pronta, as
condições serão muito melhores.
Ouvi ainda com satisfação, que os
vagões empregados são todos nacionais,
de construção nacional.
O SR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – Todos.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Também as locomotivas
diesel são construídas aqui?
O SR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – As diesel, não. Apenas as
elétricas.
O
SR.
SENADOR
ATILIO
FONTANA: – Desejaria abordar aqui um
outro ponto; temos um projeto de lei em
tramitação no Congresso, que visa a
estabelecer a redução de 50% no
transporte de fertilizantes, corretivos etc.
Aprovado no Senado está o projeto
em estudo na Câmara dos Deputados,
dependendo da apreciação do Plenário,
com parecer favorável da Comissão de
Transportes e contrário da Comissão de
Finanças. E' de minha iniciativa êsse
projeto.
Não tenho ligação alguma com
fertilizantes, mas tenho estudado muito o
assunto, pois a nossa preocupação é
encontrar as verdadeiras soluções para
os problemas.
A Rêde Ferroviária Federal tem como
sua principal fonte de receita – única fonte –
o transporte, nós entendemos que para obter
uma renda boa, que se verifica em outros
países – há pouco vi num quadro
apresentado aqui – para poder equilibrar a
despesa e a receita, há necessidade de ter
densidade de carga, mas esta só se pode
conseguir se proporcionarmos aos nossos
homens do campo as condições mínimas
indispensáveis,
fundamentalmente,
o
fertilizante.
Sou um homem bastante experiente
nesse setor porque faço também fomento
industrial da matéria-prima que vem dos
campos e tenho obtido os melhores
resultados,
procurando
elevar
a
produtividade dos homens do campo e,
assim, tenho matéria-prima para as
minhas indústrias.
Penso que, se a estrada de ferro
restabelecesse o critério que existia antes da
criação da Rêde Ferroviária Federal, de dar
50% de abatimento no transporte de
fertilizantes, transporte em geral dos portos
para o Interior, quando o grosso de carga vem
do interior para os portos, penso que seria um
frete de retôrno e estaria a estrada em
condições de competir com o transporte
rodoviário. Estaríamos, então, proporcionando
condições de fomento, de desenvolvimento da
produção agrária. A estrada de ferro teria
maior volume de carga para transportar da
zona de produção para os centros urbanos, e
também para os portos.
Venho-me batendo muito pela
aprovação dêsse projeto, e não sei como a
Direção da Rêde Ferroviária Federal
encararia o problema, se estaria, em
princípio, de acôrdo com o pensamento de
que devemos dar condições para o homem
do interior. Essas condições, nos outros
países em que estudamos a sua economia,
constatamos que o Govêrno tem o maior
interêsse e procura, por todos os meios,
fazer com que o produtor tenha não
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sòmente fertilizantes, mas tudo de que
precisa para produzir no campo a preços
acessíveis, pois importa em melhorar
sua produção e, conseqüentemente, a
alimentação do povo e a riqueza
produzida nos campos.
Gostaria de ouvir de V. S.ª se já tem
opinião formada a respeito se já teve
ocasião de estudar o assunto.
O SR. HELIO BENTO DE OLIVEIRA
MELLO: – Realmente nobre Senador,
tenho notícias dêste projeto mas não terei
ainda computado em detalhes.
O que posso dizer antes de pedir a
colaboração
do
Superintendente
Comercial é o seguinte, o problema foi
muito bem colocado por V. Ex.ª o que
visa precìpuamente é aumentar a
densidade do tráfego principalmente o
tráfego de retôrno dos portos para o
interior. Relativamente a fertilizantes que
são ainda hoje produtos essencialmente
de importação.
Não tendo lido ainda o projeto de V.
Ex.ª confesso que não sei bem os
detalhes porque na verdade deve existir
uma pauta para transporte dêsses
produtos e uma redução de 50%, não
vejo bem a finalidade prática porque a
rigor o que acontece é o seguinte: a Rêde
pede aos órgãos competentes, ao
Conselho de Tarifas e Transportes do
Departamento Nacional de Estradas de
Ferro, a fixação de suas tarifas e, depois,
mediante acôrdos, convênios, ela fica
autorizada a estabelecer tarifas especiais.
Mas
podemos
considerar
aquela
aprovação preliminar como a aprovação
de tetos.
Ora, se a lei fala em redução de
cinqüenta por cento, em relação às tarifas
existentes, e a Rêde não estivesse, vamos
dizer, convencida de que essa redução
atenderia aos interêsses – e falo assim com
tôda a franqueza – ser-lhe-ia fácil conseguir
o aumento da tarifa da pauta, até um limite
em que aquêles cinqüenta por cento fôsse
aquilo que a Rêde desejasse.
Assim sendo, Srs. Senadores, o
fundamental no caso é que a Rêde
analise êsse problema com interêsse não
só para o incentivo da produção agrícola
como também para o estímulo ao
transporte, e que sejam estabelecidas
tarifas que possam competir com o
sistema rodoviário, levando-se em conta
principalmente
essa
questão
do
aproveitamento do tráfego de retôrno,
esse aspecto do aproveitamento do
tráfego
de
retôrno
é
encarado
permanentemente
pelo
sistema
rodoviário, que faz verdadeiro "dumping"
de preços. Quando, por exemplo, uma
emprêsa rodoviária traz uma determinada
carga para Brasília, ela, na sua volta,
aceita qualquer tráfego de retorno, que é
exatamento o que as nossas Estradas, às
vêzes, estão impossibilitadas de fazer,
porque nosso sistema não tem tamanha
flexibilidade.
Relativamente
ao
assunto
fertilizantes e redução tarifária, gostaria
de, em aditamento ao que declarei,
francamente, fôsse ouvido o meu
Superintendente.
O SR. WALTER BODINI: –
Desconheço o projeto em referência. O
problema da tarifação de adubos e
calcáreos em geral foi motivo de várias
tomadas de posição de nossa parte,
quando no exercício da Administração da
Estrada de Ferro Sorocabana.
Por muito tempo, as ferrovias concediam
abatimentos variados, de até 50% nas tarifas,
a várias firmas. Chegou-se à conclusão de
que a finalidade fundamental, princípio em que
se baseia o nobre Senador, era, às vêzes
deturpada. A medida era para beneficiar o
agricultor, mas no fim quem recebia o favor
tarifário era um negociante, um atravessador,
que transacionava com adubos, ou,
então, as próprias emprêsas misturadoras de
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matérias-primas para a fabricação do
adubo.
Procuramos, na época, solucionar o
problema. Criamos uns "vales de retôrno"
para o agricultor que despachasse certa
quantidade de produtos agrícolas pelas
ferrovias. Recebiam o "vale de retôrno",
para o transporte de determinada
quantidade de adubos para as suas
lavouras. De outra maneira, procurávamos,
também, vincular a concessão do
abatimento, quando o adubo se destinasse
comprovadamente ao agricultor.
Na ocasião, devo confessar, tivemos
uma série de dificuldades.
Em todo caso as ferrovias, de um modo
geral, se beneficiaram desta medida, uma
vez que a maior produção dava maior
volume de mercadoria transportada.
Seria paradoxal conceder abatimento
para o transporte de adubo enquanto o
produto agrícola transportado o fôsse por
um meio concorrente.
Há fórmulas de amarrar. O princípio
do projeto não é de total desinterêsse,
desde que se consiga êsses pontos de
amarração.
Há um aproveitamento dos vagões
da Rêde, principalmente o que se faz dos
grandes centros de adubo, principalmente
de adubo importado.
No seu caso específico tôdas as
ferrovias deveriam fazer a concessão. A
Rêde Ferroviária dava, mas a Estrada de
Ferro São Paulo já não dava. E' portanto
uma medida desigual.
O SR. SENADOR ATÍLIO FONTANA:
– Quero ressaltar, aqui, que desde a infância
sou agricultor e, portanto, conheço bem os
problemas inerentes à agricultura e à
pecuária. Além disto, sou grande observador
e viajando por países adiantados da Europa
Ocidental e pelos Estados Unidos, verifiquei
que um dos fatores por êles considerados
dos mais importantes é o uso dos
fertilizantes.
Não se usando fertilizantes, a terra se
esgota, o homem empobrece e desanima;
seus filhos fogem para outras paragens; e
zonas onde há boas estradas, serviço
público etc., ficam ao abandono.
Assim, temos de levar em alta conta
o problema dos fertilizantes.
Deverá o Govêrno adotar uma
fórmula neste sentido. Seria aconselhável
que, ao agricultor, o fertilizante chegasse
por preço acessível, módico econômico.
De outro modo êle não poderá adquirir
fertilizantes e, então, nada produzirá.
E uma das formas foram estudadas
em outros países, por parte do Govêrno,
foi a distribuição de fertilizantes.
De sorte que a Rêde Ferroviária Federal,
que é uma emprêsa de economia mista, deve
levar isto em consideração. Além do mais é
uma das formas de aumentar a sua receita.
O que observamos no Brasil é que
há regiões que têm esse benefício, e
outras, que são mais próximas dos
centros consumidores, não têm êsse
benefício, em virtude de suas terras terem
uma produção escassa.
Ora, em vez de se fazer o transporte
de longa distância, o objetivo seria tomar
essas terras produtivas.
Quero agradecer esta oportunidade de
ter tomado conhecimento que a Rêde
Ferroviária Federal está melhorando. Estou
vendo que o seu atual Presidente tem boas
idéias, inclusive aquela de ter sempre presente
o custo industrial. Para mim, que sou industrial,
é ponto relevante, pois tenho o hábito de não
trabalhar senão tendo em vista, o mais tardar
cada 15 do mês seguinte, o resultado de custo
de produção. Creio que, do contrário, vamos
no escuro.
O SR. DR. HELIO DE OLIVEIRA
MELLO: – A respeito do assunto
abordado,
lembro-me
de
fato
interessante. Temos um Diretor na Rêde,
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Manuel Azevedo Leão, homem de grande
conceito na indústria nacional. Foi diretor
de Capuava por muito tempo. E' um
ferroviário histórico, homem de elevado
conceito. Aliás, diga-se de passagem, foi
convidado pelo Ministro Juarez Távora
para o cargo e que ocupo, mas é homem
não muito moço e, possìvelmente por
êsse fato, não aceitou o lugar que,
posteriormente, veio às minhas mãos.
Apelei para êle, que aceitou ser um dos
Diretores da Rêde. Há cêrca de dois
meses, fêz êle uma conferência muito
interessante sôbre fertilizantes, na
Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Vou conseguir um exemplar desse
trabalho e terei o prazer de enviá-lo a V.
Ex.ª. Quem sabe vai proporcionar uma
troca de idéias, com a experiência que V.
Ex.ª tem, inclusive como militante, no
assunto. Êle fêz uma conferência
comentada em todos os jornais – a qual
eu não assisti, confesso, mas tive
oportunidade de ler os comentários
posteriores – abordando o problema de
fertilizantes. Dêsse trabalho enviarei cópia
a V. Ex.ª. E, quanto ao problema, proteto
com a nossa equipe examina-lo com mais
carinho tendo em vista os elevados
intuitos que V. Ex.ª demonstra.
O
SR.
SENADOR
ATÍLIO
FONTANA: – Nossa preocupação é que
o Brasil possa realmente produzir mais e
melhor, de modo a ter excedentes que
possam influir no equilibrio da nossa
balança comercial.
O SR. SENADOR SIGEFREDO
PACHECO (Presidente): – Antes de
encerrar os trabalhos da reunião de hoje,
quero expressar ao Dr. Hélio, Presidente
da Rêde, e ao Dr. Bodine, Superintendente
da mesma Rêde em nome de Comissão e
em meu nome próprio, a satisfação que
tivemos de ouvi-los explanar o temário para
o
qual,
foram
convocados,
com
conhecimento, clareza, assim como,
também, respondendo com muita clareza o
conhecimento as indagações dos Senhores
Senadores sôbre os assuntos pertinentes à
Rêde Ferroviária Federal.
Quero confessar que o que mais
preocupa os representantes do povo nas
duas casas do Congresso Nacional é a
situação da Rede Ferroviária Federal, do
Lóide e da Costeira, pelos aumentos
constantes dos deficits que pesavam
consideràvelmente no Orçamento da
República e na economia do povo brasileiro.
Foi com indisfarçável alegria que
ouvimos que êsses deficits foram
reduzidos consideràvelmente, apesar da
inflação, o que tornaria muito mais difícil a
situação. Mas o trabalho profícuo,
patriótico aliado ao conhecimento de
causa, tem contribuído para que êsses
deficits estejam diminuindo bastante.
Certa vez tomei um trem no Rio de
Janeiro e fui à Barra do Piraí, pagando,
àquela ocasião, a importância de Cr$
2,50, por uma viagem de quase 100 km.
Enquanto isso o caboclo lá do Piauí
pagava quase que
Cr$ 200,00 para
percorrer percurso idêntico. Ficava
revoltado com tal disparidade, anda mais
se levarmos em conta que o operário do
sul, por exemplo, tem tôda assistência
médica e hospitalar, ao passo que o
nosso caboclo lá do Pauí nunca teve tal
assistência.
A Revolução tem melhorado muito
essa situação. Hoje, o usuário está
pagando o custo real à Nação, na questão
de transporte pela Estrada de Ferro.
De forma que, também neste setor
é grande a nossa satisfação, ao
constatarmos que hoje se trabalha na
Rêde Ferroviária Federal. Até 31 de
março de 1964, eu tinha a impressão de
que a Estrada de Ferro Leopoldina
parava mais do que trabalhava. Era
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rara a semana em que ela não estava

Tudo isso que ouvimos nos traz

em greve. E sempre tinha razão os

convicção de que, de fato, a nova Direção

operários. Era espantoso também o

da

modo como o Govêrno atendia às

imprimindo

repetidas solicitações da Leopoldina. A

desenvolvimento. Quero, pois, felicitar o

Central do Brasil também entrava em

Diretor e seus auxiliares por toda esta

greve, mas não no ritmo da Leopoldina.

vitória, que não é só da Rêde mas do

Agora, não mais ouvi falar nisso. Havia

Brasil inteiro.

falta de disciplina, de organização, no
sentido

de

que

se

Ferroviária

Federal

um

patriótico

ritmo

esta
de

Estão encerrados os trabalhos.

trabalhasse

patriòticamente.

Rêde

(Levanta-se a reunião às 17 horas e
30 minutos.)

DADOS A QUE O DEPOENTE FÊZ REFERÊNCIA NO CURSO DA SUA
EXPLANAÇÃO.
RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.
5.1 – Comparação das tarifas aplicadas no transporte de matérias-primas,
minerais e produtos agropecuários nacionais exportáveis, em março de 1964 e em
outubro de 1965.
(Fretes por tonelada)
1– CAFÉ
Percurso
ENTRADA

médio

Em março
de
1964

km
RVPSC .........................
EFSJ .............................
EFCB ............................
EFL ...............................
VFCO ...........................

TARIFAS APLICADAS

754
74
428
384
533

6.440
1.700
2.120
4.890
4.390

Em outubro
de
1965
17.460
3.390
11.460
10.560
13.520

Aumento
Percentual

171
99
441
116
208

2 – MILHO
Percurso
ENTRADA

médio
km

RVPSC .........................
EFSJ .............................

366
167

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964
2.670
2.360

Em outubro
de
1965
7.210
4.280

Aumento
Percentual

170
81

3 – LARANJA
Percurso
ENTRADA

médio
km

EFSJ .............................

167

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964
2.100

Em outubro
de
1965
3.727

Aumento
Percentual

77

4 – AÇÚCAR
Percurso
ENTRADA

médio
km

EFSJ .............................
RFN ..............................

167
170

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964
3.040
1.640

Em outubro
de
1965
4.730
4.730

Aumento
Percentual

56
188
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5 – ALGODÃO
Percurso
ESTRADA

km
EFSJ ..........................

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

médio

55

10 – SOJA

1.240

Em outubro
de
1965
2.640

Aumento
percentual

Percurso
ESTRADA

médio
km

113

VFRGS ......................

656

6 – MINÉRIO DE FERRO

Percurso
ESTRADA

km
EFCB .........................

575

2.040

Em outubro
de
1965
5.540

Aumento
percentual

Percurso
ESTRADA

Percurso

172

VFRGS ......................
VFCO ........................

km
VFCO ........................
EFNOB ......................
EFCB .........................

Em outubro
de
1965

Aumento
percentual

Percurso
ESTRADA

Percurso

3.779
2.921
2.400

6.870
9.464
6.700

82
324
179

VFFLB .......................

419
996

3.430
6.010

ESTRADA

médio

Em outubro
de
1965
7.200
11.450

km

RVPSC ......................

330

2.310

percentual

12.590

217

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

Em outubro
de
1965

3.240
5.370

Aumento
percentual

9.950
13.450

207
150

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

Em outubro
de
1965

2.300

Aumento
percentual

6.820

197

Aumento

ESTRADA

percentual

110
91

médio
km

EFNOB ......................

281

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964
3.390

Em outubro
de
1965

Aumento
percentual

6.744

99

Notas:
1) A Rêde Ferroviária Federal S. A., por intermédio da V. F. Rio Grande do
Sul, mantém ajuste de fretes para transporte de "mercadorias diversas, em

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

335

Percurso

9 – MATE
Percurso

3.970

Aumento

13 – CARNES CONGELADAS

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

médio
km

RVPSC ......................
EFNOB ......................

médio
km

687
1.352
563

Em outubro
de
1965

12 – MINÉRIO DE MANGANES

8 – MADEIRAS

ESTRADA

467
713

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

médio

médio
km

7 – FERRO GUSA

ESTRADA

Em março
de
1964

11 – ARROZ

TARIFAS APLICADAS
Em março
de
1964

médio

TARIFAS APLICADAS

Em outubro
de
1965
5.616

lotação de vagão, ao frete fixo de Cr$ 13 por quilo, no percurso Pôrto AlegreAumento
percentual

Uruguaiana, tratando-se de mercadorias destinadas à exportação.
2) Nos quadros comparativos acima, não foram computadas as parcelas de
fretes relativas à taxa "Ad valorem" (1,02% do valor das mercadorias), que em
março de 1964 ainda eram cobradas em separado.

143

Assim sendo, os aumentos porcentuais estão apresentados em valores
superiores ao que representariam os aumentos realmente efetivados.
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5.2 – Atual posição tarifária, na RFFSA, das principais mercadorias que ae destinam à exportação
Por tonelada
1) PÔRTO DE SANTOS
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina (através da E. F. Sorocabana)
Incidências do frete sôbre o valor
MERCADORIAS

Percursos
médios
Km

Café ...................................................
Milho ..................................................

333
333

Valor das
mercadorias
Cr$

666.600
71.666

Tarifas gerais
Cr$

9.220
7.510

Tarifas
especiais
Cr$

Tarifa geral
%

–
6.780

Tarifa
especial
%

1,4
10,5

–
9,5

Estrada de Ferro Santos a Jundiaí
Incidências do frete sôbre o valor
MERCADORIAS

Percursos
médios
Km

Café ...................................................
Laranja ...............................................
Açúcar ................................................
Algodão ..............................................

167
167
167
167

Valor das
mercadorias
Cr$

666.600
666.600
217.850
826.660

Tarifas gerais
Cr$

5.630
4.230
4.730
4.730

Tarifas
especiais
Cr$

Tarifa geral
%

–
3.024
–
–

Tarifa
especial
%

0,8
4,3
2,2
0,6

–
3,2
–
–

2) PÔRTO DO RIO DE JANEIRO
Estrada de Ferro Central do Brasil
Incidências do frete sôbre o valor
MERCADORIAS

Percursos
médios
Km

Minério de ferro ..................................

575

Valor das
mercadorias
Cr$

15.725
(FOB)

Tarifas gerais
Cr$

10.050

Tarifas
especiais
Cr$

Tarifa geral
%

5.540

Tarifa
especial
%

63,9

35,2

3) PÔRTO DE ANGRA DOS REIS
Viação Férrea Centro-Oeste
Incidências do frete sôbre o valor
MERCADORIAS

Percursos
médios
Km

Ferro Gusa .........................................

668

Valor das
mercadorias
Cr$

90.000

Tarifas gerais
Cr$

11.310

Tarifas
especiais
Cr$

8.417

Tarifa geral
%

Tarifa
especial
%

12,4

3,4
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4) PÔRTO DE PARANAGUÁ
Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina

Percursos
MERCADORIAS

médios
Km

Café ............................
Milho ...........................
Madeira .......................
Mate ............................

982
982
428
425

Valor das
mercadorias
Cr$

666.600
71.666
25.000
126.000

Tarifas gerais
Cr$

21.760
17.470
9.250
9.250

Tarifas
especiais
Cr$

–
16.140
7.340
6.715

Incidências do frete sôbre o valor
Tarifa geral

Tarifa especial

%

%

3,3
24,4
37,0
7,3

–
22,5
29,4
5,3

5) PÔRTO DO RIO GRANDE
Viação Férrea do Rio Grande do Sul

Percursos
MERCADORIAS

médios
Km

Soja ............................
Arroz ..........................

711
466

Valor das
mercadorias
Cr$

158.300
225.000

Tarifas gerais
Cr$

13.450
9.950

Tarifas
especiais
Cr$

Incidências do frete sôbre o valor
Tarifa geral

Tarifa especial

%

%

–
8.650

8,5
4,4

–

3,8

6) PÕRTO DO RECIFE
RÊDE FERROVIÁIRA DO NORDESTE

Percursos
MERCADORIAS

médios
Km

Açúcar ........................

151

Valor das
mercadorias
Cr$

217.850

Tarifas gerais
Cr$

4.380

Tarifas
especiais
Cr$

Incidências do frete sôbre o valor
Tarifa geral

Tarifa especial

%

%

–

2,0

–

7) PÔRTO DE SÃO ROQUE
Viação Férrea Federal Leste Brasileiro

Percursos
MERCADORIAS

médios
Km

Minério de Manganês .

665

Valor das
mercadorias
Cr$

79.550
(FOB)

Observações.
1) As tarifas especiais de redução que gozam algumas mercadorias
constantes dos quadros acima, resultam de ajustes de fretes celebrados
com firmas exportadoras e, ainda, de orientação governamental visando o
incentivo da exportação.
2) O transporte de minério de manganês, para a exportação, é feito
pelo Pôrto de São Roque, com grandes dificuldades, uma vez que exige
dos percursos ferroviários (um inicial na Leste Brasileiro e um terminal na
E. F. Nazaré) com um percurso intermediário realizado em rodovia, ha-

Tarifas gerais
Cr$

11.340

Tarifas
especiais
Cr$

–

Incidências do frete sôbre o valor
Tarifa geral

Tarifa especial

%

%

14,2

–

vendo assim necessidade de duas trabalhosas baldeações.
Êsse sistema vem sendo utilizado confio contribuição da ferrovia a
essa exportação, uma vez que, ainda e mais econômico do que se feita
pelo Pôrto de Salvador.
3) Nas contribuições da RFFSA para o incentivo das exportações,
destacamos, também, o minério de ferro, o ferro gusa e o milho, cuja
tarifação vem sendo especial, com aceitável redução sôbre a tarifa geral,
tendo sido pràticamente mantidos os fretes anteriores ao último
reajustamento tarifária, realizado em junho do ano em curso.
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3.2 – À previsão, na base dêsse coeficiente será pois de:

RÊDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

Mil toneladas – quilômetros úteis

DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO

1963

PREVISÃO DOS TRANSPORTES NO QÜINQÜÊNIO 1963 A 1967

Bagagens e
Encomendas ....

I) Preliminares
Num país, como o Brasil, que se acha na fase violenta de um desenvolvimento de caráter
geral, os diferentes índices anuais de crescimento não apresentam, de um modo geral, uma
constância de variação que permita uma segura previsão dos valores da realidade futura.
Nesse caso, em se tratando de previsões que visam o atendimento as
necessidades do desenvolvimento, se impõe, no mínimo, o critério de adoção aos
mais altos índices obtidos acrescidos da média das diferenças de seus valores nos
diversos períodos anteriores observados.
Na previsão de transportes, notadamente ferroviários, além de tal método, se
deve considerar, em separado, as suas diferentes categorias, como de passageiros,
encomendas, animais e mercadorias, destacando-se nestas, tanto quanto possível, as
correntes de mais pronunciada influência.
Sob tal aspecto procuramos, no presente trabalho, objetivar a previsão dos
transportes da E.F.C.B., considerados nas seguintes categorias:
a) Passageiros de subúrbios;
b) Passageiros de interior;
c) Encomendas e bagagens;
d) Animais;
e) Mercadorias em geral (excluído minério de ferro);
f) Minério de ferro.

1. – Passageiros de subúrbios
Unidade – passageiros – quilômetro
1.1. – Índices de crescimento
Os dados estetísticos do período de 1958 a junho de 1962 indicam índices anuais
crescentes para êsse transporte, cujos valores máximos determinados pelo critério
que, inicialmente, apontamos são:
9%
15%
12%
8%

1.2. – Adotados êsses coeficientes e tomando-se por base os resultados obtidos
em 1961, obtem-se a seguinte previsão para o qüinqüênio 1963 a 1967.
Mil passageiros – quilômetro
1963

1964

1965

1966

1967

Rio de janeiro...
São Paulo ........
B. Horizonte .....
Juiz de Fora .....

6.962.115
1.323.537
97.082
33.057

7.588 705
1.532.067
108.732
35.702

8.271.689
1.861.677
121.780
38.558

9.016.141
2.140.929
136.394
41.643

9.827.593
2.462.068
142.761
44.972

Total ............

8.415.791

9.265.206

10.293.704

11.335.107

12.477.394

2. – Passageiros do interior (noturnos, rápidos e expressos)
2.1. – Índice de crescimento
A comparação dos resultados estatísticos de 1958 a junho de 1962 indica o
índice de crescimento máximo de 10% ao ano.
2.2. – Com base nesse coeficiente de crescimento, obtem-se a seguinte previsão:
Mil passageiros – quilômetro
1963
Passageiros de
trens de longo
percurso ..........

1964

23.138

1965

24.757

1966

26.490

1967

28.345

30.329

4. – Animais
4.1. – Índice de crescimento
De todos os transportes da Central, o de menor índice de crescimento é o
referente a animais, em decorrência mais da falta de material rodante para tal
fim, do que do desenvolvimento da indústria de frigoríficos no país que se
encontra muito longe de atender o abastecimento de carne aos grandes
centros.
Infelizmente

o

arcáico,

desumano

e

deficitário

transporte

de

gado em pé se apresenta, nos dados estatísticos, com um acréscimo de 3% ao
ano.
4.2.

–

Em

virtude

da

quase

nula

perspectiva

de

um

surto

de

desenvolvimento do transporte de carnes frigorificadas, somos forçados a
estabelecer a seguinte previsão para o transporte de gado em pé, na base do
seu índice de crescimento.

II) Previsão dos transportes em unidades úteis de trafego

Rio de Janeiro ....................................................
São Paulo ...........................................................
Belo Horizonte ....................................................
juiz de Fora .........................................................
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Mil toneladas – quilômetros úteis

Animais .............

1963

1964

1965

1966

1967

122.298

125.967

129.746

133.638

137.647

5 .– Mercadorias (excluído minério de ferro)
5.1. – Índice de crescimento
O grande surto de desenvolvimento industrial que se opera
nas zonas servidas pela Central e das suas melhorias, de linhas, de
equipamento e de métodos de operação, vem resultando num crescente
aumento da demanda de transportes a longas distâncias. Assim é que,
de ano para ano, do aumento da tonelagem útil e da distância média do
transporte vem resultando números cada vez maiores de toneladas-quilômetro
úteis.
Excluído o transporte de minério de ferro que será apreciado em separado
os dados estatísticos, de 1958 a junho de 1962, indicam para as demais
mercadorias o estabelecimento, segundo critério inicialmente citado, de um
coeficiente de crescimento de 12% ao ano.
5.2. – Com base nesse coeficiente a previsão para o qüinqüênio 1963 a 1967
será:
Mil toneladas – quilômetros úteis

Mercadorias
excluído minério
de ferro .............

1963

1964

1965

1966

1967

2.558.978

2.866.056

3.209.982

3.595.180

4.026.602

6. – Minério de Ferro
1964

1965

1966

1967

6.1. – Desenvolvimento
6.1.2 – Minério de ferro para a Companha Siderúrgica Nacional.
A deficiência que hoje se verifica nas operações de carga e descarga da C.S.N. e

2.166.679

2.383.347

12.621.681

2.883.850

3.172.235

o seu já insuficiente número de vagões limitada o transporte de minério de ferro, no
corrente ano, ao máximo de 1.700.000 toneladas.
Admitindo-se melhoria de operação de carga e descarga e aquisição de vagões

3. – Encomendas e bagagens
3.1. – Índice de crescimento
Os momentos estatísticos de 1958 a junho de 1.962 indicam o índice máximo de
crescimento de 7% ao ano.

por parte da C.S.N., e transporte de minério de ferro poderá atingir, no fim do
qüinqüênio 1963-1967 as necessidades de sua expansão ou ou sejam 2.800.000
toneladas.
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O crescimento dêsse transporte deverá pois ser de 220.000 toneladas
6.1.6 – Minério de ferro para exportação pelo futuro Pôrto de Santa
por ano.
Cruz e para a «COSIGUA»
Assim o transporte de minério de ferro para C.S.N. no qüinqüênio será
de:
Nos planos de desenvolvimento do Estado de Guanabara está prevista
a construção do Pôrto de Santa Cruz e a instalação da «COSIGUA». Esta,
TONELADAS
inicialmente, será atendida pelo Pôrto do Rio de Janeiro com a quota de
600.000 toneladas anuais.
Segundo os estudos, o transporte para o Pôrto de Santa Cruz deverá
1963
1964
1965
1966
1967
ser iniciado em 1964 e atingir, ate 1967, a sua capacidade que será de
4.000.000 de toneladas anuais.
G.S.N.... 1.920.000 2.140.000 2.360.000 2.580.000 2.800.000
Assim, o desenvolvimento dêsse transporte deverá ser:
6.1.3 – Minério de ferro para exportação pelo Pôrto Rio do Janeiro.

TONELADAS

As dificuldades de tôda ordem que se encontram no Cais de minério do
1964
1965
1966
1967
Pôrto do Rio de Janeiro, desde as decorrentes do seu desaparelhamento, até
as de caráter administrativo, têm impedido que o transporte de minério de
Exportação Santa Cruz 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000
ferro para exportação tenha um fluxo constante até mesmo com um dilatado
ciclo dos vagões, sendo comum a Central deixar de transportar por mês 40 a
60 mil toneladas em virtude da retenção de seus vagões no Cais do Pôrto.
6.2. – Previsão das toneladas-quilômetro úteis no transporte de
No corrente ano, êsse transporte, no máximo, poderá atingir a 1.440.000 minério de ferro.
toneladas. Admitindo-se todavia, que o Pôrto seja reaparelhado
convenientemente e que seja estabelecida uma regularidade de operação,
6.2.1 – Distâncias médias.
será possível, no fim do qüinqüênio, se alcançar a exportação máxima de
5.000.000 de toneladas já prevista para a «COSIGUA».
As distâncias médias dos transportes de minério de ferro, em face de
O crescimento anual deverá pois ser de 712.000 toneladas. Assim o suas procedências e destinos são:
transporte de minério de ferro para a exportação pelo Pôrto do Rio de
Janeiro deverá ter a seguinte evolução:
Quilômetros
Para C.S.N.........................................................................
425
TONELADAS
Para exportação pelo Pôrto do Rio de Janeiro..................
550
Para a «COSIPA»..............................................................
850
Para a Indústria Nacional...................................................
780
1963
1964
1965
1966
1967
Para exportação pelo Pôrto de Santa Cruz.......................
550
Exporta
-ção
pelo
Pôrto
do Rio
de
Janeiro.

6.12 – Consideradas as toneladas úteis previstas e as distâncias
médias, obtem-se a seguinte previsão das toneladas quilômetro úteis nos
transportes de minério de ferro.
Mil toneladas – quilômetro úteis
2.152.000

2.861.000

3.576.000

4.288.000

5.000.000

6.1.4 – Minério de ferro para a «COSIPA»
A implantação de uma Companhia Siderúrgica em São Paulo, de
grande invergadura a «COSIPA» exigirá um transporte de minério de ferro
pela Central do Brasil de até 1.500.000 toneladas anuais no fim do
qüinqüênio 1963-1967 com mínimo inicial de 600.000 toneladas. Desta
forma êsse transporte deverá ter a seguinte evolução:
TONELADAS

COSIPA

1963

1964

600.000

900.000

1965

1966

1967

1.150.000

1.350.000

1.500.000

6.1.5 – Minério de Ferro para as pequenas siderúrgicas nacionais
(Indústria Nacional)

1963

1964

1965

1966

1967

C.S.N...
Exportação pelo
Pôrto do
Rio de
Janeiro.
COSIPA
Indústria
Nacional
Pôrto de
Santa
Cruz.....

816.000

909.500

1.003.000

1.096.500

1.190.000

1.183.600
516.000

1.575.200
765.000

1.966.800
977.500

2.358.400
1.147.500

2.750.000
1.275.000

492.960

564.720

636.480

708.240

780.000

550.000

1.100.000

1.650.000

2.200.000

TOTAL..

3.008.560

4.364.420

5.683.780

6.960.640

8.195.000

–

III – Previsão da Intensidade de Tráfego

7 – Intensidade de tráfego no qüinqüênio
O transporte de minério de ferro para as pequenas siderúrgicas
(Indústria Nacional), no corrente ano, atingirá a 540.000 toneladas.
Como a intensidade de tráfego se mede por toneladas-quilômetro
A expansão dessas pequenas siderúrgicas atingirá no máximo, no fim
do qüinqüênio 1963-1967 a 1.000.000 toneladas anuais. O seu brutas, necessário se torna exprimir nessa unidade os valores dos diversos
tipos de transportes, já calculados.
crescimento pode pois ser tomado como de 92.000 toneladas por ano.
Assim, há que se converter os passageiros-quilômetro e as toneladas
A evolução dêsse transporte será pois:
úteis obtidas, em toneladas-quilômetro brutas.
TONELADAS
7.1. – Conversão de passageiros-quilômetro em toneladas-quilômetro
brutas.
1963
1964
1965
1966
1967
Indústria
Nacional

7.1.1 – Passageiros de subúrbios
632.000

724.000

816.000

908.000

1.000.000

Levando-se em conta os tipos de composições, a tonelagem de
tara por passageiro e o pêso médio de 70 quilos por viajante, os
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produzirão os seguintes valores de toneladas-quilômetro brutas por trecho:
Mil toneladas-quilômetro brutas

Mil toneladas-quilômetro brutas convertidas
TRECHOS
TRECHOS

1963

1964

1965

1966

D. Pedro II
Rio de Janeiro.

2.790.497

3.041.642

3.315.390

3.613.775

3.939.015

B. Pirai
B. Piraí

São Paulo........

748.282

860.524

989.603

1.138.043

1.309.749

Lafaiete
Lafaiete

Juiz de Fora....

34.838

37.625

40.635

43.866

47.397

B. Horizonte
Lafaiete

Belo Horizonte.

49.846

55.827

62.526

70.027

78.430

Itabirito
B. Piraí

7.1.2 – Passageiros do interior

Roosevelt

Considerando o valor médio de toneladas de tara por passageiro,
o pêso de 70 quilos por individuo e 30 quilos a que cada viajante
tem
direito
sem
despacho
os
passageiros-quilômetro
obtidos,
produzirão os seguintes valores de toneladas-quilômetro brutas por
trecho:
Mil toneladas-quilômetro brutas convertidas
TRECHOS
D. Pedro II
B. Pirai
B. Pirai
Lafaiete
Lafaiete
B. Horizonte
B. Pirai
Roosevelt
Lafaiete
Burnier
B. Horizonte
M. Azul e
ramais
Linha aux.

1963

1964

1965

1966

1963

1964

1965

1966

1967

1967

1967

Linha aux.

....

16.844

17.883

19.285

20.635

21.079

....

36.095

58.321

41.324

44.218

47.313

....

19.251

20.438

22.583

23.583

25.234

….

2.888

3.066

3.306

3.537

3.785

....

31.283

33.211

35.814

38.322

41.005

....

361

383

413

442

473

….

2.767

2.938

3.168

3.390

3.627

....

20.829

11.496

12.397

13.265

14.194

Ramal Nova
Era Ponte
Nova
até
General
Carneiro
B. Horizonte
até M. Azul
e ramais

7.1.4 – Animais
....

408.918

449.810

497.791

544.270

598.697

....

482.318

530.550

583.605

641.965

706.162

....

359.000

394.900

434.390

477.829

525.612

….

781.866

860.053

946.058

1.040.664

1.144.730

....

3.705

4.075

4.483

4.931

5.424

....

410.030

551.330

496.463

546.109

500.721

....

84.845

93.329

102.662

112.928

124.221

A relação entre toneladas-brutas e úteis, nesse transporte é de 3. Assim as
toneladas-quilômetro brutas nos diversos trechos, são:
Mil toneladas-quilômetro brutas
TRECHOS
D. Pedro II

7.1.3 – Encomendas e bagagens
Observando-se
que
a
relação
entre
toneladas
brutas
úteis
nesse tipo de transporte é de 5.3. as toneladas-quilômetro úteis obtidas,

B. Pirai
B. Pirai
Lafaiete
Lafaiete
B. Horizonte
(Paraopeba)
B. Piraí
Roosevelt
Ramal Nova
Era até
General
Carneiro
B. Horizonte
M. Azul
e Ramais

1963

1964

1965

1966

1967

....

40.358

41.560

42.816

44.100

45.423

....

110.068

113.370

116.771

120.274

123.882

....

51.365

52.906

54.491

56.118

57.897

....

44.027

45.358

46.708

48.110

49.553

....

29.315

30.232

31.139

32.084

33.035

....

91.761

94.475

97.309

100.228

103.156
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IV – Previsão do material rodante e de tração necessários

Nesse transporte, e relação média entre toneladas brutas e úteis é de 2.1.
Considerado êsse valor, e observada a circulação nos diversos trechos, as toneladasquilômetro brutas produzidas, são:

8. – Uma vez determinadas as principais unidades de tráfego e conhecidos os
característicos de cada tipo de transporte e seus coeficientes médios de circulação, se
poderá deduzir as quantidades necessárias de material rodante e de tração.
8.1. – Subúrbios elétricos (unidades elétricas necessárias)

Mil toneladas-quilômetro brutas

TRECHOS

1963

1964

1965

1966

1967

....

703.719

788.165

880.620

980.795

1.088.650

....

1.801.520

2.017.795

2.253.107

2.509.915

2.786.025

Marítima
B. Piraí
B. Piraí
Lafaiete
Lafaiete
....

900.770

1.008.851

1.126.554

1.254.658

1.392.513

....

112.595

126.106

141.819

158.807

176.064

B. Horizonte
Lafaiete
Itabirito
B. Piraí
São Paulo
L. Auxiliar
Ramal Nova
Era até G.
Carneiro
Sabará
Itabirito
Ramal
Ponte
Nova
B. Horizonte
M. Azul e
Ramais

....

1.463.735

1.639.384

1.931.650

2.139.494

2.363.833

....

16.889

18.916

21.123

23.571

26.160

....

123.854

138.917

154.301

172.187

191.170

....

101.335

113.495

127.080

141.626

157.235

....

8.030

9.080

10.132

11.270

12.506

....

398.647

444.904

496.474

552.236

613.047

Considerados os tipos de vagões utilizados nesse transporte, a relação entre
toneladas brutas e úteis tem os seguintes valores:
Em vagões da C.S.N.........................................................................
Em vagões tipo «GREGG»...............................................................
Em vagões abertos...........................................................................

1.5
1.7
1.8

Com base nesses valores, serão produzidas no qüinqüênio 1963-1967 as
seguintes toneladas-quilômetro brutas por trecho:
Mil toneladas-quilômetro brutas

1963

1964

1965

1966

1967

Arará
....

399.966

555.894

691.625

827.353

961.080

187.004

374.000

361.000

748.000

2.912.762

4.314.392

5.594.420

6.873.784

8.058.350

704.226

1.097.435

1.464.229

1.821.633

2.148.920

57.333

80.335

100.306

120.278

140.250

B. Piraí
Pôrto S. Cruz
–
B. Piraí
B. Piraí
Lafaiete
Lafaiete
B. Horizonte
Lafaiete
Itabirito
B. Piraí
824.237
São Paulo

Rio de Janeiro e São Paulo............................................................
Belo Horizonte................................................................................

1.076.787

1.300.692

1.491.563

1.614.100

1.350
900

Dividindo-se então o número de passageiros por ano por êstes valores, se
chegará ao conhecimento do número de trens por ano em cada subúrbios.
Considerando-se por outro lado, os percursos médios para as maiores distâncias em
cada subúrbio elevando-se em conta que a retenção das composições para a
conservação representa 20% do ano, se conclui que cada composição poderá fazer os
seguintes números de viagens:
Rio de Janeiro.................................................................................
São Paulo.......................................................................................
Belo Horizonte................................................................................

2.758
3.796
4.175

Finalmente, a divisão do número de trens por ano, por êstes valores dará, para
cada subúrbio, o número de composições necessárias. No Rio de Janeiro e em São
Paulo o número de unidades elétricas necessárias será o produto dos seus números
de composições por 3 e em Belo Horizonte será o seu número de composições
multiplicado por 2.
Com a aquisição de unidades elétricas demanda em tempo, o certo será se
calcular a necessidade na base do último ano do qüinqüênio, ou seja 1967.
Aplicando-se assim o critério de cálculo indicado, as unidades elétricas
necessárias aos transportes de subúrbios, relativamente ao ano de 1967, serão:
Rio de Janeiro

9.827.593.000 x 3
30 x 1.350 x 2.758

= 266 unidades

São Paulo

2.462.068.000 x 3
20 x 1.350 x 3.796

= 72 unidades

Belo Horizonte

7.1.6 – Minério de Ferro

TRECHOS

Conhecidos os números de passageiros-quilômetro e observando-se que a
distância média ponderada dêsse tipo de transporte é de 30 quilômetros no Rio de
Janeiro, vinte em São Paulo e 10 em Belo Horizonte, uma simples divisão determina o
número de passageiros por ano em cada uma dessas cidades.
Fixando-se em 150 a média de passageiros por carro, o que é razoável, e
estabelecendo-se para o Rio e São Paulo composições de carros ou seja 3 unidades e
para Belo Horizonte de 6 carros ou 2 unidades, obtem-se os seguintes valôres médios
de passageiros:

142.761,000 x 2
10 x 900 x 175

= 8 unidades

8.1.1 – Unidades elétricas à serem adquiridas
Considerando-se que a existência de unidades elétricas nos subúrbios em
condições de tráfego é de 120 no Rio de Janeiro, 33 em São Paulo e 5 em Belo
Horizonte, se conclui que a necessidade de compra será de:
Rio de Janeiro......................................... 266 – 120 =
São Paulo...............................................
72 –
33 =
B. Horizonte............................................
8 –
5=
Total................................................................................

146
39
3
248

unidades
unidades
unidades
unidades

Como sejam eletrificados os subúrbios de Juiz de Fora, um cálculo análogo,
indica que o número de unidades elétricas necessárias ao seu atendimento será de 4,
para formação de composição de uma unidade.
Desta forma o total a ser adquirido, será de 252.
8.2. – Carros de passageiros
Considerados, o aumento previsto no transporte de passageiros do interior,
o avançamento da bitola larga em demanda à Brasília e os percursos totais das
diversas categorias de trens como D, N, R e S, se verificará fàcilmente que, para
o transporte na base do previsto para 1967, serão necessárias as seguintes
aquisições:
Carros de bitola larga (1,60)
Carros de 1º classe «BUDD»..........................................................
Carros restaurantes «BUDD».........................................................
Carros de correio e bagagem «BUDD»..........................................
Dormitórios (de cabines) «BUDD»..................................................
Carros de 1ª classe de aço, tipo comum........................................
Carros de 2ª classe de aço, tipo comum........................................
Carros de restaurante de aço, tipo comum.....................................
Carros dormitório de aço, tipo comum............................................

9
3
3
9
26
18
6
12

Carros de bitola estreita (1,00m)
Carros de 1ª classe de aço, tipo comum........................................
Carros de 2ª classe de aço, tipo comum........................................
Carros restaurante de aço, tipo comum..........................................
Carros dormitório de aço, tipo comum............................................

18
12
4
6
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8.3 – Vagões
De acôrdo com a previsão dos transportes inicialmente feita, se deverá localizar
as necessidades dos vagões correspondentes. Em outras palavras, se deverá
estabelecer as quantidades precisas de vagões para animais (gaiolas), para
mercadorias em geral (abertos e fechados) e para minério de ferro (gôndolas).
8.3.1 – Vagões para animais (gaiolas)
Levando-se em conta, a intensidade do tráfego calculada, as distâncias médias
dêsse transporte, o pêso médio de um animal, o número de especiais de gado que
hoje circulam e as capacidades das gaiolas, fácil é de verificar, que em 1967 quando a
bitola larga já tiver atingido a estação de Corinto, as necessidades de gaiolas para
atendimento dêsse transporte serão:
Bitola larga..........................................................................
Bitola estreita......................................................................

449
210

gaiolas
gaiolas

Atendendo-se que existem na bitola larga 329 e na bitola estreita 169, as
necessidades de compra para 1967 serão:
Bitola larga..........................................................................
Bitola estreita......................................................................

120
41

gaiolas
gaiolas

8.3.2 – Vagões para mercadorias em geral (abertos e fechados) com exceção dos
de minério de ferro
Na previsão que hora se estabelece, desde logo, convém se frisar que devem ser
eliminados como inadequados ao transporte, todos os vagões de estrado de madeira e
os de pequena tonelagem. Assim, a existência aproveitável para o tráfego é:
Na bitola larga
Abertos............................................................................
Fechados.........................................................................
Pranchas..........................................................................

1.182
1.670
354

vagões
vagões
vagões

Abertos............................................................................
939
Fechados.........................................................................
687
Pranchas.......................................................................................

vagões
vagões
249

Na bitola estreita (inclusive linha auxiliar)

Bitola larga
330 vagões para 70 ton. de lotação
360 vagões para 54 ton. de lotação
100 vagões para 54 ton. de lotação

Na bitola estreita, levando-se em conta o avanço da bitola larga para o Sertão
Mineiro, o mesmo critério indica as seguintes necessidades de aquisição para 1967.
Abertos............................................
Fechados.........................................
Pranchas..........................................
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4.000.000 pelo Pôrto de Santa Cruz, considerando-se o mesmo ciclo médio e o
coeficiente de 10% de imobilização, a aquisição será de 1.500 vagões de 72
toneladas de lotação e 22 de tara. Como no custo do transporte, o de capital
importância se diminuir, sempre que possível, a relação entre toneladas brutas
e toneladas úteis, é mais aconselhável se adotar o tipo de vagão de 90
toneladas de lotação e 22 de tara que produz a relação 1.49, enquanto
que o primeiro tipo produz 1.61. Nesse caso a aquisição seria de 1.200
vagões.
c) Vagões para o transporte para a «COSIPA»
Estabelecidas que sejam pela «COSIPA» condições eficientes de
carregamento e, principalmente, de descarga em São Paulo o número máximo de
viagens que, um vagão poderá fazer por mês, da jazida ao ponto de descarga, será
de 4. Neste caso, para o transporte de tonelagem prevista para 1967, serão
necessários, 478 vagões de 72 toneladas de lotação ou 382 vagões de 90
toneladas de lotação.
d) Vagões para a Indústria Nacional (pequenas siderúrgicas)
A frota de que dispõe hoje a Central para o atendimento dêsse transporte se
compõe de 197 vagões DL «ATHUM» de 50 toneladas de lotação e 140 vagões DL
«SANTA MATILDE» de 60 toneladas de lotação.
Deduzindo-se as imobilizações para conserva, essa frota, se mantém, em 170 DL
«ATHUM» e 120 de «SANTA MATILDE».
A experiência dêsse transporte tem comprovado que, em virtude de
desaparelhamento de descarga das pequenas indústrias Siderúrgicas, o
ciclo dos vagões, dificilmente vai a menos de 8 dias. Desta forma, a frota
disponível permite o transporte de 700.000 toneladas anuais, o que mal dá
para o atendimento do previsto para 1964. Para a previsão para
1967, considerado o mesmo ciclo, será necessário a aquisição de 102
vagões de 72 toneladas de lotação ou 82 vagões de 90 toneladas de
lotação.
8.4 – Resumo de previsão de material rodante para os transportes relativos a
1967
a) Material rodante de bitola de 1,60m.

E’ preciso se notar que o atual baixo aproveitamento dêsse material rodante que,
muitas vêzes se apresenta aparentemente insuficiente para o atendimento à
desmanda atual tem a sua principal e hoje única razão, nas péssimas condições dos
pontos de baldeio e dos grandes terminais onde o tempo correspondentes ao custo
inicial do transporte, isto é, aquêle em que os vagões ficam a disposição, para
operação de carga ou descarga é por demais excessivo, resultando daí, um ciclo de
rotação excessivamente demorado.
Uma vez construídos novos terminais e pátios funcionais de baldeação dotados
de equipamentos adequados para as operações de carga, descarga e baldeação, de
um modo geral se poderá aumentar de até três vêzes o rendimento de atual frota de
vagões (excluídos os de transportes de minério).
Não se Ievando em conta a melhoria dos pontos de baldeação e dos terminais, o
aumento da demanda de transporte previsto 1967, importação num acréscimo de 76%
do número de vagões abertos, fechados e pranchas.
Forçoso é pois se admitir que sejam executados, de imediato, obras de
remodelação dos pátios terminais e de baldeação e que os mesmos tenham as suas
operações mecanizadas.
Partindo-se dêsse princípio e considerando-se o aumento de transporte previsto e
o círculo corrigido, para cada tipo de vagão, as necessidades de aquisição para seguro
atendimento e demanda relativa no ano de 1967, serão:

Abertos............................................
Fechados.........................................
Pranchas..........................................
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220 vagões para 40 ton. de lotação
250 vagões para 40 ton. de lotação
85 vagões para 40 ton. de lotação

8.3.3 – Vagões para minério de ferro
a) Vagões da C.S.N.
Melhoradas as condições de carga e descarga da C.S.N. o máximo de tonelagem
anual que os seus 344 vagões existentes permitem transportar é de 1.800.000.
Adotados, o ciclo para essa produção e o mesmo coeficiente de imobilização, para o
transporte previsto para 1967 serão precisos, mais 200 vagões do mesmo tipo. Como
na C.S.N. a tendência, ao que parece, é adquirir vagões do tipo «HOPER-CARS», de
75 toneladas de lotação para aproveitamento no aumento de transporte de calcáreo, a
quantidade necessária será de 250 vagões.
b) Vagões para exportação pelo Pôrto do Rio de Janeiro e Pôrto de Santa Cruz
A frota hoje empregada na Central, no transporte de minério para o Pôrto do
Rio de Janeiro se compõe de 534 vagões tipo «GREG», dando 450 de 60 toneladas
de lotação e 84 de 70 toneladas. Estudos já feitos na Estrada, demonstraram que
havendo capacidade de descarga rápida no Cais do Pôrto, essa frota permitiria o
transporte de 2.400.000 toneladas anuais. Para os 9.000.000 de toneladas
anuais, previstas para 1967, sendo 5.000.000 pelo Pôrto do Rio de Janeiro e

Especificação
Unidades elétricas...........................
Carros «BUDD» de 1ª classe..........
Carros dormitórios «BUDD»...........
Carros restaurante «BUDD»...........
Carros
correio
e
bagagem
«BUDD»..........................................
Carros de 1ª classe de aço tipo
comum............................................
Carros de 2ª classe de aço tipo
comum............................................
Carros restaurante de aço tipo
comum............................................
Carros dormitórios de aço tipo
comum............................................
Gaiolas (animais)............................
Vagões abertos de borda................
Vagões fechados............................
Pranchas.........................................
C.S.N (Minério de ferro)..................
Gôndolas
para
minério
de
exportação, COSIPA e Indústria
Nacional..........................................

Quantidade
252
9
9
3

unidades ou 756 carros
unidades
unidades
unidades

3

unidades

26

unidades

18

unidades

6

unidades

12
120
330
360
100
250

unidades
unidades
de 70 tons. de lotação
de 54 toneladas
de 54 toneladas
tipo «HEPPER CARS» de 75
tons. de lotação

1.664

de 90 tons. de lotação ou 2.080
de 72 toneladas de lotação.

b) Material rodante de bitola de 1,00 m
Especificação
Carros de 1ª classe de aço tipo comum..........................
Carros de 2ª classe de aço tipo comum..........................
Carros restaurantes de aço tipo comum..........................
Carros dormitórios de aço tipo comum............................
Vagões abertos de 40 toneladas de lotação...................
Vagões fechados de 40 toneladas de lotação.................
Pranchas de 40 toneladas de lotação.............................
Vagões gaiolas para animais...........................................

Quantidade
18
12
4
6
220
250
85
41

unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades

8.5. – Previsão da tração necessária
O parque de tração de bitola de 1,60 m da Central hoje se compõe de:
20 locomotivas diesel-elétricas tipo «GE» de 600 HP série 3.011 a 3.030.
6 locomotivas diesel-elétricas tipo «GE» de 500 HP série 3.001 a 3.006.
41 locomotivas diesel-elétricas tipo «GE» de 1.00 HP série 3.101 a 3.141.
12 locomotivas diesel-elétricas tipo «ALCO-GE» de 1.500 HP série 3.201 a
3.212.
48 locomotivas diesel-elétricas tipo «NIN-GE» (Canadenses) de 1.600 HP série
3.301 a 3.348.
12 locomotivas diesel-elétricas tipo «BALDWIN WESTINGHOUSE» de 1.600 HP
série 3.371 a 3.382.
45 locomotivas diesel-elétrica tipo GE de 1.800 HP série 3.401 a
10 locomotivas diesel-elétricas «ALCO-GE» de 1.800 HP ora em recebimento.
15 locomotivas elétricas de 4.600 HP série 2.101 a 2.115.
7 locomotivas elétricas de 4.600 HP série 2.201 a 2.207.
Excetuadas as 67 primeiras que não são próprias para tracionar
trens pesados ou de longo percurso e se destinam a lastros reservas
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de terminais, manobra e fracionamento de trens leves e de pequeno percurso como
subúrbios não elétricos, restam 118 máquinas diesel para o atendimento dos trens de
passageiros de interior além Barra do Pirai e mercadorias em geral, animais e minério
até mesmo no trecho eletrificado em virtude da escassez de tração elétrica.
Considerando-se em cada caso, o tipo de trem, a distância média, as condições de
perfil, os limites de tração, o tempo de percurso, as condições de cruzamentos, a
imobilização de 20% e 24 horas de revisão semanal, se calcula que, em geral, em
média, uma máquina Diesel de 1.600 HP e 1.800 HP para o minério de ferro pode
produzir anualmente:
Em trens de passageiros do interior, bagagens e encomendas 39.000.000 de
toneladas-quilômetro brutas.
Em trens de animais – 34.590.000 toneladas-quilômetro brutas.
Em trens de mercadorias (exceto minério) – 71.680.000 toneladas-quilômetro
brutas.
Em trens de minério de ferro – 85.870.000 toneladas-quilômetro.
Conhecidas que são as toneladas-quilômetro brutas, previstas para os diferentes
anos de qüinqüênio, deduzindo-se as relativas a passageiros de interior, bagagens e
encomendas, animais e mercadorias no trecho D. Pedro II – Barra do Piraí que devem
ser produzidas por tração elétrica, fácil é se determinar a tração diesel necessária na
bitola larga.
8.5.1 – Tração diesel na bitola larga
Comparando-se as toneladas-quilômetro brutas relativas ao ano de 1964, por
simples divisão se chegará a conclusão de que no fim daquele ano a necessidade de
tração diesel para os trens de interior, animais, mercadorias e minério será:
Passageiros de interior, encomendas e bagagens.......
Animais..........................................................................
Mercadorias...................................................................
Minério de Ferro............................................................
Total.......................................................................

32
6
67
85
190

máquinas
máquinas
máquinas
máquinas
máquinas

Fica pois, claro que a disponibilidade de tração que hoje tem a Estrada estará
esgotada no fim de 1964, ou mais precisamente, em outubro de 1964, considerandose as 168 máquinas citadas anteriormente. Para o transporte previsto para 1967, são
necessárias:
Para passageiros de interior, encomendas e
bagagens.......................................................................
Para animais..................................................................
Para mercadorias..........................................................
Minério de Ferro............................................................
Total.......................................................................

42
7
80
159
288

máquinas
máquinas
máquinas
máquinas
máquinas

Resulta, para o transporte de 1967, que será necessária a aquisição de
288 - 168 = 120 locomotivas de 1.800 HP, ou, no mínimo, 159 - 55 = 104 de 1.800 HP
«GE» e 129 - 113 = 16 de 1.500 HP.
8.5.2 – Tração elétrica na bitola larga
O parque de tração elétrica na Estrada, para os trens pesados de passageiros,
animais e mercadorias com excessão de minério de ferro, se compõe de 22
locomotivas de grande potência.
Operando-se com um raciocínio análogo ao feito em relação às máquinas diesel
se conclui que, no trecho eletrificado levando-se em conta o perfil, a potência das
máquinas, o percurso de circulação, as distâncias médias e o coeficiente de
imobilização de 20% as locomotivas elétricas de grande potência poderão produzir:
Em trens de passageiros, bagagens e encomendas 54.547.000 toneladas brutas.
Em trens de animais 38.840.000 brutas.
Em trens de mercadorias 70.208.000 toneladas brutas.
A experiência tem provado que essas máquinas elétricas não aprovam no
transporte de minério de ferro, razão pela qual não foram aqui consideradas para êsse
transporte. Com base nesses elementos e tendo em vista as tonelada-quilômetro
brutas previstas tem-se:
a) Tração necessária em 1964
Para passageiros, bagagens e encomendas......................................
Para animais.......................................................................................
Para mercadorias (exceto minério de ferro)........................................
Total............................................................................................

9
1
12
22

Verifica-se assim que a tração elétrica da Estrada estará totalmente esgotada em
1964, principalmente observando-se que algumas das 22 locomotivas existentes não
se acham em condições de trabalho.
b) Tração necessária em 1967
Para passageiros, bagagens e encomendas......................................
Para animais.......................................................................................
Para mercadorias (exceto minério).....................................................
Total............................................................................................

12
2
16
30

Desta forma, a necessidade mínima da aquisição, será 30 - 22 = 8 máquinas de
4.600 HP.
8.5.3 – Previsão da tração necessária na bitola de 1,00m
O parque de tração diesel-elétrica de bitola estreita é atualmente de 80 locomotivas
que podem servir nos trens de passageiros de interior, de animais e de mercadorias.
Considerando os perfis, os percursos, as distâncias médias a potência das
máquinas e o coeficiente de 20% de imobilização se pode calcular que em média uma
máquina diesel de bitola de 1,00m produz por ano:
Em trens passageiros, bagagens e encomendas 25.700.000 toneladas-quilômetro
brutas.
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Em trens de animais – 22.970.000 toneladas-quilômetro brutas.
Em trens de mercadorias 32.230.000 toneladas-quilômetro brutas.
Com base nesses elementos e em face das toneladas -quilômetro
brutas previstas conclui-se que, a tração necessária em 1967
será:
Em trens de passageiros, encomendas e bagagens...
Em trens de animais....................................................
Em trens de mercadorias.............................................
Total.....................................................................

29
6
31
66

locomotivas
locomotivas
locomotivas
locomotivas

Não haverá pois, até 1967, necessidade de aquisição de locomotivas,
de bitola de 1,00m, dado que existem 80, havendo assim uma sobra
de 14 para o atendimento aos serviços de lastro, reservas de patios e
manobras.
V – PRINCIPAIS OBRAS NA VIA-PERMANENTE
9. – E’ fora de dúvida que a produtividade nos transportes depende de condições
de rápida e segura circulação dos trens e de rápido desembaraço dos vagões nas
operações de carga e descarga.
9.1. – Obras para melhoria de circulação
a) Construção de desvios ativos nos pátios principalmente da linha do centro para
permitir o cruzamento dos trens até 100 vagões.
Estão previstos e orçados na exposição do Departamento da ViaPermanente;
b) Terminação das variantes do Ramal de São Paulo e construção de patios para
cruzamento de trens de grande número de vagões.
Serviços previstos e orçados na exposição do Departamento da ViaPermanente.
c) Construção de variantes para retificação do Ramal de Paraopeba.
Obras a serem projetadas e orçadas.
d) Construção das variantes JAPERI – PÔRTO DE SANTA CRUZ e JAPERT –
COSTA BARROS.
e) Construção da Variante AFONSO ARINOS – VOLTA REDONDA.
f) Construção da linha de contôrno de Belo Horizonte em linha dupla, partindo de
Gameleira, passando pela Pampulha onde deverá ser localizada a nova estação da
Capital Mineira seguindo até Santa Luzia.
g) Instalação da CTC nos ramais de Paraopeba e de São Paulo.
h) Urgente avançamento da bitola larga (alargamento da bitola de 1,00m), de
Pedro Leopoldo a Corinto e desta a Pirapora e a seguir, construção da linha
PIRAPORA-BRASÍLIA.
i) Alargamento da bitola de 1,00m, para 1,60m de Esperança a General
Carneiro, ramal de Nova Era e de Hargreaves a Ouro Preto. Aqui convém ressaltar
que, a bem da circulação dos trens que atenderão a crescente demanda dos
transportes na região de Nova Era, seja, em defesa do seu interêsse, devolvido à
Central, pioneira desse desenvolvimento e a mais nacionalista Estrada de Ferro do
País, o trecho de Engenheiro Costa Lacerda – Nova Era, cedido à Cia. Vale do Rio
Doce.
9.2. – Obras para desembaraço de vagões
a) Construção em Deodoro (antigo Paiol do Exército), de um pátio
devidamente equipado e servido de vias de acesso às avenidas das Bandeiras e
Brasil, para as mercadorias de patio e as que se destinarem ao Parque Industrial
do Estado da Guanabara, tendo uma parte como pátio regulador de Marítima e
Alfredo Maia.
Caso não seja conseguida a área necessária, êsse pátio deverá ser
construído no Arará sem interferir na parte relativa a minério de ferro
e carvão. Essa segunda solução será de menos eficiência que a
primeira em terras de Gericinó (Paiol do Exército) por não convir para
regulador.
b) Adaptação de Marítima para recebimento apenas de mercadorias que se
destinam às zonas comerciais da cidade ou imediato embarque no Pôrto do Rio de
Janeiro.
Principalmente mercadorias de vagões fechados, como gêneros e
outras.
c) Melhoria do pátio de Engº São Paulo e seu reequipamento para maior rapidez
nas operações de carga e descarga.
d) Ampliação de pátio regulador de Manoel Feio.
e) Construção de pátio de Barreiro que será o ponto extremo de concentração do
carregamento de minério de ferro.
f) Construção do pátio de cargas de Belo Horizonte, que poderá ser localizado
nas proximidades da Pampulha ou mesmo em Gameleira, mediante sua total reforma
e expansão.
g) Deslocamento dos serviços de baldeação da bitola estreita para bitola larga e
vice-versa, como primeira etapa Sete Lagoas e a seguir para Corinto, eliminando-se
assim, a bitola mista na medida da progressão de alargamento da bitola em demanda
a Brasília.
VI – MEDIDAS COMPLEMENTARES
10. – Transferência de ramais e linhas para outras Estradas
10.1 – Para a Estrada de Ferro Leopoldina
a) Transferência da Linha Auxiliar, de Aljezur até Três Rios, construindo-se
variante de bitola de 1,00m entre P. do Sul e Três Rios para eliminar a bitola mista aí
existente.
b) Transferência para a Rêde Mineira de Viação Ramal de Santa Rita do
Jacutinga, no trecho de M. Valença até Santa Rita Jacutinga.
c) Transferência para a Estrada de Ferro Leopoldina do trecho Ponte Nova-Ouro
Preto, do Ramal de Ponte Nova.
Engº Francisco Rubens Vieira, Chefe do Departamento do Tráfego da E.F.C.B.
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REFSA

REFSA

PRESIDÊNCIA

PRESIDÊNCIA

EVOLUÇÃO DO DEFICIT DE GESTÃO EM TÊRMOS REAIS
COBERTURA DE RECURSOS PARA CUSTEIO
VALOR NOMINAL
EM CR$ BILHÕES

ANO

DESPESA

RECEITA

DEFICIT

ÍNDICE
GERAL
DE
PREÇOS

DEFICIT
REAL EM
CR$ BILHÕES
DE 1964

EVOLUÇÃO

1958
1959
1960
1961
1962
1963
(1964)

21,6
27,8
35,4
60,8
102,1
206,2
(541,0)

11,0
12,8
15,6
23,0
33,8
59,8
(98,0)

10,6
15,0
19,8
37,8
68,3
146,4
(443,0)

229
316
407
559
848
1476
–

131,0
133,9
136,6
189,9
226,9
279,9
–

100
102
104
145
173
214
–

1964
1965
1966

349,7
490,8
536

108,1
205,6
327,2

247,4
285,0
208,8

2814
4379
5620

241,4
163,1
104,5

184
140
60

(SEGUNDO A CONCEITUAÇÃO DO ATUAL PLANO DE CONTAS DAS ESTRADAS DE FERRO)

OBSERVAÇÕES

Apurado em balanço
idem
idem
idem
idem
idem
Perspectivo em março
de 1964
Apurado em balanço
Orçamento em execução
Orçamento aprovado

NOTA Os índices representativos dos anos de 1965 e 1966 foram estimados ilegível incrementos de 40% (de Dez/64 a Dez/65)
e de 20% (de Dez/65 a Dez/66)

ANO

POR CONTA DOS
USUÁRIOS

POR CONTA DO TESOURO

1963
(1964)
1964
1965
1966

29%
(18%)
31%
12%
51%

71%
(82%)
69%
58%
39%

OBSERVAÇÕES

Apurado em balanço
Perspectiva em Março de 1964
apurado em balanço
Orçamento e execução
Orçamento aprovado
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Mesa
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
(9 MEMBROS)

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente –Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Vírgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermirio

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Vírgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
Jose Ermirio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Menezes Pimentel

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

(11 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4as-feiras, às 16 horas.

Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

ARENA

(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.
PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 56

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Em 10 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas
ORDEM DO DIA
à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
Veto presidencial ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.), que
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 aprova o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os
horas e 30 minutos;
anos de 1966, 1967 e 1968 e dá outras providências.
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de
maio a pauta constante da relação anexa.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Senado Federa!, 27 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.
Cédula nº Matéria a que se refere
1
§ 3º, do art. 26.
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE
2
Art. 46.
VETOS PRESIDENCIAIS
3
Art. 69.
4
Art. 70.
Dia 10 de maio:
5
Art. 71.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 10-65 (C.N.) que aprova o
6
Art. 72.
Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste para os anos de
7
Art. 73.
1966, 1967 e 1968 e da outras providências;
8
Art. 78.
Dia 11 de maio:
SESSÃO CONJUNTA
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65 na Câmara e nº
27-65 no Senado, que regulamenta o pagamento referente à cota
de que trata o art. 26 da Constituição Federal e dá outras
Em 11 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
providências;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65 na Câmara e nº
ORDEM DO DIA
222-65 no Senado, que isenta de quaisquer tributos as
embarcações de até uma tonelada;
Vetos presidenciais:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara e
número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da 1º Ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65, na Câmara e nº 27-68, no
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;
Senador, que regulamenta o pagamento referente à cota de
Dia 12 de maio:
que trata o art. 26 da Constituição Federal (veto total);
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº 2º Ao projeto de Lei nº 3.141-B-65, na Câmara e nº 221-65, no
140-65 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado
Senado, que dispõe sôbre as novas atribuições da
no art. 1º da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959 que dispõe
Comissão de Marinha Mercante e do Conselho Superior do
sôbre os exames de habilitação para os Auxiliares de
Trabalho Marítimo e dá outras providências (veto parcial);
Enfermagem e Parteiras Práticas;
3º Ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65, na Câmara e nº 222-65, no
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 3Senado, que isenta de quaisquer tributos as embarcações
66 no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias
de até uma tonelada (veto total).
destinadas ao desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
providências.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº Cédula
Veto
Matéria a que ge refere
112-65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer
doação de terreno à Associação Rural de Pedro Leopoldo, para
1
1º
Totalidade do projeto.
construção de seu Parque de Exposição Agropecuária e
2
2º
Art. 3º e seu parágrafo.
Industrial;
3
3º
Totalidade do projeto.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº
75-63 no Senado, que altera a. redação do art. 35 do Decreto-lei
SESSÃO CONJUNTA
no 3.199, de 14 de abril de 1941 que estabelece as bases de
organização dos desportos em todo o País e dá outras
Em 12 de maio de 1966, ás 9 horal
providências.
Dia 17 de maio:
ORDEM DO DIA
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta
os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4, de 1966
dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a quota de (C.N.), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sôbre
previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas a concessão de aval do Tesouro Nacional em operação de crédito
de salário e dá outras providências.
no exterior.
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SESSÃO CONJUNTA

EXPEDIENTE

Em 12 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORDEM DO DIA

DIRETOR GERAL

Vetos presidenciais (totais):
1º

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

Ao Projeto de Lei nº 504-C-63, na Câmara e nº 3-66, no Senado, que dispõe sôbre a
aplicação das verbas orçamentárias destinadas ao desenvolvimento econômico e
social, ou a investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais, e dá outras
providências;
Ao Projeto de Lei nº 2.019-B-64, na Câmara e nº 140-65, no Senado, que prorroga
por 2 (dois) anos o prazo fixado no art. 1º, da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959,
que dispõe sôbre os enxames de habilitação, para os Auxiliares de Enfermagem e
Parteiras Práticas;
Ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64, na Câmara e nº 112-65, no Senado, que autoriza o
Ministério da Agricultura à fazer doação de terreno à Associação Rural de Pedro
Leopoldo, para construção de seu Parque de Exposição Agropecuária e Industrial;
Ao Projeto de Lei nº 75-63, no Senado e nº 2.467-B-64 na Câmara, que altera a
redação do art. 35, do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que estabelece
as bases de organização dos desportes em todo o País, e dá outras providências.

2º

3º
4º

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Veto
1º
2º
3º
4º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.

1965, cujos nomes e situação funcional
constam discriminados em relação nominal

NÚMERO DE ORIGEM 204

anexa à presente lei.

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos têrmos do artigo 5º, parágrafo 3º,
do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de
tenho

apreciação

a

honra

de

de

submeter

Vossas

à

Excelências,

acompanhado de Exposição de Motivos do
Departamento

Administrativo

do

Serviço

Público – DASP, o anexo projeto de lei que
institui o Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL).
Brasília, em 28 de abril de 1966. H.
Castello Branco.

exercício

no

Conselho

Nacional

de

Telecomunicações (CONTEL), poderão optar
pelo ingresso no Quadro de Pessoal previsto
no art. 1º da mesma.
§ 1º A opção de que trata êste artigo
será manifestada pelo funcionário, no prazo
de 30 (trinta) dias, contado a partir da
vigência desta lei e deverá ser apreciada no
interesse exclusivo da Administração.
§ 2º Aceita a opção, o funcionário
passará a integrar o Quadro de Pessoal do
(CONTEL), mediante inclusão, abrindo-se
concomitantemente, vagas nos Quadros de

(CN)
o

Art. 3º Os funcionários que, na data de
publicação desta lei, se encontrarem em

Conselho Nacional de Telecomunicações

PROJETO DE LEI Nº 6, DE 1966

Institui

Quadro

origem.
de

Pessoal

do

Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências

Art. 4º Além dos funcionários do Quadro
de

Pessoal,

o

Conselho

Nacional

de

Telecomunicações poderá dispor de pessoal
temporário e especialista temporário admitido
na forma do art. 23, item II, e do art. 26 da Lei

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica criado, na forma dos
anexos, o Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL),
órgão diretamente subordinado à Presidência
da República, na conformidade do disposto
na Lei número 4.117, de 27 de agôsto de

nº 3.780; de 12 de julho de 1960.
Art. 5º Fica alterada para Divisão de
Economia e Estatística a denominação da
atual Divisão de Estatística do Departamento
Nacional de Telecomunicações, a que se
refere o art. 25, item IV, da Lei nº 4.117, de
27 de agôsto de 1962.
Art. 6º Os cargos do Quadro de Pessoal
do Conselho Nacional de Telecomunicações

1962.
Parágrafo único. Os valôres dos níveis

serão providos, atendida a disposição contida

de vencimentos dos cargos efetivos e dos

no art. 55 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de

símbolos de vencimentos dos cargos em

1960, até 60% (sessenta por cento) de sua

comissão constantes dos anexos a que se

totalidade no exercício de 1966; até 30%

referem este artigo são os previstos na

(trinta por cento) no exercício de 1967; e o

legislação em vigor para os servidores

número restante no exercício de 1968.
Parágrafo

públicos civis do Poder Executivo.

único.

Para

atender

às

Art. 2º São incluídos no quadro de

despesas decorrentes do disposto neste

pessoal, de que trata o artigo anterior, os

artigo, fica o Poder Executivo autorizado a

cargos

ocupados

da

abrir crédito especial no valor de Cr$

extinta

Comissão

Rádio,

350.000.000 (trezentos e cinqüenta milhões

pelos

funcionários

Técnica

de

SEÇÃO II
Impresso nos Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior
50,00 Semestre ..................................... Cr$
96,00 Ano .............................................. Cr$

Exterior
outubro de 1963, e 55.818 de 6 de março de

transferidos para o Conselho Nacional de

de cruzeiros).

Telecomunicações, por força do disposto no

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data

art. 116 da Lei nº 4.117, de 27 de agôsto de

de sua publicação, revogadas as disposições

1962 pelos Decretos ns. 52.749, de 24 de

em contrário.

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Semestre ................................... Cr$
Ano ............................................ Cr$

MENSAGEM
Nº 6, DE 1966 (CN)

1965,

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

Ano ....................................

39,00
76,00

Exterior
Cr$ 136,00 Ano .............................................. Cr$ 108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à
sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal,
emitidos a favor de Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
Relação nominal a que se refere o
artigo 2º da Lei nº 4.117 de 27 de agôsto de
1962.
Série de Classes: Oficial de Administração
Código: AF-201.14.B
3 Cargos
1. José De Souza Vianna Filho
2. Maria da Conceição Pacheco
Carneiro
3. Sidney Legatti
Código: AF-201.12.A
1 Cargo
1. Léa Fernandes de Almeida
Série de Classes: Escriturário
Código: AF-202.10.B
5 Cargos
1. Iracema Julieta Franghista
2. Júlia Bensussen Grillo
3. Maria da Conceição Castro Saraceni
4. Maria Helena Brown de Souza
Pereira
5. Yeda de Mello Alvim

Classe: Taquígrafo
Código: AF-501.14
1 Cargo
1. Manoel Teixeira de Carvalho Neto
Série de Classes: Datilógrafo
Código: AF-503.9. B
2 Cargos
1. Palmyra Alves Coutinho
2. Moysés de Oliveira Sander
Código: AF-503.7.A
2 Cargos
1. Dulce Petry da Costa
2. Silvia Valadares Maia
Série de Classes: Assessor de Eletrônica
Código: CT-110.18.B
1 Cargo
1. Roberto Raul de Vic Tupper
Série de Classes: Telegrafista
Código: CT-207.12.A
1 Cargo
1. Nélio de Lima Chaves

Código: AF-202.8.A

Série de Classes: Motorista

4 Cargos

Código: CT-401.8.A

1. Ester Dinorah Ribeiro Viana
2. Lygia Ferreira de Souza
3. Márcio de Andrade Cavalcanti
4. Anita Leão Silva
Classe: Escrevente-Datilógrafo
Código: AF-204.7
5 Cargos
1. Elza de Jesus Lemos
2. Iolanda Furtado Lobo
3. Leandra Edna Braz
4. Nadir Bosisio
5. Nadir Pereira Respeita

1 Cargo
1. José Ferreira
Série de Classes: Arquivista
Código: EC-303.7.A
1 Cargo
1. Norma Ferreira de Souza
Série de Classes: Auxiliar de Portaria
Código: GL-303.8.B
1 Cargo
1. Walter da Silveira
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Código: GL-303.7.A

PARTE SUPLEMENTAR

Código: CT-202.14.B

Série de Classes: Carteiro

1 Cargo

Série de Classes: Postalista

1 Cargo

Código: CT-203.14.C

1. Francisco Gonçalves da Silva

1 Cargo

1. Lucy de Mello
Código: CT-202.16.C

Série de Classes: Desenhista
Código: P-1001.16.C

Série de Classes: Ascensorista

3 Cargos

1 Cargo

Código: GL-304.12.C

1. Almir Cesário
2. Esmeralda Cavalcanti Melo
3. Francisca Pinheiro Ney da Silva

1. Maria Abreu Ney da Silva

1. Joaquim de Faria Nogueira

1. Hercílio de Sant'Anna

Código: CT-202.12.A

1 Cargo

1065

1 Cargo
1. Armando Vieira de Souza

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
QUADRO DE PESSOAL – PARTE PERMANENTE
I – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
NÚMEROS DE CARGOS
DENOMINAÇÃO

SÍMBOLOS

Situação
anterior

QUALIFICAÇÃO

Situação
nova

OBSERVAÇÕES
Os cargos relacionados na situação
anterior foram criados pela Lei nº
4.117, de ilegível.

1 – CARGOS DE DIREÇÃO
A – Direção Superior
Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações

1-C

1

1

Curso Superior, experiência e
tirocínio em Administração Pública.

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Telecomunicações

1-C

1

1

Curso Superior, experiência e
tirocínio em Administração Pública.

Diretor de Divisão de Engenharia do Departamento Nacional de
Telecomunicações

3-c

1

1

Diretor da Divisão
Telecomunicações

de

3-c

1

1

Diretor de Divisão de Administração de Departamento Nacional de
Telecomunicações

3-c

1

1

Diretor de Divisão e Economia e Estatística do Departamento Nacional de
Telecomunicações

3-c

1

1

Diretor da Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional de
Telecomunicações

3-C

1

1

Delegado Regional,
Telecomunicações

em

Belém,

do

Departamento

Nacional

de

5-C

1

2

Delegado Regional,
Telecomunicações

em

Recife,

do

Departamento

Nacional

de

5-C

2

1

B – Direção Intermediária

Jurídica

do

Departamento

Nacional

NÚMEROS DE CARGOS
DENOMINAÇÃO

Delegado Regional,
Telecomunicações

em

Brasília,

do

SÍMBOLOS

Departamento Nacional

Situação
anterior

Situação
nova

de

5-c

1

1

Delegado Regional, em Salvador, do Departamento Nacional de
Telecomunicações

5-C

1

1

Delegado Regional, na Guanabara, do Departamento nacional de
Telecomunicações

5-C

1

1

Delegado Regional, em são paulo, do Departamento Nacional de
Telecomunicações

5-C

1

1

Delegado Regional, em Pôrto Alegre, do Departamento Nacional de
Telecomunicações

5-C

1

1

Delegado Regional, em Campo Grande – MT, do Departamento Nacional
de Telecomunicações

5-C

1

1

Membros do Conselho Nacional de Telecomunicações

1-c

18

18

de

6-c

ilegível

1

Assessor de Assuntos Internacionais do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Telecomunicações

7-c

ilegível

1

QUALIFICAÇÃO

2 – CARGOS DE OUTRA NATUREZA

Assistente do Diretor-Geral
Telecomunicações

do

Departamento

Nacional

II – CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Assistente Jurídico

ilegível

ilegível

15

OBSERVAÇÕES
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CONSELHO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
MINISTERIO OU ÓRGÃO
QUADRO DO PESSOAL – PARTE PERMANENTE
III – Classe e Séries de Classes
Departamento de Imprensa Nacional – 21.475
NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIFIXOS
VAGOS
DENTES SÓRIOS

FIXOS

EXCEPROVIDENTES SÓRIOS

Almoxarife
Almoxarife

AF-101.16.B
AF-101.14.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
1
1

Armazenista
Armazenista

AF-102.10.B
AF-102. 8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

10
10
20

–
–

–
5
5

Assistente Comercial
Assistente Comercial

AF-103.14.B
AF-103.12.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
1
1

Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração

AF-201.16.C
AF-201.14.B
AF-201.12.A

–
3
1
4

–
–
–

–
–
–

–
–
–

12
21
27
60

–
–
–

–
–
15
15

OBSERVAÇÕES
VAGOS
1 Os
cargos
1 relacionados as
2 situação anterior
foram transferidos
10 para a CONTEL,
10 por
fôrça
do
20 disposto no art.
116, da Lei nº
1 4.117, de 27/8/62.
1
2
12
18
26
56

Departamento de Imprensa Nacional – 21.475
NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR
FIXOS

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

FIXOS

OBSERVAÇÕES

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

Escriturário
Escriturário

AF-202.10.B
AF-202. 8.A

5
4
9

–
–

–
–

–
–

63
63
126

–
–

–
29
29

58
59
117

Escrevente-datilógrafo

AF-204. 3

5
5

–

–

–

140
140

–

–

135
135

Técnico de Mecanização
Técnico de Mecanização

AF-401.16.B
AF-401.14.A

–

–
–

–
–

–
–

2
2
4

–
–

–
1
1

2
2
4

Técnico Auxiliar de Mecanização
Técnico Auxiliar de Mecanização

AF-402.11.B
AF-402. 9.A

–
–

–
–

–
–

–
–

3
3
6

–
–

–
1
1

3
3
6

Taquígrafo

AF-501.14

1
1

–

–

–

4
4

–

–

4
4

Departamento de Imprensa Nacional – 21.475
NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSE
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR
FIXOS

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

FIXOS

OBSERVAÇÕES

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

Datilógrafo
Datilógrafo

AF-503. 9.B
AF-503. 7.A

2
2
4

–
–

–
–

–
–

50
50
100

–
–

–
24
24

48
48
96

Técnico de Administração
Técnico de Administração

AF-601.20.B
AF-601.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Assistente de Administração
Assistente de Administração

AF-602.16.B
AF-602.14.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
2
3

–
–

–
–

1
2
3

Tesoureiro-Auxiliar

AF-701.16

–

–

–

–

3
3

–

–

3
3

Eletricista Instalador
Eletricista Instalador

AF-802. 9.B
AF-802. 8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
1
1

1
1
2
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NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO
Artífice
de
Aparelhos
Telecomunicações
Artífice
de
Aparelhos
Telecomunicações
Artífice
de
Aparelhos
Telecomunicações
Artífice
de
Aparelhos
Telecomunicações

CÓDIGO
de

Maio de 1966 1067

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIFIXOS
VAGOS
DENTES SÓRIOS

EXCEPROVIFIXOS
DENTES SÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

A-804.12.D

–

–

–

–

5

–

–

5

A-804.10.C

–

–

–

–

10

–

–

10

A-804. 9.B

–

–

–

–

16

–

–

16

A-804. 8.A

–

–

–

–

21
52

–

15
15

21
52

Mecânico de Motor a Combustão
Mecânico de Motor a Combustão
Mecânico de Motor a Combustão
Mecânico de Motor a Combustão

A-1305.12.D
A-1305.10.C
A-1305. 9.B
A-1305. 8.A

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1
1
1
1
4

–
–
–
–

–
–
–
1
1

1
1
1
1
4

Mecânico Eletricista
Mecânico Eletricista

A-1603.10.B
A-1603. 8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
1
1

1
1
2

Assessor de Eletrônica
Assessor de Eletrônica

CT-110.18.B
CT-110.17.A

1
–
1

–
–

–
–

–
–

17
17
34

–
–

–
8
8

16
17
33

de
de
de

NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIFIXOS
VAGOS
DENTES SÓRIOS

EXCEPROVIFIXOS
DENTES SÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Técnico de Eletrônica
Técnico de Eletrônica
Técnico de Eletrônica

CT-111.15.C
CT-111.14.B
CT-111.12.A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

7
12
16
35

–
–
–

–
–
10
10

7
12
16
35

Telegrafista
Telegrafista
Telegrafista

CT-207.16.C
CT-207.14.B
CT.207.12.A

–
–
1
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

42
75
97
214

–
–
–

–
–
58
58

42
75
96
213

Telefonista
Telefonista

CT-214.7.B
CT-214.6.A

–
–

–
–

–
–

–
–

2
3
5

–
–

–
1
1

2
3
5

Motorista
Motorista
Motorista

CT-401.12.C
CT-401.10.B
CT-401. 8.A

–
–
1
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

13
23
30
66

–
–
–

–
–
18
18

13
23
29
65

NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSE
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIFIXOS
VAGOS
DENTES SÓRIOS

EXCEPROVIFIXOS
DENTES SÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Bibliotecário
Bibliotecário

EC-101.20.B
EC-101.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Auxiliar de Bibliotecário

EC-102.7

–

–

–

–

3
3

–

–

3
3

Documentarista
Documentarista

EC-302.20.B
EC-302.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Arquivista
Arquivista
Arquivista

EC-303.11.C
EC-303. 9.B
EC-303. 7.A

–
–
1
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

12
21
27
60

–
–
–

–
–
16
16

12
21
26
59
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NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

Maio de 1966

SITUAÇÃO ANTERIOR
FIXOS

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

EXCEPROVIFIXOS
DENTES SÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Redator
Redator

EC-305.20.B
EC-305.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

2
2
4

–
–

–
1
1

2
2
4

Serviçal
Serviçal

GL-102.6.B
GL-102.5.A

–
–

–
–

–
–

–
–

2
2
4

–
–

–
1
1

2
2
4

Servente

GL-104.5

–

–

–

–

80
80

–

–

80
80

Chefe de Portaria

GL-301.13

–

–

–

–

2
2

–

–

2
2

Porteiro
Porteiro

GL-302.11.B
GL-302.9.A

–
–

–
–

–
–

–
–

6
6
12

–
–

–
3
3

6
6
12

Auxiliar de Portaria
Auxiliar de Portaria

GL-303.8.B
GL-303.7.A

1
1
2

–
–

–
–

–
–

27
28
55

–
–

–
13
13

26
27
53

NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

EXCEPROVIFIXOS
DENTES SÓRIOS

OBSERVAÇÕES

CÓDIGO

FIXOS

Auxiliar de Atuário
Auxiliar de Atuário

P-301.12.B
P-301.10.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Fotógrafo

P-602.9.A

–

–

–

–

1
1

–

–

1
1

Técnico de Contabilidade
Técnico de Contabilidade

P-701.15.B
P-701.13.A

–
–

–
–

–
–

–
–

9
10
19

–
–

–
5
5

9
10
19

Criptógrafo
Criptógrafo

P-801.12.B
P-801.10.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
2
3

–
–

–
–

1
2
3

Desenhista
Desenhista
Desenhista

P-1001.16.C
P-1001.14.B
P-1001.12.A

1
–
–
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
2
4

–
–
–

–
–
–

–
1
2
3

Auxiliar de Desenhista

P-1002.13

–

–

–

–

4
4

–

–

4
4

NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

VAGOS

SITUAÇÃO ANTERIOR
FIXOS

SITUAÇÃO NOVA

EXCEPROVIVAGOS
DENTES SÓRIOS

EXCEPROVIFIXOS
DENTES SÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Auxiliar de Estatística
Auxiliar de Estatística

P-1402.10.B
P-1402.8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

6
6
12

–
–

–
3
3

6
6
12

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem

P-1702.10.B
P-1702.8.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Estudante

P-1702.7

–

–

–

–

2
2

–

–

2
2

Inspetor de Telecomunicações

P-3001.15

–

–

–

–

25
25

–

–

25
25

Técnico de Telecomunicações
Técnico de Telecomunicações

P-3002.13.B
P-3002.12.A

–
–

–
–

–
–

–
–

19
19
38

–
–

–
10
10

19
19
38
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CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

FIXOS

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

VAGOS

FIXOS

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Tradutor
Tradutor

P-2201.16.B
P-2201.14.A

–
–

–
–

–
–

–
–

2
2
4

–
–

–
1
1

2
2
4

Atuário
Atuário

TC-301.21.B
TC-301.20.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Contador
Contador
Contador

TC-302.22.C
TC-302.21.B
TC-302.20.A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
2
4

–
–
–

–
–
1
1

1
1
2
4

Economista
Economista
Economista

TC-301.22.C
TC-301.21.B
TC-301.20.A

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
2
4

–
–
–

–
–
1
1

1
1
2
4

Engenheiro
Engenheiro

TC-602.22.B
TC-602.21.A

–
–

–
–

–
–

–
–

17
17
34

–
–

–
8
8

17
17
34

NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSES
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

FIXOS

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

VAGOS

FIXOS

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Médico
Médico

TC-801.22.B
TC-801.21.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
2
3

–
–

–
–

1
2
3

Cirurgião Dentista
Cirurgião Dentista

TC-901.21.B
TC-901.20.A

–
–

–
–

–
–

–
–

1
1
2

–
–

–
–

1
1
2

Assistente Social

TC-1301.20.A

–

–

–

–

1
1

–

–

1
1

Estatístico
Estatístico

TC-1401.20.B
TC-1401.19.A

–
–

–
–

–
–

–
–

3
3
6

–
–

–
1
1

3
3
6

NÚMERO DE CARGOS

CLASSE OU SÉRIE DE CLASSE
DENOMINAÇÃO

CÓDIGO

SITUAÇÃO ANTERIOR
FIXOS

SITUAÇÃO NOVA

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

VAGOS

FIXOS

EXCEDENTES

PROVISÓRIOS

OBSERVAÇÕES
VAGOS

Postalista
Postalista
Postalista

CT-202.16.C
CT-202.14.B
CT-202.12.A

1
1
3
5

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1
1
3
5

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Carteiro

CT-203.14.C

1
1

–

–

–

1
1

–

–

–

Ascensorista

CL-304.12.C

1
1

–

–

–

1
1

–

–

–

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Presidente
da República:
Tratam os processos anexos,
submetidos
ao
exame
dêste
Departamento, de proposta formulada
pelo
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações, em decorrência do
disposto no artigo 120 da Lei nº 4.117,
de 27 de agôsto de 1962, que instituiu
o
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações, a qual objetiva, a
par de outras providências, a
constituição do respectivo Quadro de
Pessoal.
2. Prevê, assim, o anteprojeto de
lei elaborado pelo órgão interessado,
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para consubstanciação da medida, a
criação de 1.370 (mil, trezentos e
setenta)
cargos
considerados
imprescindíveis
ao
seu
normal
funcionamento: e reajustamento dos
vencimentos estabelecidos na Lei nº
4.117, de 27 de agôsto de 1962, para
os cargos de provimento em comissão
de Presidente. Membro do Conselho
Nacional de Telecomunicações e
Diretor-Geral
do
Departamento
Nacional de Telecomunicações, para
efeito de equipará-los aos fixados
para os Membros do Conselho
Nacional de Economia, por fôrça
do disposto na Lei nº 4.439, de 27
de outubro de 1964; a reclassificação
dos símbolos dos cargos em comis-

são de Diretores de Divisão do
Departamento
Nacional
de
Telecomunicações
e
Delegados
Regionais previstos na aludida Lei nº
4.117, de 1962; a criação de outros
cargos em comissão; e a inclusão do
pessoal existente no Conselho,
oriundo da extinta Comissão Técnica
de Rádio, requisitados dos diversos
órgãos da administração direta ou
indireta, e, ali admitido, a qualquer
título, até a data da aprovação da lei
que instituir o respectivo Quadro de
Pessoal, em cargos no mesmo
criados, de acôrdo com as atribuições
que, efetiva e comprovadamente,
venha exercendo.

3. Em justificativa da proposta,
alega o mencionado órgão, no tocante
ao reajustamento proposto para os
cargos de provimento em comissão
dos respectivos Membros e Presidente
e do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Telecomunicações, ter
sido
irrisória
a
elevação
de
vencimentos que lhes foi concedida
pelo disposto no art. 8º, item 1 da Lei
número 4.345, de 26 de junho de
1964, quando tornou a ser-lhes fixado
o símbolo 1-C.
4. Na verdade, fôra êsse símbolo,
que lhes determinara a Lei nº 4.117,
de 27 de agôsto de 1962, mas previa a
mesma para os respectivos ocupan-
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tes uma retribuição, por sessão a que
comparecessem, no valor de 5% (cinco
por cento) dos vencimentos, até o
máximo de 10 (dez). Tal retribuição
desapareceu com a superveniência da Lei
nº 4.242, de 17 de julho de 1963, quando
os Membros do Conselho Nacional de
Telecomunicações, por fôrça do disposto
no artigo 15, alínea a da mesma,
passaram a perceber vencimentos
mensais no valor de Cr$ 350.000
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), sem
direito a qualquer acréscimo por
comparecimento às sessões, visto que os
mesmos eram bem superiores ao valor
atribuído ao símbolo 1-C pela aludida lei,
correspondente a Cr$ 140.000 (cento e
quarenta mil cruzeiros).
5. Assim, a nova fixação no símbolo
1-C, sem qualquer acréscimo por
comparecimento
às
sessões,
estabelecida pela Lei nº 4.345, de 26 de
junho de 1964, acarretou para os
ocupantes dos citados cargos verdadeiro
rebaixamento salarial incompatível com a
relevância dos respectivos encargos e a
representação exigida dos Senhores
Conselheiros, entendendo o citado
Conselho constituir medida de justiça a
revisão dessa situação, para o fim de
equipará-los
em
vencimentos
aos
Membros do Conselho Nacional de
Economia que, de acôrdo com a Lei nº
4.439, de 27 de outubro de 1964,
passaram a perceber a importância de
Cr$ 710.000 (setecentos e dez mil
cruzeiros) mensais.
6. Defendendo a elevação de
vencimentos dos cargos em comissão de
Diretores da Divisão e Delegados
Regionais do Departamento Nacional de
Telecomunicações para, respectivamente,
1-C e 3-C, invoca o mencionado
Conselho o pouco atrativo oferecido pelos
atuais vencimentos, dadas a importância
e a responsabilidade de seus encargos,
donde as dificuldades surgidas na
manutenção e obtenção de elementos em
condições de exercê-los, os quais são
recrutados dentre profissionais de nível
superior (engenheiros, bacharéis, etc.)
7. No tocante ao aproveitamento no
respectivo Quadro de Pessoal do pessoal
pertencente à extinta Comissão Técnica de
Rádio, requisitado de outros órgãos da
administração e admitido a qualquer título
desde sua instalação, de acôrdo com as
atribuições efetivamente exercidas, alega o
Conselho Nacional de Telecomunicações
constituir sua aceitação medida de grande
interêsse, pois viria normalizar a situação
de tais servidores e permitir-lhe a
conservação da equipe especializada, com
que
já
conta,
imprescindível
ao
encaminhamento dos problemas de
telecomunicações do país.
8. Em abono da proposta, que
considera perfeitamente viável e legal
invoca a adoção recente de procedimento
semelhante, ocorrida na organização do
Quadro de Pessoal da Consultoria-Geral
da República, que mereceu aprovação
dêste Departamento, segundo se pode
inferir da Exposição de Motivos assinada
pela
sua
direção-geral,
a
qual
acompanhou a Mensagem nº 370, de 4
de setembro de 1964, do Poder
Executivo.
9. Dos estudos preliminares levados
a efeito sôbre a matéria, verificou êste
órgão importar o simples custeio do
quadro de pessoal proposto pelo aludido
Conselho uma despesa anual de Cr$
2.195.392.000 (dois bilhões, cento e
noventa e cinco milhões e trezentos e
noventa e dois mil cruzeiros), a qual
ultrapassa
de
muito
as
atuais
disponibilidades financeiras do órgão,
pois que o orçamento do presente
exercício consigna para o mesmo dotação
global de Cr$ 1.717.862.000 (um bilhão,
setecentos e dezessete milhões e
oitocentos e sessenta e dois mil
cruzeiros), dos quais apenas Cr$
797.062.000 (setecentos e noventa e sete
milhões e sessenta e dois mil cruzeiros)
se destinam a despesas de pessoal e
material.
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10. Com o objetivo de tornar mais
viável a medida proposta, no que tange
ao problema financeiro, e aclarar certos
aspectos da mesma, foram estabelecidos
contatos com a administração do aludido
Conselho, sendo sugerida por êste órgão,
na oportunidade, urna redução do quadro
proposto, o que, todavia, não mereceu
acolhimento.
11. Ficou, não obstante, assentado
que aquêle Conselho enviaria os
elementos subsidiários indispensáveis a
um estudo mais completo da matéria, bem
como procederia a um reexame da
proposta no sentido de, embora mantendo,
de certa forma, o número de cargos
pretendido para o respectivo Quadro de
Pessoal, reduzir seu custo, mediante
criação ou ampliação das séries de classes
auxiliares, uma vez que as atividades de
execução e de natureza auxiliar existentes
no órgão podem ser perfeitamente
desempenhadas por profissionais de
remuneração mais limitada.
12. Em face de tais entendimentos,
renovou aquêle órgão sua proposta
anterior, através do expediente constante
do Ofício nº 523, de setembro de 1965,
demonstrando seu exame que foram, de
modo geral, acolhidas as sugestões
oferecidas por êste Departamento, bem
como acatadas algumas restrições
apresentadas no que concerne a certos
aspectos técnicos da matéria.
13. Com base, portanto, nos novos
elementos encaminhados, procedeu-se à
organização definitiva do quadro de
pessoal do mencionado Conselho,
discriminando êste órgão, a seguir, as
principais modificações introduzidas na
proposta original e restrições pela mesma
sofridas.
14. No tocante à situação dos cargos
de
provimento
em
comissão,
já
existentes, rejeitou-se o reajustamento
proposto, tendo sido conservados os
símbolos atribuídos aos mesmos pela Lei
nº 4.117, de 1962, tendo em vista que tais
símbolos correspondem aos fixados para
cargos dessa natureza, de idênticas
atribuições e responsabilidades dos
demais órgãos da administrarão pública,
sendo de ressaltar que alguns dêles estão
mesmo arbitrados em símbolos mais
elevados do que os estabelecidos para
cargos congêneres, como, por exemplo,
os de Diretor das Divisões de
Administração e de Estatística do
Departamento
Nacional
de
Telecomunicações.
15. Aliás, com referência a essa
última Divisão apurou-se, através dos
entendimentos havidos e exame do
Regimento do órgão, competir à mesma,
além dos estudos, pesquisas e análises
de natureza estatística do interêsse das
telecomunicações,
principalmente
estudos de caráter econômico e técnico
ligados à elaboração de métodos e
critérios para fixação de tarifas e taxas,
fiscalização contábil dos serviços de
telecomunicações
e
estudo
da
economicidade dêsses serviços, sob o
aspecto tarifário, donde ter sido julgada
correta a atribuição do símbolo 3-C para o
respectivo dirigente, mas aconselhável a
alteração de sua nomenclatura para
Divisão de Economia e Estatística, mais
consentânea com suas finalidades,
providência essa adotada no anteprojeto
de lei elaborado por êste órgão sôbre a
matéria.
16. A situação dos Membros do
Conselho Nacional de Telecomunicações,
já estabelecida pela Lei número 4.117 de
1962, que o instituía, foi respeitada a
exemplo do que estabelece em relação à
Comissão Nacional de Energia Nuclear o
art. 6º, do Decreto nº 55.090, de 28 de
novembro de 1964, o qual dispõe sôbre a
revisão
das
gratificações
pela
participação em órgãos de deliberação
coletiva da administração direta e das
autarquias, muito embora se afigure
impróprio a êste Departamento o sistema
de
retribuição
previsto
para
os
mesmos, pois que os respectivos
encargos, na verdade, deveriam ser

remunerados mediante percepção de
gratificação dessa natureza.
17.
Considerou-se,
todavia,
desaconselhável
sua
equiparação,
conforme pretendia aquele órgão, aos
Membros do Conselho Nacional de
Economia, os quais têm assegurada, por
fôrça do disposto no art. 1º da Lei nº
2.696, de 24 de dezembro de 1955, a
percepção
mensal
de
quantia
correspondente aos vencimentos dos
membros do Tribunal de Contas da
União, dada a diversidade de situações.
18. No tocante aos cargos em
comissão, cuja criação foi solicitada, foram
considerados justificados os de Assistente
e Assessor de Assuntos Internacionais do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Telecomunicações, sendo-lhes, porém,
fixados símbolos menos elevados que os
propostos, tendo em vista os que vigoram
para cargos congêneres da administração,
da mesma hierarquia e responsabilidade.
19. Julgou-se, contudo, prejudicada a
criação do cargo de Chefe de Gabinete do
Presidente do Conselho Nacional de
Telecomunicações, visto constituírem os
respectivos encargos funções de natureza
especial normalmente retribuídas mediante
gratificação pela representação de gabinete,
valendo, porém, ressaltar que a questão se
acha superada, pois foi providenciada pelo
referido Conselho remessa de expediente,
nesse sentido, à Presidência da República,
nos têrmos do Decreto nº 50.598, de 21 de
julho de 1965, o qual mereceu aprovação,
havendo, em conseqüência, sido publicada,
no Diário oficial de 10 de setembro do
corrente ano, a Tabela de Gratificação pela
Representação de Gabinete do aludido
órgão.
20. Sofreu, igualmente, restrição a
proposta do Conselho relativa à
regularização da situação do pessoal, que
atualmente, lhe presta serviços, mediante
aproveitamento no respectivo quadro de
pessoal, de acôrdo com as atribuições
que,
efetivamente,
ali
vem
desempenhando, visto constituir a mesma
medida
de
caráter
excepcional,
incompatível com as normas e princípios
que regem a matéria.
21. O procedimento adotado no caso
da Consultoria Geral da República e
reivindicado pelo Conselho Nacional de
Telecomunicações, nesse sentido, não
pode ter sua extensão aconselhada, dadas
as características especiais de que se
revestiu sua adoção, pois, não-sòmente
permitiu a regularização da situação de 3
(três) funcionários que estavam exercendo,
por prazo determinado, funções de
Assistente do Consultor-Geral da República
e tinham sido especialmente designados
para êsse fim, na forma do disposto no art.
3º do Decreto número 52.118, de 17 de
junho de 1963.
22. Dessa forma, prevê o anteprojeto
de lei elaborado por êste órgão, apenas, a
inclusão, no quadro de pessoal a ser
criado para o mencionado Conselho, do
pessoal
remanescente
da
extinta
Comissão Técnica de Rádio, respeitada a
situação em que foram transferidos para o
mesmo, nos têrmos do art. 116 da Lei nº
4.117, de 27 de agôsto de 1962, bem
como
admite
a
opção
para
aproveitamento naquele quadro, em
idênticas condições, dos funcionários que
se encontram em exercício no Conselho,
sujeita, porém, sua aceitação ao exclusivo
interêsse da Administração.
23. A normalização da situação de
tais servidores, caso hajam sido
desviados de suas verdadeiras funções,
sòmente
poderá
ser
corrigida,
oportunamente, mediante aplicação de
instituto da readaptação, de que tratam os
arts. 43 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de
1960, e 64 da Lei número 4.242, de 17 de
julho de 1963, com fiel observância dos
requisitos e normas previstos na
respectiva regulamentação, aprovada
pelo Decreto número 49.370, de 29 de
novembro de 1960, conforme já entendeu
este Departamento em parecer emitido
pela respectiva Divisão de Regime
Jurídico do Pessoal no Processo número
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3.516-64, publicado no Diário Oficial de 37-64.
24. No que tange ao aproveitamento de
outros servidores do órgão, ali admitidos a
qualquer título, considerou-se a proposta
prejudicada, por carecer de viabilidade, em
face das normas legais existentes.
Introduziu-se, contudo, no anteprojeto de lei
relativo à matéria, disposição no sentido de
que
o
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações poderá ser atendido,
também, por pessoal de que tratam os arts.
23, item I, e 26 da Lei nº 3.780, de 12 de
julho de 1960, regularizando-se, dessa
forma, a situação daqueles servidores.
25. Ainda, com referência ao pessoal
transferido da extinta Comissão Técnica
de Rádio, releva observar que os
servidores ocupantes de cargos, cuja
manutenção não oferecia interêsse para o
Conselho Nacional de Telecomunicações,
foram incluídos em Parte Suplementar do
respectivo Quadro de Pessoal, situação
essa, todavia, passível de modificação
caso aos mesmos venha a ser
reconhecida direito ao instituto da
readaptação.
26. Deixaram de participar da
relação nominal, anexa ao anteprojeto de
lei elaborado por êste Departamento e
alusiva ao referido pessoal, os servidores
José Antonio Marques que, apesar de
transferido como Postalista pelo Decreto
nº 55.818, de 6 de março de 1965, havia
sido readaptado como Assistente Jurídico
no Ministério da Justiça e Negócios
Interiores por decreto de 11 de novembro
de 1964, publicado no Diário Oficial de 12
seguinte, donde está sendo providenciado
o cancelamento de sua transferência, e
Raimundo Dantas, cuja transferência não
chegou a ser concretizada por ter sido
exonerado, dada sua condição de
interino, estando o processo de seu
interêsse pendente de solução da Divisão
do Regime Jurídico do Pessoal dêste
órgão, sob o nº 7.519-64.
27. As alterações introduzidas na
proposta do Conselho, na parte referente
às classes e séries de classes, foram
diminutas e consistiram na criação de
cargos de Auxiliar de Enfermagem ao
invés de Enfermeiro, dadas as reais
necessidades do órgão; redação do
número de cargos previstos na série de
classes de Assessor de Eletrônica, com
aumento conseqüente e na série de
classes auxiliar de Técnico de Eletrônica,
visto que, aos ocupantes de classe final
desta série, são, também, deferidas
atividades de inspeção, coordenação e
orientação; redação de um cargo de
Assistente Social; e rejeição da criação de
cargos de Mensageiro, Técnico de
Educação e Inspetor de Ensino.
28. Considerou-se prejudicada a
criação da classe de Mensageiro,
constituída de 38 cargos, tendo em vista a
determinação contida no art. 25 da Lei nº
4.345, de 26 de junho de 1964, em virtude
da qual foram considerados extintos os
cargos dessa natureza existentes na
administração
direta
e
autárquica,
devendo as atividades próprias dos
mesmos serem exercidas por pessoal
temporário admitido na forma do art. 23
da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960.
29. Estando previsto no anteprojeto
de lei relativo à matéria que o citado
Conselho poderá dispor de pessoal dessa
espécie, não constituirá problema para o
mesmo a obtenção de tais elementos, na
forma do aludido dispositivo.
30. Não foi aceita a criação de cargos
de Técnico de Educação e Inspetor de
Ensino pleiteada pelo órgão, por entender
êste Departamento não comportarem as
atividades do mesmo, inclusive as previstas
pelo
respectivo
Regimento
Interno,
aprovado pelo Decreto nº 55.625, de 25 de
janeiro de 1965, para a Seção de
Ensino e Indústria da Divisão de
Engenharia do Departamento Nacional de
Telecomunicações,
a
existência
de
tais cargos, cujos ocupantes têm
por
atribuições,
respectivamente,
o
estudo e pesquisa dos problemas de
educação e de administração escolar e a
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inspeção de estabelecimentos de ensino
com o fim de assegurar, através de
orientação ou fiscalização, a aplicação
das leis do ensino.
31. Na verdade, as atividades de
competência da referida Seção de Ensino e
Indústria podem ser, perfeitamente, deferidas
a ocupantes de cargos integrantes das séries
de classes, de natureza técnica, relacionadas
com o problema das Telecomunicações,
previstas no Quadro de Pessoal daquele
Conselho.
32. Cumpre, finalmente, esclarecer
que, com as modificações introduzidas
por êste Departamento, o Quadro de
Pessoal fixado para o Conselho Nacional
de Telecomunicações será constituído de
1.334 (mil trezentos e trinta e quatro)
cargos, computados nesse total o número
de cargos de provimento em comissão
criados pela Lei nº 4.117, de 27 de agôsto
de 1962, importando a respectiva
despesa em Cr$ 1.942.584.000 (hum
bilhão, novecentos e quarenta e dois
milhões e quinhentos e oitenta e quatro
mil cruzeiros), cumprindo assinalar que o
prenchimento integral do referido Quadro
não será imediato, havendo sido
estabelecido o limite de 60% de seus
cargos para o exercício de 1966, de 30%
para o exercício de 1967, e o número
restante para o exercício de 1968.
38. Apesar de ter sido estabelecida essa
limitação, haverá, entretanto, necessidade
para o exercício de 1966 de refôrço da
dotação consignada para o aludido Conselho,
tendo sido prevista, para tal fim, no expediente
elaborado, autorização para a abertura de
crédito especial no valor de Cr$ 350.000.000
(trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
34. Nestas condições, tem êste
Departamento a honra de submeter o
assunto
à
elevada
decisão
de
Vossa
Excelência,
opinando
pelo
encaminhamento ao Congresso Nacional
dos anexos anteprojetos de lei e
mensagem, os quais consubstanciam as
providências solicitadas pelo Conselho
Nacional
de
Telecomunicações,
justificadas nesta exposição de motivos.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo respeito. – Luiz
Vicente B. de Ouro Preto – Diretor-Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 52.749 – DE 24 DE
OUTUBRO DE 1963
Transfere, com os respectivos
cargos, para o Conselho Nacional de
Telecomunicações,
servidores
em
exercício na Comissão Técnica de Rádio.
O Presidente da. República, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 87 da
Constituição Federal e dando cumprimento ao
disposto no art. 116 da Lei nº 4.117, de 27 de
agôsto de 1962 e no art. 72 do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 52.026, de 20
de maio de 1963, decreta:
Art. 1º Ficam transferidos, com os
respectivos cargos, para o Conselho
Nacional de Telecomunicações, os
servidores do Quadro do Pessoal do
Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, abaixo discriminados, que
tinham exercício na extinta Comissão
Técnica de Rádio:
1 – Grupo Ocupacional AF-200 –
Administrativo.
Escriturário, classe B, nível 10.
1. Iracema Julieta Praghistas
2. Júlia Bensusan Grilo
3. Maria da Conceição Castro Saraceni
4. Maria Helena Brown de Souza Pereira
Escriturário, classe A, nível 8:
1. Ester Dinorah Ribeiro Viana
2. Lygia Ferreira de Souza
3. Márcio de Andrade Cavalcanti
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Escrevente-Dactilógrafo, nível 7:
1. Elza de Jesus Lemos
2. Iolanda Furtado Lobo
3. Leandra Edna Vaz
4. Nadir Bosisio
5. Nadir Pereira Respeita
II – Grupo Ocupacional AF-500 –
Secretariado.
Taquígrafo, nível 14:
1. Manoel Teixeira de Carvalho Neto
Dactilógrafo, nível 7:
1. Dulce Petry da Costa
2. Silvia Valadares Maia
III – Grupo Ocupacional CT-400 –
Rodoviário.
Motorista, classe A, nível 8:
1. José Ferreira.
IV – Grupo Ocupacional EC-300 –
Documentação e Divulgação.
Arquivista, classe A, nível 7:
1. Norma Ferreira de Souza.
V – Grupo Ocupacional GL-300 –
Serviços de Portaria.
Auxiliar de Portaria, classe A, nível 7:
1. Francisco Gonçalves da Silva.
Ascensorista, classe C, nível 13:
1. Armando Vieira de Souza.
Art. 2º O pagamento de vencimentos
e demais vantagens dos servidores ora
transferidos continuará, a ocorrer, no
presente exercício pelas dotações
orçamentárias consignadas ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 3º Êstre decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1963; 142º
da Independência e 75º da República. –
João Goulart. – Abelardo Jurema.

7) Roberto Raul de Vic Tupper –
Assessor de Eletrônica, CT-110.18. B.
8) José de Souza Vianna Filho,
Oficial de Administração, AF-201.14.B.
9) Esmeralda Cavalcanti Melo –
Postalista, CT-202.12. A.
10) Joaquim de Faria Nogueira –
Desenhista, P-1.001.161C.
11) Sdrney Logatti – Oficial de
Administração, AF-201.14.B.
12) Francisca Pinheiro Ney da Silva,
Postalista, CT-202.12.A.
13) José Antônio Marques –
Postalista, CT-202.16. C.
III) Do Quadro do Pessoal do
Instituto de Aposentadoria e Pensões aos
Comerciários.
1) Léa Fernandes de Almeida –
Oficial de Administração, AF-201.12-A.
IV – Do Quadro do Pessoal do
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Marítimos:
1) Maria da Conceição Pacheco
Carneiro – Oficial de Administração, AF201.14. B.
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1965; 144º
da Independência e 77º da República
H. CASTELLO BRANCO
Milton Campos
Juarez Távora
Arnaldo Sussekind

LEGISLAÇÃO CITADA

Dispõe sôbre a Classificação de
Cargos do Serviço Civil do Poder
Executivo, estabelece os vencimentos
correspondentes
e
dá
outras
providências.

DECRETO Nº 55.818 – DE 8 DE MARÇO
DE 1965
Transfere com os respectivos
cargos, para o Conselho Nacional de
Telecomunicações,
servidores
em
exercício na Comissão Técnica de Rádio.
O Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 116 da Lei
nº 4.117, de 27 de agôsto de 1962, e tendo em
vista o disposto no art. 72 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nº 52.026, de 20 de
maio de 1963, decreta:
Art. 1º Ficam transferidos, com os
respectivos cargos, para o Conselho o
Nacional de Telecomunicações, os servidores
abaixo discriminados; que tinham exercício na
extinta Comissão Técnica de Rádio:
I – Do Quadro do Pessoal do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores.
1) Walter da Silveira, Auxiliar de
Portaria – GL – 303.8.B.
2) Anita Leão Silva Escriturária, AF202.8.A.
3) Palmyra Alves Coutinho –
Dactilógrafo, AF-503.9.B.
4) Yeda de Mello Alvim –
Escriturária, AF-202.10.B.
II – Do Quadro do Pessoal do
Departamento dos Correios e Telégrafos:
1) Lucy de Mello – Postalista, CT202.14.B.
2) Maria Abreu Ney da Silva –
Postalista, CT-202.16. C.
3) Hercílio de Sant'Anna – Carteiro,
CT-203.14. C.
4) Moysés de Oliveira Sander –
Dactilógrafo, AF-503.9.B.
5) Hélio de Lima Chaves –
Telegrafista, CT-207.12. A
6) Almir Cesário – Postalista, CT202.12.A.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.780 – DE 12 DE JULHO DE
1960

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 23. O Serviço Civil do Poder
Executivo será atendido:
II – quando se trata de atividade
transitória ou eventual:
a) por pessoal temporário admitido à
conta de dotação global, recurso próprio
do serviço ou fundo especial criado em
lei;
b) por pessoal de obras admitido
para realização de obras públicas,
durante sua execução.
Art. 26. Para o desempenho de
atividade técnico-especializada, para de
cuja execução não disponha o serviço
de funcionário habilitado, poderá ser
admitido especialista temporário, te por
prazo não excedente ao de um exercício
financeiro,
mediante
Portaria
do
Ministro de Estado ou de dirigente de
órgão subordinado ao Presidente da
República.
Parágrafo único. O ato de admissão,
além
de
sujeito
às
exigências
regulamentares, ficará condicionado à
apresentação de títulos comprobatórios
de habilitação técnica ou especializada
de
candidato
ao
Departamento
Administrativo do Serviço Público e ao
registro prévio no Tribunal de Contas.
Art. 55. Os Ministérios, órgãos
diretamente subordinados ao Presidente
da República, autarquias, entidades

Maio de 1966

1071

paraestatais, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro
do Café, bem como Serviços Portuários e
Marítimos administrados pela União,
sob forma autárquica, sempre que
necessário, e havendo vaga inicial a
preencher, solicitarão do Departamento
Administrativo
do
serviço
Público
indicação de candidatos habilitados em
concurso, obedecida, rigorosamente, a
ordem de classificação.
Brasília, 12 de julho de 1960; 139º da
Independência e 72º da República. – Juscelino
Kubitschek. – Antônio Barros Carvalho.
MENSAGEM
Nº 7, DE 1966
(Nº DE ORIGEM: 208)
Excelentíssimos Senhores Membros
do Congresso Nacional
Nos têrmos do artigo 2º, item II,
combinado com o artigo 21 do Ato Institucional
nº 2, de 27 de outubro de 1965, tenho a honra
de submeter à deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Ministro Extraordinário para os
Assuntos do Gabinete Civil, o anexo projeto de
emenda constitucional, que modifica o artigo
185 da Constituição.
Brasília, em 2 de maio de 1966. – H.
Castello Branco.
Projeto de Emenda à Constituição nº 1,
de 1966
Altera o artigo 185 da Constituição
Artigo único. O artigo 185 passa a ter
a seguinte redação:
"E' vedada a acumulação de cargos,
no serviço público federal, estadual,
municipal, ou dos territorios e Distrito
Federal, bem como em entidades
autárquicas, paraestatais ou sociedades
de economia mista, exceto a prevista no
artigo 96, nº I, a de dois cargos de
magistério, ou a de um dêstes com outro
técnico-científico de nível universitário,
ou, ainda, a de dois destinados a
médicos, contanto que haja correlação de
matérias e compatibilidade de horário".
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL
TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º ................................................
Art. 185. E' vedada a acumulação de
quaisquer cargos, exceto a prevista no art. 96,
nº I, e a de dois cargos de magistério ou a de
um dêstes com outro técnico ou científico,
contanto que haja correlação de matérias e
compatibilidade de horário.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Presidente
da República
O art. 185 da Constituição da República
contemplando os casos de acumulação
remunerada, apenas prevê a exceção do "art.
96, nº 1, e a de dois cargos de magistério ou a
de um dêstes com outro técnico ou científico".
II – Mas, a experiência nacional vem
demonstrando a precariedade dos
serviços de assistência médica face a
desproporcionalidade entre os indices
de crescimento demográfico e o
correspondente número de profissionais
da medicina.
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III – Ora, constituindo dever indeclinável
Estado preservar a saúde e garantir a
eficiência do serviço público, impõe-se como
corolário necessário a extensão aos médicos,
do regime de excepcionalidade vigente em
nossa Carta Magna.
IV – Por outro lado é relevante constar
expressamente, a par da compatibilidade do
horário e da matéria, que o princípio da
acumulação de cargos se legitima tanto nos
serviços prestados na administração direta
quanto naquelês executados em entidades
paraestatais e emprêsas públicas, dirimindo
em definitivo divergências na aplicação do
preceito constitucional.
V – Por êstes motivos submeto a alta
consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeta de Emenda à Constituição da
República, para envio ao Congresso
Nacional, caso Vossa Excelência assim
julgue oportuno e conveniente.
Aproveito o ensejo para renovar os
protestos do meu mais profundo respeito. –
Luiz Viana Filho, Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil.
PROJETO DE LEI
Nº 5, DE 1966 (C.N.)
Organiza a Justiça Federal de Primeira
Instância e dá outras providências.
Emendas apresentadas perante a Comissão
Mista
Nº 1
No parágrafo único do art. 3º suprimase a conjunção porém.
Justificação
A técnica legislativo, desaconselha o
uso de conjunção como a introduzida no
dispositivo mencionado.
Demais, a criação da parágrafo já indica
a exceção à regra inscrita no caput do artigo.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Senador Josaphat Marinho.
Nº 2
Dê-se a seguinte redação ao item I do
Artigo 10:
"I – As causas em que a União ou
entidade autárquica federal, fôr assistente ou
opoente, exceto as de falência, de legislação
trabalhista e de acidentes do trabalho;"
Sala das Sessões, 29 de abril de 1966 –
Dep. Floriceno Paixão.
Nº 3
10:

Redijam-se os itens I, VIII e IX do art.

"Art. 10 – ...........................................
I – As causas em que a União ou
entidade autárquica federal foi interessada
como autora, ré, assistente ou opoente,
exceto as de falência e de acidentes de
trabalho;
VIII – Os habeas-corpos em matéria
criminal de sua competência ou quando a
coação provier de autoridade federal,
ressalvada a competência dos órgãos
superiores da Justiça da União;
IX – Os mandados de segurança contra
ato de autoridade federal, excetuados os
casos do art. 101, I, i, e o art. 104, I, a, da
Constituição (emenda Constitucional nº 16,
artigos 2º e 7º).
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966 – Deputado Oliveira Britto.
Nº 4
Acrescente-se ao art. 10, item IV na
parte final:
"ressalvada a competência do Tribunal
Marítimo Administrativo".

Justificação
Pela legislação, atualmente, em vigor,
compete ao Tribunal Marítimo Administração,
decidir várias questões do Direito Marítimo e
de Navegação.
A intenção do projeto, a nosso ver, não
é de extinguir o mencionado Tribunal.
Assim, torna-se necessário em nossa
opinião, a ressalva, proposta na presente
emenda.
Sala das Sessões, em 23 de abril de
1966. – Senador Gouvêa Vieira.
Nº 5
Dê-se ao art. 13, I;
"Art. 13 – ...........................................
I – processar e julgar em primeira
Instância, as causas sujeita à jurisdição da
Justiça Federal (artigo 10), ressalvado o
disposto no art. 15".
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Deputado Oliveira Britto.
Nº 6
Art. 16. Parágrafo único
Acrescentar depois do item III:
"ações executivas".
Justificativa
Trata-se das ações executivas
previstas no Código de Processo Civil.
Não confundir ações executivas com
executivos fiscais.
Há suficente volume de ações
executivas que não os executivos fiscais,
justificando, assim a inclusão de um item
para sua distribuição, como de resto, ocorre
atualmente, inclusive nas Varas da Fazenda
Pública.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Deputado Noronha Filho. (MDB-GB).
Nº 7
Dê-se à letra b, § 1º, 19, esta redação.
Art. 19. ...............................................
§ 1º ....................................................
b) dois nomes de bacharéis em direito,
com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta anos de idade, de notório
merecimento e reputação ilibada, e oito (8)
anos, no mínimo, de efetivo exercício na
advocacia, no Ministério Público, na
magistratura ou no magistério superior".
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Deputado Oliveira Brito.
Nº 8
Dê-se ao art. 21, V, esta redação:
"Art. 21. .............................................
V – certidão que comprove o efetivo e
continuado exercício, por quatro (4) anos,
pelo menos, na advocacia, no Ministério
Público, na Magistratura, no magistério
superior ou em cargo integrante do quadro da
Justiça ou do Ministério Público para cuja
investidura exija a lei diploma de bacharel em
direito".
Nº 9
Acrescente-se ao art. 21 o seguinte:
"Parágrafo único. O limite máximo de
idade, estabelecido no item 1 não
prevalecerá para magistrados, membros do
Ministério Público e funcionários efetivos
estáveis
da
administração
direta
e
descentralizada."
Justificação
O limite de idade mínimo tem inteira
procedência. Faz pressupor maior soma de
conhecimentos, acêrvos prático e maior
discernimento no julgar os fatos.
O limite máximo justifica-se quando se tratar
de elemento que pela primeira vez ingressa no
serviço público. Entretanto não tem cabimen-
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to a sua aplicação a candidato a cargo de juiz
que já pertença a magistratura, ao Ministério
Público e ao funcionalismo de qualquer órbita
de poder. O conveniente, porque assegurará
lastro de trato da coisa pública, e que os
magistrados, bem como os membros do
Ministério Público e funcionários possam, se
preferirem concorrer também, sem óbice da
idade, aos cargos da nova instância da
magistratura federal.
O ingresso de homens que apresentem
um passado dedicado ao serviço público
constituirá garantia de melhor percepção dos
fatos que lhes forem submetidos.
A sugestão não constitui inovação
propriamente. Pauta-se pela orientação
seguida para o ingresso nu serviço público da
união.
Brasília, 2 de abril de 1966. – Senador
Edmundo Levi.
Nº 10
Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:
"Art. 27. Os Juízes Federais e Juízes
Federais Substitutos tomarão passe perante
o Presidente do Conselho da Justiça Federal.
Será admitida a posse por procuração
retativamente aos primeiros e, para os
segundos, delegação de competência a Juiz
Federal da Seção".
Justificação
De natureza prática a sugestão.
Permite-se não só a procuração como a
delegação de competência. A procuração
quando se tratar de Juiz titular e
delegação quando o empossando fôr
substituto.
Aos juízes efetivos não se confere a
facilidade da posse mediante competência
delegada porque o ato teria de ser praticado
perante outro Juiz de igual categoria, embora
investido de uma delegação.
A sugestão, de ordem prática, muito
facilitará aos nomeados a investidura no
cargo.
Brasília, 2 de abril de 1966. – Senador
Edmundo Levi.
Nº 11
Ao art. 28, inciso III, acrescente-se:
"de sociedade de economia mista, de
que o poder público tenha participação
majoritária".
Sala das Sessões, em 2 de maio de
1966. – Deputado Chagas Rodrigues.
Nº 12
Art. 30.
Acrescentar:
Parágrafo único. Os juízes poderão
residir em localidade vizinha da sede do
Juízo, se não houver inconveniente para o
serviço, a critério do Corregedor.
Justificativa
Muitas vêzes a sede do juízo está a
pequena distância da residência do juiz, não
havendo inconveniente. A conveniência será
avaliada a critério da Corregedoria. Exemplo:
Na Guanabara, muitos juízes poderão residir
sem inconveniente maior em Niterói. É um
exemplo, entre muitos.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Noronha Filho.
Nº 13
Substitua-se o § 1º do art. 36 pelo
seguinte:
"Art. 36. .............................................
§ 1º Os cargos a que se refere êste
artigo são isolados e de provimento efetivo e
serão providos mediante concurso público,
de provas, organizado pelo Conselho de
Justiça Federal".
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Oliveira Britto.

Nº 14
No art. 36. § 4º, onde se diz "menos de
quarenta e cinco anos de idade", diga-se:
"menos de trinta e cinco (35) anos de
idade"
Sala das Sessões, em 2 de maio de
1966. – Oliveira Britto.
Nº 15
Art. 40.
O item X passa a ter a seguinte
redação:
X – fazer contas, cálculos e selagens
previstos em lei, inclusive das custas do processo.
Justificativa
O Código do Processo Civil e a Lei dos
Executivos Fiscais estabelecem várias
hipóteses em que devem ser feitos cálculos
de Contador.
Tais cálculos, no interesse da Fazenda
Pública e demais jurisdicionados, deverão ser
feitos pela própria Secretaria, porém sòmente
se a Lei assim o determinar.
Com isso, evitar-se-á interpretações
divergentes de juízes os quais poderão
entender necessária a nomeação de Peritos
Contadores para tais cálculos.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Noronha Filho.
Nº 18
Art. 40.
Incluir, depois do item XII, o seguinte item:
– receber quantias devidas à Fazenda
Pública e recolhê-las mediante guia, à
repartição competente.
Justificativa
Trata-se de evidente omissão. É
conveniente obviá-la.
Sala das Comissões em 2 de maio de
1966. – Noronha Filho.
Nº 17
Ao art. 42, redija-se assim:
"Art. 42. Os oficiais de justiça terão carteira
de identificação, visada pelo juiz da vara em que
servirem e terão passe livre quando em exercício
de suas funções, nas emprêsas de transportes
da jurisdição respectiva."
Justificativa
Considerando, que o Juízo da Justiça
Federal de 1ª Instância nos Estados, terá como
sede a Capital de cada Estado, da respectiva
Seção (artigo 3º), e que eventualmente, estenderse-á para outras cidades (Art. 12) , neste caso
temos
ainda,
Jurisdição
muito
ampla,
territorialmente falado, pois, compor-se-ão- de
dezenas de comarcas.
Considerando, que o oficial de Justiça, por
fôrça de suas funções, terá que se deslocar
constantemente, para diversas comarcas.
E considerando, ainda que, com a
concessão de Passe Livre, o cumprimento de seus
serviços será muito mais rápido, por não ter que
depender de requisição de verba, que os sujeitaria
às normas e trâmites burocráticos, a exemplo do
que já existe na Justiça do Trabalho( Art. 13, da Lei
nº 9.797-46). Segurança Pública Federal, Fôrças
Armadas, Policias Estaduais e outras.
Sobretudo, seria de grande economia
para a União e suas Autarquias.
Em vista do exposto, sugerimos que se
faça no referido artigo, em beneficio da
Justiça Federal.
Brasília 29 de abril de 1966. – Deputado
Antônio Feliciano.
Nº 18
Ao Art. 43, redija-se assim:
"Art. 43. Mediante mandado regular,
os
Oficiais
de
Justiça
terão
livre
acesso aos Registros Imobiliários, bem
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como aos livros e documentos bancários, e
outros lugares, que se fizerem mister, para o
cumprimento de mandado de penhora,
sequestro, arresto, busca ou apreensões de
bens ou dinheiro em favor da União e de
suas Autarquias".
Justificativa
O fato de sugerir a alteração da expressão
de: Ordem Judicial específica, mediante mandado
regular, é de corrente do seguinte:
No decorrer de vários anos de efetivo
trabalho, nas Varas da Fazenda Nacional em
São Paulo, jamais foi possível efetuar
penhora ou sequestro em depósito bancário,
pois tôdas as vêzes que o oficial se dirige a
um estabelecimento de crédito e constata a
existência de depósito do executado,
informa-se ao MM. Juiz. É evidente que tal
informação será feita através de certidão e
devolução de mandado a cartório.
A volta do mandado ao oficial
deligenciante mesmo que este ocorra em
vinte e quatro horas, acompanhada de ordem
Específica, ao dirigir-se novamente ao banco
em que se encontra o depósito, nada mais
encontra, a penhorar ou sequestrar.
Isto quando a ordem judicial específica
se der em tempo recorde ou seja, de 24
horas, o que difícilmente acontece, pois
geralmente são decorridos vários dias e o
executado
tomando
conhecimento
da
execução contra si, providencia a retirada de
seus depósitos. Dificuldade dessa ordem tem
levado a União e suas Autarquias a prejuízos
de tal monta, que o torna incalculável.
O exemplo supracitado é apenas um, entre
dezenas de outros de natureza paralela, como
seja: Sociedade em firmas, ações, títulos, créditos
em mãos de terceiros ou em registro de imóveis,
neste caso, quando o oficial obtém ordem
específica, a qual geralmente demanda tempo, ao
voltar ao Registro Imobiliário, o executado já
providenciou a venda de seu imóvel e a respectiva
transferência para terceiros. Vários outros
exemplos poderão ser mencionados.
Sugerimos, portanto, que se faça
constar a nova redação do artigo emendado,
a bem da União e suas Autarquias que
sofrem, anualmente, perdas incalculáveis,
nesse particular.
Brasília 29 de abril de 1966. – Deputado
Antônio Feliciano.
Nº19
Ao Art. 43
Acrescentar:
Parágrafo único. A recusa da exibição
de livros e documentos caracterizam crime
de desobediência à ordem legal a que se
refere o art. 70, determinando a prisão em
flagrante do responsável, sem prejuízo de
execução imediata do mandado.
Justificativa
Sem esta ressalva, a medida sera
platônica. A experiência o demonstra, com
abundância de exemplos.
Sala das Comissões 2 de maio de 1966.
– Deputado Noronha Filho.
Nº 20
Art. 47
Passa a ter a seguinte redação:
Os Juízes Secionais e os Juízes
Secionais Substitutos terão os respectivos
vencimentos fixados proporcionalmente aos
dos Juízes do Tribunal Federal de Recursos,
com a diferença, para menos, de 10% para
os primeiros e 20% para os últimos.
Suprima-se o Anexo III e remunerem-se
os seguintes.
Justificativa
Trata-se da redação do Projeto da
Comissão. É mais feliz que o do pro-

jeto. Os vencimentos especificados no Anexo
III, de Cr$ 900.000 e Cr$ 800.000,
respectivamente, para Juízes Secionais e
Juízes
Secionais
Substitutos
são,
evidentemente, baixos, não possibilitando a
escolha de Juízes de melhor gabarito, o que
pode concorrer para rebaixar o nível
profissional além de diminuir a capacidade de
resistência moral às pressões. Acresce que o
critério meramente quantitativo e fixo é
provisório e efêmero, dado o acelerado
processo de desvalorização monetária.
Sala das Comissões, 2 de maio de
1966. – Deputado Noronha Filho.
Nº 21
Acrescente-se ao art. 47:
"Parágrafo único. Os vencimentos fixados
neste artigo são extensivos aos juízes da Capital
Federal, Territórios, auditores e do Trabalho.
Justificativa
No seu capítulo VI a proposição dispõe
sôbre os vencimentos e vantagens dos juízes
e servidores da Justiça Federal, atribuindo
àqueles, de acôrdo com a tabela que
acompanha o projeto, os vencimentos
mensais fixos de Cr$ 900.000,00, excetuadas
as vantagens (gratificações de tempo de
serviço – qüinqüênios, salário-família, etc.).
E' óbvio que a proposição ao referir-se a
juízes federais, genèricamente, não poderia
deixar de se dirigir aos demais, igualmente,
federais, como sejam os juízes da Capital
Federel, dos Territórios, do Trabalho e aos
auditores, porque do contrário estaria ferindo
o princípio da ísonomia sempre presente na
apreciação dos projetos nesta Casa.
Ora, como a Lei nº 4.863, de novembro
de 1965, atribuiu aos últimos os vencimentos
fixos de Cr$ 716.000, naturalmente terão que
ser reajustados na mesma base, uma vez
que são servidores da mesma categoria –
juízes de primeira instância – embora com
atribuições diversas apenas quanto à
competência, o que seria justo em face da
insignificante remuneração hoje percebida
que não guarda uma correlação com as altas
funções desempenhadas. Aliás, o próprio
Procurador-Geral
da
República,
em
entrevista concedida ao "Correio da Manhã"
no dia 24 do corrente, ressaltou êste fato e
salientou que os juízes que recebem
vencimentos pelos cofres da União são mau
remunerados. Diz a nota aludida:
"Esta remuneração – referindo-se aos
Cr$ 900.000 mensais que poderá ser
melhorada posteriormente, e menos do que
recebe um delegado de polícia da Guanabara
e muito menos do que ganha um juiz neste
Estado ou em São Paulo".
A manter a proposição, sem considerar
estendidos aos demais juízes federais, os
vencimentos nela atribuídos, será criar na
primeira instância do Poder Judiciário uma
casta de privilégios, com ofensa frontal ao
princípio
constitucional que prescreve
tratamento igual para situações idênticas.
Para corrigir a distorsão é mister que
fique claro aquilo que está implicito no
projeto, acrescentando-se um parágrafo
elucidativo ao artigo, de forma que se
esclareça a situação dos demais juízes de
primeira instância que auferem vencimentos
dos cofres da União, considerando-se
integrados, para êste efeito, na designação
juízes federais, que, de resto, também o são.
– Dep. Jorge Said Cury.
Nº 22
Art. 49
Passa a ter a seguinte redação:
Além do vencimento fixado para os
respectivas cargos, os Juízes e os servidores
da Justiça Federal perceberão gratificação
adicional por tempo de serviço nas bases
estabelecidas para os servidores do Poder
Judiciário.
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Justificativa

E' inconveniente a fixação nas bases
dos servidores públicos em geral, pois os
critérios nos três poderes são diferentes, não
devendo servir de base o critério do Poder
Executivo.
Sala das Comissões, 2 de maio de
1966. – Dep. Noronha Filho.
Nº 23
Acrescente-se ao art. 62 os seguintes
parágrafos:
§ 1º Poderão ser inscritos na súmula os
enunciados correspondentes as decisões firmadas
por unanimidade dos membros componentes do
Tribunal, num caso, ou por maioria qualificada em
dois julgamentos concordantes, pelo menos.
§ 2º Os enunciados da Súmula
prevalecem e serão revistos, no que couber,
segunda a forma estabelecida no Regimento
do Supremo Tribunal Federal.
Justificação
Só os entendimentos judiciais firmemente e
assentados devem converter-se em enunciados da
súmula. Decisões adotadas por maioria precária e
reveladoras da permanência de grave controvérsia
no
pensamento
dos
julgadores,
não
consubstanciam jurisprudência nem devem limitar
o uso das recursos judiciais.
De outro lado, representando a
elaboração da súmula uma experiência, há
pouco iniciada pelo Supremo Tribunal
Federal, é conveniente que a uniformidade
de diretrizes na sua pratica seja estabelecida
pelas normas da Côrte Suprema.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Senador Josaphat Marinho.
Nº 24
Acrescente-se ao art. 64 depois das palavras
"judiciária federal", o seguinte: "salvo a militar".
Justificação
A emenda tem por finalidade deixar
claro que o art. 64 do projeto não extingue a
polícia judiciária militar federal isto é, o
Inquérito Policial Militar, subordinando ao
Departamento Federal de Segurança Pública,
a apuração mesmo dos crimes militares.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1966.
– Senador Gouvêa Vieira.
Nº 25
Ao art. 68, que faz remissão ao art. 21,
do C.P.P., alterando-Ihe a redação,
Onde se lê:
"Oito dias"
Leia-se:
"Três dias"
Sala das Sessões, 2 de maio de 1966. –
Deputado Chagas Rodrigues.
Nº 26
Acrescente-se ao art. 70 e parágrafo
seguinte:
Art. 70. ....................................................
Parágrafo único. Compete ao Tribunal
Federal de Recursos processar e julgar o Diretor
do Departamento Federal de Segurança Pública
nos crimes comuns e nos de responsabilidade,
bem como conhecer e decidir dos pedidos de
"habeas corpos" e dos mandados de segurança
impetrados contra a referida autoridade".
Justificação
O Código de Organização Judiciária do
antigo Distrito Federal (Decreto-lei nº 8.527. de
1945), no seu art. 11, nº I, letras a e b, atribuia
competência ao Tribunal de Justiça para processar
e julgar o Chefe de Polícia do Distrito Federal nos
crimes comuns e nos de responsabilidade, assim
como lhe dava competência para conhecer
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e decidir dos pedidos de "habeas corpus" e
dos mandados de impetrados contra o Chefe
de Polícia.
A lei que dispõe sôbre a Organização
Judiciária do atual Distrito Federal (Lei nº
3.754, de 14 de abril de 1960) mantém a
mesma competência do Tribunal de Justiça.
Igual orientação seguiu o Código de
Processo Penal, no seu art. 650, nº II, última
parte.
Procurou o legislador reservar a um
Tribunal a competência para processar e
julgar uma autoridade policial de alto nível,
como seja o Chefe de Polícia. Aos juízes da
primeira instância finou a competência para
julgar e processar as demais autoridades
policiais locais.
Regulamentada a Polícia Federal pela
Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964 ao
Diretor-Geral do Departamento Federal de
Segurança Pública foi dada atribuição de
Chefe de Polícia de âmbito federal.
Até mesmo por motivos de coerência,
não se pode negar ao Diretor-Geral do DFSP
a prerrogativa de fôro, devendo, por isso,
atribuir-se
a
um
Tribunal
Federal
competência para processá-lo e julgá-lo nos
crimes comuns e nos de responsabilidade e,
bem assim, conhecer e decidir dos "habeas
corpus" e dos mandatos de segurança
impetrados contra a referida autoridade.
Acresce ainda que tal prerrogativa é de ser
conferida quando é assegurada ao Chefe de
Polícia do Distrito Federal, autoridade de
categoria menos elevada em relação à do
Diretor-Geral do DFSP, cuja nomeação, nos
têrmos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº
4.483, de 16-11-64, só é feita depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal,
requisito não exigido para a escola dos
Ministros de Estado, aos quais, de acôrdo
com os preceitos constitucionais, se atribui
fôro privilegiado.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1966.
– Deputado Costa Cavalcanti.
Nº 27
Acrescente-se ao art. 70 e parágrafo
seguinte:
"Art. 70. ..................................................
Parágrafo único. Compete ao Tribunal
Federal de Recursos processar e julgar o
Diretor do Departamento Federal de
Segurança Pública nos crimes comuns e nos
de responsabilidade bem como conhecer e
decidir dos pedidos de "habeas corpus" e dos
mandados de segurança impetrados contra a
referida autoridade".
Justificação
O Código de Organização Judiciária do
antigo Distrito Federal (Decreto-lei nº 8.527,
de 1945), no seu art. 11, nº I letras a e b,
atribuia competência ao Tribunal de Justiça
para processar e julgar o Chefe de Polícia do
Distrito Federal nos crimes comuns e nos de
responsabilidade, assim como lhe dava
competência para conhecer e decidir dos
pedidos de "habeas corpus" e dos mandados
de impetrados contra o Chefe de Polícia.
A lei que dispõe sôbre a Organização
Judiciária do atual Distrito Federal (Lei nº
3.754, de 14 de abril de 1960) mantém a
mesma competência do Tribunal de Justiça.
Igual orientação seguiu o Código de
Processo Penal no seu art. 650, nº II, última
parte.
Procurou o legislador reservar a um
Tribunal a competência para processar e
julgar uma autoridade policial de alto nível,
como seja o Chefe de Polícia. Aos juízes da
primeira instância ficou a competência para
julgar e processar as demais autoridades
policiais locais.
Regulamentada a Polícia Federal pela
Lei nº 4.483, de 16 de novembro de 1964, ao
Diretor-Geral do Departamento Federal de
Segurança Pública foi dada atribuição de
Chefe de Polícia de âmbito federal.
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Até mesmo por motivos de coerencia
não se pode negar ao Diretor-Geral do DFSP
a prerrogativa de fôro, devendo, por isso,
atribuir-se
a
um
Tribunal
Federal
competência para processá-lo e julgá-lo nos
crimes comuns e nos de responsabilidade e,
bem assim, conhecer e decidir dos "habeas
corpus" e dos mandados de segurança
impetrados contra a referida autoridade.
Acresce ainda que tal prerrogativa é de ser
conferida quando é assegurada ao Chefe de
Polícia do Distrito Federal, autoridade de
categoria menos elevada em relação a do
Diretor-Geral do DFSP, cuja nomeação, nos
têrmos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº
4.483, de 16-11-64, só é feita depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal,
requisito não exigido para a escolha dos
Ministros de Estado, aos quais, de acôrdo
com os preceitos constitucionais, se atribui
fôro privilegiado.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1966.
– Senador Manoel Vilaça.
Nº 28
Art. 73.
Suprimir.
Justificativa
O artigo é flagrantemente inconstitucional.
Diz o artigo 186 da Constituição Federal: "A
primeira investidura em cargo de carreira e em
outros que a lei determinar efetuar-se-á mediante
concurso, precedendo inspeção de saúde".
Sala das Comissões, 2 de maio de
1966. – Deputado Noronha Filho.
Nº 29
Dê-se ao art. 73 a redação abaixo e
nele se incluam dois parágrafos.
"Art. 73. As primeiras nomeações para os
cargos, ora criados, de Juiz Federal e de Juiz
Federal Substituto, serão feitas, em caráter efetivo,
pelo Presidente da República, desde que
satisfaçam as condições previstas, quanto àqueles,
na letra b, § 1º, do art. 19 e, de referência aos
últimas, no item V do art. 21.
§ 1º As primeiras nomeações para os
cargos, ora criados, de servidor da Justiça
Federal serão feitas pelo Presidente da
República em caráter interino.
§ 2º No prazo de cento e oitenta (180)
dias, a contar da vigência desta lei, o
Conselho da Justiça Federal fará realizar,
com observância do disposto no art. 36, §§
19, 2º, 3º e 4º, concurso público de provas a
que concorrerão, em igualdade de condições
com os demais inscritos, os servidores
interinos de que trata o parágrafo anterior."
Brasília, 2 de maio de 1966. – Deputado
Oliveira Britto.
Nº 30
Substitua-se o art. 73 do Projeto pelo
seguinte:
Art. 73. As primeiras nomeações de
juízes federais substitutos serão feitas por
livre escolha do Presidente da República,
dentre brasileiros de saber jurídico e
reputação ilibada, (Ato Institucional nº 2, de
27 de outubro de 1965, art. 20).
Parágrafo único. Para o primeiro provimento
nos cargos dos serviços auxiliares da Justiça
Federal poderão ser aproveitados servidores
efetivos da União e de suas autarquias.
Justificação
A Constituição Federal preceitua que a
primeira investidura em cargos de carreira e
em outros que a lei estabelecer far-se-á
mediante concurso, precedendo inspeção de
saúde (art. 186).
A primeira investidura em cargos isolados, a
menos que a lei a condicione ao concurso,
poderá ser feita por livre escolha do Presidente
da República, no uso da competência que
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lhe é atribuída pela Constituição Federal (art.
87, item V).
O Projeto visando a prestigiar o sistema
de méritos e a dar cumprimento ao preceito
constitucional, segundo o qual os cargos
publicos são acessíveis a todos os brasileiros
(art. 184), estipula o concurso como requisito
de investidura em todos as cargos dos
serviços auxiliares da Justiça Federal (art. 36,
Parágrafo Primeiro).
Acontece, porem, que o Ato Institucional
nº 2, de 27 de outubro de 1965, com o
propósito de apressar a instalação da Justiça
Federal de Primeira Instância, dispõe, no art.
20, que: O provimento inicial dos cargos da
Justiça Federal far-se-á pelo Presidente
da República dentre brasileiros de saber
jurídico e reputação ilibada abrindo, dessarte,
exceção a regra que lhe deu o art. 105 da
Constituição Federal, com a redação que
lhe deus o art. 6º do precitado Ato
Institucional.
Com o mesmo propósito de apressar a
instalação da Justiça Federal de Primeira
Instância, cujo funcionamento depende não
sòmente da nomeação dos juízes federais e
dos juízes federais substitutos, mas também
dos funcionários de seus serviços auxiliares,
o art. 73 do Projeto dispensa, para as
primeiras nomeações, a exigência do
concurso.
Não se me afigura conveniente, para a
consecução do objetivo colimado, que se
atribua ao Presidente da Republica
competência
ilimitada
para
nomear
funcionários, dilatando, demasiadamente, a
área de recrutamento. Parece-me, ao revés,
necessário que se estabeleça restrições a
essa competência limitando a discrição,
reduzindo a área de recrutamento, de modo
que as nomeações se façam entre
funcionários efetivos da União ou de suas
autarquias.
Essa é a finalidade da emenda ora
apresentada. – Sen. Daniel Krieger.
Nº 31
Suprima-se no art. 73 a expressão "e de
servidor da Justiça Federal".
Justificação
O art. 20 do Ato Institucional nº 2-65,
embora adulterado em republicação, não
autoriza a livre nomeação, a nomeação "em
caráter efetivo, por livre escolha do
Presidente da República", como estabelece o
art. 73 do projeto.
2. Na publicação original (D.O. de
27.10.65) está assim redigido o dispositivo
institucional:
"Art. 20. O provimento inicial do cargo
de juiz federal, far-se-á pelo Presidente da
República dentre brasileiros de saber jurídico
e reputação Ilibada." (o grifo é nosso)
Aparece nas publicações correntes, e
com a seguinte redação:
"Art. 20. O provimento inicial dos a
cargos da Justiça Federal far-se-á pelo
Presidente da República dentre brasileiros de
saber juridico e reputação ilibada." (é nosso o
grifo).
Mas, se a forma original não permitiria o
discricionarismo pretendido, também, não o
possibilita a redação corrente. De ambas as
redações consta a cláusula de "saber
jurídico" aplicável a todos quantos postulem o
cargo de juiz. A intenção foi, portanto, deixar
ao arbítrio do Presidente da República tãosòmente o primeiro provimento dos cargos de
Juiz, em coerência, aliás, com a redação
dada pelo art. 6º do mencionado A. I. nº 2-65
ao art. 105 da Constituição. Nada autoriza a
amplitude proposta, contrária de outro modo,
à norma cogente informante do art. 186
da Carta ta ainda vigente. E é por
isso, indisfarçàvelmente, que o art. 73
do projeto exclui a cláusula exigente de
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"saber juridico". Claro, tal condição só se
poderá aplicar para o preenchimento de
cargos de magistratura e nunca de
burocracia.
A moral "administrativa exige a correção
proposta.
Brasília 2 de abril de 1966. – Senador
Edmundo Levi.
Nº 32
Ao art. 73
Onde se diz:
"em caráter efetivo"
Diga-se:
"em caráter interino"
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Dep. Chagas Rodrigues.
Nº 33
Dê-se ao art. 73 a seguinte redação:
"Art. 73. As primeiras nomeações para
os cargos públicos, ora criados, de Juiz
Federal e Juiz Federal Substitutivo, serão
feitas em caráter efetivo, por livre escôlha do
Presidente da República, e sem as limitações
desta lei".
Justificação
A emenda visa a eliminar a expressão
"e de servidor da Justiça Federal", constante
do Projeto retirando dêsse artigo o vício de
inconstitucionalidade, pois que a dispensa de
concurso para o primeiro investimento só foi
autorizada para o de Juiz Federal e Juiz
Substituto consoante se verifica do art. 20 do
Ato Institucional nº 2, que se refere a "saber
jurídico", só exigível para tais cargos.
Ato Institucional nº 2.
Art. 20. "O provimento inicial dos cargos
da justiça federal far-se-á pelo Presidente da
República dentre brasileiros de saber jurídico
e reputação ilibada".
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1966. – Deputado Euclides Vicar Pessoa.
Nº 34
Dê-se ao art. 73 a seguinte redação:
"Art. 73. As primeiras nomeações para
os cargos ora criados, de Juiz Federal, Juiz
Federal Substituto e de servidor da Justiça
Federal, serão feitas mediante concurso
público das provas e títulos tratando-se dos
magistrados e mediante concurso de provas
com referência aos demais servidores".
Sala das Sessões, em 2 de maio de
1966. – Deputado Chagas Rodrigues.
Nº 35
Redija-se assim o Art. 73:
"Art. 73. As primeiras nomeações para
os cargos de Juiz Federal e de juiz federal
substituto serão feitas e pelo Presidente da
República dentre nomes de bacharéis em
direito, de notório merecimento e reputação
ilibada, indicados em lista quíntupla pelo
Supremo Tribunal Federal".
Justificação
A nomeação de juízes federais deve se
resguardar do critério fixado na emenda.
Quando o sistema do a mérito é exigido para
provimento de cargos humildes, será
espantoso abandoná-lo quando se cuida de
investir o altos dignatários da Justiça. Já se
apontam nomes de políticos militantes para
as funções naturalmente suspeitos quando
irão julgar inclusive crimes políticos
imputados a adversários partidários no
próprio Estado.
Nem se diga que a corresponsabilidade
de
Supremo
Tribunal
Federal

na indicação dos nomes, aliás o próprio
sistema adotado no projeto (artigo 19),
acarrete delongas na implantação da justiça
federal. Poderá ser feita de pronto. Quanto
aos servidores que devam ser nomeados por
concurso, por fôrça do art. 36, com a
supressão do livre provimento em má hora
inspirado no art. 73, também não haverá
procrastinação, pois enquanto não se
efetuarem os concursos, os servidores
estaduais funcionarão com os juízes federais,
nomeados, nos termos da regra inscrita no
parágrafo 2º, do art. 78.
Portanto: a emenda merece acolhida,
uma vez que expungirá o credenciamento da
justiça federal da eiva mortal da suspeição,
pelo respaldo imparcial da indicação pelo
Supremo e pelo concurso de prova e de
títulos, para os servidores, isso sem qualquer
retardamento na implantação do novo setor
do poder judiciário.
Sala das Comissões, 29 de abril de
1966. – Deputado Vieira de Melo.
Nº 36
No artigo 73:
Inclua-se o seguinte
Parágrafo único. Em igualdade da
condições com outros candidatos, terão
prioridade para as nomeações a que se
refere o presente artigo, os ex-combatentes
da FEB.
Justificação
O parágrafo que, pela presente
Emenda, desejamos incorporar ao artigo 73,
consagra um princípio que tem presidido a
tôdas as leis que criem cargos desde o
término da última grande guerra.
De fato, com o propósito de
retribuir, um pouco, a enorme soma de
servidores prestados pelos brasileiros
que, nos campos de batalha da Europa,
expuseram as suas vidas em defesa do
liberdade e de democracia, o legislador,
do então para cá, tem procurado, em
tôdas as oportunidades, favorecer, em
caráter prioritário, a nomeação de excombatentes para o serviço público.
A norma predominante, aliás, é a dêsse
aproveitamento, mas nada impede que, para
reforçá-la, proceda-se, em cada caso, como
pretendemos fazer através da Emenda que
sugerimos, pois isto terá o mérito de trazer
sempre presente, ao coração do povo, a
glória de nossos soldados.
Nada
inovando,
e
tendo,
indubitavelmente,
um
cunho
de
reconhecimento patriótico, a Emenda que
oferecemos ao exame da Comissão afigurase-nos de inteiro cabimento.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Senador Cattete Pinheiro.
Nº 37
Ao Art. 73, acrescente-se o seguinte
parágrafo:
Parágrafo único. Os serventuários da
Justiça do antigo D. F. que passaram a
integrar os serviços judiciários do Estado da
Guanabara terão preferência para o
preenchimento dos cargos criados no quadro
previsto no art. 36, respeitadas as suas
atuais categorias e desde que o requeiram ao
Ministro da Justiça dentro de 7 dias da
publicação desta lei.
Justificação
A emenda ora apresentada, completa-se
com aquela que se apresenta no art. 83 do
mesmo projeto, visando ambas a regular uma
situação não atendida pela Mensagem do Sr.
Presidente da República. Os serventuários
do antigo Distrito Federal que, em virtude da
transferência da Capital para Brasília,
passam a integrar os serviços da Justiça
do Estado da Guanabara, são de investidura
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da União e, em face da inexistência de
quadros próprios do Poder Judiciário
Estadual, ficariam condenados a uma
aposentadoria em disponibilidade sem apêlo,
caso não se dispuser de uma forma de
aproveitamento pela Justiça Federal.
Êsse aproveitamento se justifica, aluda,
pelo fato de que os referidos servidores são
profissionais de longa experiência nos
serviço cartorários e se entenderia que lei
dispusesse de forma a tornar impossível o
concurso de pessoas reconhecidamente
capacitadas, nos novos órgãos que vão ser
criados. Na verdade, as dificuldades iniciais
de instalação da Justiça Federal, a
interrupção transitória do andamento dos
processos em decorrência da criação e
organização
dessa
Justiça
seriam
consideràvelmente reduzidas e, até mesmo,
inexistentes, caso pudessemos aproveitar as
pessoas e organizações de trabalho
Judiciário atualmente operantes.
Também não se justifica que, sem
razões, e mesmo contrariando aspectos
fundamentais da matéria que pretende
regular, a Lei crie ônus para a União, sem dar
possibilidades a que, por meio da própria
manifestação dos interessados, venham
êstes a preferir continuar em serviços nos
quadros da Justiça Federal. A aposentadoria
paga pelos cofres da União ganha mais
significado se não fecharmos a porta dessa
possibilidade e dispusermos de forma a que
ilegível ônus só venha a recair sôbre os
cofres públicos federais, caso não ocorra o
aproveitamento
que
as
emendas
apresentadas tornam possível.
A exclusão dessa hipótese não tem
sentido prático, é onerosa para a União e não
atende ao reconhecimento necessário dos
anos de trabalhei a experiência, acumulados
por essas pessoas nos serviços da Justiça.
Os
serventuários,
cuja
situação
funcional a emenda regula, são servidores da
Justiça, alguns com mais de 80 anos de
serviços prestados ao poder Público. Não se
justificaria que bem nenhuma causa
ponderável, sem nenhum benefício para o
sistema a ser adotado e até mesmo
importando em ônus extraordinário para a
União, venha a se aposentar, por em
disponibilidade, ou de qualquer outra, forma
retirar da vida ativa e do seu trabalho,
pessoas válidas, e experientes e úteis para o
serviço.
Atendida a presente emenda, a Lei
ganha nova dimensão humana e social,
resultando em sua solução que atende aos
interêsses do Estado, no mesmo tempo que
acolhe as pretenções legítimas e ressalva o
direito daqueles que prestaram serviços
relevantes à Justiça do País.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Senador Wilson Gonçalves.
Nº 38
Ao Art. 73, acrescente-se:
"Parágrafo único. E' facultado o
aproveitamento, nos cargos seriado por esta
lei, dos que estão servindo nas varas da
Fazenda Nacional".
Justificativa
Em geral, os servidores e serventuários
lotados nas Varas da Fazenda Nacional, há
anos vêm prestando serviços de inestimável
valor, sendo portanto, servidores federais de
fato restando, apenas, serem de direito.
Tendo a União que preencher es cargos
ora criados pela presente lei, é evidente que
será muito mais fácil e humano selecionar
seus titulares entre os que já se encontram
lotadas nas Varas da Fazenda Nacional.
Por outro lado, considerando a prática
Fazendária e eficiência que têm demonstrado
até hoje, os quais são portadores de
elevados conhecimentos nas atribuições em
questão, nada mais justo será dar-lhes a de-

vida preferência nas lotações dos cargos ora
criados.
Brasília, em 29 de abril de 1966. – Dep.
Antônio Feliciano.
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interêsse público, rigorosamente adequada numa
lei de organização de um dos setores da Justiça.
Sala das Comissões, em 19 de abril de
1966. – Josaphat Marinho.

Nº 39

Nº 40

Acrescentem-se ao art. 73 os seguintes
parágrafos:
§ 1º As nomeações para os cargos de
Juiz Federal e Juiz Federal Substituto,
previstas neste artigo, serão feitas dentre
brasileiros de saber jurídico e reputação
ilibada.
§ 2º Para o preenchimento dos cargos
de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto, na
forma dêste artigo não poderão ser
nomeados membros de comissões ou órgãos
dirigentes de partidos políticos ou entidades
equivalentes, nem membros ou suplentes
dos corpos legislativos da União, dos
Estados e dos Municípios, Ministros e
Secretários de Estado.

Acrescente-se o seguinte Parágrafo ao
artigo nº 73, da Mensagem número 5-66:
"Parágrafo único. Serão nomeados
priomitàriamente os serventuários referidos
no artigo 90".

Justificação
A emenda visa a dois objetivos que se
completam a bem da organização da justiça
federal.
No parágrafo primeiro, ajusta o projeto
ao texto do Ato Institucional nº 2, o art. 20
dêsse Ato prescreve, expressamente, que "o
provimento inicial dos cargos da Justiça
Federal far-se-á pelo Presidente da
República dentre brasileiros de saber jurídico
e reputação ilibada".
O art. 73 do projeto não prevê essa
condição, antes faz presumir liberdade
absoluta de escolha, em contrariedade ao
Ato Institucional.
No parágrafo segundo, sem negar o
poder de escolha do Presidente da
República, a emenda busca enquadrar o
projeto no sistema ou na tradição do direito
brasileiro, preservando a organização da
Justiça
de
decisões
governamentais
puramente políticas.
No regime da Constituição, o Senado
exerce o contrôle das indicações para o
Supremo Tribunal Federal e para o Tribunal
Federal de Recursos, aprovando-as como
condição para a nomeação.
Ao modificar o art. 105 da Constituição,
o Ato Institucional nº 2, em seu art. 6º,
estipula que "os juízes federais serão
nomeados pelo Presidente da República
dentre cinco cidadãos indicados na forma da
lei pelo Supremo Tribunal Federal".
Prevê, pois, um processo de contrôle da
designação, através da indicação prévia da
Suprema Côrte.
Se as primeiras nomeações refogem ao
critério de contrôle, segundo o art. 20 do Ato
Institucional e o artigo 73 do projeto, é natural
que sejam adotadas cautelas, na lei
impeditivas de soluções desaconselháveis.
A emenda não condena os homens,
públicos, nem os declara incompatíveis para
o exercício da magistratura. Nos tribunais
superiores é sempre conveniente, mesmo
que, ao lado dos magistrados de carreira,
funcionem juízes provenientes das atividades
políticas, para o contraste de experiências
diversificadas, para o bom equilíbrio das
diretrizes do pensamento e das normas do
direito público e do direito privado.
No caso, porém, além de tratar-se de
juízes singulares, as nomeações, por serem
iniciais, são da iniciativa e livre escolha do
Presidente da República, sem participação
de outro Poder.
Demais, compete aos juízes federais julgar
crimes políticos e contra a organização do trabalho
e o exercício do direito de greve (arts. 10, 13 e 14),
o que lhes agrava a responsabilidade, impondolhes maior isenção e independência.
Assim para preservar a autoridade de Chefe
do Poder Executivo e a posição dos políticos e
parlamentares, a proibição proposta encerra
norma de elementar conveniência ética e de

Justificação
São, indubitàvelmente, os Serventuários dos
Cartórios das Varas da Fazenda Pública,
funcionários práticos e com conhecimentos
técnicos necessários para o bom funcionamento
da nova organização judiciária de que trata a
Mensagem nº 5, de 1966 do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1966. – Adahury Fernandez.
Nº 41
Art. 76
Passa a ter a seguinte redação:
Os livros e arquivos dos atuais,
Cartórios das Varas da Justiça local,
privativas dos feitos da Fazenda Nacional,
passarão para as Varas Federais do mesmo
número dai seções judiciárias, respectivas.
Justificativa
A medida, como está no projeto, é
impraticável: são arquivos volumosissimos. As
Varas mais antigas possuem arquivos que
rementam aos tempos do Império. Além disso, é
enorme a quantidade de executivos fiscais
distribuídos, tornando inexequível a aglutinação de
todos os arquivos em uma das Varas,
impossibilitando o bom andamento do serviço.
Sala das Comissões, 2 de maio de
1966. – Noronha Filho.
Nº 42
Art. 78
Suprimir a expressão "estaduais".
Justificativa
Existem feitos que passarão à alçada
dos Juízes federais, mas que, no momento
são da competência das Juntas do Trabalho,
que são presididas por Juízes federais. A
prevalecer a redação do Projeto, perderiam
as Juntas de imediato, sua competência.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Deputado Noronha Filho.
Nº 43
Dê-se ao § 1º, do art. 78 a seguinte
redação:
§ 1º Essa competência residual temporária
não cessará, depois da posse do titular federal, nos
processos cuja instrução houve sido iniciada em
audiência – quer perante as Varas Especiais dos
Feitos da Fazenda Federal, quer perante as Varas
da Justiça comum em processos de qualquer
natureza".
Sala das Sessões, em 26 de abril de
1966. – Deputado Celestino Filho.
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Nº 45
Acrescente-se ao art. 81 o seguinte.
Art. 81. satisfeito o pagamento das
custas dos atos praticados pelos atuais
serventuários titulares das extintas Varas da
Fazenda Pública encarregadas da cobrança
da Dívida ativa da União e suas autarquias.
Brasília, em 28 de abril de 1966. –
Deputado Dnar Mendes Ferreira.
Nº 46
Substitua-se o art. 83 pelo seguinte:
Art. 83. Serão conservados no exercício
dos seus cargos e perceberão as custas
em vigor no Estado da Guanabara os
Distribuidores das extintas Varas da Fazenda
Pública Federal do Estado da Guanabara.
§ 1º Seus cargos serão extintos à
medida que se vagarem e os servidores em
exercício nos ofícios que se extinguirem
serão aproveitados no que fôr compatível
com as respectivas capacidades em vagas
que ocorrerem nos quadros da Justiça
Federal, Seção da Guanabara, devendo ser
aposentados se contarem 30 ou mais anos
de serviço e não forem aproveitados.
§ 2º Poderão, ainda, os referidos servidores
ser aproveitados, a juízo do Govêrno do Estado da
Guanabara, nos quadros da Justiça Estadual.
§ 3º Os servidores e serventuários da
Justiça Federal que, com a mudança da
Capital Federal para Brasília, passaram a
integrar os serviços judiciários do Estado da
Guanabara, e que, em decorrência desta lei,
pela perda de suas atribuições, venham a ser
aposentados ou postos em disponibilidade
pelo Govêrno local, terão seus proventos de
aposentadoria ou disponibilidade pagos pela
União, nos têrmos da legislação federal em
vigor, respeitado, em qualquer hipótese, o
limite fixado pelo art. 13 da Lei nº 4.863, de
29 de novembro de 1965.
Brasília em 28 de abril de 1966. –
Senador Antônio Carlos.
Nº 47
Substitua-se o art. 83 pelo seguinte:
Art. 83. Os titulares das extintas
escravanias das 1ª, 3ª e 4ª Varas da
Fazenda Pública Federal do Estado da
Guanabara, bem como o respectivo contador,
caso não permaneça na Justiça dêsse
Estado, poderão ser aproveitados, se o
solicitarem ao Ministro da Justiça, no prazo
de trinta dias da data desta Lei, nos cargos
de chefe de secretaria das Varas ora criadas
na Seção da Guanabara ou serão postos
em disponibilidade ou aposentados com
vencimentos proporcionais ao tempo de
serviço e nos têrmos da legislação em
vigor, percebendo, no primeiro caso, a
remuneração integral a que fariam jus, se
neles aposentados, acrescida da média
aritmética das percentagem referidas no
período de três anos, na cobrança da divida
ativa da União e suas autarquias, a contar,
regressivamente a partir do dia em que ela
fôr decretada.
Justificação
Artigos 187 e 189, § 1º da Constituição.
Sala das Comissões, 28 de abril de
1966. – Deputado Dnar Mendes.

Nº 44

Nº 48

Dê-se ao § 19 do art. 78 a seguinte redação:
"§ 1º Essa competência residual temporária
não cessará, depois da posse do titular federal, nos
processos cuja instrução houver sido iniciada em
audiência, quer perante as Varas Especiais dos
Feitos da Fazenda Federal, quer perante as Varas
da Justiça comum, em todos os feitos que
passaram para a competência da Justiça Federal.
Brasília 2 de maio de 1966. Deputado
Oliveira Britto.

"Organiza a Justiça Federal de primeira
instância e da outras providências".
Substitua-se o art. 83 pelo seguinte:
Art. 83. Os titulares e serventuários da
Justiça, nos respectivos Estados, que em
decorrência desta Lei pela perda de suas
atribuições ou proventos poderão ser
aposentados ou colocados em disponibilidade
pelo Govêrno local e pagos pela União,
respeitado, em qualquer hipótese, o limite fi-
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xado pelo art. 13 da lei 4.863, de 29 de
novembro de 1965.
Brasília, em 28 de abril de 1966.
Deputado Dnar Mendes.
Nº 49
Dê-se a seguinte redação ao art. 83:
Art.
83.
Os
servidores
e
serventuários da Justiça do antigo Distrito
Federal que, com a mudança da Capital
Federal para Brasília, passaram a integrar
os serviços judiciários do Estado da
Guanabara, e que, em decorrência desta
lei, pela perda de suas atribuições,
venham a ser aposentados ou postos em
disponibilidade pelo govêrno local, terão
seus proventos de aposentadoria ou
disponibilidade pagos pela União nos
têrmos da legislação federal em vigor,
respeitado, em qualquer hipótese, o limite
fixado pelo art. 13 da Lei nº 4.863, de 29
de novembro de 1965, e atendido ao
disposto no parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo único. Ocorrendo a
hipótese prevista neste artigo os
serventuários e servidores perceberão os
proventos de aposentadoria próprios a
seus cargos atuais, acrescidos da média
aritmética das percentagens recebidas
pela cobrança da dívida ativa da União
Federal e Autarquias durante os últimos
36 meses, contados regressivamente do
dia em que a aposentadoria e ou a
disponibilidade fôr decretada.
Justificação
A
Emenda
ora
apresentada,
complementando
aquela
que
se
apresenta ao art. 73 do mesmo projeto,
visa a regular a situação funcional dos
serventuários das Varas de Fazenda
Pública no Estado da Guanabara, não
atendida pelo projeto.
Assim sendo, transcreve-se a seguir
a justificação oferecida na Emenda acima
referida:
"Os serventuários do antigo Distrito
Federal que, em virtude da transferência
da Capital para Brasília, passaram a
integrar os serviços da Justiça do Estado
da Guanabara, são de investidura da
União e, em face inexistência de
Quadros próprios no Poder Judiciário
Estadual, ficariam condenados a uma
aposentadoria ou disponibilidade sem
apêlo, caso não se dispuser de uma
forma de aproveitamento pela Justiça
Federal."
Êsse aproveitamento se justifica,
ainda pelo fato de que os referidos
servidores são profissionais de longa
experiência nos serviços cartorários e não
se entenderia que a lei dispusesse de
forma a tornar impossível o concurso de
pessoas reconhecidamente capacitadas,
nos novos órgãos que vão ser criados.
Na verdade, as dificuldades iniciais de
instalação da Justiça Federal, a
interrupção transitória do andamento dos
processos em decorrência da criação
e organização dessa Justiça seriam
consideràvelmente reduzidas e, até
mesmo inexistentes, caso pudéssemos
aproveitar as pessoas e organizações de
trabalho judiciário atualmente operantes.
Também não se justifica que, sem
razões, e mesmo contrariando aspectos
fundamentais da matéria que pretende
regular, a lei crie ônus para a União, sem
dar possibilidades a que, por meio da
própria manifestação dos interessados,
venham êstes a preferir continuar em
serviços nos quadros da Justiça Federal.
A aposentadoria paga pelos cofres da
União ganha mais significado se não
fecharmos a porta dessa possibilidade e
dispusermos de forma a que êsse ônus
só venha a recair sôbre os cofres públicos
federais,
caso
não
ocorra
o
aproveitamento
que
as
emendas
apresentadas tornam possível.
A exclusão dessa hipótese não
tem sentido prático, é onerosa para a
União e não atende ao reconhecimento
necessário dos anos de trabalho e
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experiência, acumulados por essas
pessoas nos serviços da Justiça.
Os serventuários, cuja situação
funcional a emenda regula, são
servidores da Justiça, alguns com mais
de trinta anos de serviços prestados ao
Poder Público. Não se justificaria que,
sem nenhuma causa ponderável, sem
nenhum benefício para o sistema a ser
adotado e até mesmo importando em
ônus extraordinário para a União, venha a
se aposentar, por em disponibilidade, ou
de qualquer outra forma retirar da vida
ativa e do seu trabalho, pessoas válidas,
e experientes e úteis para o serviço.
Atendida a presente emenda, a lei
ganha nova dimensão humana e social,
resultando em uma solução que atende
aos interesses do Estado, ao mesmo
tempo que acolhe as pretensões legítimas
e ressalva o direito daqueles que
prestaram serviços relevantes à Justiça
do País.
Sala das Comissões, em 2 de maio
de 1966. – Senador Wilson Gonçalves.
Nº 50
Art. 84
Passa a ter a seguinte redação:
O Conselho de Justiça Federal,
dentro de trinta dias a contar de sua
instalação enviará ao Poder Executivo
anteprojeto de lei que institua o
Regimento de Custas, o qual incluirá,
necessàriamente,
a
disposição
de
correção monetária anual de seus
valores, segundo os índices estabelecidos
em lei.
Justificativa
A proposição se justifica por si.
Qualquer valor fixo, sem o dispositivo de
correção monetária decorrente da inflação
sofrerá a obsolescência em curto prazo.
Sala das Comissões, em 2 de maio
de 1966. – Deputado Noronha Filho.
Nº 51
Acrescentem-se ao art. 85 os
seguintes parágrafos:
§ 1º Respeitado o direito de opção
dos serventuários dos cartórios dos
feitos da Fazenda Federal, os primeiros
provimentos dos cargos de que trata
êste artigo far-se-ão, concurso realizado
pelo Departamento Administrativo do
Serviço Público, nos cargos de Oficial
Judiciário
e
Depositário-AvaliadorLeiloeiro pelos concursados para Oficial
de Administração; nos de Auxiliar
Judiciário e Oficial de Justiça, pelos
habilitados em seleção para Escriturário;
e nos de Porteiro, Auxiliar de Portaria
e Servente, pelos aprovados em
concursos destinados a essas carreiras,
correlacionando-se os vencimentos dos
cargos à classificação obtida pelos
candidatos.
Aos nomeados assistirá o direito de
recusa manifestada dentro de quinze dias
de publicação do ato, sem prejuízo do
direito de nomeação futura para os cargos
das carreiras a que concorreram.
§ 2º O cargo de Chefe de Secretaria
será isolado, de livre provimènto pelo
Presidente da República, na forma da
legislação vigente.
§ 3º Nas Sessões onde não houver
candidato habilitado, ou os nomeados
recusarem, os cargos poderão ser providos
interinamente, devendo o Conselho da
Justiça Federal providenciar a realização
dos respectivos concursos, diretamente
ou por intermédio do Departamento
Administrativo do Serviço Público.
Justificação
A emenda objetiva finalidades justas e
morais. Dá, em primeiro lugar, direito à
opção aos auxiliares de a justiça que
atualmente prestam serviço em cartórios por
onde correm os feitos da Fazenda Federal.
E, em segundo lugar, permite o aproveita-

mento dos inúmeros concursados,
existentes em todo o Brasil, que com
as melhores pressuposições, poderão
prestar ótima colaboração aos novos
órgãos judiciais. Já comprovaram sua
capacidade através de prova de seleção
para carreiras iguais ou assemelhadas; e
o seu aproveitamento, na forma proposta,
constituirá estímulo e exemplo de
procedimento moral indiscutível, que
muito enobrecerá o Govêrno.
2. A correlação estabelecida entre
vencimento e classificação resulta da
soma de conhecimentos exigidos para
os cargos correlacionados. Além disso,
não inovando, trilhará prática repetida
constantemente pelo Executivo quando
se trata de preencher cargos de carreira
nova.
3. O cargo de Chefe de Secretaria
enquadra-se, ovidentemente, entre aquêles
que a Constituição autoriza serem
livremente providos pelo Presidente da
República, conforme a conceituação legal
vigente: cargo isolado de provimento
efetivo.
Brasília, em 2 de maio de
1966. – Senador Edmundo Fernandes
Levi.
Nº 52
Redija-se assim o art. 87 do Projeto:
Art. 87. São criados, na carreira do
Ministério Público Federal junto à Justiça
comum:
I – seis cargos de Procurador da
República de Primeira Categoria;
II – oito cargos de Procurador da
República de Segunda Categoria;
III – quinze cargos de Procurador da
República de Terceira Categoria.
§ 1º Os cargos a que se refere
êste artigo serão providos conforme
determina o art. 127 da Constituição
Federal e demais dispositivos legais
aplicáveis.
§ 2º Os cargos a que se refere êste
artigo, assim como os demais cargos já
existentes na carreira do Ministério
público Federal junto à Justiça comum,
serão lotados nos Estados, no Distrito
Federal e nos Territórios mediante
decreto do Poder Executivo.
Justificação
A emenda visa reduzir o número
de cargos que o projeto intenta criar,
considerando que, atualmente, a carreira
já conta 41 cargos (vários deles vagos) de
Procurador da República, distribuídos
pelas diversas categorias (1ª, 2ª e 3ª).
Se aprovado o projeto, tal como
concebido, seriam 87 os Procuradores
da República, número evidentemente
excessivo, tanto mais que já existem
dois
Subprocuradores
Gerais
da
República, número que o art. 86 do
Projeto eleva para cinco. Em suma,
o Ministério Público Federal teria 92
cargos.
Ora, são 26 as Seções Judiciárias
criadas pelo Projeto e, na maioria
delas, com exuceção das localizadas
no Distrito Federal, Minas Gerais,
Pernambuco, Bahia, Guanabara, Paraná,
Rio Grande do Sul e S. Paulo, em cada
uma delas será lotado apenas um Juiz
Federal.
Se aprovada a presente emenda,
seriam criados apenas mais 29 cargos
de Procurador da República, elevando
para 70 o número total de Procuradores.
Assim, ainda que fôsse lotado um
Procurador da República para cada
Juízo Federal mantida sempre a
correspondência numérica entre juízes
e procuradores, o que é excessivo,
dada a diferença do volume de serviço,
pois um só procurador pode atender
dois Juízes, teriamos ainda disponíveis 26
Procuradores da República.
Maior número de Procuradores
não será necessário para atender aos
Serviços da União junto ao Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal
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Eleitoral e Tribunal Federal de Recursos,
onde já estarão também lotados os 5
Subprocuradores da República.
Por outro lado, na redação que
propomos, o parágrafo único é des- o
primeiro a regra moralizadora do dobrado
em dois parágrafos, fixando concurso
público de provas e títulos (art. 127 da
Constituição e Lei Orgânica do Ministério
Público da União) para provimento dos
cargos, mantendo o segundo a redação
original que o projeto daria ao seu
parágrafo único, relativamente à lotação
dos cargos.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1956. – Deputado Celso Passos.
Nº 53
Dê-se ao corpo do art. 87 a seguinte
redação:
"Art. 87. São criados, na carreira do
Ministério Público Federal junto à Justiça
comum, desde que se dê preferência,
para o respectivo provimento, observado
o critério de maior antiguidade no
serviço público, aos atuais procuradores
autárquicos,
de
acôrdo
com
as
respectivas categorias, e membros do
Serviço Jurídico da União, que optarem
por êsse aproveitamento, no prazo de 30
(trinta) dias..."
Justificação
Dentro da atual política do govêrno
de
compressão
de
despesas,
principalmente no setor do pessoal, a
emenda visa a permitir a expansão do
Ministério Público, na forma proposta no
Projeto, práticamente sem despesa. Além
disso, objetiva-se: a) a uma melhor
redistribuição de servidores cujos cargos
são considerados excessivos (Lei nº
4.863, de 29 de novembro de 1965, art.
17 e seu § 1º), corrigindo-se, assim, uma
falha atual, por todos apregoada, e b) a
emprestar a êsses cargos criados um
exercício por servidores de experiência
em atividades idênticas, com longo
tirocínio profissional.
Art. 17. "Fica o Poder Executivo
autorizado a promover a extinção
progressiva, no caso de vacância, de
cargos de procurador, assistente-jurídico,
de tesouraria e outros que sejam
considerados excessivos em face às reais
necessidades do serviço, sem prejuízo
das promoções a que façam jus os
titulares femanescentes". – Deputado
Euclides Wicar Pessoa.
Nº 54
Dê-se ao art. 86 a seguinte redação:
Art. 86. São criados, no Ministério
Público Federal junto à Justiça comum, os
cargos, em comissão, de Terceiro (3º),
Quarto (4º) e Quinto (5º) SubProcuradores Gerais da República, a
serem providos mediante indicação do
Procurador Geral da República.
§ 1º Ficam mantidas as atuais
Primeira (1ª) e Segunda (2ª) SubProcuradores Gerais da República, com
as atribuições e a lotação constantes da
lei.
§ 2º Os titulares dos cargos de 3ª, 4ª
e 5ª funcionarão mediante designação do
Procurador Geral da República.
Justificação
A amplicação do número de SubProcuradorias Gerais atende à ampliação
do serviço e à conveniência de
descentralizar os encargos da Procuradoria
Geral da República, – não devendo,
porém, ser afetada a situação atual das
Sub-Procuradorias Gerais já existentes,
que funcionam com regularidade e
atendem, – ainda, às peculiaridades
dos serviços federais remanescentes
do Rio de Janeiro, que pelo projeto
deixam de ser acautelados, dada a
sumária transferência, para Brasília, do
órgão mantido no Estado da Guanabara,
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pela Lei nº 3.754, de 14 de abril de 1960.
Art. 90. – Sen. Antônio Carlos.
Nº 55
Redija-se assim o art. 86 do Projeto:
Art. 86. São criados, no Ministério
Público Federal junto à Justiça comum,
três
cargos,
em
comissão,
de
Subprocurador Geral da República, a
serem providos por Procuradores da
República.
Parágrafo único. (inalterado, como
consta do Projeto).
Justificação
Ao criar mais três cargos de
Subprocurador Geral da República, passa
o Ministério Público Federal junto à
justiça comum a contar com cinco
Subprocuradores, pois já existem dois
atualmente.
A existência de cinco cargos, de tão
alto nível, configura, na prática, a
existência de mais um degrau de acesso
na carreira do Ministério Público Federal,
sendo, pois, justo que seus titulares,
ainda que nomeados em comissão, sejam
escolhidos entre os membros da carreira,
ou seja, entre os Procuradores da
República.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1966. – Deputado Celso Passos.
Nº 56
Em seguida ao artigo 89, inclua-se:
"Art. Os atuais Substitutos de
Procuradores da Justiça do Trabalho, em
número de 44 (quarenta e quatro), que se
encontram em pleno exercício e que
foram nomeados de acôrdo com os arts.
70 e 71 da Lei nº 1.341, de 30 de janeiro
de 1951, passarão a integrar, sem
aumento de despesa, a respectiva
carreira do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho, nas
categorias
correspondentes,
ficando
extintas, desta maneira, as funções de
Substituto do respectivo quadro".
Justificação
Na sua grande maioria são
funcionários estáveis do Poder Executivo,
e a emenda tem por finalidade acertar o
quadro do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho, extinguindo
as funções de substituto sem aumento de
despesa.
O dispositivo proposto normalizará
de vez a situação dentro do quadro, como
noutras seções do Ministério Público da
União faz o projeto nos arts. 86, 87 e 89.
A Lei nº 1.341 citada é a orgânica do
Ministério Público da União.
Sala das Comissões, em 2 de maio
de 1966. – Senador Vicente Bezerra
Neto.
Nº 57
O artigo 90 passa a ter a seguinte
redação:
Art. 90. Poderão ser aproveitados em
cargos dos serviços auxiliares da Justiça
Federal, da Seção Judiciária do Distrito
Federal, os serventuários dos cartórios
das Varas da Fazenda Pública, criados
pelo art. 47 da Lei nº 3.754, de 14 de abril
de 1960, bem como os serventuários das
Varas Federais da Fazenda Pública do
antigo Distrito Federal, atualmente Estado
da Guanabara.
Justificativa
Os
atuais
serventuários
das
Varas da Fazenda Pública da Estado
da Guanabara, admitidos ao tempo
em que aquêle Estado era o Distrito
Federal, o foram como serventuários
federais; são, até hoje, contribuintes
obrigatórios do IPASE e contam com
muito mais tempo de serviço que
os do atual Distrito Federal. E', por-

tanto, um êrro, mais que uma injustiça,
sua ausência no corpo do artigo que
dá a expectativa de aproveitamento
nos serviços auxiliares da Justiça
Federal.
Sala das Comissões, em 27 de
abril de 1966. – Deputado Noronha
Filho.
Nº 58
Ao Art. 90.
Redija-se, assim, o art. 90:
Art. 90. Sem prejuízo dos direitos e
demais vantagens assegurados pela
legislação
em
vigor,
os
atuais
serventuários dos cartórios das Varas da
Fazenda Pública, criados pelo art. 47, da
lei nº 3.754, de 14 de abril de 1960,
poderia ser aproveitados, se assim
optarem, em cargos respectivos dos
serviços auxiliares da Justiça Federal, da
Seção Judiciária do Distrito Federal,
excluídos os que já perceberem
remuneração pelos cofres públicos.
Justificação
O Govêrno Federal, ao propor a
criação da Justiça Federal de Primeira
Instância, não desconhecida a situação
sui generis dos cartórios das Varas da
Fazenda Pública do Distrito Federal, bem
diversa, portanto, das outras unidades da
Federação.
Tanto isso é verdade, que o artigo
90
cuidou,
expressamente,
do
aproveitamento
dos
serventuários
daqueles Cartórios, a fim de evitar a
crítica situação a que seriam relegados
por fôrça da supressão da sua principal
fonte de renda, ou seja, os feitos em que
a União é interessada.
O objetivo da emenda, (que nada
modifica o espírito e a orientação do
Govêrno, visa, tão sòmente, explicitar
melhor a forma do aproveitamento
daqueles serventuários que, no texto do
artigo, está um tanto vaga, ensejando
dúvidas inconvenientes.
Por outro lado, a exclusão do
aproveitamento dos serventuários que já
percebem remuneração pelos cofres
públicos, impedirá que haja solução de
continuidade no funcionamento dos
cartórios das Varas da Fazenda Pública,
aos quais continuarão prestando seus
serviços.
Sala das Comissões, em 2 de maio a
de 1966. – Deputado Guilherme
Machado.
Nº 59
O artigo 90 passa a ter o seguinte
parágrafo:
Art. 90. ...............................................
Parágrafo
único.
Os
atuais
serventuários das Varas Federais da
Fazenda Pública do antigo Distrito
Federal, hoje Estado da Guanabara,
poderão ser aproveitados nas mesmas
condições
dos
constantes
dêste
artigo.
Justificativa
Evidentemente, ao redigir o artigo
90, houve omissão inadmissível dos
serventuários do antigo Distrito Federal
que, admitidos ao tempo em que o
atual Estado da Guanabara ocupava
o lugar de Brasília na organização
judiciária do país, o foram como
serventuários federais. Até hoje, mesmo
após a mudança administrativa operada
pela transferência do Distrito Federal,
aqueles serventuários são contribuintes
obrigatórios do IPASE. Acresce que
contam êles com muito maior tempo de
serviço que os atuais serventuários do
D.F., razão esta, por si só, relevante para
a aquisição do direito ou da expectativa
de direito constante do artigo 90 do
projeto.
Brasília, 27 de abril de 1966. –
Deputado Noronha Filho.
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Nº 60

Inclua-se no Capítulo VIII –
Disposições Transitórias – onde couber, o
seguinte:
Art. Os titulares de ofício de Justiça
dos Estados que ora exercem as suas
funções nas escrivanias da Fazenda
Nacional terão o direito de optar, dentro
do prazo de trinta dias, entre o sistema
atual e o adotado pela presente lei.
§ 1º Os servidores que preferirem o
sistema em vigor farão jús à cobrança das
custas e emolumentos de acôrdo com o
Regimento de Custas do seu Estado,
permanecendo
responsáveis
pelo
pagamento
dos
vencimentos
dos
serventuários a seu cargo.
§ 2º A proporção que vagarem, os
ofícios a que se refere êste artigo serão
preenchidos nos têrmos do sistema
adotado pela presente lei.
§ 3º Os escrivães da Fazenda
Nacional que, dentro do prazo de trinta
dias, optarem pelo Nôvo sistema terão
preferência para o preenchimento dos
cargos ora criados, devendo os titulares
ser aproveitados como chefes de
secretaria, os escreventes substitutos
como oficiais judiciários e os respectivos
escreventes autorizados como auxiliares
judiciários.
Justificação
Esta emenda constitui uma medida
de simples justiça e um dever de
humanidade. Através dela não se criam
cargos, não se aumentam vencimentos
nem se instituem novas despesas para o
Erário.
Os
princípios
e
normas
constitucionais
acham-se,
portanto,
inteiramente resguardados. O direito
adquirido pelos servidores aos seus
ofícios vitalícios mantém-se incólume em
face da opção que lhes é concedida.
Clama aos céus que titulares ainda
moços e capazes sejam jogados à vala
comum
dos
desempregados
pela
imprevidência ou pela insensibilidade
humana, política e social do legislador.
Postos em disponibilidade pelos
governos estaduais ou compelidos,
sem qualquer alternativa, a assistir,
impotentes, a liquidação dos rendimentos
com que mantém e educam a família,
êsses servidores seriam levados ao
desespêro.
Mas não é isto o que a Revolução
quer. A emenda preenche a lacuna
do projeto apresentando uma solução
transitória que satisfaz plenamente e
revigora a estrutura da proposição sem
ferir as normas constitucionais sem criar
um nôvo problema social e sem
esquecer certos princípios basilares de
humanidade.
Sala das Sessões, em 26 de abril de
1966. – Dep. Tabosa de Almeida.
Nº 61
Substitua-se o Anexo III, do Projeto,
pelo seguinte:
"Anexo III
Cargo:
Juiz Federal – O vencimento será
inferior a 10% ao do Ministro do Tribunal
Federal de Recursos.
Juiz Federal – Substituto. O
vencimento será inferior em 10% ao do
Juiz Federal".
Sala das Sessões, 28 de abril de
1966. – Dep. Nicolau Tuma.
Nº 62
Onde convier:
Art. As custas devidas pelos atos
já praticados nos processos cuja
competência passará a ser privativa
da
Justiça
Federal,
serão
de
responsabilidade dos autores.
§. Quando a responsabilidade
da propositura da ação ou execução
fiscal fôr da União Federal, o Dr. Pro-
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curador da República, nos Estados,
requisitará diretamente das Delegacias
Fiscais Regionais, enviando uma cópia
integral da conta descriminativa, que
dentro do prazo de 30 dias, procederá ao
respectivo pagamento.
§ Da mesma forma procederão as
autarquias nos casos de seu interêsse.
Brasília, em 28 de abril de 1966. –
Deputado Dnar Mendes.
Nº 63
Inclua-se onde couber:
"Art.
Nas
causas
em
que
forem partes a Fazenda Nacional e as
Autarquias Federais, seus Procuradores
funcionarão no feito sob a orientação do
Procurador Geral da República, que
baixará as instruções necessárias".
Justificação
Atualmente, os Procuradores da
República funcionam como assistentes
em todos os processos em que a
Fazenda Nacional e as Autarquias
Federais são parte. Desnecessário é
comentar o acúmulo de processos no
Ministério Público, motivando grandes
perdas ao erário. Assim, a orientação
para execução do dispositivo dependerá
de instruções do próprio Procurador-Geral
da República.
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1966. – Deputado Euclides Vicar Pessoa.
Nº 64
Acrescente-se onde couber:
Art. Ressalvado o disposto no § 4º,
do art. 36, os cargos isolados de
provimento efetivo, constantes do Anexo
II, serão preenchidos por servidores
públicas que contem, pelo menos, – três
anos de exercício, sem penalidades e
sejam portadores de diploma de ginásio.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de 1966. – Deputado Nicolau Tuma.
Nº 65
Inclua-se, onde couber:
"Para o preenchimento dos cargos
de oficiai de Justiça sempre terão
preferência os participantes da Fôrça
Expedicionária Brasileira (F.E.B.) que já
se encontrem exercendo as funções de
oficial de Justiça junto à Organização
Judiciária Estadual".
Justificativa
A proposição recomenda-se por si
mesma. Desde o término da guerra, o
amparo do ex-pracinha tem constituído
preocupação constante de autoridades
executivas e de legisladores. E isto –
evidentemente – por um imperativo de
justiça: o prêmio àquele que lutou pela
Pátria em terra estranha, sacrificando a
família, posição e o confôrto, pondo em
risco sua vida e sua integridade física,
pagando pesado tributo em sofrimento,
em suor e, muitas vêzes, em sangue.
O Decreto-lei nº 8.361-45 foi o
primeiro passo. Depois veio a Lei número
1.711-52 (art. 263) e outras medidas
espersas.
Infelizmente, porém, até hoje – e já
são decorridos 21 anos do término da
hecatombe – os ex-pracinhas não
receberam a paga mínima a que fizeram
jus. A emenda, no particular a que se
refere o projeto, alcança êsse alto
objetivo. Daí porque se aguarda sua
aprovação.
Brasília, em 28 de abril de 1966. –
Deputado Teófilo Andrade.
Nº 66
Ao Projeto de Lei nº 5, de 1966 (C.N.).
Inclua-se onde convier:
Art. O provimento dos cargos de
Procurador da República criados pela
presente lei será feito no nível inicial
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da carreira, só podendo serem feitas
nomeações para os níveis superiores,
depois de promovidos os atuais titulares
efetivos.
Justificação
O projeto cria cargos de Procurador
da República nas três categorias da
carreira, sem cogitar da situação dos
atuais membros efetivos do Ministério
Público Federal. É, pois, necessário que
as promoções dos novos Procuradores da
República se façam, respeitados os
direitos dos atuais ocupantes em caráter
efetiva dos cargos já existentes, para que
não seja quebrada a hierarquia no que
respeita ao acesso aos níveis mais altos
da carreira.
Sala das Comissões, em 29 de abril,
de 1966. – Dep. Celso Passos.
Nº 67
Ao Projeto de Lei nº 5, de 1966 (C.N.).
Acrescente-se:
Art. Os assistentes Jurídicos que
estejam servindo na Procuradoria da
República, no Distrito Federal ou nos
Estados, têm preferência para o
provimento dos cargos de Procurador da
República de Primeira Categoria, criados
no art. 87, I, desta lei.
Justificação
Nos têrmos do art. 17, parágrafo
único, da Lei nº 4.069, de 11 de junho de
1962, os Assistentes Jurídicos têm os
mesmos vencimentos, gratificações e
vantagens dos Procuradores da República
de Primeira Categoria. Êsses dispositivo,
vetado, foi mantido pelo Congresso
Nacional (D.O. de 18 de julho de 1962).
E' sabido, ainda, que há Assistentes
Jurídicos a serviço da Procuradoria da
República, inclusive titulares.
Nestas condições, criados novos
cargos de Procurador da República de
Primeira Categoria, é justo e de interêsse
público que tenham preferência no
respectivo provimento os Assistentes
Jurídicos que já estejam desempenhando
tarefas próprias da Procuradoria da
República.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1966. – Senador Josaphat Marinho.
Nº 68
Ao Projeto de lei nº 5-66 (CN), que
organiza a Justiça Federal.
Acrescente-se ao projeto, onde
convier, o seguinte artigo:
"Art. Os atuais titulares da primeira
e segunda subprocuradoria-geral da
República continuarão com a sede e as
atribuições fixadas nos artigos 90 e 91 da
Lei nº 3.754, de 14 de abril de 1960."
Câmara dos Deputados, em 29 de
abril de 1966. – Dep. Henrique de La
Roque de Almeida.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.754, DE 14 DE ABRIL DE 1960
Dispõe
sôbre
a
organização
judiciária do Distrito Federal de Brasília, e
dá outras providências.
Art. 90. A atual Subprocuradoria
Geral da República continuará na Cidade
do Rio de Janeiro com a designação de
2ª Subprocuradoria Geral, cabendo ao
respectivo titular as seguintes atribuições:
I) exercer as funções de Procurador
Eleitoral junto ao Tribunal Regional
Eleitoral do Estado da Guanabara;
II) superintender o serviço de defesa,
em juízo, da União Federal e de sua
Fazenda, ou que se refere ao Estado da
Guanabara, e, mediante designação do
Procurador Geral da República em
qualquer parte do território nacional;
III) acompanhar, nas repartições
competentes, quando solicitado, o an-
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damento de pedidos de informações em
mandados de segurança requeridos em
Brasília, sempre que tais informações
dependam de repartições sediadas no
Estado da Guanabara;
IV) requerer diretamente ao Tribunal
Federal de Recursos, em Brasília, a
suspensão de decisões em mandados
de segurança, concedidos por Juízes
do Estado da Guanabara, quando
interessada a União.
Art. 91. São criados no Ministério
Publico Federal a 1ª Subprocuradoria
Geral da República, com sede no Distrito
Federal, e um cargo, em comissão, de
Subprocurador Geral da República, a cujo
titular caberá a representação da União
junto ao Tribunal Federal de Recursos e a
substituição do Procurador Geral, em
suas faltas e impedimentos.
Nº 69
Acrescente-se, onde convier.
Artigo. No Estado de São Paulo um
Juiz Federal e um Substituto serão
lotados na Comarca de Santos.
Brasília, 29 de abril de 1966. –
Antonio Feliciano.

Justificação

Nº 76

O projeto, assim como a lei
resultante tem de ressalvar os casos de
serventuários que, nos Estados, exercem
as funções de escrivães e auxiliares dos
Feitos da Fazenda Pública da União.
Muitos dêles contam mais de vinte anos
de serviço público no setor.
Ocorre também que alguns escrivães
de notas, vitalícios, dado que só a
escrivania não lhes daria o sustento.
Êstes tabelionatos aliviam o encargo dos
Estados, com vencimentos.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Senador Vicente Bezerra Neto.

Acrescente-se:
Art. Os serventuários e servidores
das Varas, Cartórios e Ofícios da
Fazenda Pública das Capitais dos
Estados ou do Distrito Federal, com
função nos feitos da Fazenda Nacional,
que se encontravam lotados nessas
Varas ou Serviços na data da
promulgação do Ato Institucional nº 2, de
27 de outubro de 1965, ou que nelas
serviam há mais de um ano à data do
referido Ato, serão aproveitados em
cargos equivalentes da Justiça Federal
desde que o requeiram ao Ministro da
Justiça, dentro de 30 dias da vigência
desta lei.

Nº 73
Acrescente-se:
Art. E' extensivo ao Pessoal da
Justiça Federal de que trata a presente
lei, o Regime de Tempo Integral nas
bases do disposto sôbre a matéria na Lei
nº 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Parágrafo único. A regulamentação
do disposto neste artigo será procedida
pelo Conselho Federal da Justiça e
baixada por Decreto do Poder Executivo.

Nº 70

Justificação

Onde convier:
Art. Os atuais servidores que estejam
desempenhando atribuições próprias de
Procurador da República, junto a quaisquer
órgãos do Ministério Público Federal,
poderão ser aproveitados nos cargos
iniciais da carreira, criados na presente lei,
desde que respeitadas as respectivas
lotações, se submetam e sejam aprovados
em concurso de títulos, na forma do que foi
realizado por fôrça do parágrafo único do
artigo 89 da Lei nº 3.754, de 14 de abril de
1960.
Parágrafo único. Os cargos que se
vagarem em virtude do aproveitamento
previsto neste artigo, serão considerados
automàticamente extintos.
Sala das Sessões, em 2 de maio de
1966. – Dep. Joel Barbosa Ribeiro.

A presente emenda visa a permitir a
Justiça Federal o sistema de trabalho
capaz de melhorar-lhe o rendimento. A
sugestão da extensão do regime de tempo
integral, fundamenta-se nas condições
especiais de trabalho da Justiça Federal,
criada pelo presente projeto.
Sala das Comissões, em 2 de maio de
1966. – Senador Antônio Carlos Konder.

Nº 71
Onde couber:
Constitui crime de desobediência
desatender alguém, autoridade pública ou
particular, à ordem legal emanada de Juiz
ou Tribunal, incorrendo o responsável na
pena de detenção de quinze dias a seis
meses e na multa de Cr$ 10.000 a Cr$
100.000, ou em ambas, conforme a
gravidade da infração.
Parágrafo único. Em se tratando de
desacato à autoridade judicial, esta fará
lavrar, de imediato, o auto de prisão em
flagrante do infrator, remetendo-o à
autoridade policial competente.
Justificativa
Trata-se de restabelecer preceitos do
projeto da Comissão (arts. 70 e 71).
Sala das Comissões, 2 de maio de
1966. – Deputado Noronha Filho.
Nº 72
Acrescente-se onde couber:
Art. Na lotação dos cargos dos
serviços auxiliares da Justiça Federal sera
aproveitado o pessoal efetivo ou contratado,
que já se encontre no exercício de funções
correspondentes aos cartórios ou ofícios
relativos aos Feitos da Fazenda Federal,
nas atuais Varas da Fazenda Pública.
§ 1º Os serventuários referidos neste
artigo deverão optar pelas funções e
cargos correspondentes na Justiça
Federal no prazo de 30 (trinta) dias da
publicação desta lei.
§ 2º Para a investidura resultante da
opção ora prevista, aplica-se a ressalva
constante do art. 73 da presente lei.
§ 3º Ao serventuário optante que seja
tabelião de notas fica assegurado o exercício
desta função, no caso de ser vitalício.
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Nº 74
Inclua-se onde couber:
"Art. É proibida, sob pena de
nulidade, a nomeação para qualquer
cargo criado pela presente lei, de pessoa
que tenha exercido atividade políticopartidária, nos últimos cinco anos".
Sala das Comissões, em 2 de maio
de 1966. – Deputado Chagas Rodrigues.
Nº 75
Inclua-se onde couber:
"Art. Terão direito à efetivação no
cargo que estiverem ocupando e mediante
apostila nos respectivos títulos de
nomeação, os Procuradores da República
que reunam as seguintes condições:
a) contem mais de cinco (5) anos de
efetivo exercício no cargo;
b) tenham mais de quinze (15) anos
de serviço público;
c) tenham sido aprovados em
concurso público para cargo da carreira
de Procurador do Serviço Público;
d) tenham sua permanência no cargo
amparada por decisão judiciária.
Justificativa
Não é a primeira vez que se procura,
através de lei, corrigir injustiça. E, no caso
dos Procuradores – em relação aos
interinos, bem entendido – muita injustiça
tem sido feita, pois enquanto alguns
dêles, amparados por decisão judiciária,
tiveram logo resolvido o seu caso, outros,
não obstante a identidade de situação,
continuam à espera de uma solução, seja
qual fôr que a emperrada máquina
burocrática teima em protelar.
Demais, no caso presente a própria
sistemática da lei, que manda nomear
Juízes e demais serventuários sem
qualquer concurso, bem autoriza sejam
aproveitados – quando já demonstram
as qualidades indispensáveis àquelas
funções, no exercício pleno do cargo, às
vêzes por mais de um decênio – os
Procuradores que interinamente, no
momento,
possam
comprovar
os
requisitos aqui especificados.
Brasília, 2 de maio de 1966. –
Senador Sigefredo Pacheco.

Justificação
A providência sugerida é justa
quanto aos Estados e em relação aos
serventuários e servidores de justiça.
Para atendimento dos feitos do
interêsse da União e da Fazenda
Nacional, os Estados foram obrigados a
criar varas privativas, com juízes e
servidores.
Com
as
modificações
agora
decorrentes da instituição da Justiça,
Federal, os Juízes terão seus direitos
preservados, pela situação privilegiada
que lhes confere o regime constitucional.
Já não tem a mesma simplicidade a
situação dos que trabalham nos cartórios
privativos dessas varas da Fazenda
Nacional. O Estado há que rever a
distribuição aos processos para lhes
assegurar trabalho e renda, ou aposentálos, ou pô-los em disponibilidade.
Assim,
e
como
cartórios
devem organizar-se, também, para
funcionamento da Justiça Federal, o
direito de opção aos serventuários e
auxiliares de justiça a ninguém prejudica
e pode evitar dificuldades.
Para evitar abuso, a emenda limita a
segurança de aproveitamento aos que
estavam lotados ou prestando serviços
nas Varas Cartórios e Ofícios da Fazenda
Nacional na data ao Ato Institucional nº 2.
Sala das Comissões, em 2 de maio
de 1966. – Senador Josaphat Marinho.
Nº 77
Inclua-se onde couber:
Art. Os funcionários do Tribunal
Superior Eleitoral que integram o Quadro
Suplementar anexo ao Tribunal Regional
Eleitoral da Guanabara a que se refere o
art. 9º da Lei número 4.017, de 16 de
dezembro de 1961, passarão a integrar,
sem prejuízo dos seus atuais símbolos de
vencimentos e demais vantagens, os
quadro, da Justiça Federal no Estado da
Guanabara.
§ 1º O aproveitamento se fará nos
mesmos cargos atualmente ocupados
pelos funcionários, desde que existentes
na Justiça Federal.
§ 2º Os funcionários que não tiverem
cargos correspondentes na Justiça
Federal continuarão integrando o Quadro
Suplementar referido neste artigo, salvo
se optarem por cargos assemelhados.
§ 3º Ficam mantidas as extinções de
cargas previstos
na Tabela que
acompanha a Lei nº 4.017, à medida que
os referidos cargos vagarem.
Justificação
O Tribunal Superior Eleitoral, desde
a mudança da Capital para Brasília, está
com o seu Quadro Permanente
desfalcado, em virtude da criação do
Quadro Suplementar integrado pelos
funcionários que não puderam ser
transferidos para a nova Capital.
Com a vigência, porém, a nova
legislação
eleitoral,
que
criou
a
Corregedoria Geral Eleitoral, de âmbito
nacional, e conferiu ao Tribunal
Superior Eleitoral uma série de novos
serviços (contrôle do Fundo Partidário,
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exame das prestações de contas de todos
os partidos e outros), torna-se imprescindível
que, a exemplo do que ocorreu com
o Supremo Tribunal Federal, sejam
preenchidos os claros até agora existentes.
Essa medida e a mais recomendável
pois evitará despesas futuras, uma vez que
não importará na criação de cargos, mas,
apenas, no aproveitamento das vagas
decorrentes dos claros. Apenas o quadro de
funcionários efetivos do Tribunal Superior
Eleitoral se comporá definitivamente, para a
exata execução dos serviços e graves
encargos que a legislação atual lhe dá.
A emenda, por outro lado, não
acarreta qualquer aumento de despesas,
pois o pessoal do quadro suplementar
passara a integrar definitivamente os
quadros da Justiça Federal no Estado da
Guanabara, percebendo pelas verbas
próprias que forem atribuídas aquela
Justiça. – Rondon Pacheco.
Nº 78
Inclua-se onde melhor couber:
Art. Para o provimento dos cargos
criados nos itens III e X do art. 85, terão
preferência os atuais funcionários e
serventuários dos Tribunais Federais que
optarem por êsse aproveitamento no
prazo de 30 (trinta) dias, desde que sejam
ocupantes de cargos da mesma natureza
e não haja prejuízo para o andamento dos
serviços dos respectivos tribunais.
Parágrafo único. Quando o número
de optantes fôr maior do que o de vagas,
o provimento se fará em benefício dos
servidores que contém maior tempo de
serviço público federal".

que se trata de procuradores dos antigos
Instituto Nacional de Imigração e
Colonização e do Serviço Social Rural,
que se manifestaram, na forma expressa
no
citado
diploma
legal,
pelo
Procuradoria-Geral da República.
A concretização da medida não só
permitirá o cabal cumprimento do
disposto no art. 104, § 5º, da Lei número
4.504, de 1964, citada, como também
atender as conhecidas deficiências no
Quadro
da
Procuradoria-Geral
da
República.
Art. 104. O Quadro de servidores do
Instituto Brasileiro de Reforma Agraria
será constituído de pessoal dos órgãos e
repartições a êle incorporados, ou para
êle transferidos, e de pessoal admitido na
forma da lei.
§
5º
Os
servidores
da
Superintendência da Política Agrária
(SUPRA), pertencentes aos quadros do
extinto Instituto Nacional de Imigração e
Colonização (I.N.I.C.) e do Serviço Social
Rural (S.S.R.) poderão optar pela sua
lotação em qualquer órgão onde existirem
cargos ou funções por êles ocupados.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1966. – Deputado Vingt Rosado.
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Ademais, a transferência é a larga
aplicação no serviço público consoante os
arts. 52 a 55 do Estatuto dos Funcionários
Civis da União. Beneficiou mesmo, em data
recente, o Tribunal de Alçada da Guanabara.
As transferências ora propostas em
nada afetarão os serviços administrativos
do Tribunal Federal de Recursos, de vez
que o numero de funcionários que por elas
optarão e são em número reduzidíssimo,
pois que a quase totalidade do pessoal
consegui integrar-se na comunidade
brasiliense, não desejando renunciar as
vantagens advindas de sua nova situação,
nem
sofrer
outros
problemas
de
instalações, por ter abandonado suas
antigas moradias.
A medida visa, destarte, a resolver
problemas graves e insolúveis por outra
forma de uns poucos funcionários, mas
trará também benefícios ao serviço público,
pois além de extinguir focos de
descontentamento, transferindo deslocados
para o local ilegível, virá suprir algumas
novas secretarias de primeira instância, de
funcionários experientes, vários dêles com
perto de vinte anos de serviços prestados
na superior instância. – Deputado Vingt
Rosado.

Nº 80

Nº 81

Acrescente-se onde convier:
Art. Serão transferidos para cargos
equivalentes ora criados, servidores
integrantes do quadro de pessoa: da
Secretaria do Tribunal Federal de
Recursos, se o pedirem ao Ministro da
Justiça no prazo de dez (10) dias da data
desta Lei.

Acrescente-se, onde convier:
Art. Aos serventuários das atuais
Varas da Fazenda Pública federais
que forem aproveitados e os que
forem aposentados ou postos em
disponibilidade ficará assegurado o
regime de direitos e vantagens que
atualmente lhes corresponde.

Justificação

Justificativa

Justificação

A emenda visa a possibilitar não só o
provimento de tais cargos por funcionários
e serventuários mais experientes, como
também a tornar menos onerosa a
instalação da Justiça Federal.
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1966. – Deputado Euclides Victor Pessoa.

Com a mudança da sede do
govêrno federal para Brasília, foram
compulsoriamente
transferidos
os
servidores que integram o quadro de
pessoal da Secretaria do Tribunal Federal
de Recursos o que, para alguns acarretou
grandes
transtornos,
advindo
até
problemas conjugais.
Não houve para êles a opção que se
ofereceu a servidores de outros órgãos,
tal como os quadros suplementares
instalados na antiga capital (Supremo
Tribunal, Superior Eleitoral, Senado), o
aproveitamento de seus servidores em
outros órgãos (Câmara dos Deputados), a
disponibilidade, em alguns casos e,
principalmente, a transferência voluntária
para a nova capital que é a forma usual
na maioria dos órgãos da administração
federal instalada em Brasília.
Agora, com a criação das ilegível da
primeira instância da justiça federal surge
a grande oportunidade para os servidores
que, por motivos pessoais relevantes,
prefiram transferir-se para o seu local de
origem.

O projeto não prevê expressamente
o aproveitamento dos servidores das
Varas da Fazenda Federal nos Estados,
todavia, é de prever ilegível aconteça
com alguns dêles, há necessidade
de convoca-los, com sua experiência
para contrabalançar a admissão dos
nomeados, no interêsse do serviço que,
de outra forma, sofreria, sensìvelmente
com a menor experiência dos novos.
Sucede,
entretanto,
que
tais
serventuários têm atualmente um regime
jurídico funcional que, confrontando
com o estabelecido pelo projeto lhes
assegura direitos e vantagens que seriam
grandemente reduzidos, com a pura
aplicação dos previstos no Projeto, no
caso de aposentadoria e disponibilidade,
se não aproveitados. Para obviar a êsse
decesso, que lhes acarretaria lesão a
direitos adquiridos, além de injustificável
tratamento iníquio a servidores que não
se pouparam na devoção aos interêsses
da Justiça, é que se oferece a emenda.
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1966. – Deputado Elclides Wicar Pessoa.

Nº 79
Inclua-se onde melhor couber:
"Art. E' assegurado, antes do
provimento de que trata o art. 87 desta lei,
a efetivação do aproveitamento de que
trata a Lei nº 4.504, de 30 de novembro
de 1964, para os que hajam opotado, na
forma ali estabelecida, pela ProcuradoriaGeral da República".
Justificação
A efetivação do aproveitamento de
que trata a Lei nº 4.504, de 1964,
possibilitará, sem qualquer aumento de
despesa, a ampliação do Quadro da
Procuradoria Geral da República, pois
ATA DA 48ª SESSÃO, EM 9 DE MAIO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. CATTETE
PINHEIRO
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dix-Huit Rosado
Manoel Villaça
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
José Feliciano
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Guido Mondin

SENADO FEDERAL
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 13 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
AGRADECIMENTOS
COMUNICAÇÃO
REFERENTE
ELEIÇÃO DA MESA DO SENADO

DE
À

I – Ministros de Estado:
– da Fazenda (Aviso nº GB-63 – de
9.3.66);
– da Guerra (Aviso nº 24/Ass. Parl.
de 18.4.66);

– da Indústria e da Comércio – (AvAP-34-66, de 21 de março de 1966);
– da Justiça e Negócios Interiores
(Ofício G-142-B, de 10 de março de
1966);
– das Minas e Energia (Telegrama
de 19.3.66);
– da Saúde (Aviso GB. nº 106, de 9
de março de 1966);
– do Trabalho e Previdência Social
(Ofício GM GB-764-66, de 5 de abril de
1966).
II – Presidentes de Tribunais:
– do Supremo Tribunal Federal
(Ofício nº G-39-66, de 8 de março de
1966);
– do Tribunal de Contas da União
(Aviso nº 138 – SP-GP, de 11 de março
de 1966);
– do Tribunal Superior Eleitoral:
(Ofício nº 81, de 11 de março de 1966);
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Nº 82
Acrescente-se onde couber:
"Art. Na lotação dos cargos dos
serviços auxiliares da Justiça Federal
será aproveitado o pessoal, efetivo
ou contratado, que já se encontra no
exercício de funções correspondentes
nos cartórios ou ofícios relativos
aos feitos da Fazenda Federal, nas
atuais Varas da Fazenda Pública,
obedecidas as exigências referentes
a títulos estabelecidos nesta Lei. –
Deputado Celso Passos – Dep. Roberto
Saturnino.
ÍNDICE DAS EMENDAS POR ORDEM
ALFABÉTICA DOS AUTORES
Autores – Números
Senador Antônio Carlos – 46, 54, 73.
Deputado Antônio Feliciano – 17, 18,
38, 69.
Deputado Adahury Fernandez – 40.
Senador Bezerra Neto – 56, 72.
Senador Catete Pinheiro – 36.
Deputado Celestino Filho – 43.
Deputado Celso Passos – 52, 55, 66,
82.
Deputado Chagas Rodrigues – 11,
25, 32, 34, 74.
Deputado Costa Cavalcanti – 26.
Senador Daniel Krieger – 30.
Deputado Dnar Mendes – 45, 47, 48,
62.
Senador Edmundo Levi – 9, 10, 31,
51.
Deputado Euclides Wicar Pessoa –
33, 53, 63, 78, 81.
Deputado Floriceno Paixão – 2.
Senador Gouveia Vieira – 4, 24.
Deputado Guilherme Machado – 58.
Deputado Henrique de La Rocque
Almeida – 68.
Deputado Joel Barbosa Ribeiro – 70.
Deputado Jorge Said Cury – 21.
Senador Josaphat Marinho – 1, 39,
67, 76.
Deputado Oliveira Brito – 3, 5, 7, 8,
13, 14, 23, 29, 44.
Senador Manoel Villaça – 27.
Deputado Nicolau Tuma – 12, 61, 64.
Deputado Noronha Filho – 6, 15, 16,
20, 22, 28, 41, 42, 50, 57 59 71.
Deputado Roberto Saturnino – 82.
Deputado Rondon Pacheco – 77.
Senador Sigefredo Pacheco – 75.
Deputado Tabosa de Almeida – 60.
Deputado Teófilo de Andrade – 65.
Deputado Vieira de Mello – 35.
Deputado Vingt Rosado – 79, 80.
Senador Wilson Gonçalves – 37.49.
– do Tribunal Federal de Recursos
(Ofício nº 21-GP, de 8 de março da 1966);
– do Superior Tribunal Militar – (Ofício
nº 104-Pres., de 29 de março de 1966).
III – Governadores de Estado:
– do Acre (Telex – GA-84, de 10 de
março de 1966);
– do Amazonas (Telex – GE-216, de
8.3.66);
– do Pará (Telegrama nº 303-GG, de
7.3.66);
– do Piauí (Telegrama nº 191, de
7.3.66);
– de Alagoas (Telex nº 384, de 8 de
março de 1966);
– do Rio Grande do Norte
(Telegrama nº 111, de 7.3.66);
– de Pernambuco (Telegrama
número 240, de 8.3.66);
– da Paraíba (Telex nº GG-174, de
9.3.66);
– de Sergipe (Telegrama nº 269, de
8.3.66);
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– da Bahia (Ofício nº 386, de 18 de
março de 1966);
– do Espírito Santo (Telex nº 76, de
11.3.66);
– do Rio de Janeiro (Ofício número
G-90, de 16 de março de 1966);
– da Guanabara (Telegrama número
205-B, de 16.3.66);
– de Minas Gerais (Radiograma nº
1.142, de 14.3.66 – De Belo Horizonte);
– de São Paulo (Telex nº 41-1465,
de 16.3.66);
– do Paraná (Ofício nº 217, de 14 de
março de 1966);
– de Santa Catarina (Ofício número
01100, de 10.3.66);
– do Rio Grande do Sul (Ofício nº G-95,
de 26.3.66 e Telegrama nº 245, de 11.3.66);
– de Goiás (Telegrama nº 270, de
9.3.66);
– de Mato Grosso (Telex nº 33, de
7.3.66).

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS
PONTAS, MINAS GERAIS.
(Comunicação de reeleição, para
Presidente daquele Legislativo, do Sr.
Antonio Carlos Bandeira, funcionário do
Senado no exercício de mandato de
vereador):
Of. 6-66, de 28 de janeiro do ano em
curso.

IV – Presidentes de Assembléias
Legislativas:
– do Amazonas (Telegrama nº 276,
de 10.3.66);
– do Pará (Telegrama nº 158, 8.3.66);
– do Maranhão (Telegrama nº 263,
de 10.3.66);
– do Piauí (Telegrama nº 239, de
7.3.66),
– do Ceará (Ofício nº 49, de 22 de
março de 1966);
– de Alagoas (Telegrama nº 297, de
9.3.66);
– de Sergipe (Telegrama nº 316, de
8.3.66);
– da Bahia (Ofício nº 165, de 10 de
março de 1966);
– do Espírito Santo (Ofício nº 234, de
23.3.66);
– de Minas Gerais (Ofício nº 362-66GP, de 8 de março de 1966);
– de São Paulo (Ofício nº 1.458, de
29 de março de 1966);
– do Paraná (Ofício nº SRP-184, de
1966, de 8.3.66);
– de Santa Catarina (Telegrama nº
306, de 10.3.66);
– do Rio Grande do Sul (Ofício nº
178, de 9 de março de 1966 e Telegrama
nº 130, de 9.3.66);
– de Goiás (Ofício nº 35-P, de 9 de
março de 1966);
– de Mato Grosso (Telegrama nº 2,
da 12.3.66);

Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 8, de 1964, que dispõe sôbre medidas
aplicáveis aos menores de 18 anos pela
prática de fatos definidos como infrações
penais, e dá outras providências.

Agradecimento de convite para a
cerimônia de instalação do Congresso
Nacional:
– do Sr. Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (Telegrama de 8 de
março de 1966).
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – do Ministro da Fazenda:
Aviso nº GB-98, de 19 de abril, com
referência ao Requerimento nº 92-66, do
Sr. Senador VasconcelIos Tôrres;
II – do Ministro da Viação e Obras
Públicas:
Aviso nº 147-GM, de 4 de abril, com
referência ao Requerimento nº 93-66, do
Sr. Senador Bezerra Neto;
III – do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica:
Aviso nº 254, de 5 de maio, com
referência ao Requerimento nº 97-66, do
Sr. Senador Lopes da Costa.
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
(Encaminhamento de autógrafo de
projeto sancionado):
Nº 861, de 5 do mês em curso
autógrafo do Projeto de Lei que concede
isenção de direitos de importação, excluída
a taxa de despacho aduaneiro, para
maquinaria importada e a ser importada pela
Companhia de Fiação e Tecelagem de Juta.

OFÍCIO DO PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS
(Encaminhamento do relatório das
atividades e do balanço correspondentes
ao exercício de 1965):
Of. nº 117, de 22 de abril.
PARECERES
PARECER Nº 403, DE 1966

Relator: Sr. Josaphat Marinho.
1. A Câmara dos Deputados aprovou
o presente projeto, que dispõe sôbre
medidas aplicáveis aos menores de 18
anos pela prática de fatos definidos como
infrações penais.
O saudoso deputado Menezes
Côrtes, que o apresentou, esclareceu, na
justificação, que o texto foi elaborado por
ilustres magistrados da Guanabara, com
experiência no trato do problema de
menores: os desembargadores Romão
Côrtes de Lacerda e Alberto Mourão
Russell e o Juiz Luiz Silvério Rocha
Lagoa.
2. A exposição que acompanha o
projeto, objetiva e bem informada quer do
ponto de vista social como do ângulo
jurídico, dispensa maior indagação do
texto e de seu alcance. A proposição
atualiza
normas
e
formas
de
procedimento, à luz da experiência e da
legislação comparada, de sorte que
assegura a punição das infrações penais
praticadas pelos menores de 18 anos,
dentro dos critérios especiais que a idade
prevista aconselha.
Ocorre, porém, que no processo há o
texto de um substitutivo adotado pela
Comissão de Finanças, em que foram
acrescentados dispositivos, relacionados,
sobretudo, com a instituição de um Fundo
Nacional de Assistência ao Menor.
Do autógrafo não constam tais
preceitos e nem na sinopse nem
em
qualquer
outro
elemento
há
esclarecimentos seguros sôbre o contexto
efetivamente aprovado.
Nestas condições sugerimos que se
oficie à Presidência da Câmara dos
Deputados para elucidação plena do
assunto, de modo que se possa evitar
possível equívoco.
Sala das Comissões, em 6 de maio
de 1966. – Milton Campos. Presidente –
Josaphat Marinho. Relator – Jefferson de
Aguiar – Menezes Pimentel – Bezerra
Neto – Adalberto Sena.
PARECER Nº 404, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de lei número 85, de 1965
(nº 3.497-B-66 – na Câmara), que isenta
de
tributos
alfandegários
material
hospitalar
destinado
ao
Hospital
Miguel Couto; e, da taxa de despacho
aduaneiro, materiais para obras de
intêsse público.
Relator: Sr. José Ermírio
O Projeto em exame, objeto de
Mensagem do Poder Executivo, visa
a conceder isenção de impostos e
taxas aduaneiras para material hospita-

lar destinado ao Hospital Miguel Couto,
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
e, bem assim, isentar da taxa de
despacho aduaneiro materiais a serem
utilizados em obras e serviços de
interêsse público, importados pelo
Govêrno do Estado da Guanabara e já
despachados com a cautela da assinatura
do têrmo de responsabilidade.
Sôbre a concessão do favor legal,
assim se manifesta o Sr. Ministro da
Fazenda:
– "O Govêrno do Estado da
Guanabara solicita isenção da taxa de
despacho aduaneiro de 5%, prevista no
artigo 66, da Lei número 3.244, de 14 de
agôsto de 1957, para os materiais
desembaraçados com a dispensa do
pagamento daquele tributo, garantido por
têrmo de responsabilidade assinado com
autorização dêste Ministério.
Pleiteia, ainda, a concessão do valor,
em definitivo, para material hospitalar
importado pela então Prefeitura do Distrito
Federal, destinado ao Hospital Miguel
Couto.
A Diretoria das Rendas Aduaneiras e
Direção Geral da Fazenda Nacional nada
têm a opor à concessão da medida
pleiteada".
Ressalvados
que
foram
os
interêsses da indústria nacional e por
tratar-se de medida que reverterá em
benefício de toda uma comunidade,
opinamos pela aprovação do Projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 4 de maio
de 1966. – Menezes Pimentel, Presidente
José Ermírio, Relator – Oscar Passos –
Bezerra Melo – Pessoa de Queiroz –
Lobão da Silveira – Antônio Carlos –
Sigefredo Pacheco – Domicio Gondim.
PARECER Nº 405, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça ao Projeto de Lei da Câmara
número 81, de 1966 (nº 3.525-A-66 –
Câmara) que dispõe sôbre o Código
Sanitário do Distrito Federal.
Relator: Sr. Adalberto Sena.
O presente projeto de lei, de
iniciativa do Poder Executivo, dispõe
sôbre o Código Sanitário do Distrito
Federal.
Apreciando-o, na generalidade dos
seus aspectos, a competente Comissão
Mista do Congresso Nacional houve por
bem aprová-lo "através de substitutivo"
oferecido pelo Relator tendo êste sido
aprovado pela Câmara das Deputados na
Sessão de 1 de abril do ano em curso.
As
alterações
propostas
no
substitutivo consistiram em introdução
de termos técnicamente adequados,
modificação de alguns dispositivos,
assim como na supressão de outros
que devem ser deixados para a
regulamentação da lei, para ampliar-se
a margem de flexibilidade de sua
execução.
No exame das proposições, sob o
ângulo da competência desta Comissão,
não deparamos disposição solidente com
as regras constitucionais, nem com as
normas nacionais atinentes à matéria,
sendo de notar, quanto a êsse aspecto a
cautela dos elaboradores do projeto ao
ressalvarem, na sua redação, a
obediência, "em cada caso", à legislação
federal vigente.
Reconhecendo
assim
a
constitucionalidade a juridicidade do
projeto manifesta-se a Comissão de
Constituição e Justiça, favoràvelmente à
aprovação do substitutivo, através do qual
a Comissão Mista melhorou-o na
substância e na forma.
Sala das Comissões, em 6 de
maio de 1966. – Milton Campos,
Presidente – Adalberto Sena, Relator
– Bezerra Neto – Josaphat Marinho
– Jefferson de Aguiar – Menezes
Pimentel.
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PARECER Nº 406, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara número 62, de 1966 (número
3.504-B-66 – Câmara), que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia, e dá outras
providências.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Projeto em exame, encaminhado
pelo Poder Executivo, decorre, em última
análise, do pronunciamento do Conselho
Federal de Educação que, chamado a se
pronunciar sôbre a anexação da Escola
de Biblioteconomia de Minas Gerais,
"como institui complementar anexa ao
Departamento Cultural da Reitoria", da
Universidade de Minas Gerais, não ser
esta a solução recomendável.
Baseou-se o Conselho Federal de
Educação, no fato de se tratar, a Escola,
de estabelecimento destinado à formação
de profissionais liberais, optando pela
solução que, acolhida por S. Exa. o Sr.
Ministro de Educação e aprovada por S.
Exa. o Sr. Presidente da República é ora
submetida ao Congresso Nacional, ou
seja a criação na Universidade Federal de
Minas Gerais da Escola de Biblioteconomia.
Como decorrência da criação é
disciplinada a avaliação dos atos
praticados
no
então
Curso
de
Biblioteconomia a fim de resguardar
direitos e situações de fato.
Dispõe, ainda, o projeto, quanto ao
acêrvo do curso que a Escola absorverá,
o qual passará a Universidade de Minas
Gerais.
A matéria é de grande relevância e
sem dar destaque a uma profissão que
aos poucos se vem firmando e conferindo
aos que a exercitarem a qualificação de
profissionais liberais, portadores de grau
universitário.
Entendemos pois, estar o projeto em
condições de merecer a aprovação
pleiteada.
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Antônio Carlos, Presidente –
Gay da Fonseca, Relator – José Ermírio –
Bezerra Neto – Wilson Gonçalves.
PARECER Nº 407, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 62, de
1966 (número 3.504-B-66, na Câmara),
que cria, na Universidade Federal
de Minas Gerais, a Escola de
Biblioteconomia e dá outras providências.
Relator: Sr.Lobão da Silveira
Pela Mensagem número 44, do ano em
curso, o Sr. Presidente da República, tendo
em vista as razões contidas na Exposição
de Motivos do Sr. Ministro da Educação
e Cultura, submeteu à apreciação do
Congresso o presente Projeto que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia.
A proposição ratifica, ainda, os atos
praticados no Curso de Biblioteconomia,
criado em 1950, por iniciativa do Instituto
Nacional do Livro e que vem sendo
mantido até hoje pela Universidade
Federal de Minas Gerais.
Estabelece, enfim, o projeto que o
acêrvo do Curso, de Biblioteconomia
passa a integrar o patrimônio da Escola
de Biblioteconomia da Universidade
Federal de Minas Gerais, devendo o
Instituto Nacional do Livro promover a
respectiva transferência.
Como se vê, a Escola de
Biblioteconomia
que
a
proposição
institui como unidade integrante da
Universidade Federal de Minas Gerais
resultará da transformação pela do
citado curso de Biblioteconomia, cujos
requisitos pedagógicos e qualidade
de ensino, para fins de reconhecimento
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federal e registro dos diplomas expedidos,
foram devidamente apreciados e aprovados
pelo Egrégio Conselho Federal de Educação,
na forma estatuída pela Lei número 4.024, de
1961.
Em 1963, a Universidade Federal de
Minas Gerais, atendendo à deliberação do seu
Conselho Universitário, incorporou à Escola de
Biblioteconomia
como
instituição
complementar anexa ao Departamento
Cultural de sua Reitoria. Mas, a absorção da
Escola, sob a forma de instituição
complementar,
por
se
tratar
de
estabelecimento destinado à formação de
profissionais liberais, nos têrmos da Lei
número 4.084, de 30.6.62, não foi julgada
recomendável pelo Conselho Federal de
Educação.
Em consequência, com a finalidade de
dar cunho legal à situação do estabelecimento,
o Poder Executivo escolheu a forma mais
aconselhável e indicada: a sua criação e
ratificação dos atos anteriormente praticados.
Do ângulo da competência desta
Comissão, nada há a opor ao Projeto, razão
por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 4 de maio de
1966. – Menezes PimenteI, Presidente –
Lobão da Silveira, Relator – José Ermírio –
Oscar Passos – Bezerra Neto – Pessoa de
Queiroz – Antônio Carlos – Sigefredo Pacheco
– Diomício Gondim.
PARECER Nº 408, DE 1966
Da Comissão de Agricultura, sôbre o
Ofício nº 109, de 13.4.66 do Presidente da
Câmara Municipal de Londrina, Estado do
Paraná, encaminhando Requerimento nº 3066 do Sr. Vereador Sadao Masuko,
manifestando sua apreensão pelo êxodo em
massa de nossos cafeicultores para o
Paraguai.
Relator: Sr. Dix-Huit Rosado
O Senhor Vereador Aleyone V. Pimpão
Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Londrina, Estado do Paraná, através do Ofício
nº 109, datado de 13 de abril do corrente ano,
encaminha à consideração do Senado Federal
o Requerimento nº 30-66, do Sr. Vereador
Sadao Masuko, aprovado por aquela
edilidade, ao qual manifesta sua apreensão
pelo êxodo em massa de nossos cafeicultores
para o Paraguai.
Em corroboração ao seu pensamento, o
ilustre representante do povo na Câmara
Municipal de Londrina, Estado do Paraná,
afirma, no seu requerimento aprovado e
remetido à consideração desta Casa, serem
"patrícios nossos que, com a técnica e
experiência adquiridas após dezenas e
dezenas de anos de trabalho na cafeicultura
nacional, transportam para o Paraguai os seus
conhecimentos formando ali magníficas
lavouras que, em futuro próximo competirão
com as nossas".
Afirma, ainda, em outro trecho, que
"segundo nossa opinião, essa corrida para a
nação vizinha só poderia ser sustada com o
oferecimento, por parte de nosso Govêrno,
aos nossos cafeicultores, de vantagens
idênticas àquelas propiciadas pelo Govêrno
paraguaio, aos que se dedicam a êsse ramo
de agricultura".
A matéria, tal como está exposta, tem, de
fato, iniludível relevância.
Diante do exposto, antes de examinar o
mérito
da
proposição,
opinamos,
preliminarmente, pela audiência do Instituto
Brasileiro do Café e do Govêrno do Estado do
Paraná, a fim de que os mesmos digam das
implicações do assunto nos âmbitos social,
econômico e financeiro.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 5 de maio de
1965. – José Ermírio, Presidente – Dix-Huit
Rosado, Relator – José Feliciano – Antônio
Carlos.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – O expediente lido vai à
publicação.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, Clóvis
Bevilaqua,
honra
a
juriscultura
brasileira em sua Teoria Geral do
Direito Civil, reserva um capitulo ao
instituto do domicílio.
Suscinto, embora, o trecho dessa
obra é suficientemente claro para que
possamos
forrar
melhor
os
despretenciosos
argumentos
que
pretendemos mais uma vez, trazer a
esta Casa, a propósito do domicílio
eleitoral.
Preleciona o eminente mestre:
"O domicilio pode ser político ou
civil. O primeiro, é o lugar onde a
pessoa exerce os seus direitos e
responde por suas obrigações de
ordem política, e o segundo é o
distrito onde se supõe localizada,
para exercer certos direitos
e
responder pelas obrigações de ordem
privada".
E, depois de comentários e
excursões pelas teorias estrangeiras,
continua o eminente civilista:
(Lendo)
"Ordinàriamente, a pessoa tem
sómente um domicílio, como tem
sómente um lar e um centro de
atividade, mas, se os seus negócios e
ocupações estiverem situados em
lugares diferentes, ou se a sua
residência fôr em lugar diverso da
sede de seus negócios e ocupações,
é perfeitamente admissível que tenha
mais de um domicílio".
E,
comentando,
a
doutrina
francesa, italiana e inglêsa, com a
qual não concorda, acrescenta:
(Lendo)
"E',
porém,
conforme
a
verdadeira noção de domicílio e às
necessidades
da
vida
social
reconhecer-se que a pessoa tenha
mais de um domicilio, desde que o
centro dos seus negócios é vário.
Esta é a doutrina romana do
direito pátrio, de grande número de
autoridades e de várias legislações".
Vemos, portanto, Srs. Senadores
– e argumentações tão comezinhas
não importam em desconsiderações à
cultura desta Casa – que o domicilio
não significa apenas residência,
como, atualmente, numa confusão,
talvez,
premeditada,
pretende-se
incutir na opinião pública.
Outro eminente estudioso das
questões do direito, explica o verbete
da seguinte maneira:
DOMICÍLIO – Lugar onde a
pessoa tem a sede jurídica dos seus
negócios, ou a sua morada fixa, com
a intenção de aí permanecer. O
domicílio diz-se:
a) civil, geral ordinário ou real,
quando se trata do domicilio própriamente
dito, no sentido amplo ou extensivo;
b) eletivo, eleito ou voluntário,
relativamente ao lugar que a pessoa
escolhe para o exercício de certos
direitos, ou cumprimento de determinadas
obrigações;
c)
especial,
quando
se
lhe
subordinam certas e determinadas
relações jurídicas;
d) legal, forçado ou necessário,
se resulta de prescrição da lei, que o
determina a certas pessoas, em razão
de suas funções, ou situação jurídica;
e) político, quando a lei indica o
lugar onde o cidadão deve exer-

cer seus deveres e direitos políticos, tais
o de votar e ser votado.
("Dicionário de Tecnologia Jurídica",
de Pedro Nunes, verbete domicílio.)
Ora, Senhores Senadores, antes da
vigência da Emenda Constitucional nº 14,
poderia parecer estranho ao nosso Direito
a idéia do domicílio político. Entretanto,
permanecia na consciência nacional e
estava no repositório das leis, tal
concepção.
A legislação eleitoral por que nos
temos regido vem mantendo o princípio
do
domicílio
político.
Apenas,
defeituosamente, considerava um aspecto
dêsse domicílio. Mas o Direito, não é
universo, é diverso, isto é, tem êle duas
faces: verso e reverso. A todo direito
corresponde uma obrigação.
De conformidade com o Código
Eleitoral vigente, conforme preceituaram
todos os seus antecessôres, o eleitor só
pode votar na sua seção. Excluída a
hipótese prevista no Artigo 148, o eleitor
poderá votar fora de sua circunscrição
nos seguintes casos:
"O Juiz Eleitoral, em qualquer seção
da zona sob sua jurisdição, salvo em
eleições municipais, nas quais poderá
votar em qualquer seção do município em
que fôr eleitor;
O Presidente da República, o qual
poderá votar em qualquer seção eleitoral
do País nas eleições presidenciais; em
qualquer seção do Estado em que por
eleitor, nas eleições para governador e
vice-governador, senador e deputado
Federal e Estadual; em qualquer seção
do município em que estiver inscrito; nas
eleições para prefeito, vice-Prefeito e
vereador;
Os candidatos à Presidência da
República, em qualquer seção eleitoral do
País, nas eleições presidenciais, e em
qualquer seção do Estado, em que forem
eleitores, nas eleições de âmbito
estadual.
–
"os
governadores,
vicegovernadores, senadores, deputados
federais e estaduais, em qualquer seção
do Estado, nas eleições de âmbito
nacional e estadual; em qualquer seção
do município de que sejam eleitores, nas
eleições municipais;
– os candidatos a governador, vicegovernador, senador, deputado federal e
estadual, em qualquer seção do Estado
em que sejam eleitores, nas eleições de
âmbito nacional e estadual;
– os prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores, em qualquer seção do
município que representarem, desde que
eleitores do Estudo, sendo que, no caso
de eleições municipais, nelas somente
poderão votar se inscritos no município;
– os candidatos a prefeito, viceprefeito e vereador, em qualquer seção e
município, desde que dêle sejam
eleitores;
– os militares, removidos ou
transferidos dentro do período de 6 (seis)
meses antes do pleito, poderão votar nas
eleições para presidente e vice-presidente
da República na localidade em que
estiverem servindo".
A questão do domicilio eleitoral,
portanto, já constava dos anteriores e
consta do Código atualmente em vigor.
Faltava-lhe, apenas, o reverso.
Neste aspecto do direito de
votar, verifica-se que o Presidente da
República tem mandato de âmbito
nacional e, por isso, êle pode
votar,
em
qualquer
seção
do
País, para Presidente da República.
Os
Governadores
como
os
Deputados federais e estaduais e
Senadores têm Mandato de âmbito
regional e, por isso, de acôrdo
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com a Lei, podem votar nessas eleições,
em qualquer seção dentro dessas
circunscrições.
Vêem os Senhores Senadores que
há lógica dentro dos dispositivos legais.
Faltava, no entanto, o reverso. Nós
víamos apenas um aspecto, o lado ativo
do direito eleitoral. Faltava o lado passivo.
Sabemos que todo cidadão que é
eleitor é, em princípio, elegível. E deve
ser elegível do mesmo modo que pode
votar. Se um cidadão vota apenas na sua
secção, dentro da sua zona, da sua
circunscrição, é natural que, para que
seja eleito, pertença a essa circunscrição.
Há portanto, como que um fôro. O
domicílio nesse caso coincide com o fôro
nos
mandatos
eletivos
gerais
–
governadores, senadores e deputados. E'
o fôro do contrato: mandante e
mandatário. Restringe-se como domicilio
especial quando se trata de mandato
puramente local, vereadores por exemplo.
Há, portanto, uma lógica na disposição da
lei, art. 145 do Código Eleitoral.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVI: – Com
prazer.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Pela argüição de V. Exa., o Marechal
Teixeira Lott, se candidato, poderia ter
votado em qualquer secção do Estado da
Guanabara.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Não é
pela minha argumentação. E' pelo que
está escrito no Código Eleitoral, artigo
145.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
O que eu desejava é que V. Exa.
estabelecesse que o fundamento da
emenda constitucional de V. Exa.,
determinando o domicílio eleitoral, era
exatamente êsse. O Marechal Teixeira
Lott só pedia ter domicílio eleitoral na
Guanabara, porque podia votar em
qualquer
secção
do
Estado
da
Guanabara.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Nobre
Senador, o caso do Marechal Teixeira
Lott foi criado por êle próprio. Lembro-me
perfeitamente – e V. Exa, deve ter lido a
mesma coisa – que êle declarou aos
jornais, o que repetidamente vinha
afirmando
aos
políticos
que
o
procuravam: que êle não era, e não seria,
em hipótese alguma, Candidato ao
Govêrno da Guanabara.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Aí não tem aplicação alguma.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Mas
depois, em face da insistência para que
fôsse candidato, resolveu transferir o seu
domicílio da Guanabara.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Aí sim.
O SR. EDMUNDO LEVI: – ...para o
Estado do Rio de Janeiro, a fim de que
não fôsse importunado pelos políticos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
O fato de êle não querer ser candidato
nada significa.
O SR. EDMUNDO LEVI: – No caso,
transferiu-se porque quis; não era mais
eleitor na Guanabara e não poderia mais
votar para Governador do Estado.
Sr. Presidente, Senhores Senadores,
visando portanto complementar e enquadrar
verdadeiramente a questão, surgiu a
emenda que estabeleceu o domicílio eleitoral
e de que tive a honra de ser o primeiro
subscritor.
Objetivamos
naquele
momento,
como
hoje
ainda
defendemos o mesmo princípio, evitar
o carreirismo que se vinha acentuando
e cada vez mais se acelerava no
domínio
da
política
nacional,
carreirismo quer pelo tráfego de
prestígio, quer de poderio econô-
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mico. Os pequenos estados sofriam
tremendamente as pressões de alguns
candidatos, pois pela circunstância de
serem amigos de determinado Ministro
ou do Sr. Presidente da República se
impunham aos pequenos Estados, sem
nenhum conhecimento dos problemas
regionais. A emenda teve um fim
moralizador, mas reconheço que tem
defeitos, como tudo que se faz
apressadamente, além de ser obra
humana.
Não era possível sôbre assunto de
tão magna importância legislarmos,
como temos legislado apressadamente.
A Constituição deve ser sobretudo
uma moldura que cerca um quadro e é
á legislação ordinária que compete
regular tôda a maneira, todo o jôgo de
cena que deve desenrolar-se dentro
dessa moldura.
Por isso mesmo tem havido várias
críticas, algumas procedentes, outras
apenas apaixonadas a serviço de
interessados.
Meditei muito sôbre a questão. Li
que se apresentaria na Câmara dos
Srs. Deputados um projeto de extinção
do domicílio eleitoral.
Senti a ameaça que passaria a
pesar sôbre os pequenos Estados e vi
de que com isso deturpava-se,
completamente, o sentido do domicílio
eleitoral,
estabelecendo-se,
de
propósito, a confusão entre o domicílio
civil e o domicílio político.
Habituados
ao
conceito
do
domicílio puramente civil, os nossos
pró-homens
vêm,
alguns
maliciosamente, outros talvez por falta
de meditação, confundindo as duas
espécies e jogando com interêsses de
classes, entre os quais os dos nobres
Srs. militares, os cidadãos fardados
dêste país.
Por isso, pretendendo corrigir os
defeitos, preparei uma emenda que me
pareceu acertada e que poderá resolver
tôdas as questões e corrigir as aparentes
injustiças que se apontam na emenda
atualmente vigente.
A
emenda
constitucional
que
apresentei com objetivos de sanar os
defeitos e que entra mesmo em choque
com a emenda que viria da Câmara dos
Deputados, tem a seguinte redação:
(lê.)
As Mêsas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal promulgam, nos
têrmos do artigo 217, § 4º, da
Constituição, a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º – O artigo 139 da
Constituição, com a alteração que lhe a
introduziu a Emenda Constitucional nº 14
de 1965, passa a vigorar, nos itens II, c,
III, c, IV, b, V, b, e § 2º, com a seguinte
redação:
II – .....................................................
c) quem, durante os últimos seis
anos, não contar, à data da eleição, pelo
menos três anos de domicilio eleitoral no
Estado;
III– .....................................................
c) quem, durante os últimos quatro
anos, não contar, à data da eleição, pelo
menos, dois anos de domicílio eleitoral no
Município;
IV – ...................................................
b) quem, durante os últimos seis
anos, não contar, à data da eleição, pelo
menos três anos de domicilio eleitoral no
Estado;
V – .....................................................
b) quem, durante os últimos seis
anos, não contar, à data da eleição, pelo
menos três anos de domicílio eleitoral no
Estado;
Parágrafo Primeiro – .........................
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Parágrafo Segundo – Atendidas as
demais condições legais, para o eleitor
alistado em virtude de implemento de
idade, não haverá, na circunscrição do
seu alistamento, exigência de decurso de
prazo para a consolidação do domicílio
eleitoral, como não se reclamará o
requisito de domicílio a candidato
investido em mandato público eletivo do
Estado ou do Município e ainda para
pleitos no Distrito Federal.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
Art. 2º – Nas eleições que se
realizarem em 1966, não se exigirá
domicílio eleitoral a candidato investido
em mandato eletivo ou ao que comprovar
estar residindo, na data desta Emenda,
há mais de dois anos na circunscrição do
pleito em virtude do desempenho do
cargo ou função pertinente à respectiva
carreira.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento
do orador) – Em face da correção que V.
Ex.ª faz não há como deixar de ter muita
piedade do Marechal Teixeira Lott.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Creio que
o Marechal Teixeira Lott não precisa de
piedade. Êle tramou a atitude que quis
tomar, transferiu-se porque quiz fugir à
competição, não pretendia ser candidato.
Estava realmente consciente do que
fazia.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
A diferença é que o Marechal Teixeira
Lott estava na reserva e não contava com
as boas graças da situação.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Possìvelmente. Folgo muito em ouvir isto
de um homem tão responsável como V.
Ex.ª.
O que acontece, é que, se esta
emenda, êste estudo tiver curso, o caso
Teixeira Lott não se repetirá. Porque, em
verdade, a emenda inicial, a que está em
vigor, foi preparada sem o vagar
necessário. Uma emenda dessa natureza
não se deve fazer em dois ou três dias.
Temos que ouvir opiniões, que discutir os
prós e os contras, a fim de encontrarmos
tanto quanto possível, a fórmula acertada.
Se aceita a emenda, se o Govêrno
der o seu beneplácito, já não haverá
candidato impedido pelo domicílio. A
exigência será de, pelo menos, três anos,
nos últimos seis anos. Vou dar uma
explicação e depois lerei a justificativa,
para melhor esclarecimento.
O cidadão é domiciliado, por
hipótese, no Estado da Bahia. Depois,
transfere-se para o Estado do Espírito
Santo, com cujos problemas se enche de
entusiasmo.
Verificando
as
suas
possibilidades, resolve para ali da
transferir-se, polìticamente. Enquanto não
estiver vinculado, política e eleitoralmente
ao Estado do Espírito Santo, continuará
vinculado ao Estado da Bahia. No
momento em que perder êste vínculo,
automàticamente estará vinculado ao
Estado para o qual se transferiu, uma vez
que a exigência é de, pelo menos, três
anos.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Quer dizer que antes de êle ganhar o
vínculo com o Espírito Santo, continua
vinculado com a Bahia cujos problemas
desconhece ou já os esqueceu, porque
está
inteiramente
integrado
nos
problemas do Espírito Santo.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Absolutamente só se lhe ocorrer uma
esclerose cerebral para esquecer tão
depressa, só se êle fôr mentecapto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Pode da acontecer, uma vez que não se
requer de atestado de saúde para
inscrição.
O SR. EDMUNDO LEVI: –
Infelizmente não se exige atestado
de saúde. Do contrário não teríamos

Presidentes da República fazendo
loucuras bem como alguns membros do
Parlamento e sobretudo governadores,
como o do meu Estado.
A justificação da emenda está assim
vasada:
Justificação
A exigência do domicílio eleitoral
constitui medida de ordem pública, de
moralidade do voto e de salvaguarda dos
interêsses da sociedade. E' uma
providência
de
autodefesa
da
comunidade nacional, de modo geral, e
das comunidades regionais, de modo
particular. Procura reduzir ao mínimo, aos
limites menos danosos as coações
psicológicas e até materiais dos
detentores do poder sôbre o eleitorado, e
objetiva neutralizar ou minimizar, tanto
quanto possível, em favor, do povo,
diversos outros tipos de pressão,
sobretudo de natureza econômica.
2. Mas
o
bom-senso
e
a
honestidade de propósitos mandam a
reconhecer que êsse requisito foi
introduzido, em nosso sistema jurídicopolítico, sem um advertimento, ou
prazo de adaptação, que permitiria, de
certo, o enquadramento de quantos
pretendam disputar regularmente, as
honras de uma representação popular.
3. Também se verificou, com a sua
aplicação, a imprescindibilidade de se
lhe dar moldura mais adequada,
conteúdo mais flexível e adaptável às
circunstâncias. Tornou-se evidente a
necessidade de se reduzir de quatro
para três anos o prazo mínimo de
domicílio eleitoral para os cargos
federais e estaduais, estabelecendo
exata correlação com o art. 38. III,
initio, da Constituição. Mas êsse prazo
mínimo terá de estar contido dentro do
período máximo dos seis anos
imediatamente anteriores à data da
eleição a fim de que o cidadão
enquanto não se resolver a condição
no caso de transferência, continui
vinculado ao antigo domicílio, em pleno
gôzo, ali, da sua elegibilidade.
Ademais, transferindo-se durante o ano
seguinte à realização de um pleito, o
eleitor estará com a sua situação
perfeitamente regularizada no nôvo
domicílio por ocasião do primeiro pleito
que ali se realizar em data normal.
Para as eleições de âmbito municipal
mantém-se o prazo de dois anos fixado
na Emenda nº 14-65, mas também
dentro de um período certo, limitado
pelos quatro anos imediatamente
anteriores ao pleito. A razão é a
mesma: a desvinculação do eleitor
ocorrerá justamente quando êle já
houver firmado o seu domicílio eletivo
no outro Município para que se tiver
transferido. E uma vez que o
estabelecimento do domicílio eleitoral
eliminou a imposição da transferência
pelo deslocamento voluntário ou
imperativo,
a
fórmula
proposta
permitirá, com a seriedade que deve
caracterizar
a
representação,
modalidade espontânea e suficiente ao
candidato a representante.
4. Situação especialíssima, que a
Emenda ora proposta busca resolver da
melhor maneira possível, é aquela do
eleitor que, por haver ultrapassado certa
situação impeditiva, se inscreve pela
primeira vez, isto é, do cidadão portador
de título eleitoral primário de eleitor que
obteve o primeiro título eleitoral. E' o caso
do jovem que, ao completar dezoito anos
(Constituição, art. 131), se alista na sua
circunscrição
e
zona,
tornando-se
eleitoralmente capaz. Não precisará
aguarda o decurso dos três anos de
fixação do domicílio para candidatar-se a
vereador ou deputado, bastando neste
último caso, apenas esperar
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preencher o requisito da idade mínima de
vinte e um anos – Constituição, art. 38,
III).
5. Enfim, a disposição transitória (art.
2º) contida na Emenda visa a oferecer
oportunidade a todos quantos, em
conseqüência da falta de advertência
aludida no item dois desta justificação,
não tiveram tempo ou não puderam
ajustar-se convenientemente à nova
situação. Mas, com a solução sugerida,
poderão êles, de agora por diante,
interferir, disciplinada e sadiamente, nas
manifestações políticas da circunscrição,
ou zona, de seu interêsse ou da
preferência de seu ideal. E passarão a ser
tidos, já não como adventícios, quase
sempre impostos e sempre mal vistos,
mas como elementos comuns real e
definitivamente integrados na sociedade
cuja representação postulam.
Srs. Senadores, reconhecendo que a
coerência
é
uma
das
principais
qualidades de homem, sobretudo do
homem público, entendo que nesse
homem, público ou não, deve haver o
espírito de transigência.
Por isso mesmo, porque compreendi
os defeitos da emenda atualmente
vigente, porque verifico o sentido dúbio da
maneira como está sendo discutida a
questão é que estudei essa forma que
pretendia entregar à consideração desta
Casa, afim de que deliberasse se teria
trânsito ou não. Entretanto, porque a
agremiação eleitoral a que estou filiado
surgiu no noticiário com propósitos de
apresentar, também, uma emenda,
entreguei êsse estudo ao gabinete
executivo do partido, para que o
examinasse e, se lhe conviesse, o
apresentasse.
Vê-se que, em sã consciência,
ninguém poderia opor-se a uma
modificação que tende a melhorar e a
corrigir
defeitos.
Entretanto,
Srs.
Senadores,
com
tristeza
tomei
conhecimento, pelo noticiário que li, da
emenda – a qual agora tenho em mãos –
que está correndo na Câmara dos
Deputados e diz o seguinte (lê):
"Acrescente-se
às
disposições
transitórias da Constituição:
Art. único. A inelegibilidade prevista
no Item II, letra "e" do Artigo 139 da
Constituição, modificado pela Emenda
Constitucional número 14, não atingirá
candidato que:
a) esteja no exercício do mandato
eletivo;
Até aí está de acôrdo com o que
proponho.
b) residir há mais de um ano, na
circunscrição do pleito, em virtude do
desempenho de cargo ou função pública
pertinentes a respectiva carreira.
Na minha emenda, apenas reduzi de
dois para um ano.
c) sendo eleitor da circunscrição,
comprove ter nela residência permanente
há mais de dois anos.
Aí, extravasou a emenda, criando a
obrigatoriedade da residência.
O domicilio eleitoral, distinto do
domicilio
civil,
não
impõe
a
obrigatoriedade da residência. Sabemos
que, muitas vêzes, cidadãos tangidos por
pressões políticas, por perseguições,
saem de seus Estados sem se
desvincular da política e vão homiziar-se
noutros Estados. Se exigirmos que o
candidato comprove que reside pelo
menos há dois anos na circunscrição, no
momento em que êle pretenda voltar a
seu Estado para ir à forra das
perseguições,
haverá,
então,
o
impedimento constitucional: não poderá
candidatar-se porque não está residindo
há dois anos na circunscrição.
Daí por que não posso compreender,
Srs. Senadores, que se enxerte,
numa emenda que visa a corrigir defeito,
uma outra que realmente faz piorar,
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tais defeitos. Além disso, refere-se ela
apenas ao cargo de governador. O estudo
que apresentei sana tôdas as deficiências
e atinge a todos os itens do artigo 139. Na
emenda apresentada, podemos verificar
que se pretende criar condições especiais
para o pleito de governadores.
Dizem os jornais que tal emenda
objetiva resolver a situação de dois
ilustres e poderosos chefes militares – o
senhor
General-comandante
do
II
Exército e o senhor General-comandante
do III Exército.
Não conheço a verdade ou não
desta afirmativa. Limito-me àquilo que os
jornais divulgam. Não privo de elementos
que me possam dar tais informações.
O grande Assis Brasil, numa página
luminosa de um precioso livrinho, que
tenho a honra de guardar com muito
carinho, tem um capítulo sôbre a
interferência dos militares na política
brasileira.
Diz êle:
"Não há nada mais próprio para
destruir o militar do que um govêrno
militar".
E depois de discorrer sôbre o
assunto, acrescenta:
"Por outro lado, e tomando a questão
em outro sentido, consideremos o perigo
público que existe em enfeixar-se nas
mãos é de uma classe tôda a soma das
funções sociais. A fôrça é a sanção do
direito. Ela só se explica pela obediência
que deve guardar ao princípio soberano a
que é chamada a servir. Se a sociedade,
além de haver posto nas mãos de certo
número de seus membros armas,
disciplina e todos os elementos materiais
da fôrça, ainda confiou a êles o poder de
declarar os casos de aplicação dessa
fôrça, não há dúvida que tal sociedade
alienou a sua soberania e passou a viver
da boa ou má vontade dos poucos de
seus filhos a quem cometeu tão vastas
atribuições".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
sã consciência, democràticamente, não
se podem e não se devem opor objeções
às justas aspirações políticas dos
cidadãos militares; mas reivindicamos que
postulem, também democràticamente,
utilizando-se da arma do voto e não
pretendendo impor essas aspirações, que
se tornariam injustas, através do voto das
armas.
Não posso acreditar que homens de
tão grande responsabilidade e largo
conceito
pretendam
valer-se
da
circunstância de estarem à testa de dois
poderosos setores de nossas Fôrças
Armadas para impôr suas candidaturas. E
se isso ocorre, apenas trazem êles mais
um refôrço à necessidade de se manter o
domicílio eleitoral.
O domicílio eleitoral seria então
barreira às investidas, aos excessos de
ambição daqueles que, detendo o Poder,
não titubeiam em fazer-se senhores dêste
País, como se fôssemos ainda aquilo que
Rui Barbosa disse certa vez, apreciando o
Jeca-Tatu: um amontoado de cablocos
asnáticos,
insensíveis
ao
próprio
sentimento cívico.
Creio que há em tudo isso
lamentável engano. Não acredito que
parta dos eminentes Comandantes de
tropas
a
imposição
de
reforma
constitucional únicamente porque, no
momento, as regras não se ajustam às
suas aspirações.
A emenda, na forma que estudei,
corrigiria esses defeitos: desde que o
candidato resida realmente há mais de
dois anos na circunscrição pode, em
1966, candidatar-se a qualquer cargo
eletivo.
O Jornal do Brasil, na edição de
domingo, "Coluna do Castelo", traz
uma revelação muito sintomática e
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que, por certo, reflete o que já existe de
animosidade contra o próprio MDB. Quer
malogre, quer seja vitoriosa a emenda
constitucional proposta à Câmara, na
forma como o foi, inegàvelmente o
Movimento Democrático Brasileiro será o
bode expiatório das suas conseqüências.
Assinado pelo Sr. Carlos Castelo
Branco, o artigo, que não lerei todo, mas
apenas os tópicos que pretendo realçar, é
o seguinte:
(Lendo)
Vai
contaminando
os
setores
políticos e militares a impressão de que o
caso Kruel, como tal entendida a
reivindicação dos Comandantes do II e do
III Exércitos de abolição da exigência do
domicílio eleitoral, assume especial
gravidade na medida que se fecham as
portas às aspirações política dos dois
chefes militares.
– E adiante:
Na medida que malogram os
esforços para solução política e
tratando-se de um caso criado por
chefes militares, parece óbvio que a
questão se desloca para um confronto
de posições militares.
–
Vejam
bem,
Senhores
Senadores a questão se desloca para
um confronto de posições militares –
e isso é grave.
Os dirigentes do Partido de
Oposição, na cobertura dada ao
General Kruel, fizeram o que estava a
seu alcance, com a evidente malícia
de quem busca uma custódia do
quadro tutelado da política brasileira.
– Vêem por conseguinte V. Exas.
o que já se instila contra o Movimento
Democrático Brasileiro.
Chegou a momento, porém, em
que o jôgo do MDB entra numa área
definida de riscos e de desafios de
alguns de seus políticos de maior
sensibilidade.
"Na preparação do episódio
político...
– Atribui-se ao M.D.B. o propósito
de agravar a própria situação política;
criar embaraços ainda maiores à
Nação.
Na preparação do agravamento
do episódio político, projetou-se a
candidatura do General Amauri Kruel
à Presidência da República pela
Oposição. E' claro que tal lançamento
não visa a um êxito eleitoral,
conhecida que é a distribuição de
fôrças no Congresso. Não se trataria
sequer de encontrar uma bandeira
para campanha popular, desde que a
eleição direta para o Congresso está
marcada para um mês e meio depois
da escolha do futuro Presidente da
República. Trata-se, portanto, da
colocação política de uma crise militar
que, não prescindindo de elementos
políticos para o seu desfecho,
sómente pode ser decidida no âmbito
próprio das Fôrças Armadas. A
responsabilidade política da iniciativa
da
candidatura
Kruel
ressalta,
portanto, no episódio como um dado
que assusta aos dirigentes do MDB,
empenhando-se
tão-sómente
em
caminhos
efetivos
de
redemocratização.
Em verdade, penso que esta é a
orientação da agremiação eleitoral a
que
estou
filiado
–
a
redemocratização do País. Mas pelo
que se insinua, a agremiação
pretenderia apenas agravar a crise
político-militar que já domina todos os
quadrantes nacionais.
Senhores Senadores, permitam-me
V. Ex.ªs que me socorra mais uma
vez daquele ilustre baiano, que tem
nesta Casa verdadeiras projeções nas
pessoas dos eminentes Senadores Josa-
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phat Marinho e Aloysio de Carvalho.
Permitam-me que me valha de uma
imagem do grande Ruy. Quando da sua
campanha eleitoral a Presidente da
República, êle proferiu um discurso sôbre
a questão social. Dêste discurso extraí
um trecho que decorei porque achei que,
realmente, adaptando às condições,
serve para expressar – porque as minhas
palavras seriam pobres – o conceito que
tenho de Oposição: Faço oposição,
Senhores Senadores, empunhando "não
o archote de luz avermelhada e fuliginosa,
com que se ateiam as paixões, mas o
farol da lealdade e da clareza, com que
se alumia o caminho da razão".
As minhas palavras, neste instante,
não refletem objetivo de atear paixões
mas, apenas, de chamar os homens,
enquanto é tempo, ao caminho da razão.
Senhores Senadores, não entendo,
não percebo e combato que se cerceiem
os direitos de um cidadão únicamente por
ser êle um militar; mas não compreendo,
não aceito e contesto que um cidadão se
atribua, se arrogue privilégio e direitos
tão-somente por ser militar.
Estamos vivendo um momento
dramático. A política brasileira é um
quadro perplexo. Todos nós, desde o
mais humilde seringueiro da Amazônia
até o mais potentado plutocrata paulista,
todos estamos vivendo momento de
dramaticidade, em face das lutas e das
ambições
desencadeadas
pelo
empalmamento do poder civil neste País.
Se
permanecermos
completamente
quedos, mudos diante de tal quadro,
poderemos estar a demonstrar à Nação e
a confirmar ao Exterior que somos um
País acocorado acovardado e envilecido
diante da prepotência da fôrça.
A política nacional nêste instante se
assemelha a um rio de águas poluídas,
quase paradas, cujas margens são
formadas, a da direita, pelo areal
movediço
da
Aliança
Renovadora
Nacional e a da esquerda pelo lúrido
aningal do Movimento Democrático
Brasileiro.
Senhores Senadores, perdoem-me
se o tomei tanto tempo da preciosa
atenção dos heróis que permanecem
neste Senado, mas, há no Eclesiastes um
versículo, que gosto de repetir de mim
para mim, e agora me permitam que o
faça em voz alta: "Tudo quanto te vier à
mão para fazer, fa-ze-o conforme as tuas
fôrças, porque na sepultura, para onde tu
vais, não há a obra, nem indústria, nem
ciência, nem a sabedoria alguma", (Muito
bem!).
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Zacharias de Assumpção
Pessoa de Queiroz
José Leite
Nogueira da Gama
Daniel Krieger

OS

O SR. PRESIDENTE (Catette
Pinheiro): – Tem a palavra o nobre
Senador Dix-Huit Rosado.
O SR. DIX-HUIT ROSADO (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
na última sessão, teci comentários sôbre
a situação do Nordeste, principalmente
em relação ao Rio Grande do Norte.
O Nordeste é, indubitàvelmente, uma
região sofrida, e o Brasil todo tem
conhecimento
disso.
Vivemos
principalmente do campo, somando às
atividades rurícolas algumas atividades
de mineração. Mas estou convencido de
que cêrca de 70% da nossa capacidade
de trabalho estão voltados para o
campo. Produzimos algodão, cêra de
carnaúba. O algodão é, indiscutìvelmente,
no
Nordeste,
um
dos
produtos
básicos e, no Rio Grande do Norte,
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o algodão de seridó é um dos melhores
do Brasil e, com certeza, do mundo,
repetindo a façanha dos que produzem
algodão no Peru e no Egito.
A oiticica é também um produto
nativo de que se extrai o óleo de oiticica,
óleo secativo não utilizado nas indústrias
americanas e brasileiras, e que substitui o
óleo de tunge. É, também uma das
nossas riquezas nativas.
Há, no setor dos minérios, a xilita, a
gipsita, a columbita, a tantalita, o
feldspato, o caulim e uma série imensa de
outros produtos. Mas, Senhor Presidente,
no Nordeste, principalmente na área que
envolve o Rio Grande do Norte e o Ceará,
o sal, cloreto de sódio, ou sal de cozinha,
tem grande importância na mecânica de
sua economia. E nada do que se
relacione a êsse produto pode deixar de
chamar a atenção de todos os
nordestinos.
Temos atravessado uma crise nos
últimos anos, e alardearam e alarmaram e
multiplicaram mesmo esta crise, na
dependência de interësses subterfugiários
que não desejo analisar. Disseram que as
chuvas intensas tinham destruído por
inteiro as salinas e a produção. E
importaram quanto sal desejaram. Em
verdade, as salinas não foram destruídas;
as safras, sim, parcialmente foram
anaquiladas.
Senhor Presidente, o Instituto Brasileiro
do Sal, que foi organizado com o nome de
Instituto Nacional do Sal, destina-se a
proteger e estimular a indústria, a controlar
seu comércio e aumentar a produtividade à
razão que as indústrias possam exigir o
aumento da produção do sal na região do
Nordeste, principalmente naquela que se
localiza nos estuários do Mossoró, do
Piranha ou do rio Açu. Porque, ali estão
colocadas as maiores salinas e de todo o
Brasil e de lá têm saído, há longos anos, o
sal, num fluxo que tem alimentado as
necessidades humanas, as necessidades
dos gados, das indústrias e, por fim, das
indústrias de desdobramento que, em muitos
setores, exigem quantidades enormes do sal
de cozinha ou cloreto de sódio.
Mas, Senhor Presidente, êsse
produto, de tamanha importância para o
Rio Grande do Norte, tem sofrido, de vez
em quando, crises que eu mesmo, de lá,
habituado a sentir e perceber, e não
posso compreender se ela nasceram, ou
se foram criadas por interêsses que não
aquêles legítimos. Muitas vezes procurei
elementos mais aproximados do Govêrno
para levar-lhes ao conhecimento certos
itens que eu descobrira como sendo
negativos para a indústria do Sal no Rio
Grande do Norte.
Isto porque não desejava trazer ao
debate, neste plenário, assunto que eu
reputava de alto interêsse nacional e que
envolvi nomes de pessoas. Assim,
procurava êsses emissários, e os tornava
conhecedores daqueles itens negativos.
Senhor Presidente, em verdade as
minhas palavras não fizeram eco e nem
voltaram a mim com uma resposta; elas
se perderam. Mas eu não perdi por
completo a esperança de ver um dia os
meus pontos-de-vista vitoriosos.
A
indústria
tem
necessidade,
sobretudo, de escoadouros e de transporte.
Neste Plenário, vários Srs. Senadores têm
debatido o problema do transporte,
principalmente o de cabotagem. Êste foi uma
espécie de "calcanhar de Aquiles" da
indústria salineira do Rio Grande do Norte,
porque dificultou o aumento da sua produção
de vez que os armazéns se enchiam e as
pirâmides branquejavam às margens do Rio
Mossoró, enquanto não se tinha nenhuma
solicitação dos compradores. Houve época
em que o preço do sal ficou em níveis tão
miseráveis que não era possível pagar ao
trabalhador para levantá-lo das pirâmides
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e depositá-lo nas barcaças ao preço de sete
cruzeiros, por tonelada de sal. Sabia – e me
informam mais uma vez – que êsse preço foi
abaixo de sete mil réis – para ficar bem claro
– por tonelada de sal.
O Instituto era um órgão, por
excelência, para controlar, no sentido de
proteger os pequenos produtores, a fim de
evitar a tendência natural que o tipo de
mercadoria e de material inspira, que é o
truste. O Instituto tinha o contrôle de preços
como um dos seus elementos principais.
Tanto podia ganhar dinheiro o grande
produtor como o que produzia menos.
Entretanto, nos últimos dois anos, o
Instituto Brasileiro do Sal passou a negociar
com o sal importado. Tal atitude levou o
Instituto a sofrer um julgamento que não
desejamos mencionar nesta Casa. Todos os
que comerciam todos os que negociam com
o I.B.S., ou ligados à indústria, fazem,
perfeitamente, um julgamento do Instituto
Brasileiro do Sal. E será, então, por isso,
porque conduziram tão mal os negócios do
Instituto? Aí é que eu me surpreendo. Sei, e
todo o Rio Grande do Norte, principalmente a
área salineira, que envolve, em primeiro
plano, o meu Município, que Mossoró, ainda
nos últimos meses, estava com os armazéns
cheios de sal, prenhes de sal, já derrubando
as paredes, pelo excesso de pêso. Já se
deposita sal em armazéns inacabados. E eu
sabia que, de sessenta armazenistas em
Mossoró, quarenta haviam fechado suas
portas, por incapacidade de vender o sal
visto que o adquiriram por preço muito
elevado. E me informaram que só um
comerciante de Mossoró estava tendo, no
seu armazém, prejuízo de um milhão de
cruzeiros por dia ao entregar o sal por preço
muito mais baixo do que comprara!
Êstes são elementos para servirem
apenas de moldura à história principal do
meu pequeno discurso. O sal terá ainda que
passar mais crises, Sr. Presidente! Os seus
escoadouros naturais seriam os portos de
Areia Branca e Macau. O pôrto de Macau
teria sempre uma finalidade única: seria a de
servir a produtores de sal exclusivamente,
enquanto o pôrto de Areia Branca seria
também o pôrto de Mossoró, que é a sua
cidade-irmã, pois trabalharam e pelejaram
juntos, e eu não posso fazer grande diferença
entre uma cidade e outra: uma é subúrbio da
outra; esta, arrabalde daquela.
Areia Branca tem sua vida social,
comercial e industrial em Mossoró, por seu
turno, tem sua vida social, comercial e
industrial em Mossoró, por seu turno, tem sua
vida social, comercial em Areia Branca. O
pôrto serve ainda como elemento de
aproximação maior, porque, convergiriam
com tôda velocidade para ali os interêsses
comuns às duas cidades.
Desde criança habituei-me a pensar
num pôrto continental. Vi meu pai, seus
companheiros da cidade, os homens mais
velhos, todo mundo defendendo a construção
do pôrto continental. Aquilo se fixou na minha
memória como elemento essencial à própria
destinação das duas cidades. Mas, há alguns
anos, já Senador da República, depois de
defender a idéia do pôrto continental, fui
obrigado a modificá-la, transigindo diante da
advertência de homens de responsabilidade
da
minha
cidade.
Pediram-me
que
modificasse meu ponto-de-vista, transigisse,
aceitando a idéia nova que surgia: a do pôrto
teleférico. Eu já vira o pôrto teleférico em
outros países, mas não tinha a convicção de
que pudesse servir ao transporte de sal em
Areia Branca. Ventos fortes do Nordeste
soprando, desgaste do próprio material, tudo
teria que ser muito bem cuidado pela técnica
que, naturalmente, encareceria o processo
de transporte do sal produzido à beira do
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Rio Mossoró, depois transportado para os
navios.
Vi navios entrarem na barra do Rio
Mossoró, há muitos anos. A memória
conserva determinadas imagens por muito
tempo. Por isso, posso repetir a cena com
facilidade. Navios de porte maior entravam
pelo rio adentro, atravessando a barra. Mas o
descuido na fixação das dunas e o
assoreamento continuado diminuíram o
calado da barra do Rio Mossoró, impedindo,
completamente, a navegação através dêsse
canal, o que sòmente é permitido nas horas
de preamar, e às embarcações e
rebocadores de pequeno porte.
As embarcações ultrapassam a barêra e
vão para o lameirão interno onde os navios
poderão ser carregados até 10 pés ou um
pouco mais; na segunda etapa, vão para o
lameirão externo, onde completam a sua
carga.
Vejam, Srs. Senadores, que via crucis,
que
dificuldades
experimenta
uma
embarcação para, depois de carregada, sair
da sua salina. Após o sal ter sido extraído
produzido, é transportado por embarcações
que se acostam aos navios, sofrendo
movimentos das ondas e a pressão dos
ventos, as dificuldades dos homens. Enfim,
há todo um conjunto de problemas que se
somam e se acrescentam aos preços. A
dificuldade quanto à mercadoria é o dinheiro,
é a soma, é a parcela que, acrescentada,
vem, indiscutìvelmente, avolumar-se ao
preço.
Nos últimos anos o sal tem sido
elemento de compensação, em todos os
setores da vida nacional. São as indústrias
de transformação que exigem a sua cota; são
os próprios Departamentos Federais que
necessitam de parcelas glandes do cloreto de
sódio, e que, então, voltam suas vistas para a
produção do Nordeste e o responsabilizam
pelo que o Nordeste não deve ser
responsabilizado.
Sei que agora, por exemplo, muitos
mercados, no Sul, têm sêde de sal. E o sal faz
muita sêde, Sr. Presidente. No equilíbrio dos
humores êle é necessário e também no equilíbrio
de determinadas áreas de interêsse nacional. Os
frigoríficos reclamavam que o sal chegava ao seu
destino, a preços exorbitantes. Entretanto, um quilo
de sal, de Mossoró ao Rio de Janeiro, transportado
em caminhão, chega por Cr$ 60, ou seja, a
tonelada custa Cr$ 60.000. É preço baixo, porque,
presentemente, não tem procura. Os caminhões
estão à cata de outras mercadorias para poder
retornar e completar a sua viagem. Mas um quilo
de sal paga de transporte o mínimo, porque tem
chegado a Cr$ 70.000 a tonelada, transporte de
retôrno – tem chegado aos mercados
consumidores por preços verdadeiramente
exorbitantes. A culpa, porém, não é só de um
Govêrno, de um só administrador, de uma só
pessoa. A culpa é de uma soma de elementos,
mas recai, como numa espécie de vértice
desgraçado, na Marinha Mercante brasileira, que
não pôde e não poderá, tão cedo, pelos preços
elevados de suas taras e pela sua incapacidade
em tonelagem, arcar com as responsabilidades
tôdas do transporte de sal e das outras
mercadorias que vêm a granel do Norte e
Nordeste do Brasil.
Poderia, ainda, para fixar melhor, retornar ao
problema principal que é o da saída da carga, da
produção do Pôrto de Areia Branca, que, durante
longos anos, encravado lá no Nordeste, era o
sexto pôrto nacional, Agora, Senhor Presidente, eu
até me acanharia de voltar à escala dos portos
nacionais pela sua produtividade, pela sua
capacidade, só para não ver deslocar do sexto
lugar o meu querido Pôrto.
Senhor Presidente, podem tentar a solução
telefônica. Recomendamos, em princípio, que
se fizesse da reunião uma ata que me cobrisse
da responsabilidade de transigir e mudar de

opinião porque aqui nós representamos o
nosso povo e não podemos defender uma
tese contrária àquela defendida pelos que
nos mandaram para cá. Mas, mesmo assim,
pedi o documento que tenho em mãos.
Àquele tempo, a primeira vez que fui
obrigado a exibi-lo, estava presente o
saudoso Senador Francisco Gallotti que,
sendo técnico e tendo estado no Rio Grande
do Norte, conhecia o problema melhor do que
eu. Tinha estudado especificamente o Pôrto
de Areia Branca e possuía dados, inclusive
para me contestar. Felizmente, o nobre
Senador Gallotti só me contestou nisso
porque, de boa memória, sabendo que eu
defendera o Pôrto continental, perguntavame como eu mudara de repente. Estava com
a ata nas mãos e passei-a a S. Ex.ª para que
visse que nesse sentido, tinha recebido
instrução de todo meu grupo eleitoral, que
manifestara o interêcse da minha cidade.
Porque, na reunião, não havia ninguém que
representasse a política, embora a boa
política da minha região.
Agora, o Instituto de Pesquisa
Hidroviária do Ministério da Viação iniciou os
estudos, para o Pôrto continental, estudos
tão promissores. Vi com meus olhos as
ondas batendo naquela forma diminuída do
grande Pôrto de Areia Branca e tinha a
impressão de que via a imagem como numa
espécie de telescópio, diminuída, mas com
tôdas as suas formas. Não sei porque e nem
perguntei porque mudaram a orientação e o
curso da experiência do Instituto de Pesquisa
Hidroviária do Ministério da Viação. Mas a
verdade é que soube, não com muita alegria,
que o Pôrto ia ser construído teleférico.
Agora vejo no jornal uma notícia de muito
maior tristeza, que abrange, num só close-up,
tôda a destruição do sal do nordeste. Falei da
sêca, mas estou convencido de que esta
sêca vai ser bem maior.
Confio no Diário de Notícias, porque é
um jornal de responsabilidade, não pode
inventar mentiras. Mas como desejaria que
não fôsse verdadeira a notícia, que houvesse
engano! Se verdadeira, porém, é preciso que
todos os nordestinos se unam, mesmo que
não tenham interêsse aproximado na
indústria do sal, para lutar pelo futuro da
região onde nascemos, não por desgraça,
não, Senhor Presidente. Nunca reclamamos
o ter nascido lá. Melhor seria tivéssemos
nascido nos grandes Estados, como o Rio
Grande do Sul, São Paulo, onde há riqueza e
abundância de homens mais inteligentes e
capazes. No Nordeste, porém, cumprimos
nosso dever, embora tenhamos de desdobrar
nossos esforços por que não somos tão
capazes. O que não podemos é lamentar por
têrmos nascido no Nordeste. Penso que nos
escolheram para nascer lá, porque talvez
tenhamos mais capacidade de lutar.
Sei que o Govêrno do eminente
Marechal Castello Branco não modificará
a tradição criada pelo Instituto Brasileiro
do Sal; não abrirá as portas, os grandes
portões por onde passarão os cartéis e os
trustes internacionais! Não, o Presidente
não fará isso. Tenho a certeza de que,
como bom brasileiro, não o permitirá!
Por esta razão levantei-me para falar
de assunto sôbre o qual há quase dois
anos calara, inclusive pela incompreensão
dos salineiros que foram os primeiros,
êles próprias, que cavaram a sua ruína,
que se meteram em negócios de
importação de sal, para enriquecer,
relegando a terra a um segundo plano.
Muitos lá não nasceram, utilizaram-se de
suas bombas de sucção exclusivamente
no aproveitamento das salinas em
detrimento de nossos interêsses.
Foi por isso que calei, Senhor
Presidente, mas agora não. Agora, as
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próprias raízes da natureza me fazem
levantar para apelar ao Govêrno no sentido
de que não permita o que se anuncia. Êle
não pode fazer isso em detrimento nosso.
São Paulo, pelo seu Ministro, não permitirá,
porque não nos vão querer como pedintes,
pois precisam de nós como compradores.
Para adquirirmos um caminhão em São
Paulo – já fiz um cálculo – dias de trabalho
são necessários, sob o sol canicular do
Nordeste, para obter o necessário a
aquisição de uma só dessas unidades que
São Paulo produz aos milhares num só dia.
Senhor Presidente, o grande Ministro de
São Paulo não nos aplicará êsse castigo!
Está aqui a notícia, vou lê-la sem poder dar o
meu aval, confiando apesar de tudo na
orientação do Diário de Notícias:
Paulo
Egídio
comunicou
aos
representantes salineiros, Guilherme Pessoa
de Queirós, da Companhia Comércio e
Navegação, Antônio Ferreira, da Sosal, e
Ribeiro de Abreu, que o Presidente da
República enviaria ao Congresso, por sua
inspiração, mensagem propondo a extinção
do Instituto Nacional do Sal.
Por outro lado, o ministro Paulo Egídio
pretende entregar a grupos estrangeiros os
dois portos teleféricos de sal, que serão
construídos no Rio Grande do Norte, em
Macau e Areia Branca.
Essa comunicação foi feita ao Ministro
Roberto Campos por um grupo de salineiros,
que protestou contra essas medidas e
sustentou que os portos deveriam ser
explorados pelo Estado e não por
particulares nacionais, nem, muito menos,
estrangeiros.
Chegaram um pouco tarde os salineiros.
Há muito tempo, desde que comecei
neste Senado a campanha contra a
importação, descobri as razões de interêsses
pessoais de homens que enriqueceram em
poucos meses e andam esbanjando a fortuna
por aí. Sei de um que, na última eleição, com
enorme bôlsa cheia de dinheiro, provocavame, apostando quem ganharia a eleição.
Sr. Presidente, meu dinheiro é pouco e
é honesto. Não poderia nunca apostar com
aquêle homem. Êle mesmo, em Mossoró,
anuncia que tem 280 milhões emprestados a
juro, fora outras centenas de milhões que não
confessou na hora. E essas fortunas que
afrontam, que surgem, assim, do dia para a
noite, não merecem, não padecem de
nenhuma análise?!
Há uns meses, na minha Cidade,
presenciei o desfile de uns vinte a trinta
automóveis. Eu e meu irmão, que há muitos
anos ali trabalhamos, que ali mourejamos,
estivamos a pé. Fiz então a seguinte
ponderação: será que ganharam tanto
dinheiro em tão pouco tempo?
A verdade, Sr. Presidente é que
muita gente enriqueceu na importação
do sal. Muitas vêzes procurei aquêles
leitos mais fáceis, aqueles tal vegues
para
transmitir
a
notícia
aos
responsáveis; ou êles não tinham
ouvidos ou eu falava outra língua.
O problema atingiu a um climax ao
se admitir a possibilidade de entregar a
exploração dos portos continentais,
teleféricos a grupos estrangeiros.
Não me parece possível. Não
acredito nesta hipótese. Entretanto, e
que causa desconfiança é o fato de que
um grupo estrangeiro já comanda grande
parte da indústria Salineira do meu
Estado.
Não
menos
poderosas,
entretanto, são as arcas de ouro de
muitos Paises que já chegam com seus
baús cheios de notas estrangeiras para
adquirir, a preço de miséria, a indústria
asfixiada e dificultada pelas importações
repetidas.
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O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) – Nobre Senador, estou ouvindo
V. Exa. com muita atenção. Na verdade, o
suprimento de sal tem sido um grande
problema. Nós, do Sul, que consumimos
muito sal na indústria e na pecuária,
encontramos dificuldade no suprimento.
V. Exa. está fazendo um brilhante relato
com referência ao assunto. Declara que
existe sal na região...
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Mais
de 600.000 toneladas estão depositadas
nos armazéns de Mossoró e Macau.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Entretanto, ainda se tem recorrido a
importação. V. Exa. comenta que existem
elementos com recursos financeiros
disponíveis para enfrentar as dificuldades
e que a indústria do sal, apesar disto, está
passando às mãos de estrangeiros.
Realmente, é lamentável. Se dispomos de
recursos financeiros, se temos sal, se
existem elementos capazes de explorá-lo,
chegamos a uma conclusão de nos
causar espécie como poderiam nossos
patrícios, daquela região, dispondo de
todos êsses recursos, entregá-los aos
estrangeiros, para que os comercializem,
para que os explorem? O Govêrno,
realmente, deve tomar providências para
proporcionar, pelo menos, condições,
portuárias, o que considere um dos
pontos críticos. Se as emprêsas
estrangeiras conseguem resolver o
problema de comercializar com o sal,
como não havemos nós, brasileiros, de
encontrar essa solução? Não se trata de
um produto que necessita técnica muito
avançada,
grandes
inversões
em
laboratórios ou instalações científicas. É
uma situação que precisa ser encarada
para não se recorrer à importação,
tampouco entregar as nossas salinas e
capitais estrangeiros, quando temos
recursos, para resolver o problema
inclusive transporte marítimo, uma vez
que possuímos estaleiros navais que
constroem os nossos navios. Cabe ao
govêrno, pois, examinar a situação e
providenciar para evitar que aos poucos
uma parte da nossa economia caia nas
mãos de estrangeiros. Se isto acontecer
será um tributo que nunca mais
acabaremos de pagar. O capital
estrangeiro que vem para o Brasil, vem
com o escopo de lucro e intenção de
poder
exportá-lo.
Estou
realmente
impressionado com o relato de V. Exa. e
espero o que mesmo tenha uma
repercussão na área governamental.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – A
intervenção de V. Exa. faz uma análise
quase meridiana. Mas há um ponto em
que ou não me expressei bem ou V. Exa.
não me compreendeu. Na questão dos
capitais, não disse que os tínhamos
suficientes para a movimentação da
indústria. Afirmei que alguns elementos
que serviram de intermediário em
determinadas negociações obtiveram
grandes lucros, mas uma indústria de tal
transcendência não requer capitais de um
bilhão, dois, vinte, cinqüenta ou mesmo
cem bilhões de cruzeiros. Declarei aqui
há dois dias: nossa pobreza é grande
mas as nossas possibilidades são
trilionárias. Fiz, apenas, uma espécie de
divisão entre uma análise e outra. Mostrei
que os capitais estrangeiros têm
encontrado guarida, acesso às nossas
riquezas.
As
dificuldades
de
financiamento percorrem o Brasil inteiro
ou o cobrem como uma sombra. Desde o
Rio Grande do Sul ouvem-se clamores
vejo meus irmãos no Nordeste à mingua
de numerário necessário às suas
pequenas transações.
Os jornais noticiaram, ùltimamente, a
intenção do Govêrno de modificar o nosso
sistema de financiamento e que o Banco
Central daria instruções que visariam
principalmente a atenuar a crise de
crédito. Mas o crédito lá Sr. Senadores é
alta
expressão
e
não
pode,
absolutamente, atingir a um setor só.
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Mas quero salientar o aspecto da
criação do Instituto Nacional do Sal,
depois Instituto Brasileiro do Sal, para
assistir aos grandes mas, também,
permitir que os pequenos trabalhassem
as suas áreas e produzissem o cloreto de
sódio com capacidade de entregá-lo aos
mercados consumidores.
O SR. MANOEL VILAÇA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Pois
não.
O SR. MANOEL VILAÇA: – O
discurso de V. Exa. é da maior
oportunidade e significação para a
economia do Estado que representamos
com muita honra. Desejo destacar dois
pontos que considero básicos: um pôrto
telefônico, segundo tenho visto e só pode
ser no caso de Areia Branca e Macau, é
sempre um pôrto específico, porque a
meu ver, segundo a economia da região a
que V. Exa. se refere êsse pôrto teria que
ser polivalente...
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Um
pôrto de carga geral.
O SR. MANOEL VILAÇA – ...que
pudesse escoar tôda a produção do
nordeste, incluindo os produtos que V.
Exa. citou no seu discurso, como gêsso,
sal, algodão. Também para grande parte
do Estado da Paraíba, seria mais
econômico exportar pelo Pôrto de Areia
Branca do que de Cabedelo. Acho que
um dos pontos que V. Exa. fritou, com
muita felicidade, é o da importância de
que êsse escoadouro seja polivalente.
Outro ponto – êste atinge o Brasil de
modo geral – é quando V. Exa. lança
apêlo ao Presidente da República, Senhor
Castello Branco, e ao seu eminente
Ministro Paulo Egydio, no sentido de que
essa notícia não seja verdadeira, porque,
se assim fôr, realmente o golpe na
economia do Estado do Rio Grande do
Norte será talvez fatal. E nós, que
alimentávamos no Rio Grande de Norte a
esperança de que a indústria do sal, na
sua plenitude, viesse a trazer mais
riqueza para o Estado viesse a
transformar uma região de pauperismo
numa região de riqueza nós então,
ficaríamos desolados, na certeza de que
as medidas que viessem visando a
substituir o Instituto do Sal não seriam as
melhores, pois, os defeitos, no passado,
não justificam, agora, o fechamento de
um órgão que esteja funcionando mal; o
certo é corrigí-lo.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: –
Perfeito!
O SR. MANOEL VILAÇA: – De
modo que não é medida sadia fechar um
órgão que está funcionando mal; o certo é
corrigí-lo, em beneficio da Nação, e, no
caso particular do Instituto do Sal, em
benefício do Nordeste. De modo que junto
os meus aplausos, aos do Senador Atílio
Fontana pelo discurso que V. Exa., com
muita inteligência, pronuncia, nesta
Casa...
O SR. DIX-HUIT ROSADO: –
Obrigado!
O SR. MANOEL VILAÇA: – ...na
certeza de que
ambos estamos
interpretando o sentimento de todo o povo
do Rio Grande do Norte.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – O
aparte de V. Exa., era verdade, foi
valioso:
temos,
ambos,
responsabilidade na representação do
Rio Grande do Norte. E ainda trouxe ao
conhecimento que eu tento projetar no
problema um dado de alta importância:
é preferível o pôrto de carsa geral que
citei na primeira fase no meu discurso
– Areia Branca – ao invés do outro,
que é de carga específica e inclusive
desaconselharia, se não fôsse a
técnica que trouxesse novas fórmulas
para um pôrto teleférico servir ao de
carga
variada,
porque
há
a
responsabilidade
no
escoamento.
Mas também Mossoró foi, durante
largos
anos,
centro
distribuidor.
Vinham as mercadorias por ali e

eram
distribuídas
pelo
hinterland
brasileiro. Quem não sabe que Cajàzeiras
fica mais perto, para mercadorias vindas
pelo mar, de Mossoró do que de João
Pessoa? Quem não sabe que Crato, no
Ceará – a cidade aqui do nosso colega
Wilson Gonçalves, que me pede
atenciosamente um aparte – fica mais
perto de Mossoró do que Fortaleza? E
ainda quem não sabe que mesmo
algumas regiões da Bahia ficam mais
próximas do pôrto de Mossoró do que de
Salvador? Êste fenômeno, que não
criamos, é da nossa Geografia, que nos
causa tanto dano mas que, de vez em
quando, nos traz tanto incentivo.
Assim, o aparte do nobre senador
Manoel Vilaça vem ainda dar uma
espécie de tom mais carregado a êste
aspecto que frisei no meu discurso.
Tem o aparte o nobre colega Wilson
Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES: –
Pedi o aparte apenas para me solidarizar
com V. Exa., no discurso que está
fazendo, para conhecimento do Senado e
da Nação, a respeito de uma notícia que
parece estarrecedora O nosso interêsse
era examinar problemas dessa natureza
nos leva a acreditar que ela não seja
verdadeira. Faz muito bem V. Exa.
quando, com conhecimento de causa,
levanta a sua palavra de protesto mesmo
que se cogite de uma providência dessa
natureza, embora o jornal não desça a
pormenores ao informar qual seria os
objetives ou alcances de medidas que,
segundo pronunciamento de V. Exa.,
parecem ruinosos, principalmente aos
pequenos produtores de sal do Nordeste.
Não me sinto autorizado a fortalecer os
argumentos de V. Exa. que valem pela
evidência com que V. Exa. os apresenta,
mas já que a medida partiria do Ministro
da Indústria e do Comércio, gostaria de
indagar neste instante, se a providência
teria um caráter geral, para extinguir
todos os Institutos que existem no Brasil,
inclusive o Instituto Brasileiro do Café, ou
se refere, apenas, à nossa região que,
apesar de todos os seus esforços, nem
sempre tem encontrado, de parte das
autoridades
competentes,
aquêle
estímulo e aquela ajuda de que
necessitamos para exercer, também, a
nossa contribuição de brasileiros. Queria
fazer essa indagação, mas acho que V.
Exa. deve solicitar à Mesa, que faça a
remessa
do
seu
discurso
para
conhecimento
do
Presidente
da
República, porque entendemos que é
tempo de, realmente, examinarmos o
problema, antes que essa medida se
concretize. Quero, portanto, ao mesmo
tempo em que me solidarizo com V. Exa.,
felicitá-Io pela oportunidade que teve,
mais uma vez, de defender a brava e
sofredora gente do Nordeste.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Muito
obrigado.
Sr. Presidente, estou convencido de
que comentários tecidos por mim, nesta
tarde, pelo menos dentro do Senado,
estão alcançando a repercussão que eu
desejava;
mas
espero
que
esta
repercussão se sirva da acústica da mais
alta Casa parlamentar do País e que, sem
eu pedir a V. Exa. que mande levar ao
eminente Sr. Presidente da República
êste
meu
discurso,
os
próprios
instrumentos naturais da publicidade e a
razão da permanência desta Casa aberta
sejam suficientes para fazer chegar o
meu apêlo e a minha opinião ao Chefe do
Govêrno.
Por êsse motivo, peço desculpas ao
eminente
colega,
Senador
Wilson
Gonçalves, de não aceitar em têrmos até
certo ponto, a lembrança que S. Exa. me
faz.
O SR. WILSON GONÇALVES: –
Permite V. Exa. um aparte, para um
esclarecimento § (Assentimento do
orador) – Tenho observado, sem querer
fazer crítica a quem quer que seja, que,
em determinando momento, os discursos
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proferidos nesta Casa, às vêzes, não
são ouvidos muito menos divulgados.
Se V. Exa. destacar um pouco do
seu tempo e voltar suas vistas para a
bancada da imprensa, verá que são
poucos os repórteres que estão, até
esta
hora,
ouvindo
nossos
pronunciamentos. E o meu receio é
de que isto seja mais um problema de
Brasília, ao qual me refiro com o
devido respeito ao nobre Senador
Guido
Mondin:
os
repórteres
parlamentares
se
sentem
na
obrigação de, até certa hora, remeter
ao Rio de Janeiro informações sôbre
matérias debatidas no Congresso.
Então, vendo aproximar essa hora
são forçados a deixar a bancada que
ocupam nesta Casa para transmitir o
noticiário para o Rio de Janeiro e,
dali, circular para todo o País. Tenho
a impressão de que essa hora já
chegou, pela ausência quase total dos
representantes da imprensa nesta
Casa. Foi o motivo da minha
observação que teve apenas o
sentido de colaborar, para que
chegue, realmente, ao conhecimento
do Sr. Presidente da República o teor
do discurso de V. Exa. – sereno,
objetivo e oportuno – em defesa de
uma questão que precisa ser vista
pelos
responsáveis
pela
administração federal.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – V.
Exa. parece que não estêve presente
à sessão de sexta-feira. V. Exa. não
assistiu a ela, mas eu falei uma hora
e vinte minutos sôbre assunto de
grave importância. Pois bem, pelos
jornais do Rio de Janeiro não vim a
essa sessão; pelos comentários da
imprensa não estive presente para
nada.
A ausência não era minha,
Senhor Presidente, porque não quero
ficar presente a nada em publicidade;
a ausência dolorosa e amarga era da
minha região que, através da minha
palavra, chegava a êste Plenário para
não ser escutada. (Muito bem. Muito
bem).
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Diante da solicitação
feita à Mesa, de remessa do brilhante
discurso que acaba de ser proferido
pelo Senador Dix-Huit Rosado ao
Exmo. Sr. Presidente da República,
cumpre a esta Presidência, não sendo
dos estilos do Congresso assim agir,
sugerir ao Sr. Senador Dix-Huit
Rosado que o seu discurso fôsse
entregue à Liderança do Govêrno
nesta Casa, para o fim referido.
O SR. DIX-HUIT ROSADO (pela
ordem – Sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, aceitei parcialmente a
recomendação do Senador Wilson
Gonçalves, mas confiei em que o
discurso fôsse escutado ou levado
aos responsáveis pelos próprios
instrumentos de acústica da Casa.
Se a Liderança do Govêrno julgar
conveniente levar o discurso, eu estou
convencido de que o eminente
Senador Daniel Krieger o fará,
independendo de requerimento meu
ou apêlo. S. Exa. sempre presto no
cumprimento do seu dever, e mais do
que isso: tendo demonstrado durante
largo tempo – e eu o aprecio para
fazer essa justiça neste instante –
acompanhar as nossas dificuldades
de
tôda
natureza,
políticas,
econômicas, sociais, nunca deixou de
juntar o seu ombro forte e poderoso
ao nosso esfôrço para encontrar o
devido encaminhamento. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Esclarecido.
Declaro encerrada a Hora do
Expediente.

1086

Têrça-feira 10

Presentes
passa-se à:

17

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Srs.

Senadores,

ORDEM DO DIA
Não
havendo
quorum
para
votação, ficam transferidas para a
sessão de amanhã as matérias
constantes dos itens 1º e 2º da Ordem
do Dia.
Item 3º
Discussão, em turno único, da
redação
final
(oferecida
pela
Comissão de Redação em seu
parecer nº 396, de 1966) do Projeto
de Lei da Câmara nº 56, de 1966 nº
3.505-A-66 na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dá nova redação aos
arts. 263 e 266 do Código da Justiça
Militar, aprovado pelo Decreto-lei nº
295, de 2 de dezembro de 1938, e dá
outras providências.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa).
Nenhum dos Srs. Senadores
desejando fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Não havendo emendas, nem
requerimento para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma
dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos
do art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
E' a seguinte a redação final
aprovada
Redação final do Projeto de Lei
da Câmara nº 56, de 1966 (nº 3.505-A
de 1966, na Casa de origem), que dá
nova redação aos arts. 263 e 266 do
Código da Justiça Militar, aprovado
pelo Decreto-lei nº 925, de 2 de
dezembro de 1938, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 263 e 266 do
Código da Justiça Militar, aprovado
pelo Decreto-lei nº 925, de 2 de
dezembro de 1938, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 263. Vinte e quatro horas
depois de verificada a ausência de
qualquer praça, o comandante da
respectiva subunidade apresentará
parte circunstanciada ao comandante
do corpo ou chefia do estabelecimento,
que designará, em boletim, dois oficiais
para assistirem a inventário, feito pelo
comandante da subunidade, dos
objetos deixados ou extraviados pelo
ausente, lavrando-se, de tudo, um
têrmo, assinado pelo comandante e
pelas duas testemunhas.
§ 1º Quando a ausência se
verificar em subunidade isolada ou
em destacamento comandado por
oficial ou inferior, o inventário será
feito pelo comandante da subunidade
ou do destacamento, que o assinará
juntamente com duas testemunhas
idôneas, publicando-o, no primeiro
caso, em boletim e, no segundo caso,
remetendo-o ao comandante do
corpo.
§ 2º Apresentada a parte de
ausência, começará a contar-se o
prazo legal para que se consume o
crime de deserção, a partir de zero
hora
do
dia
seguinte
ao
da
constatação da ausência.
§ 3º No tempo compreendido
entre a formalização da ausência e a
consumação
da
deserção,
o
comandante da subunidade ou seu
correspondente, em se tratando de
estabelecimento militar, determinará,
compulsòriamente, as necessárias
diligências para a localização e
retôrno do ausente à sua unidade,
mesmo sob prisão, se assim o
exigirem as circunstâncias.

§
4º
Decorrido
o
prazo
estabelecido para que se caracterize
o crime de deserção sem que o
ausente tenha regressado à unidade
ou estabelecimento a que pertencer,
o
comandante
da
subunidade
apresentará, ao comandante do
corpo, parte acusatória na qual
especificará as providências adotadas
para o cumprimento das diligências
referidas no parágrafo anterior.
§ 5º Recebida a parte acusatória,
o
comandante
ou
chefe
do
estabelecimento fará lavrar, pelo
secretário do corpo ou por quem o
substitua o Têrmo de Deserção, que
será assinado pelo comandante
e por duas testemunhas, nêle se
registrando tôdas as ocorrências:
§ 6º Comprovada a deserção, a
praça será, imediatamente, excluída
do serviço ativo, fazendo-se, nos
livros
respectivos,
os
devidos
assentamentos e publicando-se, em
boletim, a parte de ausência, o
inventário, a parte acusatória, com as
providências de recondução e o
Têrmo de Deserção.
Art. 266. Vinte e quatro horas
depois de verificada a ausência de
qualquer militar da Marinha, não se
tratando de oficial, o comandante do
navio ou a autoridade sob cujas
ordens servir designará um oficial,
que,
juntamente
com
duas
testemunhas idôneas, de preferência
oficiais, procederá ao inventário dos
objetos deixados ou extraviados pelo
ausente, e ordenará as diligências
previstas no § 3º do art. 263 desta
lei.
§
1º
Decorrido
o
prazo
estabelecido para que se consume a
deserção enviar-se-á ao comandante
do navio ou à autoridade competente
parte circunstanciada, que constará
do
processo
e
na
qual
se
especificarão
as
providências
adotadas para o cumprimento do
disposto no § 3º do art. 263 desta
lei.
§ 2º Constituirá falta grave a
ausência, nos autos dos documentos
mencionados no parágrafo anterior,
quando não plenamente justificada.
§ 3º Recebida a parte, o
comandante
ou
a
autoridade
competente
fará
lavrar,
pelo
escrevente da Armada indicado, o
Têrmo de Deserção, que será
assinado pelo comandante e duas
testemunhas, nêle se registrando
tôdas as ocorrências.
§ 4º Comprovada a deserção,
será o desertor excluído do serviço
ativo,
fazendo-se,
nos
livros
respectivos,
os
devidos
assentamentos e publicando-se, em
boletim ou detalhe, o Têrmo de
Deserção".
Art. 2º Aplica se às organizações
da Fôrça Aérea Brasileira, observadas
as suas peculiaridades, o disposto no
art. 263 e seus parágrafos.
Art. 3º Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas a Lei nº 4.517, de 2 de
dezembro de 1964, e as demais
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro):
Item 4.
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 398, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 13, de 1965 (nº 170-A-64, na Casa
de origem), que mantém o ato do
Tribunal
de
Contas
denegatório

Maio de 1966

de registro a contrato-escritura de
compra e venda, celebrado entre a Brazil
Land Cattle & Packing Co., incorporada
ao Patrimônio Nacional e Antônio Sahib.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa).
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Não
havendo
emendas
nem
requerimento para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto irá à promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 1965 (número 170-A64, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do
art. 77, parágrafo 1º, da Constituição
Federal, e eu, .....................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contratoescritura de compra e venda, celebrado
entre a Brazil Land Cattle & Packing Co.,
incorporado ao Patrimônio Nacional, e
Antonio Sahib.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 5 de
outubro de 1951, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao contratoescritura de compra e venda de parte da
propriedade denominada "Descalvados",
localizada em Cáceres, no Estado de
Mato Grosso, celebrado em 3 de
dezembro de 1949, entre a Brazil Land
Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional, como outorgante
vendedora, e Antônio Sahib, como
outorgado comprador.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Catette
Pinheiro):
Item 5:
Discussão, em turno único da
redação final oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 402, de
1966, do Projeto de Decreto Legislativo nº
48 de 1965 (nº 107-A-61 na Casa de
origem) que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a contrato
de constituição de aforamento celebrado
entre a União Federal e o Banco de
Crédito da Amazônia S. A.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa)
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento no sentido de que a
Redação Final seja submetida a votos, é
a mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos
têrmos do art. 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto vai à promulgação.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 48, de 1965 (número 107-A61, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do
art. 77, parágrafo 1º, da Constituição
Federal, e eu, ....................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato de
constituição de aforamento celebrado
entre a União Federal e o Banco de
Crédito da Amazônia S.A.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 20 de
abril de 1953, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao contrato
de constituição de aforamento do
terreno de marinha e acrescido,
situado à, margem direita da Baía
de Guajará, lado ocidental da Rua da
Municipalidade e no ângulo que
esta faz com a Travessa Quintino
Bocaiuva, em Belém, Estado do Pará,
celebrado, a 28 de janeiro de 1952,
entre a União Federal e o Banco de
Crédito da Amazônia S.A.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro).
Item 6:
Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 400, de
1966) do Projeto de Decreto Legislativo
número 106, de 1964 (nº 48-A-63, na
Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato-escritura de compra e
venda, celebrado entre a BraziI Land
Catle & Packing Co, incorporada ao
Patrimônio Nacional e João Antônio
Ferreira Souto.
Em discussão a redação-final. –
(Pausa).
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que a redação-final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E' a seguinte a redação-final
aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 1964 (número 48-A63, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do
art. 77, parágrafo 1º, da Constituição
Federal, e eu, .....................................,
Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº

DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contratoescritura de compra e venda, celebrado
entre a Brasil Land Cattle & Packing Co.,
incorporada ao Patrimônio Nacional e
João Antônio Ferreira Souto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' mantido o ato, de 5 de
outubro de 1951, do Tribunal de Contas,
denegatório de registro ao contratoescritura de compra e venda de parte da
propriedade denominada "Descalvados",
localizada em Cáceres, no Estado de
Mato Grosso, celebrado em 15 de
dezembro de 1949, entre a Brasil Land
Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional, como outorgante
vendedora, e João Antônio Ferreira
Souto, como outorgado comprador.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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PRESIDENTE

(Cattete

Item VII:

RESOLUÇÃO Nº

Discussão. em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 401, de
1966) do Projeto de Decreto Legislativo
nº 4 de 1966 (nº 199-A-64 na Casa de
origem), que determina o registro, pelo
Tribunal
de
Contas,
de
contrato
celebrado entre a Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia
e
a Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública.
Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1966 (nº 199-A. de
1964, na Casa de origem).
Faço saber que o Congresso
Nacional aprovou, nos têrmos do
artigo 77, § 1º, da Constituição
Federal, e eu, .......................................,
Presidente de Senado Federal, promulgo
o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO Nº
1966

Constituição Federal, e eu, .......................,
Presidente, promulgo a seguinte:

, DE

Determina o registro, pelo Tribunal
de Contas, de contrato celebrado
entre a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e a
Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal de Contas
registrará o contrato, de 31 de dezembro
de
1960,
celebrado
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e a
Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública, parra aplicação da verba de Cr$
10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) –
dotação de 1960 – destinada ao
prosseguimento
dos
serviços
de
abastecimento de água nas sedes dos
municípios do Amazonas.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
(Catete
Pinheiro): – Item 8:
Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº
395, de 1966) do Projeto de Resolução
nº 21, de 1966 que suspende a
execução
do
artigo
3º
da
Lei
Constitucional nº 13 de 23 de março
de
1965,
do
Estado
de
Minas
Gerais.
Em discussão a redação final.
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma
dada como definitivamente aprovada
independente de votação, nos têrmos
do
art.
316-A,
do
Regimento
Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final do Projeto de
Resolução nº 21, de 1966.
Faço saber que o Senado Federal,
aprovou nos têrmos do art. 64, da

, DE 1966

Suspende a execução do art. 3º da
Lei Constitucional nº 13, de 23 de março
de 1965, do Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É suspensa, nos têrmos da
decisão
definitiva
proferida
pelo
Supremo Tribunal Federal, em 22 de
setembro de 1965, na Representação nº
650, a execução do art. 3º da Lei
Constitucional nº 13, de 23 de março de
1965, do Estado de Minas Gerais, na
parte não revogada pela Emenda
Constitucional nº 13, de 8 de abril de
1965, e referente à prorrogação dos
mandatos de Juízes de Paz e Suplentes.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
(Cattete
Pinheiro):
Item 9:
Discussão, em turno único, de
redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 397, de
1966) do Projeto de Resolução nº 22, de
1966, que suspende a execução dos
artigos 188 e 189 do Decreto-lei nº 311,
de 31 de dezembro de 1942, do Estado
do Rio Grande do Sul.
Em discussão a redação final.
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada
independente de votação, nos têrmos do
art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final do Projeto de
Resolução nº 22, de 1966.
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, nos têrmos do art. 64 da
Constituição Federal, e eu, .......................,
Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1966

Suspende a execução dos arts. 188
e 189 do Decreto-lei nº 311, de 31 de
dezembro de 1942, do Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
É
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão
definitiva
proferida
pelo
Supremo Tribunal Federal, em 25 de
junho
de
1954,
no
Recurso
Extraordinário
número
19.466,
a
execução dos artigos 188 e 189 do
Decreto-lei nº 311, de 31 de dezembro
de 1942, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
(Cattete
Pinheiro): – Esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa)
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão designando para a
próxima a seguinte:
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Comissão de Agricultura realize estudos
destinados a consolidar a Legislação
referente ao sistema cooperativista do País
(Parecer favorável a matéria constante da
Indicação).
2
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 24, de 1966, de autoria da
Comissão
Diretora,
que
concede
aposentadoria a Thomaz Pompeu Accioly
Borges, no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro
da Secretaria do Senado Federal.
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9
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1964,
(nº 3.455-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa, do Sr. Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Ensino Especializado de
Saúde
Pública,
tendo
Pareceres
favoráveis (números 302 e 303, de 1966),
das Comissões de Projetos do Executivo;
e de Finanças.
10

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 25, de 1966 (nº 1.843-B64, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 5.500.000 (cinco milhões e quinhentos
mil cruzeiros), para atender às despesas
relativas à comemoração do primeiro
centenário do nascimento de Lauro Müller,
tendo Parecer favorável, sob nº 326, de 1966,
da Comissão de Finanças.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 61, de 1965 (nº 3.495-B66, na Câmara dos Deputados), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
especiais.
num
montante
de
Cr$
1.027.157.513 (um bilhão, vinte e sete
milhões, cento e cinqüenta sete mil e
quinhentos e treze cruzeiros), destinados à
Presidência da República, para pagamento
de despesas referentes a exercícios
anteriores tendo Parecer favorável, sob nº
394, de 1966, da Comissão de Finanças.

4

11

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 29, de 1966 (nº 3.307-A65, na Casa de origem) que retifica a
denominação de cargo do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4 de novembro
de 1963 tendo Pareceres (ns. 285 e 286, de
1966), das Comissões de Serviço Público
Civil, pela aprovação, nos têrmos do
substitutivo que apresenta; de Constituição e
Justiça,
pela
constitucionalidade
do
substitutivo.

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 1966
(nº 3.579-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que revoga dispositivo da Lei nº 4.213, de
14 de fevereiro de 1963, que dispõe sôbre
o Departamento Nacional de Portos, Rios
e Canais, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 387, de 1966, da
Comissão de Projeto do Executivo.

5

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 1966
(nº 3.511-B-66, na Casa de origem), da
iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sôbre o reengajamento de
Sargentos do Exército até adquirirem a
estabilidade tendo Parecer favorável, sob
nº 388, de 1966, da Comissão de Projetos
do Executivo.

3

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 26, de 1966 (nº 3.464-966, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário –
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região o
crédito especial de Cr$ 20.00.000, (vinte
milhões de cruzeiros) para atender às
despesas de instalação de Junta de
Conciliação e Julgamento de Duque de
Caxias-Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável sob nº 325, de 1966, da
Comissão de Finanças.
6
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 1966 (nº 3.809-B-62,
na Casa de origem) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas o crédito especial de Cr$
1.166.900.000 (hum bilhão, cento e sessenta
e seis milhões e novecentos mil cruzeiros)
para atender ao pagamento de despesas
com pessoal da Administração do Pôrto do
Rio de Janeiro, tendo Parecer favorável sob
nº 378, de 1966, da Comissão de Finanças.
7
Discussão, em turno, único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 39 de 1966 (nº 3.970-B62, na Casa de origem) que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de Cr$
49.752.967 (quarenta e nove milhões
setecentos e cinqüenta e dois mil novecentos
e sessenta e sete cruzeiros) pare atender às
despesas com o pagamento de benefícios ao
pessoal da Companhia de Navegação tendo
Parecer favorável, sob nº 324-66, da
Comissão de Finanças.

12

13
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 137, de 1965, (nº 1.642B-64, na Casa de origem), que dispõe sôbre
o pagamento de vencimentos e vantagens
pecuniárias a servidores públicos civis,
assegurados por sentenças concessivas de
mandados de segurança e dá outras
providências, tendo, Pareceres (ns. 351 a
354, de 1966) das Comissões de Serviço
Público Civil; 1º pronunciamento, pela
audiência da Comissão de Constituição e
Justiça; 2º pronunciamento pela aprovação;
de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade; de Finanças, pela
aprovação.
14
Proposição sôbre a Mesa para
recebimento de emendas (2º dia).
Projeto de Resolução nº 26, de 1966,
de autoria do Senhor Senador José
Ermírio,
que
altera
disposição
do
Regimento Interno.
O
SR.
PRESIDENTE
(Cattete
Pinheiro): – Está encerrada a Sessão.
Levanta-se a Sessão às 15 horas e
45 minutos).

ORDEM DO DIA

8

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENHOR SENADOR DIX-HUIT ROSADO NA
SESSÃO DE 6 DE MAIO DE 1966, QUE
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

SESSÃO EM 10 DE MAIO DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 1966 (nº 4.042-B62, na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros),
para atender às despesas decorrentes da
viagem Presidencial aos Estados Unidos da
América e ao México, tendo Parecer
favorável, sob nº 322-66, da Comissão de
Finanças.

O SR. DIX-HUIT ROSADO: –
Senhor Presidente, pode parecer até
constrangedor para um representante do
Nordeste vir a esta Casa repetir, como
uma espécie de refrão, os problemas da
sêca do Nordeste, principalmente porque
surge, em primeira plana, a idéia de
chamada "indústria da sêca"; mazela
maior do que a desgraça da falta de
chuvas. Mas mesmo assim, há instantes
em que cabe ao representante de uma

(TÊRÇA-FEIRA)
1
Votação, em turno único, do
Parecer nº 169, de 1966, da Comissão
de Agricultura sôbre a indicação nº 4, de
1965, de autoria do Senhor Senador
Dylton Costa, no sentido de que a
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região assumir os ônus das
afirmações que, por ventura, tenha a
fazer.
No momento, chamo a atenção dos
meus colegas e, através da Casa, a
atenção do Govêrno para o que vou
relatar.
As
informações
que
recebo,
contraditórias, não me dariam coragem
para vir à tribuna pedir e até rogar, se não
a consideração, pelo menos a atenção
para o problema. Mas com as notícias
recebidas do próprio coração da minha
região, do município que tem o nome do
meu irmão, morto a serviço de sua terra,
sinto-me perfeitamente encorajado.
O Município Governador Dix-Sept
Rosado através do seu Prefeito, Severino
Ramos, me faz um apêlo para que leve,
ao conhecimento dos responsáveis pelos
destinos do País, os fatos angustiosos
que ocorrem naquela terra, onde
centenas
de
populares
famintos,
cercaram
a
Prefeitura
pedindo
providências imediatas. Tenho esperança
de que o Município de Governador DixSept Rosado, já tenha recebido, a esta
hora uma parcela de chuva, baseado no
boletim meteorológico, publicado no
"Jornal do Brasil", há três dias,
anunciando as possibilidades da região.
As chuvas poderão vir e virão, com
certeza, porque a natureza não dá saltos
tão grandes. Ela que se anunciou através
de um inverno promissor, não poderá,
absolutamente, fazer desaparecer as
chuvas de um instante para outro. A sêca
se constitui de vários elementos e um
dêles senão o principal, é a irregularidade
das quedas pluviométricas.
Lança o agricultor a sua semente à
terra, na esperança de colhê-la nos
próximos 90 a 120 dias, de acôrdo com a
espécie que plantou. As chuvas chegam,
ensonam a terra e a semente germina
promissora. Mas vem o sol a canícula
desadorada, desidratante que evapora
tudo até as esperanças. Há como que um
"staccato" como que um desejo da
natureza de experimentar a resistência do
sertanejo. A região que fica na chapada
do Apodi é a caatinga, o verdadeiro
coração da sêca do Brasil caatinga que
se caracteriza por uma vegetação
extravagante caatinga cuja botânica
surpreende o mundo inteiro e que precisa
indiscutìvelmente de carinho maior e de
atenções. O próprio itinerário que faço a
natureza indica o caminho que um
homem
poderia
seguir
para
aproveitamento daquelas terras.
Não sou, realmente, nem poderia ser
um técnico em matéria de sêcas. Mas a
verdade é que o sofrimento nos ensina,
com certeza, como devemos tratar a
terra, para que ela possa servir à própria
destinação.
Vários são os meios de que o
Govêrno, através do seu instrumento
principal , a SUDENE tem procurado, se
servir para um problema que não é
sòmente do Nordeste, mas de todo o
Brasil. Pois, quando mais empobrecida
uma região, menos possibilidades tem de
contribuir com uma parcela de esfôrço na
luta contra as dificuldades que a Nação
inteira tem atravessado, nos últimos anos.
A SUDENE, em vários Estados, tem
encontrado o caminho verdadeiro para
num futuro não muito remoto, remediar os
males que a sêca leva ao Nordeste do
Brasil.
No caso atual, se realmente
verdadeiro os apelos, acredito que a
SUDENE poderia encontrar várias
soluções para atenuar o sofrimento
daquela região.
Tenho em longos anos, utilizado o
Orçamento da República, a nossa Lei de
Meios para incluir verbas que não têm
sido,
infelizmente,
aplicadas
na
construção do Açude de Santa Cruz, no
município de Apodi , no Rio Mossoró.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Essa construção não seria de um
grande açude, mas traria um benefício tão
grande como proporcionam as maiores
barragens construídas no Brasil. Seriam
300.000.000
m3,
ou,
se
mais
aproveitadas, 220.000.000. Mas, teríamos
todo o curso do Rio Mossoró perenizado
e seu aproveitamento seria fácil através
do sistema tradicional, aproveitando-se
para a construção de vazantes e na
produção de bens que poderiam ser
aproveitados na alimentação do povo.
Além disso, a perenização do Rio
Mossoró serviria para o aproveitamento
das águas que correm no seu talvegue a
par da utilização do abundante lençol
freático do chamado Vale Sêco do rio
Mossoró. Isso seria, indiscutìvelmente,
uma grande solução, porque também
poderia abastecer o sistema industrial da
progressista cidade de Mossoró, como
também fornecer água para dessendentar
os gados e utilização do povo. Sem
dúvida alguma seria um notável
melhoramento, mas teríamos outras
soluções de expressão para trazer o largo
plaino do Apodi para a produção e para o
enriquecimento da sofrida área.
Sabe-se
que
aquela
região
sedimentar, colocada no cretáceo de
Mossoró tem como subfundo mais
acentuado uma vasta zona arenitica
ensopada de água da melhor qualidade,
com certeza de origem pluvial e não
magmática. Essas águas poderiam vir à
tona através dos poços artesianos,
surgentes ou semi-artesianos. A técnica
utilizada, hoje, na prospecção do petróleo,
é também o caminho de se conseguir,
melhor facilidade na localização de
lençóis aquíferos. São os processos da
eletroresistividade,
os
aerofotogramétricos, os de gravimetria,
magnetometria e sismografia, a geologia
e a nascente hidrogeologia que podiam
conduzir-nos às fontes e aos mananciais
inesgotáveis do arenito da promissora
região.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permiteme V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) – Estou ouvindo com atenção o
discurso de V. Exa. a respeito de assunto
que tem sido sempre, periòdicamente,
tratado nesta Casa – a sêca do Nordeste.
Acompanho, dêste, modo, o desenrolar
de sua oração para chegar justamente ao
ponto que salienta e eu esperava que
abordaria certamente – o caso dos, poços
artesianos já tantas vêzes aqui lembrado
no passado e que constitui sempre tema,
a ser debatido tôda a vez que o Nordeste
é assolado por uma sêca de extensão
calamitosa. V. Exa. sabe que, realmente,
as regiões agora sofrem nas superfícies
as conseqüências das longas estiagens,
com graves prejuízos para a própria
nacionalidade, que se vê privada da sua
produção, sobre tudo prejuízo das
próprias populações locais, que são
obrigadas a emigrar. V. Exa. disse – até
usando expressões técnicas – que não
seria
difícil
descobrir
os
dias
subterrâneos. Mas o que parece é que
êsse problema não tem ainda a solução
encaminhada
no
sentido
daquela
esperança de que V. Exa. fala que
também não pode parecer e não deve. A
sêca tudo destrói, até mesmo as
esperanças. De modo que é natural que
V. Exa. agora renove o apêlo no
sentido de que as autoridades cuidem
dêsse problema. Desde que a natureza
não oferece a alternativa de lançar
água sempre de cima para baixo,
de fora para dentro – ou seja a chuva –
há a contrapartida de se procurar a
solução de dentre para fora. Se a
região não oferece condições ecológicas
para manter a vida normal na superfície
justamente por falta do líquido necessário
à cultura, às próprias necessidades
humanas, então a solução seria
buscar a água no subsolo que ofe-

rece essa compensação através dos
poços artesianos. Mas o fato é que, com
açudagem ou com poços, o que se visa é
encontrar água. V. Exa. é do Nordeste,
que não tem pretensões petrolíferas, pois
se contenta apenas com a água...
Um rio pesa muito... Se fôsse
possível, bastaria oferecer um dos
inúmeros afluentes do Amazônas ao
Nordeste e, aí, teria completamente
resolvido o problema das sêcas que tanto
causticam aquela região. Acontece que
só seria possível mandar para lá o leito
sêco de um rio e depois enchê-lo dágua...
V. Exa. tem que insistir, e o está fazendo
com muita propriedade nessa digressão,
com sua fluência peculiar enforcando o
em crucial problema como se fôsse uma
coisa muito simples neste mundo, mas,
na profundidade de suas palavras, se
verifica que, no seu íntimo se revolve um
grande drama quanto ao destino daquela
gente que V. Exa. representa muito bem e
que tem o dever de defender. Por isso
deve insistirem que o Govêrno resolva o
problema da açudagem naquela região e,
no casa desta não representar ainda a
solução ideal, porque a sêca pode reduzir
também, de muito, o volume das águas
às vêzes até secá-los: que se procure,
então, no subsolo a solução pois já foi
encontrada em outras partes do mundo,
em condições iguais ou piores.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: –
Agradeço o aparte do eminente colega e
sei que foi parcela valiosa para melhorar
o meu apêlo.
O
SR.
VIVALDO
LIMA:
–
Agradecido a V. Exa.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – O
problema que eu estava abordando e
quando tive a honra de ser interrompido
pelo nobre colega é, realmente, e eu o
sei, de grande expressão, mormente
quando se deseja combater a sêca em
qualquer lugar. Outros países mais felizes
ou mais ricos tiveram a oportunidade de
encontrar o e aproveitamento da água
localizada no subsolo mais profundo.
Em verdade, na minha região,
estamos como que Ievantando a ponta do
véu do problema, porque há alguns a
anos temos perfuratrizes de percussão na
pesquisa e obtenção do líquido e
salvador. Realmente, estas perfurações
não podiam alcançar, pela falta a de
instrumentos capazes o grande lençol
aqüífero, que desejo enfocar como
solução de caráter definitivo e para Iarga
faixa principalmente visando à formação
de pequenas granjas familiares em que o
poço pudesse manter, através de
produtos hortigranjeiros, uma família, na
sua
alimentação
e
também
na
comercialização dos produtos que,
porventura obtivessem com o sistema.
Seriam utilizadas para obtenção de maior
quantidade dágua e na mecanização dos
poços, substituindo os moinhos de vento,
as bomas multi-estágio "Yaccuzzi" as do
tipo turbina e os compressores Atlas
Conco ou Wayne.
Sei que agora, a SUDENE adquiriu
máquinas capazes de alcançar o
arenito de muitas regiões dêste
futuroso plano do Apodi, nesta
complanura, nesta chapada, como
denominamos "Chapada do Apodi". Êle
pode atingir até 800 metros, mas há
uma faixa onde essa profundidade
diminui a menos de 400 e de 100
metros. Seria fácil estou convencido
obter
através
dessas
máquinas
perfuratrizes a água que esconde o
subsolo da região de Mossoró. Seria
uma das medidas imediatas porque as
máquinas, inclusive aquelas últimas
rotativas, poderiam atravessar a região
calcárea numa velocidade que haveria
de surpreender a todos nós e, de 3 a 5
dias, obter um poço em lugar que se
transformaria em um oásis porque
partiria de um deserto mesmo.
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Mas eu sei que, a par dessas
soluções que teriam caráter definitivo,
existem aquelas medidas paralelas que
representariam atendimento imediato
daqueles que não conseguiram as suas
colheitas, daqueles que assistiram
estiolar-se suas plantações daqueles que
não tiveram resistência para esperar por
algumas horas ou dias as bênçãos
salvadoras da água da chuva. E poderiam
tê-las, aproveitando o leito da rodovia
Mossoró-Caraubas,
já
quase
todo
terraplenado na dolorosa sêca de 1958 e,
desde então, abandonado.
Naquela hora parte dinâmica.
Conseguir levar os trabalhadores a
construir a rodovia Mossoró-Governador
Dix-Sept, e, quando as primeiras chuvas
chegaram, o Govêrno largou de mão
como se não houvesse gasto nada como
se não tivesse despendido um tostão em
todo aquêle trabalho que representa para
nós um sonho centenário porque tôda a
vida, nós sempre desejamos ver Mossoró
incorporada ás atividades do hiterland,
com os outros Municípios, para trazer a
sua fôrça ao estuário deltaico dos
interêsses
da
minha
cidade,
transformando-se em vida e progresso
para o Brasil.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V.
Ex.ª outro aparte?
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Pois
não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Continuo
ouvindo com atenção as palavras de V.
Ex.ª, sobretudo pelo estilo que adota.
Compreende-se
que
muita
gente
estranharia que se procurasse perfurar o
solo do nordeste para buscar água
porque sempre julgam que é uma coisa
para uso individual ou de uma
coletividade muito reduzida. Então as
despesas seriam incalculáveis. Mas o
que acontece é que um trabalho dessa
ordem tem de ser feito em têrmos de
atendimento geral e naturalmente os
técnicos
encarregados
disso
procurariam localizar água – e para isso
existem meios – em determinados
lugares, a fim de faze as grandes
reservas e a distribuição. V. Exa. está
numa cidade que vive justamente dum
brôto dágua, duma mina melhor dizendo.
V. Ex.ª como aquilo que ali está, contido
na extraordinária barragem, dá até para
manter em bom nível o lago de Brasília.
Vou contar um episódio – e é para que
tenhamos no recinto um representante
maranhense, a fim de confirmá-lo ou
não. O episódio foi narrado aos quatro
cantos da Nação e com a mais ampla
publicidade. A PETROBRÁS, procurava
tudo fazer para encontrar ali o petróleo.
Pois bem. O Maranhão teve sua vez no
Município de Carolina e a sonda lá
penetrando mansamente já algumas
centenas
de
metros
abaixo
da
superfície, quando jorrou água potável
da
melhor
qualidade,
com
tal
intensidade
e
abundância
que
resolveram
aproveitá-la
para
abastecimento. A cidade de Carolina,
que tanto carecia dêsse líquido tão
necessário à sua população, passou a
ser plenamente abastecida. Veja V. Ex.ª,
portanto que a perfuração pode resolver
o problema, talvez, de modo geral.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Fato
idêntico ao que V. Ex.ª mencionou
ocorreu na minha região, do poço pioneiro
de Gangorra, perfurado pela Petrobrás.
À procura do ouro negro, encontrouse água artesiano. Em verdade, não
foram tomadas aquelas precauções para
aproveitar achado tão valioso.
Sr. Presidente, vejo que V. Ex.ª
me concede apenas mais alguns
minutos e desejaria ainda ressaltar, a
par destas considerações, e de um
encaminhamento temporário paralelo,
que ao Ministério da Agricultura
cabe, indiscutìvelmente, uma certa
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responsabilidade no descaso do assunto
relativo às sêcas do Nordeste.
Sei que as plantas xerófilas estão
estudadas suficientemente; sei como se
faz o "dry-farming", como se pode fazer o
"mulshing", que ajudaria o aproveitamento
das terras sêcas ou semi-áridas; sei como
se prepara e como se conserva a
foragem rica em proteínas: sei como se
pode plantar uma leguminosa ou alva
gramínea e aproveitá-las no tempo de
vacas gordas, para que, quando as vacas
magras chegarem também derem ser
salvas para a economia para o acúmulo,
repetindo-se a história da formiga, que
conservou o alimento para o inverno.
Faríamos o contrário: trabalharíamos no
inverno para conservar na sêca os
alimentos necessários aos nossos gados.
Nenhum zootcnista deixou de sonharem
de anunciar, que a nossa zona é
privilegiada para a criação de bovinos, de
caprinos e de ovinos, porque as
epigotias graves, não afetam a nossa
região. O berne que afeta o animal e
estraga o couro não existe no Nordeste. A
própria aftosa devastadora nos campos
do Sul parece que nos respeita um pouco
não
desejando
aumentar
nosso
sofrimento. Nosso gado, quando atacado
pela aftosa, resiste melhor do que os do
Sul. Essas condições são privilegiadas. E
devíamos pagar, uma espécie de dízimo
por êste privilégio. E então temos que
reconhecer o que o sertanejo afirma: que
a nossa terra boa e o céu é que é ruim: o
céu é que não tem pena de nós, porque
não nos manda a água de que a terra
precisa. E quem não sabe? Não precisa
ser filósofo de nenhuma nação para
reconhecer que a água é o sangue da
terra: ela é que leva, através das raízes, a
alimentação sagrada para fazer germinar
e crescer as plantas.
Sei, e sei por experiência própria
Sr. Presidente, o que é mais importante:
não me ensinaram, o Govêrno não
chegou lá para dizer como eu devia
fazer.
Quantas vêzes trabalhei a terra
com
meus
irmãos
mais
idosos
acompanhados de meu pai. – somos
centenas de Rosado dentro da Região –
e nunca nos encontraram cansados
defendendo a terra, e trabalhando por
ela. Foi por isso que resolvi aprender um
pouco o que o Govêrno não teve
oportunidade de me ensinar em longos
anos.
Saiba que a terra podia ser utilizada
numa cultura se para outra ela não
servisse. Então ela a própria terra, nos
dizia o caminho, o itinerário a seguir.
A resistência de certos vegetais,
que enriquecem a botânica do Nordeste,
é verdadeiramente surpreendente. Era
bom que o Brasil também pudesse
aprender o que estas plantas, pela
natureza, com a necessidade de
sobrevivência, aprenderam – como
conservar em seus nódulos profundos,
os hidrocarbonados que serviriam para
sua sobrevivência até as primeiras
pancadas de chuva.
Mas, volto ainda um pouco, ao
início do que afirmei nesta terceira
parte do meu inexpressivo discurso,
inexpressivo num sentido, mas não no
outro, naquele que vem do coração.
Tenho vontade de dizer muito mais alto
isto para que pudesse ser escutado.
Tenho
minha
experiência
como
agricultor.
Talvez
alguém
fique
admirado de eu dizer que sou
agricultor; eu sou mais, sou vaqueiro. E
de quantas profissões tenho exercido –
médico, oficial de polícia, comerciante,
diretor de indústria deputado estadual,
Deputado Federal e Senador –
não há nenhuma que se compadeça
mais, da minha natureza do que
ser vaqueiro. Então, eu poderia
reclamar do Ministério da Agricultura
aquêles
ensinamentos
que
seus
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tecnicos deviam Ievar, ou ter levado há
muito tempo, à minha região. Se êles só
se nos recomendassem as leguminosas
"perenes" que podem ser plantadas com
valimento extraordinário, nas caatingas do
Rio Grande do Norte, como também do
Piauí ou do Ceará... O feijão guandu... o
sorgo o colonião o gordura.
Eu poderia relatar aqui, a experiência
com o Guandu a que assisti, e olhei com
os próprios olhos, e acarinhei com as
próprias mãos. Plantei as sementes num
ano. Já as chuvas se pronunciavam
escassas. Mas a leguminosa germinou,
nasceu e cresceu a olhos vistos.
Entretanto, com 60 dias, muito antes de
completar o ciclo vegetativo, que deveria
ser de cêrca de 150 a 180 dias as chuvas
desapareceram. Mas a leguminosa,
resistente, suportou o sôpro do Nordeste
e os dias cálidos. No outro ano, depois de
sofrerem as rajadas do fogo, numa
queimada, quando tôdas as plantas
pareciam
mortas,
as
leguminosas
rebentaram, num conjunto por um milagre
da natureza. E cresceram e produziram.
Este é o exemplo de uma só
leguminosa. O mesmo pode ser dito com
relação às sojas, principalmente às
chamadas perenes, que tem vários
nomes,
mas
cuja
característica
essencial é a resistência, como já tem
mostrado.
No ultimo congresso de pastagens,
realizado no ano passado, em Campinas,
ao qual compareceram 400 técnicos de
quase 70 países, a soja ficou como
elemento principal e quase nuclear dentro
de tôda a botânica forrageira do mundo. E
dai nasceu um estímulo, crescidos
aquelas experiências e as grandes
plantações que se faziam no Rio Grande
do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. E
já hoje no Nordeste há quem plante soja.
Não que tivesse o govêrno ou algum
técnico, mostrado haver algum elemento
importante na soja para a criação de
nossos gados e para alimentação
humana.
Outras plantas há, tão importantes
quanto "a soja, porque nasceram na
própria região; para o mesmo fim.
Temos o Mororó, cujo nome científico é
Banhinia fortificata, que dá uma
impressão de resistência e capacidade.
E' outra leguminosa nativa do nordeste,
cujo aproveitamento seria de grande
valor na solução da alimentação do
gado de qualquer tipo, no curso das
sêcas; temos a Oruneia ou o cactus de
raquete, ou plama forrageira que foi
trazido para o Brasil da Califórnia, e
hoje cobre uma vasta área do
nordeste, criando verdadeiras bacias
leiteiras em Magoas, em Sergipe e em
Pernambuco.
Estamos fazendo a experiência
sòzinhos, até porquê; falta o incentivo do
govêrno que, apesar de tão anunciado,
ainda não chegou até nós.
Estou convencido, porém, de que,
com mais algum tempo, chegará porque
não é possível que as medidas contra as
sêcas sejam tomadas só nas crises. Não!
O problema tem várias faces. E' preciso
que se cuide de tôdas elas, cada qual no
seu tempo: os açudes, rodovias, etc. Mas
é
preciso,
também
industrializar
determinadas
regiões,
com
o
aproveitamento dos seus elementos
minerais. Por exemplo, o caso há
específico de minha região, cuja pobreza
é imensa mas sua riqueza é trilionária.
Sua
capacidade
de
desenvolver
indústrias, em virtude do grande número
de matérias-primas, é imensa, são
inexaurível, suas fontes de calcáreos,
cujos cálculos, por mais extravagantes
jamais alcançariam seu volume, a
grandeza astronômica de sua expressão.
Mas
se
quiséssemos
abordar
a
setor da industrialização da região,
como uma parcela no encaminhamento
do grave, do terrível problema das sêcas

do Nordeste, poderíamos lembrar a
questão do aproveitamento das águas
residuais das salinas que tantas vêzes
têm sido trazidas ao conhecimento do
Congresso,
mas
só
trazidas
ao
conhecimento. Morre aqui o assunto,
como se fechássemos o livro e
depositássemos na biblioteca apenas
para admirar sua capa e o valor de sua
encadernação.
O melhor é que êsses problemas
debatidos encontrassem, no templo das
discussões políticas, aquêle mínimo
espaço que desejamos para construir a
grandeza do Brasil.
Pouca gente poderia acreditar na
oportunidade de aproveitamento das
águas residuais como o fazem os países
mais desenvolvidos. Aproveitamos o que
é subproduto numa região como se –
permita
o
eminente
colega
–
rasgássemos uma ama veia numa
plebotomia permanente e tivéssemos
uma fonte de sangue inesgotável As
águas levam de volta para o mar o
potássio. Só na minha região, se
calculássemos, ultrapassaria a 200.000
toneladas, que é justamente a nossa
necessidade para atender desde a
Amazônia até o Rio Grande do Sul.
Era o iodo, o bromo e uma gama de
produtos despertando uma violência de
riquezas que surpreenderia a todos que
as examinassem.
Mas há poucos dias, não sei se mais
de dez dias, justamente os dedos das
minhas mãos, o Ministro das Minas e
Energia disse, naquela tribuna, que não
sabia se as piritas do Rio Grande do Sul
com o carvão teriam tanto enxofre quanta
os imensos depósitos de sulfato de cálcio
da Região Nordeste. Isso por que êle
mesmo e seus técnicos não seriam
capazes de identificar onde estariam as
capacidades mais vultosas. Êsse outro
aspecto importante. Se desejássemos
nos encaminhar para a indústria, quando
existem recursos através dos arts, 18 e
34, encontraríamos, talvez, uma espécie
de tábua de salvação.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V.
Ex.ª
um
aparte,
à
guisa
de
esclarecimento?
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Com
todo o prazer.
O SR. VIVALDO LIMA: – Então,
seria de bom alvitre escolhermos, no
litoral, o local próprio para a instalação
das indústrias.
Alega-se que lá, no sertão, não é
possível a industrialização devido à falta
d'água. Assim, a tal programação nos
parece precária, sem ombro, continuando
o interior entregue a própria sorte, sem
perspectivas de que lhe tirem do subsolo
o líquido redentor capaz de afastar para
sempre esse flagelo que é razão
constante
de
intranqüilidade,
desesperança e empobrecimento.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – V. Ex.ª
bem afirmou, e eu antes confirmei, que
água suficiente nós temos. É preciso, sim,
alcançá-la, extraí-ia. Mas a riqueza e as
possibilidades da nossa Região são
imensas, no setor de cerâmica, para
produção de porcelanas da mais alta
pureza, como chegamos a ter 10
Nordeste, através da família Brenant, que
repetiu, nos seus desenhos e na sua
tessitura, na contextura da sua porcelana,
a contextura porcelana chinesa tipo casca
de ovo.
Ora, a pureza dos nossos
minérios poderia levar o técnico e o
artesão ao climax numa produção que
raramente poderia ser imitada. Mas
há, ainda, os imensos depósitos de
calcáreo para a produção de cimento,
que tanto falta. É um índice fácil de
verificar: o progresso de uma nação,
através do consumo do cimento per
capita, ainda mais a produção de
carbeto ou carbureto de cálcio, que
seria um passo inicial no ilegível cam-
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po do plástico, hoje dominando o mundo
inteiro. São pequenos detalhes de um
grande problema. Por isso se diz que
somos pobres, mas temos perspectivas
trilionárias.
O SR. VIVALDO LIMA (com
assentimento do orador): – V. Ex.ª
está examinando, com profundidade,
problema que, há muito tempo, aflige o
Nordeste. Mas, pelo que V. Ex.ª, diz a
solução não é tão difícil assim. O que
nos falta – é certo – são homens
capazes de encontrá-la. Deus criou o
mundo, a população, gente para habitálo, a criatura humana, com inteligência
bastante para resolver seus problemas;
temos, pois, que aproveitá-la. Deus nos
deu igualmente a imenso caudal
amazônica.
Por
que
não
o
aproveitarmos? O Amazonas não
padece das sêcas. Seus rios são
caudalosos, suas florestas imensas, seu
subsolo esconde riquezas incalculáveis.
Mas, em todos os tempos, somos, aqui,
apenas postulantes de verbas para
conseguirmos recursos para atender às
nossas necessidades mínimas. Vê V
Ex.ª, portanto, que tanto a região de V.
Ex.ª. – o Nordeste – como o Norte
do Brasil, integrando-se, tornariam o
Brasil uma das nações mais ricas e
mais poderosas, econômicamente, do
mundo.
O SR. DIX-HUIT ROSADO: – Muito
obrigado a V. Ex.ª.
Tenho
aqui
um
apêlo
da
Taquigrafia: que. eu fale mais alto.
Realmente a Taquigrafia tem razão.
Preciso falar muito mais alto, não só à
Taquigrafia, que precisa escutar, como
aos responsáveis pelo destino do Brasil
que precisam ver o imenso rol de
problemas sem solução, dos elementos
que temos a mão para apresentar a
qualquer instante.
Sei que o Sr. Senador Vivaldo Lima
abordou a questão da abundância de
chuvas e a abundância das águas no
Amazonas. O nosso problema não é só
a
falta
d'água;
é
também,
a
irregularidades das pluviais.
Muitos disseram que éramos os
responsáveis porque devastáramos as
nossas florestas. Florestas no Nordeste?
Nunca tivemos nem mata! A floresta não
faz as chuvas. A técnicas moderna já o
confirmou, de uma vez por tôdas: as
chuvas é que fazem as florestas. Dez
por cento das chuvas continentais não
se originam dos mares. Um dia, tive uma
discussão, no Palácio do Govêrno, em
João Pessoa, com vários companheiros
todos contra a tese que defendia: que as
florestas tinham pequena influência na
formação das chuvas pois 90% eram
oceânicas. Eu lhes disse: que vi chuvas
durante tôda a minha vida trazidas no
Nordeste pelas monções do Atlântico.
Muitos não acreditaram na tese que
defendia – não minha, porque não
podia, sem experiência, avantajar-me
numa tese revolucionária, comprovando
que as matas nunca poderia fazer
chuvas. Elas servem, sim, para a
proteção dos mananciais, dos olhos
d'água, dos riachos para a criação dos
rios e lagos que, na Amazônia são tão
abundantes e, na minha terra, faltam
quase por inteiro.
Chegamos a ter, na região, o maior
rio sêco do mundo, como se fôsse uma
glória. Agora, o maior rio sêco do mundo
se perenizou, através de obras
imperecíveis como Banabuiú e Orós. O
de que precisamos é repetir e, se
possível, desviar os grandes cursos
d'água; como já se tem feito, e trazê-lo
às regiões secas, para transformá-las
em fontes de riqueza.
Quero pedir desculpas a V. Exª, Sr.
Presidente, e aos companheiros que me
escutam, mas, quando ingresso na
discussão dos assuntos do Nordeste é
como se entrasse, de volta, em minha

1090 Têrça-Feira 10
própria casa. Êles são
complexos,
êles
não
podem ser atendidos de
uma
só
vêz
numa
enxurrada. Têm de vir
numa espécie de processo
de sedimentação, devagar,
mas não tão devagar que
não possamos assistir ao
fenômeno. É preciso que
chegue a tempo de
nos
salvar,
salvar
a
geração presente preparar
possibilidades
para
as
gerações futuras atendendo
a êsses pequenos apelos
para a construção de
rodovias e açudes, mas
atentando para o conjunto
e
a
grandeza
das
soluções. É preciso que
trabalhemos todos, os do
Govêrno, os que têm o
Poder Executivo, os que
podem manejar com as
verbas, as notas de
5 e 10.000 cruzeiros,
enquanto
nós
não
contamos nem mesmo os
vinténs. No Nordeste, a
pobreza é aquela que
se expressa muito bem
pela própria manifestação
do nordestino: "dinheiro
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de ponta de lenço",
dinheiro que êle amarra
na ponta do lenço e que
o
francês
chama
"Pargent de poche", mas
um bôlso maior, cabendo
mais de dinheiro.
Sr. Presidente, o que
desejo,
sobretudo,
acentuar,
é
que
a
indústria da sêca que
avassalou e desgraçou,
durante tanto tempo o
nordeste ja não pode
ser trazida à baila,
porque o Govêrno tem
os
instrumentos
de
fiscalização, de coerção
e de punição para quem
desviar
os
dinheiros
públicos e não pode, em
nenhum instante, dizer
que não completou uma
obra, que não realizou
uma tarefa, porque os
recursos
podem
ser
desviados.
O
SR.
VIVALDO
LIMA: – Quer dizer
que
a
indústria
da
sêca pediu pelo menos
concordata?
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O
SR.
DIX-HUIT
ROSADO: – Tenho a
impressão de que está
quase falida.
O
Govêrno
tem
possibilidades
de
fiscalização e contrôle. O
de que precisa é levar seus
elementos, que lá já
existem, e desdobrar-se
em tal velocidade que
possa
alcançar
os
nordestinos com vida.

Sr.
Presidente,
agradeço a V. Ex.ª ter-me
concedido
o
tempo
necessário para minha
pequena exposição e faço
votos que ela sirva ao
Govêrno não como uma
advertência e sim, como
um apêlo ou rôgo, em favor
do
meu
sofrido
e
amargurado povo. (Muito
bem!
Muito
bem!
Palmas.)

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATO DA DIRETORA DO
PESSOAL

ficação

para

promoção:

"Indeferido por falta de
amparo legal. o servidor

A Diretoria do Pessoal
exarou

o

seguinte

despacho no DP-247-66
em que Oscar Luiz de
Azevedo,
Portaria,

Auxiliar
PL-9,

reconsideração

de

requereu fora do prazo
previsto no art. 122, § 2º
da Resolução nº 6-60".
Diretoria do Pessoal, ...

solicita de maio de 1966. – Maria

por

se do Carmo Rondon Ribeiro

julgar preterido na classi- Saraiva, Diretora.
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Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiros

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, as dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

SUPLENTES

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Ruy Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domiclo Gondim

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

ARENA
TITULARES

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas.

SUPLENTES

Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

ARENA
TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça

MDB
Arão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

MDB
Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE
(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

TITULARES
José Leite
Arnon de Melo
Dix-Ruit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Sousa.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

ARENA

Attilio Fontana
Diz-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

TITULARES

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões. Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

SUPLENTES
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira
MDB
Adalberto Sena
Artur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 57

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO
DE VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas
destinadas à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às
21 horas e 30 minutos;
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26
de maio a pauta constante da relação anexa.
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro Moura
Andrade, Presidente do Senado Federal.
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS
Dia 11 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65 na Câmara e
nº 27-65 no Senado, que regulamenta o pagamento referente
à cota de que trata o art. 26 da Constituição Federal e dá
outras providências;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65 na Câmara e
nº 222-65 no Senado, que isenta de quaisquer tributos as
embarcações de até uma tonelada;
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65 na Câmara
e número 221-65 no Senado, que dispõe novas atribuições da
Comissão de Marinha Mercante e dá outras providências;

Em 11 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º
Ao Projeto de Lei nº 2.511-B-65, na Câmara e nº 2763, no Senado, que regulamenta o pagamento
referente à cota de que trata o art. 25 da Constituição
Federal (veto total);
2º
Ao Projeto de Lei nº 3.141-B-65, na Câmara e nº 22165, no Senado, que dispõe sôbre as novas atribuições
da Comissão de Marinha Mercante e do Conselho
Superior do Trabalho Marítimo e dá outras
providências (veto parcial);
3º
Ao Projeto de Lei nº 2.595-B-65, na Câmara e nº 22265, no Senado, que isenta de quaisquer tributos as
embarcações de até uma tonelada (veto total).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3

Veto
1º
2º
3º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Art. 3º e seu parágrafo.
Totalidade do projeto.
SESSÃO CONJUNTA

Em 12 de maio de 1966, às 9 horas

Dia 12 de maio:
ORDEM DO DIA
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na
Câmara e nº 140-65 no Senado, que prorroga por 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4, de 1966
(dois) anos o prazo fixado no art. 1º da Lei nº 3.640, de 10 (C.N.), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
de outubro de 1959, que dispõe sôbre os exames de sôbre a concessão de aval do Tesouro Nacional em operação
habilitação para os Auxiliares de Enfermagem e Parteiras de crédito no exterior.
Práticas;
SESSÃO CONJUNTA
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº
3-66 no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias
destinadas ao desenvolvimento econômico e social, ou a
Em 12 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras
providências.
ORDEM DO DIA
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e
nº 112-65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura Vetos presidenciais (totais)
a fazer doação de terreno à Associação Rural de Pedro 1º
Ao Projeto de Lei nº 504-C-63, na Câmara e nº 3-66,
Leopoldo, para construção de seu Parque de Exposição
no Senado, que dispõe sôbre a aplicação das verbas
Agropecuária e Industrial;
orçamentárias
destinadas
ao
desenvolvimento
– vetos (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara
econômico e social, ou a investimentos e das
e nº 75-63 no Senado, que altera a redação do art. 35 do
vinculadas a ajustes bilaterais, e dá outras
Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que estabelece
providências;
as bases de organização dos desportos em todo o País e dá 2º
Ao Projeto de Lei nº 2.019-B-64, na Câmara e nº 140outras providências.
65, no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo
fixado no art. 1º, da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de
Dia 17 de maio:
1959, que dispõe sôbre os exames de habilitação para
– veto (parcial ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.),
os Auxiliares de Enfermagem e Parteiras Práticas;
que reajusta os vencimentos dos servidores civis e 3º
Ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64, na Câmara e nº 112militares, altera as alíquotas dos impostos de renda,
65, no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura
importação, consumo e sêlo e a quota de previdência
a fazer doação de terreno à Associação Rural de
social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas de
Pedro Leopoldo, para construção de seu Parque de
salário e dá outras providências;
Exposição Agropecuária e Industrial;
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Ao Projeto de Lei nº 75-83, no Senado e nº 2.467-B-64, na Câmara, que
altera a redação do art. 35, do Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941,
que estabelece as bases de organização dos desportos em todo o País, e dá
outras providências.

Maio de 1966
EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4

Veto
1º
2º
3º
4º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
SESSÃO CONJUNTA
Em 16 de maio de 1966, às 21 horas

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5, de 1966 (C.N.), de iniciativa do
Presidente da República, que organiza a Justiça Federal de Primeira Instância dá
outras providências.
SESSÃO CONJUNTA
Em 17 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 13/65 (C.N.), que reajusta os
vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas dos impostos de
renda, importação, consumo e sêlo e da quota de previdência social, unifica
contribuições baseadas nas fôlhas de salário e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6
7

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 15.
§ 2º do art. 17.
Art. 21 e seus parágrafos.
§ 1º do art. 24.
Alínea "a" do § 2º do art. 24.
Art. 39.
Art. 40.
MENSAGEM
Nº 8, DE 1966
(Nº DE ORIGEM: 227)

Excelentíssimos Senhores Membros
do Congresso Nacional.
Na forma do § 3º do art. 5º do Ato
!Institucional nº 2, tenho a honra de
submeter à deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos dos Ministros da Indústria e do
Comércio, Relações Exteriores, Fazenda,
Agricultura, Planejamento e Coordenação
Econômica, o incluso Projeto de Lei que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com
o exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio
Exterior
e
dá
outras
providências.
Brasília, 10 de maio de 1966. – II.
Castello Branco.
PROJETO DE LEI Nº 7, DE 1966 (C.N.)
Dispõe
sôbre
o
intercâmbio
comercial com o exterior, cria o Conselho
Nacional do Comércio Exterior e dá
providências.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR
Art. 1º É criado o Conselho Nacional
do Comércio Exterior (CONCEX), com a
atribuição de formular a política de
comércio exterior, bem como determinar,
orientar e coordenar a execução das
medidas necessárias à expansão das
transações comerciais com o exterior.

Art. 2º Compete ao Conselho
Nacional do Comércio Exterior, ouvido,
nas deliberações relacionadas com a Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o
Conselho Monetário Nacional:
I – Traçar as diretrizes da politica de
comércio exterior.
II – Adotar medidas de contrôle das
operações do comércio exterior, quando
necessárias ao interêsse nacional.
III – Pronunciar-se sôbre a
conveniência da participação do Brasil em
acôrdos ou convênios internacionais
relacionados com o comércio exterior.
IV – Formular as diretrizes básicas a
serem obedecidas na política de
financiamento da exportação.
Art. 3º Compete, privativamente,
ao Conselho Nacional do Comércio
Exterior.
I – Baixar as normas necessárias à
implementação da política de comércio
exterior, assim como orientar e coordenar
a sua expansão.
II – Modificar, suspender ou suprimir
exigências
administrativas
ou
regulamentares, com a finalidade de
facilitar e estimular a exportação, bem
como disciplinar e reduzir os custos da
fiscalização.
III – Decidir sôbre normas, critérios
e sistemas de classificação comercial
dos produtos objetos do comércio
exterior.
IV – Estabelecer normas para a
fiscalização de embarques e dispôr sôbre
a respectiva execução, com vistas à
redução de custas.
V – Traçar a orientação a seguir nas
negociações de acôrdos internacionais
relacionados
com
o
comércio

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre ................
Ano .........................

Cr$
Cr$

Capital e Interior
50,00
96,00

Exterior
Ano .........................

FUNCIONÁRIOS

Semestre ................
Ano .........................

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior
Cr$

136,00

Ano .........................

Cr$

108,00

– Executadas as para o exterior, que seria sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência a remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
exterior e acompanhar a sua execução.
Art. 4º Compete, ainda, ao Conselho.
I – Recomendar diretrizes que
articulem o exercício do instrumento
aduaneiro com os objetivos gerais da
política de comércio exterior, observado o
interêsse e a evolução das atividades
industriais e agrícolas.
II – Opinar, junto aos órgãos
competentes, sôbre fretes dos transportes
internacionais, bem como sôbre política
portuária.
III – Estabelecer as bases da política
de seguros no comércio exterior.
IV – Recomendar medidas tendentes
a amparar produções exportáveis,
considerando a situação específica dos
diversos setores da exportação, bem
como razões estruturais, conjunturais ou
circunstanciais que afetem negativamente
aquelas produções.
V – Sugerir medidas cambiais,
monetárias e fiscais que se recomendem
do ponto de vista do intercâmbio com o
exterior.
VI – Opinar sôbre a concessão do
regime de Entrepostos, Áreas Livres,
Zonas Francas e Portos Livres, com
vistas a atender às conveniências da
política de comércio exterior.
VII – Acompanhar e promover
estudos sôbre a política comercial
formulada por organismos internacionais
e sôbre a política aplicada por outros
países ou agrupamentos regionais, que
possam interessar à economia nacional.
VIII – Opinar sôbre projetos de lei e
quaisquer outras medidas que se
relacionem com o comércio exterior.
Art. 5º Na formulação e execução da
política de comércio exterior serão
considerados, entre outros, os seguintes
objetivos principais:
I – A criação de condições internas
capazes de conferir maior capacidade
competitiva aos produtos brasileiros no
exterior.
II – A crescente diversificação da
pauta
de
produtos
exportáveis,
especialmente através de estímulos apro-

priados à exportação de produtos
industriais.
III – A ampliação de mercados
externos, quer mediante incentivos à
penetração de novos produtos em
mercados tradicionais, quer através da
conquista de novos mercados.
IV – A preservação do suprimento
regular, à economia nacional, de
matérias-primas, produtos intermediários
bens
de
capital
necessários
ao
desenvolvimento econômico do País.
Art. 6º O Conselho Nacional do
Comércio Exterior será presidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e
integrado pelos seguintes membros:
– Ministro das Relações Exteriores
ou seu representante.
– Ministro do Planejamento e da
Coordenação
Econômica
ou
seu
representante.
– Ministro da Fazenda ou seu
representante.
– Ministro da Agricultura ou seu
representante.
– Diretor do Banco Central da
República do Brasil.
– Presidente da Comissão de
Marinha Mercante.
– Diretor da Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S.A.
– Presidente do Conselho de Política
Aduaneira
– Três (3) representantes da
iniciativa privada, indicados em lista
tríplice por entidades empresariais, e
designados pelo Ministro da Indústria e do
Comércio.
§ 1º Em suas faltas ou impedimentos
como Presidente do Conselho, o Ministro
da Indústria e do Comércio será
substituído pelo Ministro das Relações
Exteriores e na ausência dêste, pelo
Ministro
do
Planejamento
e
da
Coordenação Econômica.
§ 2º O Presidente do Conselho
poderá solicitar a presença de titulares de
outros órgãos, quando necessário, nas
reuniões em que houver decisões sôbre
assuntos de interêsse do setor respectivo.
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Art. 7º As Comissões ou Grupos
existentes, de natureza executiva ou
consultiva, que tratam de assuntos
específicos do comércio exterior ficam
subordinados às normas e diretrizes do
Conselho Nacional do Comércio Exterior.
Parágrafo único. É o Conselho
autorizado a constituir outras comissões
ou grupos a que se refere êste artigo,
sempre que conveniente ao cumprimento
dos objetivos da presente lei.
Art. 8º A Carteira de Comércio
Exterior funcionará como Secretaria Geral
do Conselho Nacional do Comércio
Exterior, incumbindo-lhe, além das
atribuições previstas do Capítulo II:
a) preparar os trabalhos e expedientes
para deliberação do Conselho bem como
elaborar estudos técnicos referentes à
matéria de competência do Conselho, ou
por êste solicitados;
b) superintender as providências
administrativas
e
exercer
outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Regulamento.
§ 1º Será criado, na Carteira de
Comércio Exterior, um setor técnico de
estudos, planejamento e coordenação,
incumbido da promoção das tarefas a que
se refere o presente artigo.
§ 2º Os órgãos representados no
Conselho prestarão tôda a colaboração
que lhes fôr solicitada, na conformidade
dos objetivos desta lei, devendo ainda
complementar, no âmbito de suas
atribuições, os trabalhos e tarefas da
Secretaria Geral.
Art. 9º O setor de estudos,
planejamento
e
coordenação
será
integrado por servidores da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.
A.
funcionários
públicos
federais,
autárquicos e de Emprêsas de Economia
Mista, requisitados, mantidos todos os
direitos e vantagens dos respectivos
cargos na repartição de origem ou
pessoal contratado na forma da legislação
em vigor.
Parágrafo único. A requisição a que
se refere êste artigo será feita pelo
Presidente do Conselho, por solicitação
do Diretor da Carteira de Comércio
Exterior, diretamente ao titular do órgão a
que pertença o requisitado.
Art. 10. Os serviços da Carteira de
Comércio Exterior serão objeto de
contrato entre o Tesouro Nacional e o
Banco do Brasil S. A.
Art. 11. O funcionamento do Conselho
e as atribuições dos seus membros, bem
como da Secretaria-Geral serão indicados
no Regulamento desta lei.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS
Art. 12. A Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S. A. atuará,
no âmbito interno como órgão executivo
principal das normas, diretrizes e
decisões do Conselho.
Art. 13. O artigo 2º da Lei número
2.145, de 29 de dezembro de 1953,
passará a ter a seguinte redação:
"...Art. 2º Compete à CACEX
observadas as decisões, normas e
critérios, estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
I – Emitir licença de exportação e
importação, cuja exigência será limitada
aos casos impostos pelo interêsse
nacional.
II
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos medidas, classificação, qualidade e
tipos, declarados nas operações de
exportarão,
diretamente
ou
em
colaboração com quaisquer outros órgãos
governamentais.
III
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, qualidade e tipos nas
operações de importação, respeitadas as
atribuições e competência das repartições
aduaneiras.
IV – Financiar a exportação e a
produção para exportação de produ-
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tos industriais, quando necessário,
adquirir ou financiar estoques de outros
produtos exportáveis.
V – Adquirir ou financiar produtos de
importação necessários ao abastecimento
do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques
reguladores, sempre que o comércio
importador não tenha condições de fazêlo de forma satisfatória.
VI – Colaborar, com o órgão
competente, na aplicação do regime de
similaridade do mecanismo do "drawbark".
VII – Elaborar, em cooperação com
os órgãos do Ministério da Fazenda, as
estáticas do comércio exterior.
VIII – Executar quaisquer outras
medidas que lhe forem atribuídas".
Art. 14. Ao Ministério das Relações
Exteriores caberá a execução, no âmbito
externo, da política de comércio exterior
estabelecida pelo Conselho.
Parágrafo único. As repartições
Diplomáticas e Consulados, as Autarquias
e Sociedades de Economia Mista no
exterior, trabalharão coordenadamente
fornecendo
ao
Conselho
tôda
a
colaboração e as informações necessárias.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS, FORMALIDADES E
PROCEDIMENTOS
Art. 15. É obrigatório o registro do
exportador, na CACEX, nos têrmos da Lei
nº 4.557, de 19 de dezembro de 1964,
salvo nos casos a que se referem os itens
d, e, g e h, do art. 18 e outros a critério do
Conselho, que baixará instruções a
respeito.
Parágrafo único. O registro de
exportador na CACEX é válido para todos
os fins necessários, no processamento da
exportação.
Art. 16. Fica o Conselho autorizado a
orientar, disciplinar ou modificar a
marcação de volumes que contenham
produtos
destinados
à
exportação,
regulada pela Lei nº 4.557, de 10 de
dezembro de 1964, desde que para facilitar
e simplificar operações de exportação.
Art. 17. Os produtos agrícolas,
pecuários, matérias-primas minerais e
pedras preciosas destinados à exportação
deverão ser classificados, padronizados
ou avaliados, prèviamente, quando assim
o exigir o interêsse nacional, observado o
disposto no artigo 18.
Art. 18. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior baixará os atos
necessários à máxima simplificação e
redução de exigências de papéis e trâmites
no processamento das operações de
exportação e deverá tambem, de imediato,
promover, definir e regular;
a) a determinação dos produtos a
que se refere o art. 17 destinados à
exportação que devam ser prèviamente
classificados, padronizados ou avaliados,
bem como as normas e critérios a serem
adotados e o sistema de fiscalização e
certificação;
b) a fiscalização de embarques, por
qualquer via, e as medidas que visem a
sua unificação, orientação e disciplina;
c) a seleção, ouvidos os órgãos
competentes, dos portos e postos de
fronteiras aptos a realizarem exportações,
para os fins do item anterior;
d) a remessa de amostras e
pequenas encomendas e as normas
disciplinadoras de seu embarque;
e) a exportação, por qualquer via de
mercadorias destinadas exclusivamente
ao consumo ou ao uso dos órgãos oficiais
brasileiros no exterior, organismos
internacionais
e
represeretações
diplomáticas de outros países em
território estrangeiro, bem como para o
seu respectivo pessoal;
f) o exercício das atividades das
organizações comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de sociedades,
associações, consórcios, comissárias, ou
qualquer outra, inclusive órgãos de
classe;

g) a remessa para o exterior de
produtos e materiais destinados à análise
de laboratórios de produção industrial e
recuperação; de projetos, plantas e
desenhos industriais de instalações e de
material de propaganda e comercial e
turística;
h) a venda de produtos nacionais ou
nacionalizados a pessoas que estejam
saindo do País, mediante entrega na
embarcação, aeronave ou fronteira.
§ 1º Na classificação, padronização
e avaliação, a que se refere o item a,
dêste artigo, ter-se-á em vista tipos
comerciais definidos e adequados às
exigências
internacionais
e
às
conveniências da política de exportação.
§ 2º Na exposição de produtos
primários sujeitos à classificação, o
exportador
deverá
declarar
as
características do produto, na forma que
dispuser o Conselho, o que será
comprovada quando da fiscalização do
seu e embarque.
§ 3º O Conselho determinará o
procedimento a ser seguido, nos casos
em que o importador estrangeiro exigir do
exportador brasileiro certificado ou
declaração específica de classificação,
avaliação ou padronização.
Art. 19. Ficam transferidos para o
Conselho Nacional do Comércio Exterior
as atribuições previstas no item III, do
artigo 2º, da Lei Delegada nº 5, de 26 de
setembro de 1962; no artigo 51 e seu
parágrafo único, da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964: no artigo 15, da
Lei nº 1.184, de 30 de agôsto de 1950,
que modificação a alínea b do artigo 6º da
Lei nº 36, de 8 de setembro de 1977; e no
Decreto-lei nº 9.620, de 21 de agôsto de
1946, que modificou o Decreto-lei nº
1.117, de 24 de fevereiro de 1939.
Art. 20. A criação ou manutenção, na
exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, contrôles, diretos
ou indiretos, por parte dos órgãos da
Administração Federal, fica sujeito à
prévia aprovação do Conselho Nacional
do Comércio Exterior.
Art. 21. Nenhuma importação ou
comercialização será feita sob o regime
de monopólio exclusivo, por órgãos de
administração central, descentralizada,
paraestatal e sociedades de economia
mista, exceção feita nas para os casos de
petróleo e seus derivados do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
Art. 22. As operações de exportação,
"draw-back", franquia temporária, trânsito,
reexportação, baldeação, e cabotagem de
qualquer
mercadoria
poderão
ser
processadas, em todos os seus trâmites
junto aos órgãos competentes, pelos
próprias interessados, diretamente ou por
intermédio
de
representantes,
organizados e devidamente credenciados,
sendo facultativo o recurso aos serviços
de despachantes aduaneiros.
§ 1º A remuneração dos serviços dos
despachantes
aduaneiros,
quando
solicitados,
será
livremente
convencionados entre os interessados,
revertendo integralmente em benefício do
despachante que os executar, e não
poderá ser cobrada, em nenhuma
hipótese, através dos serviços das
repartições aduaneiras.
§ 2º Salvo previsto no parágrafo
anterior,
nenhum
outro
tipo
de
remuneração será cobrado, a qualquer
título, pelos serviços do despachante
aduaneiro.
§
3º
A
contribuição
dos
despachantes
aduaneiros
ao
seu
Sindicato será livremente fixada pelos
profissionais associados.
Art. 23. E' vedada a interferência de
despachantes estaduais nas operações a
que se refere o artigo 22.
Art.
24.
As
mercadorias
de
exportações para pronto embarque
poderão ser prèviamente depositadas na
área interna do porto, de modo a permitir
melhor e mais rápida fiscalizarão e
conferência, fácil processamento de
despacho e maior velocidade às operações
de carregamento das embarcações.
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Art. 25. O Poder Executivo,
disciplinará:
a) o uso de armazéns internos e
páteos da faixa de cais, tendo em vista o
cumprimento do artigo anterior e para
possibilitar o depósito simultâneo, em
uma mesma área intensa, de mercadorias
de exportação para pronto embarque e de
importação;
b) o tráfego, desembaraço nas
repartições, exigências para operações e
movimentação das embarcações e
aeronaves nos portos e aeroportos do
País, tendo em vista facilitar a tramitação
e eliminar exigência desnecessárias.
Art. 26. As mercadorias depositadas
nos
armazéns,
páteos
e
áreas
alfandegadas, para efeito de fiscalização
de
embarques,
estarão
sujeitas
ùnicamente às despesas cobradas nos
embarques diretos.
Art. 27. As mercadorias destinadas à
exportação e depositadas nos armazéns
internos ou externos, páteos, pontes ou
depósitos, poderão ser dispensadas do
pagamento das taxas relativas à
armazenagem, pelo prazo de até 15 dias,
na forma do que dispuzer o Poder
Executivo.
Art. 28. Em todos os portos nacionais
e postos de embarques selecionados de
acôrdo com o item c, do artigo 18, haverá
um "Setor de Exportação" onde ficarão
centralizados todos os serviços dos
diferentes órgãos.
§ 1º Os serviços necessários a
exportação para tôdas as repartições,
funcionarão em horário corrido, inclusive
domingos e feriados, durante 24 horas
ininterruptas, em turnos.
§ 2º Tendo em vista e peculiaridade
de cada pôrto ou pôsto de embarque e o
movimento de embarcações ou veículos o
horário poderá ser reduzido.
§ 3º Os serviços portuários e de
armazenagem
ficam
obrigados
a
assegurar as condições de operações
necessárias ao cumprimento do previsto
neste artigo.
Art. 29. A execução de qualquer
mercadoria realizada por via postal, aérea
ou terrestre obedecerá, no que couber, às
normas constantes da presente lei.
Art. 30. A utilização da capatazia e
de estiva ou dos operadores portuários
resultantes da fusão dessas duas
categorias, prevista no artigo 21, do
Decreto-lei nº 5, de 5 de abril de 1966, ou
serviços equivalentes, para o embarque
de qualquer mercadoria destinada a
exportação,
será
remunerada,
por
produção, rigorosamente em função do
serviço efetivamente prestado, vedada a
cobrança de qualquer outro gravame,
inclusive adicionais não previstos em
lei.
Art.
31.
As
embarcações
procedentes do exterior serão visitadas
nos portos pelas autoridades marítimas
de Saúde, Polícia Marítima e Alfândega,
nos fundeadores, no cais, ou ainda,
quando demandando o cais de atracação,
de modo a facilitar, ao máximo, a
liberação das embarcações, permitindo
imediato início das operações de carga ou
descarga das mercadorias e de
desembarque
ou
embarques
de
passageiros.
Art. 32. A visita de autoridade de
Saúde será dispensada sempre que a
autoridade do pôrto receber, via rádio, do
comandante
da
embarcação,
e
informações satisfatórias quanto ao
estado sanitário a bordo e tiver, por
qualquer via autorizado a "livre prática".
Parágrafo único. A visita de saúde,
quando necessária, será realizada de
conformidade com os compromissos
assumidos pelo Brasil no Regulamento
Sanitário Internacional, que estiver em
vigor, aprovado pela Assembléia Mundial
de Saúde, da Organização Mundial de
Saúde.
Art. 33. As visitas das autoridades
mencionadas no artigo 31 serão feitas:
a) em qualquer hora do dia ou da
noite e em qualquer dia da semana,
inclusive domingos e feriados;
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b) obedecendo, em princípio, à
ordem do dia cronológica de chegada ao
pôrto, considerando-se para êsse fim,
quando fôr o caso, o fundeio na barra;
c) em conjunto, de modo a reduzir ao
mínimo a interdição da embarcação.
Art. 34. O Poder Executivo baixará
os atos necessários relativos à orientação
e disciplina:
a) da constituição de turmas de
visitas, tendo em vista a peculiariedade
de cada pôrto e o movimento de
embarcações nos diferentes portos;
b) dos casos possíveis de visitas
prioritárias as embarcações.
Art. 35. O desembaraço e o
despacho das embarcações de qualquer
bandeira, procedente de ou destinadas a
portos nacionais ou estrangeiros, bem
como o afretamento, a compra ou venda
de embarcações, a corretagem de
seguros marítimos e engajamento de
mercadorias, independem da interferência
de corretores de navios.
Art. 36. Fica o Poder Executivo
autorizado a defenir, regular e conceder o
regime de Entreposto, Área Livre, Pôrto
Livre e Zona Franca, com vistas a atender
às conveniências da política de comércio
exterior.
CAPÍTULO IV
DOS ARMAZENS GERAIS
ALFANDEGADOS
Art. 37. O Ministro da Fazenda poderá
autorizar, às pessoas jurídicas que
funcionarem como emprêsas de armazéns
gerais,
a
operar
unidades
de
armazenamento, ensilagem e frigorificagem,
como armazéns gerais alfandegados,
observadas as condições de segurança
técnica e financeira e de resguardar aos
interêsses fiscais, nas condições que
dispuzer o Regulamento da presente Lei.
Art. 38. A investidura nos cargos de
fiel ou gerente do armazém geral
alfandegado
sòmente
poderá
ser
efetuada após autorização da repartição
alfandegária com jurisdição local o
mesmo fiel ou gerente seja responsável.
Art. 39. O desembaraço alfandegário
para transporte e depósito em armazém
geral alfandegado poderá ser processado
sem o recolhimento imediato dos tributos
devidos
na
importação,
conforme
dispuzer o Poder Executivo.
Art. 40. As mercadorias importadas e
depositadas
em
armazéns
gerais
alfandegados poderão ser mantidas em
depósitos durante o prazo a ser
estabelecido em Regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo as mercadorias
importadas poderão:
I – Ser entregues ao consumo
interno, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas as
exigências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros.
II – Ser devolvidas ao país de
origem, ou ser reexportada para qualquer
outro destino, total ou parcialmente, de
uma só vez ou em lotes ou parcelas,
independentemente de tributos.
Art. 41. O depósito em armazéns
gerais alfandegados de mercadorias
destinadas a exportação será feito após
cumpridas as formalidades a serem
previstas em regulamento, excetuados,
entretanto, o recolhimento prévio de
tributos, porventura devido.
Parágrafo único. As mercadorias
depositadas nos têrmos do presente artigo
poderão, a qualquer tempo, ser embarcadas
para a exportação, desde que o exportador
pague os tributos devidos e cumpra as
disposições cambiais inerentes à operação.
Art. 42. Será da responsabilidade
da emprêsa proprietária do armazém
geral alfandegado o transporte das
mercadorias importadas, destinadas a
depósito no armazém ou das mercadorias
exportáveis procedentes do armazém,
entre êle e o pôrto ou o pôsto
de desembarque ou embarque, sal-
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vo se o transporte fôr feito por estradas
de ferro.
§ 1º O extravio da mercadoria
durante o transporte importará em
imediato vencimento dos impostos e
taxas devidos pela mercadoria importada
ou exportada devendo a emprêsa
proprietária
do
armazém
geral
alfandegado
recolher
a
respectiva
importância no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, assegurado seu direito
regressivo contra o transportador.
§
2º
Os
importadores
ou
exportadores, conforme o caso, serão
solidàriamente responsáveis com as
obrigações caracterizadas neste artigo,
em relação ao Fisco.
Art. 43. As emprêsas que operarem
armazéns gerais alfandegados poderão
firmar contratos de correspondência
comercial com entidades assemelhadas,
localizadas no exterior.
§ 1º Em virtude dos contratos a que
se refere êste artigo, poderão os
armazéns gerais alfandegados receber a
depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depósito e
warrants emitidos em moeda estrangeira,
ou documentos assemelhados, conforme
a legislação de cada país, cuja
transferência o credor respectivo, se
houver, tenha autorizado.
§ 2º Poderá ademais, o armazém
geral alfandegado, quando se tratar de
mercadorias destinadas a exportação
emitir recibo de depósitos e warrants em
moeda
estrangeira
transferíveis
a
entidades assemelhadas com que
mantenha contratos de correspondência
comercial, sòmente embarcando a
mercadoria assim garantida, com prévio
assentimento do credor interno, se
houver.
Art. 44. O Poder Executivo fixará
limite do valor declarado nas mercadorias
que poderão ser recebidas sob a guarda
dos armazéns gerais alfandegados, com
emissão de recibos de depósitos e
warrants, em função do capital registrado,
bem como as condições em que poderá
ser elevado.
Art. 45. As emprêsas de armazém
geral que obtenham o licenciamento de
armazéns gerais alfendegados não
poderão imobilizar recursos, por período
superior a um ano, em bens ou valores
que não sejam os destinados a seu objeto
social, salvo se o fizerem em títulos da
dívida pública federal.
Art. 46. Decorrido o prazo estipulado
no artigo 40, e não retirados, pelo
depositante, as mercadorias depositadas
na forma nele prevista, seja para
colocação no mercado interno, seja para
retôrno ao país de origem, seja para
exportação ou encaminhamento a outros
destinos ou não pagas as tarifas de
armazenagem geral e os serviços
complementares devidos à emprêsa
depositária, a autoridade competente, na
forma
indicada
no
regulamento,
promoverá o leilão públicos das mesmas,
alienando-as, à vista por preço nunca
inferior aos impostos devidos.
§ 1º Desde que coberto o crédito do
Fisco a emprêsa de armazém geral que
promover o leilão poderá concretizá-lo
pelo lance que alcançar.
§ 2º Do montante recebido deverão
ser:
a) pagas as despesas de leilão,
deduzidos o crédito da depositária e
prestadora de serviços, os custos
financeiros e impostos devidos ao
Govêrno Federal, bem como o principal e
os juros de crédito garantido por warrants;
b) remetidos, ao credor, se houver,
principal e os juros de seu crédito,
expresso através de recibo do depósito
ou de warrant transferido;
c) recolhido o saldo, se houver, ao
Banco do Brasil S. A. à ordem do
depositante.
§ 3º Se a importância do leilão fôr
insuficiente para a cobertura das
despesas previstas no parágrafo anterior,
o Fisco Federal, a emprêsa de arma-

zenagem geral ou o credor por warrants,
poderão acionar o devedor para haver, de
outros bens seus, o ressarcimento a que
fizerem jus.
§ 4º Se o crédito por warrant estiver
garantido por seguro na forma do artigo
49, o direito de orador será exercido
direta e automàticamente pela seguradora
interessada.
Art. 47. Os armazéns gerais
alfandegados não podem introduzir, nas
mercadorias
depositadas,
qualquer
modificação, devendo conservá-las no
mesmo estado em que as recebem,
admitindo-se
tão
sòmente,
sob
a
fiscalização
das
autoridades
competentes, a mudança de embalagens
essencial para que as mercadorias
não se deteriorem ou percam valor
comercial.
Parágrafo único. Os armazéns gerais
não alfandegados podem, mediante
autorização do depositante e do credor,
quando houver, introduzir modificações
nas mercadorias depositadas, a fim de
aumentar-lhes o valor, mas sem lhes
alterar a natureza, cobrando, pelos
serviços que assim realizarem, preços
prèviamente estipulados.
Art. 48. Em nenhuma hipótese, –
poderão
os
armazéns
gerais
alfandegados ser requisitados para fins
militares ou de abastecimento, salvo
estado do sítio, grave comoção intestina,
guerra ou calamidade pública oficialmente
declarada.
Art. 49. O Instituto de Resseguros do
Brasil estabelecerá as condições em que
será autorizada a emissão de apólices de
seguro de warrants, de circulação interna
ou externa, emitidas por armazéns gerais
alfandegados.
Art. 50. O Conselho Monetário
Nacional fixará as normas aplicáveis ao
acesso dos warrants às negociações nas
Bôlsas de Valôres.
Parágrafo
único.
Os
lucros
resultantes da venda de warrants através
de Bolsas de Valores não constituirão
rendimento tributável.
Art. 51. O Banco Central da
República do Brasil poderá autorizar os
bancos, que assim o requererem, a
desconto de warrants e fixará os
requisitos necessários a tanto.
Art. 52. As emissões, aceitas,
transferências, endossos, obrigações,
coobrigações e seguros assumidos não
incidirão em impôsto de sêlo.
Art. 53. As disposições do artigo 7º
da Lei Delegada nº 3, de 26 de setembro
de 1963, aplicam-se também a produtos
industrializados.
Art. 54. Aplica-se aos armazéns
gerais alfandegados o disposto no artigo
70 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de
1965, da Lei Delegada nº 3, de 26 de
setembro de 1963, o Decreto número
1.102, de 21 de novembro de 1903, e
demais
legislação
relativa
à
armazenagem geral no que esta lei não
contrariar.
CAPÍTULO V
DAS ISENÇÕES E INCENTIVOS
Art. 55. Com exceção do impôsto de
exportação, regulado por lei especial,
ficam extintos todos os impostos, taxas,
quotas, emolumentos e contribuições que
incidam especificamente sôbre qualquer
mercadoria destinada à exportação
despachada em qualquer dia, hora e
via.
§ 1º As isenções previstas neste
artigo abrangem também, na exportação:
a) os registros, contratos, guias,
certificados, licenças, declarações e
outros papéis;
b) as contribuições e taxas
específicas de caráter adicional, sôbre
operações
portuárias,
fretes
e
transportes;
c) os serviços extraordinários
a que se refere o Decreto-lei nº 8.663,
de 14 de janeiro de 1946; Decreto-Lei
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nº 9.892, de 26 de setembro de 1946;
Decreto-lei nº 9.890, de 16 de agôsto de
1946;
d) Taxa de Desinfecção de que trata
o Decreto-lei nº 194, de 21 de janeiro de
1938, e o Decreto-lei número 8.911, de 24
janeiro de 1946;
e) Taxa de Inspeção Sanitária
prevista no Decreto-lei nº 921, de 10 de
dezembro de 1938.
§ 2º O disposto no presente artigo
não se aplica às retenções específicas de
natureza cambial que incidem sôbre café
e outros produtos, determinadas pelo
Conselho Monetário Nacional ou pela
extinta Superintendência da Moeda e do
Crédito.
§ 3º A Taxa de Renovação de
Marinha Mercante, extinta na exportação,
será cobrada, na importação da
mercadorias procedentes do exterior à
base de 10% (dez por cento) do frete
líquido.
Art. 56. A isenção do impôsto de
importação configurada como medida de
estímulo à exportação implicará na
isenção da Taxa de Despacho Aduaneiro,
Taxa de Renovação da Marinha
Mercante, Taxa de Recuperação dos
Portos e aquelas que não correspondam
a contraprestação direta de serviço
realizada.
Art. 57. E' livre de emolumento o
visto consular em faturas comerciais
correspondentes
às
exportações
originárias de países que outorgam o
mesmo tratamento às exportações
brasileiras a êles destinadas.
Art. 58. Até o exercício financeiro de
1971, inclusive, as organizações de
exportação a que se refere o item f do
artigo
18,
quando
dedicadas
exclusivamente à venda de produtos
industriais no mercado externo, nas
condições determinadas pelo Conselho,
gozarão de isenção do impôsto de renda,
com vistas a facilitar, no exterior, a
propaganda e promoção comercial,
constituição e organização de escritórios
de
representação,
depósito
filiais,
sucursais ou similares destinado à venda
de produtos nacionais.
Art. 59. O prazo previsto no artigo 5º
da Lei nº 4.663, de 3 de junho de 1965,
no qual as emprêsas poderão deduzir do
lucro sujeito ao impôsto de renda a
parcela correspondente à Exportação de
produtos manufaturados, à estendido
até o exercício financeiro de 1971,
inclusive.
Art. 60. As embarcações marítimas
nacionais
quando
em
linhas
internacionais, bem como as de bandeira
estrangeiras que operarem em portos
nacionais,
realizando
comércio
internacional, poderão ser abastecidas de
combustível, com isenção do pagamento
do impôsto único sôbre combustíveis.
Art. 61. E' criado no Banco
Central da República do Brasil para
aplicação pela CACEX, o "Fundo de
Financiamento a Exportação" (FINEX)
destinado a financiar a exportação e a
produção para exportação de empresas
industriais que desejem iniciar ou
incrementar as vendas externas de seus
produtos,
diretamente
ou
através
de representantes ou organizações
especializadas.
Art. 62. O Fundo será constituído
por:
I – Empréstimos e doações de
entidades nacionais, estrangeiras ou
internacionais;
II – Recursos colocados à disposição
pelo Banco do Brasil S. A.
III – Recursos orçamentários.
IV – O produto integral das multas
previstas nesta lei, bem como vendas de
mercadorias apreendidas.
V – Recursos que lhe forem
destinados de qualquer outra fonte.
Art. 63. O Orçamento Geral da
União consignará,
ao Fundo de
Financiamento à Exportação, dotação
específica a ser fixada anualmente, a
partir do exercício de 1967 e durante,
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mininio,
dez
(10)
exercícios
orçamentários consecutivos.
Parágrafo único. Para os fins dêste
artigo, no exercício de 1966, é o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito de
vinte (20) bilhões de cruzeiros, que será
automàticamente registrado pelo Tribunal
de Contas e distribuído ao Tesouro
Nacional.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art.
64.
Ficam
os
órgãos
responsáveis
pela
fiscalização
de
embarque obrigados a prestarem os mais
amplos esclarecimentos sôbre os direitos
e deveres dos exportadores, bem como
dar a necessária assistência à realização
normal das operações de exportação,
tendo em vista os objetivos da presente
lei.
Art. 65. As repartições aduaneiras
deverão verificar se os dados da Fatura
Comercial são verídicos e coincidem com
os da Nota de importação, convidando o
importador ou despachante autorizado a
fazer a devida correção se observada
divergência, ficando o desembaraço da
mercadoria condicionado ao cumprimento
prévio da diligência, não cabendo
qualquer penalidade por divergência entre
a fatura e do despacho, ressalvadas
as hipóteses previstas nos artigos 33 e
34, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de
1957.
Art. 66. Quando ocorrerem, na
exportação,
erros
ou
omissões
caracterìsticamente sem a intenção de
fraude e que possam ser de imediato
corrigidos, a autoridade responsável pela
fiscalização alertará o exportador e o
orientará sôbre a maneira correta de
proceder.
Art. 67. As fraudes na exportação
caracterizadas de forma inequívoca,
relativos a preços, pesos, medidas,
classificação e qualidade, sujeitam o
exportador isolado ou cumulativamente:
a) multa de 10 (dez) a 20% (vinte por
cento) do valor da mercadoria;
b) proibição de exportar por 6 (seis)
a 12 (doze) meses.
§ 1º Apurada a fraude, o
processo pertinente será encaminhado
à autoridade aduaneira para fins de
aplicação da multa correspondente, se fôr
o caso.
§ 2º Na aplicação do disposto no
parágrafo anterior a autoridade poderá
determinar a retenção da mercadoria até
o pagamento da multa respectiva e
satisfação das demais exigências.
§ 3º A imposição da multa
prevista na alínea a dêste artigo não
excluirá a regularização cambial, quando
devida.
§ 4º Para os efeitos do disposto
no parágrafo anterior a regularização
cambial se efetuará com base na taxa
de câmbio aplicável à operação
correspondente, da data do respectivo
pagamento.
§ 5º Ocorrendo operação ilegítima
de câmbio, a autoridade aduaneira
ouvirá, para instauração do procedimento
fiscal, à fiscalização cambial do Banco
Central da República do Brasil, que
dirá sôbre a procedência dos fatos
encaminhados, no âmbito de sua
competência.
Art. 68. Ocorrendo reincidência,
genérica ou específica, nos casos a que
se refere o artigo 67, será aplicada
isoladamente ou cumulativamente, ao
exportador, as seguintes penalidades:
a) multa de 50 (cinqüenta) a
100% (cem por cento) do valor da
mercadoria;
b) proibição de realizar operações
de crédito de qualquer natureza,
com entidades públicas, autárquicas e
estabelecimentos de crédito de que seja
acionista, o Govêrno Federal, pelo
prazo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro)
meses.
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Parágrafo único. Quando ocorrer
reincidências que caracterizem a má-fé
do exportador, a CACEX poderá
determinar a cassação do seu registro.
Art. 69. Na exportação ou na
tentativa de exportação de mercadorias
de saída proibida do território nacional,
considerando-se como tal aquelas que
assim forem previstas em lei, tratados ou
convenções internacionais firmados pelo
Brasil, o exportador será punido,
cumulativamente, com a multa disposta
no artigo 67, com o confisco da
mercadoria e com a proibição de exportar
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) a 60
(sessenta) meses.
Parágrafo
único.
Ocorrendo
reincidência será cassado definitivamente
o registro de exportador.
Art. 70. As sanções previstas na
alínea b, do artigo 67, na alínea b e
parágrafo único do artigo 68, e no artigo
69 desta Lei, estendem-se a todos os
diretores,
sócios,
gerentes
ou
procuradores responsáveis pela firma
exportadora.
Art. 71. As mercadorias apreendidas
serão vendidas em leilão público, pela
autoridade aduaneira, sendo o produto
respectivo recolhido integralmente ao
Fundo de Financiamento à Exportação, a
que se refere o artigo 61, desta Lei.
Art. 72. Quando a fraude, na
exportação, referir-se à classificação da
mercadoria, e resultar de ato, certificado
ou atestado emitido por Bôlsa de
Mercadorias, Associações, órgãos de
classe ou outros congêneres, serão
aplicadas às entidades, isolada ou
cumulativamente, e sem prejuízo das
sanções imponiveis ao exportador:
a) multa não inferior a 100 (cem)
vêzes o maior salário-minimo vigente
no País, à data em que praticado o ato
ou emitido documento irregular ou
fraudado;
b) suspensão de sua atribuição como
órgão classificador por período não
inferior a 12 (doze) meses.
Parágrafo único. Ao classificador,
pessoa física, responsável pelo ato,
certificado ou atestado irregular ou
fraudado, serão aplicadas as seguintes
sanções, sem prejuízo das imponíveis ao
órgão a que servir:
a) suspensão do exercício da função
de classificador, por período não inferior a
12 (doze) meses;
b) cassação definitiva do exercício
da função de classificador, nas operações
de comércio exterior.
Art. 73. A imposição das penalidades
de que tratam os artigos 67, 68 e 69 não
excluirá, quando verificada a ocorrência
de ilícito penal, a apuração da
responsabilidade
criminal
dos
que
intervierem na operação considerada
irregular ou fraudulenta.
Art. 74. As sanções previstas nos
artigos 67 e 68 também serão impostas
ao exportador que:
a)
deixar
de
efetuar
as
vendas contratadas no exterior, sem
justificativa;
b) fizer entrega, ao comprador
estrangeiro,
de
mercadorias
em
desacôrdo com as obrigações contratuais
assumidas com o adquirente.
Art.
75.
As
penalidades
administrativas a que se referem os
artigos 67, 68, 69, 72 e 74, serão
procedidas e julgadas pela CACEX
cabendo recurso sem efeito suspensivo
para o Ministro da indústria e do
Comércio.
Parágrafo único. Nos casos previstos
nesta Lei, sempre que a autoridade
aduaneira tiver de aplicar multas,
será obrigatória a prévia audiência da
CACEX.
Art.
76.
Não
constituirão,
irregularidade ou fraude, as variações
para mais ou para menos, não superiores
a 10% (dez por cento), quanto ao
preçosegundo norma definida, pelo
Congresso Nacional do Comércio Exterior
e de 5% (cinco por cento) quanto ao

peso ou quantidade da mercadoria, desde
que não ocorram concomitantemente.
Art. 77. Caso a infração ou
irregularidade
na
exportação
seja
verificada no porto de destino e por
qualquer meio, o processo para a
imposição das penalidades previstas
nesta lei será iniciado e instaurado com
base nos elementos relacionados com a o
desembarque das mercadorias no
exterior.
Art. 78. Os armazéns gerais
alfandegados
que
infringirem
os
dispositivos legais que regem o seu
funcionamento, ou causarem danos fiscais
à Fazenda Nacional, ficarão sujeitos às
seguintes
penalidades,
conforme
a
gravidade e o montante da fraude:
a) multa até o triplo do valor da
mercadoria envolvida no processamento
que der margem às penalidades;
b) cassação definitiva da licença.
§ 1º Tais penalidades serão
aplicadas pelo Ministério da Fazenda.
§ 2º Aplicação das mesmas
penalidades não exclui a obrigação de a
parte penalizada repor à Fazenda
Nacional o dano financeiro causado.
Art. 79. As multas impostas e outros
quaisquer
valôres
resultantes
das
sanções previstas nesta Lei serão
integralmente recolhidos ao Fundo de
Financiamento à Exportação a que se
refere o artigo 61.
Art. 80. Os funcionários públicos e de
autarquias e sociedades de economista
mista que concorrerem para realização de
fraude, por ação ou omissão, incorrerão,
sem prejuízo da ação penal cabível, nas
penas previstas na Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1962.
Art. 81. Aos infratores serão
assegurados,
no
processo,
ampla
oportunidade de defesa, na forma e nos
prazos que forem fixados no regulamento
desta lei.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 82. Compete ao Poder
Executivo, através da Comissão de
Marinha
Mercante,
autoriza
o
funcionamento e outorgar linhas às
emprêsas de navegação e cabotagem:
fluvial e lacustre que possuem as
seguintes condições, cumulativamente:
a) idoneidade condições técnicas e
financeiras para realizar os serviços a que
se propõe;
b) realização de serviço regular,
explorado em bases rentáveis;
c)
utilização
de
embarcações
adequadas ao serviço.
Art. 83. As emprêsas que explorarem
os serviços de navegação a que se refere
o artigo anterior, terão obrigatòriamente o
capital mínimo realizado, bastante para
atender as necessidades básicas de
instalação e funcionamento e para
comprar embarcações adequadas aos
seus objetivos, dentro das condições
prèviamente estabelecidas pela Comissão
de Marinha Mercante.
Art. 84. As emprêsas autorizadas a
funcionar na forma dos artigos 82 e 83
farão prova, no prazo de 18 (dezoito)
meses de regular exercício de suas
atividades, sob pena de ser declarada a
caducidade da autorização.
Parágrafo único. Às emprêsas de
navegação já existentes é concedida o
prazo de 1 (um) ano para que se
enquadrem de acôrdo com as exigências
desta lei.
Art. 85. O Instituto Nacional do Pinho
e o Instituto Nacional do Mate passam à
jurisdição do Ministério da Agricultura.
Art. 86. Fica o Poder Executivo
autorizado a criar, no Ministério da
indústria e do Comércio, em substituição
ao Instituto Brasileiro do Sal, uma
Comissão Executiva com a atribuição de
formular, orientar e coordenar a execução
da política do sal.
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Parágrafo único. O Poder Executivo
baixará todos os atos necessários para:
I – A constituição, organizarão,
funcionamento
e
competência
da
Comissão.
II – A reformulação da politica do sal,
tendo
em
vista
a
recuperação,
modernização e expansão da indústria
salineira, em consonância com o
processo de desenvolvimento econômico
do País.
III – A transferência do pessoal do
Instituto Brasileiro do Sal para o Ministério
da Indústria e do Comércio ou Autarquias
a êle jurisdicionadas, bem como para
aquelas a que se refere o artigo 85, da
presente lei, de acôrdo com as
necessidades dos serviços, assegurados
todos os direitos e vantagens.
Art. 87. Fica transferido para o
Ministério da Indústria e do Comércio o
patrimônio do Instituto Brasileiro do Sal,
inclusive os saldos e os créditos de
qualquer natureza existentes na data da
sua extinção, nos têrmos do artigo
anterior.
§ 1º Os saldos e créditos a que se
refere
o
presente
artigo
serão
relacionados e aplicados pelo Ministério,
da Indústria e do Comércio, na
conformidade de plano aprovado pelo
Poder Executivo.
§ 2º As taxas arrecadas pelo Instituto
Brasileiro do Sal nos têrmos da legislação
vigente, poderão continuar a ser
cobradas, após a sua extinção, pela
Comissão
Executiva,
pelo
prazo
determinado pelo Poder Executivo.
Art. 88. À política de exportação do
café e ao contrôle dela resultante serão
aplicadas as disposições da presente lei
que não colidem com a legislação,
normas e regulamentos em vigor nem
com as atribuições específicas do Instituto
Brasileiro do Café.
Parágrafo único. Na forma deste art.,
as disposições contidas na presente lei
sôbre simplificação de formalidades
administrativas e processamentos, bem
como as isenções de tributos e taxas,
sòmente serão aplicáveis ao café, no que
couber a partir da vigência do "Esquema
Financeiro e Regulamento de Embarques
pia Safra 1966-1967".
Art. 89. O Orçamento Geral da União
consignará anualmente, a partir do
exercício de 1967, dotação específica
para:
I – O funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
II – O Fundo Federal Agropecuário, a
título de "contribuição especial" destinada
à
melhoria
funcionamento
e
reaparelhamento dos serviços técnicos de
classificação, inspeção e desinfecção
sanitária, relativos aos produtos de
origem vegetal e animal.
§ 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, no exercício de 1966,
crédito especial de Cr$ 1.500.000.000
(um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros), sendo:
a) Cr$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de cruzeiros) destinados à
instalação e funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior;
b) Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de
cruzeiros) para o Fundo Federal
Agropecuário, destinado a atender os
encargos previstos no item II do presente
artigo.
§ 2º O crédito a que alude o
parágrafo anterior será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 90. A dotação de Cr$
130.000.000 (cento e trinta milhões de
cruzeiros) consignada no Orçamento da
União, para o exercício de 1966, à
Comissão de Comércio Exterior, fica
transferida
à
Comissão
de
Desenvolvimento Industrial do Gabinete
do Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 91. Para os fins previstos no
item V do artigo 13 desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir,
junto ao Ministério da Fazenda, um
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crédito especial de Cr$ 80.000.000.000
(oitenta bilhões de cruzeiros).
§ 1º O crédito especial a que se
refere o presente artigo será utilizado pela
CACEX, em caráter de fundo rotativo,
registrando-se
as
operações
correspondentes em conta separada na
Contabilidade do Banco do Brasil
Sociedade Anônima.
§ 2º O referido crédito será
automàticamente registrado no Tribunal
de Contas e distribuído ao Ministério da
Fazenda.
Art. 92. Revogam-se as disposições
em contrário e, expressamente, tôdas as
seguintes: Decreto-lei número 334, de 15
de março de 1948; Decreto-lei nº 1.471,
de 1º de agôsto de 1939, Capítulo III e
artigo 36 com o respectivo parágrafo
único do Decreto-lei nº 446, de 4 de junho
de 1948; Decreto-lei nº 2.527, de 23 de
agôsto de 1940; Decreto-lei nº 3.076, de
26 de fevereiro de 1941; Decreto-lei
número 3.265, de 12 de maio de 1941,
Decreto-lei nº 3.426, de 16 de julho de
1941; Decreto-lei nº 3.701, de 25 outubro
de 1941; Decreto-lei nº 4.003 de 8 de
janeiro de 1942; Artigo 2º do Decreto-lei
nº 4.087, de 4 de fevereiro de 1942;
Decreto-lei nº 5.807, de 13 de setembro
de 1943; Decreto-lei nº 5.940, de 28 de
outubro de 1943; Decreto-lei nº 6.636, de
28 de junho de 1944; Artigo 5º do
Decreto-lei número 8.663, de 14 de
janeiro de 1946; Decreto-lei nº 9.158, de 9
de abril de 1946 e Lei nº 1.017, de 27 de
dezembro de 1949.
Art. 93. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação salvo no que
depender de regulamentação.
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LEI Nº 4.557 – DE 10 DE DEZEMBRO
DE 1964
(Publicada no Diário Oficial de 16 de
dezembro de 1964)
Dispõe sôbre a marcação de
volumes para exportação e dá outras
providências

LEGISLAÇÃO CITADA

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º Os volumes que contiverem
produtos fabricados, beneficiados ou
extraídos no Brasil, destinados à
exportação, serão marcados de forma a
indicar a sua origem brasileira e o nome
do produtor ou exportador.
Art. 2º A marcação a que se refere o
artigo anterior, que será efetuada tendo
em vista as conveniências da política de
exportação, obedecerá às normas
constantes de regulamento a ser baixado
pelo Poder Executivo.
Art. 3º A fiscalização da observância
desta
lei
incumbirá
aos
órgãos
encarregados da fiscalização do embarque.
Parágrafo único. Não será permitido
o embarque dos volumes que não
satisfaçam às exigências desta lei e das
normas baixadas na forma do artigo 2º.
Art. 4º O registro de exportador ficará
centralizado na Carteira de Comércio
Exterior que fornecerá aos órgãos
governamentais interessados os dados de
registro necessários ao cumprimento de
suas atribuições.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor 30
(trinta) dias depois de publicada,
revogada a Lei nº 1.563, de 14 de março
de 1952 e mais disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1954;
143º da Independência e 76º da
República.

LEI Nº 2.145 – DE 29 DE DEZEMBRO
DE 1953

LEI DELEGADA Nº 5, DE 26 DE
SETEMBRO DE 1962

Cria a Carteira de Comércio Exterior,
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com
o Exterior, e dá outras providências
Art. 2º Compete à Carteira de
Comércio
Exterior,
observadas
as
decisões
e
normas
que
forem
estabelecidas
pelo
Conselho
da
Superintendência da Moeda e do Crédito:
I – emitir licença de exportação e de
importação, aos que o requererem e
provarem dispor da cobertura cambial
prevista no art. 6º, §§ 1º e 2º dessa lei, ou
dela independerem na conformidade de
normas prèviamente estabelecidas;
II – exercer a fiscalização de presos,
pesos, medidas, classificações e tipos
declarados nas operações de exportação
e importação, com o fim de evitar fraudes
cambiais;
III – classificar, ouvida a Comissão
Consultiva do Intercâmbio Comercial com
o Exterior e dependente de aprovação do
Conselho da Superintendência da Moeda
e do Crédito as mercadorias e produtos
de importação, de acôrdo com a
sua natureza e grau de essencialidade,
fixando
as
categorias
de
sua
distribuição para efeito da compra do
câmbio;
IV – financiar, em casos especiais, e
mediante critério que será fixado depois
de ouvida a Comissão Consultiva do
Intercâmbio Comercial com o Exterior a
exportação e a importação de bens de
produção
e
consumo
de
alta
essencialídade.
Parágrafo único. As disposições dos
incisos I e II dêste artigo não se aplicam à
exportação do café, a qual continuará a
ser regulada pela Lei número 1.779, de
22 de dezembro de 1952.

Organiza
a
Superintendência
Nacional do Abastecimento (SUNAB) e dá
outras providências.
Art. 1º ................................................
Art. 2º Compete à SUNAB: ...............
I – ......................................................
II – .....................................................
III – Fixar cotas de exportação e
importação dos produtos essenciais;
LEI Nº 4.595 – DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1964
Dispõe sôbre a Política e as
Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário e
Nacional e dá outras providências
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51. Ficam abolidas, após 3 (três)
meses da data da vigência desta lei, as
exigências de "visto" em "pedidos de
licença" para efeitos de exportação,
excetuadas as referentes a armas,
munições,
entorpecentes,
materiais
estratégicos, objetos e obras de valor
artístico, cultural ou histórico.
Parágrafo único. Quando o interêsse
nacional exigir, o Conselho Monetário
Nacional criará o "visto" ou inteligência
equivalente.
LEI Nº 1.184 – DE 30 DE AGÔSTO DE
1950
Dispõe sôbre o Banco de Crédito da
Borracha S.A..
Art. 13. É assegurada ao Govêrno
Federal a exclusividade das operações

finais de compra e venda da borracha,
produzida no Brasil e importada do
exterior, quer se trate de produto a ser
industrializado no país, quer se destine à
exportação ou reexportação.
§ 1º Para efeito dêste dispositivo,
entendem-se como borracha tanto os
produtos preparados com o latex das
espécies botânicas, enumeradas na
alínea a, confio os produtos citados nas
alíneas b e c, a saber:
a) Hévea: Benthamiana, Brasiliensis,
Camporum, Guianensis, Humilior, Lutea,
Minor, Paludosa, Pauciflora, Rigidifolia,
Spruceana, Viridis;
II – Manihot, Dichotoma, Glaziovii,
Heptaphilla, Piauhiensis, Toledi;
III – Sapium Biglandulosum;
IV – Castilioa; Uleí, Elástica;
V – Hancornia Speciosa – tôdas
existentes no território nacional;
b) tôda borracha nativa de cultura,
oriunda de espécies botânicas, exóticas
ou brasileiras, adaptadas em países
estrangeiros;
c) todo sucedâneo de borracha,
elastômero ou plastômero, têrmo plástico,
genèricamente denominada borracha
sintética.
§ 2º Excetua-se da exclusividade
estatuída no presente artigo o latex de
plantas gomíferas, preparado sob a forma
de concentrados, pelos processos de
cremagem, centrifugação e evaporação,
desde que seja de procedência nacional.
Art. 14. As operações, de que trata o
artigo supra, por delegação do Govêrno
Federal, ficarão a cargo do Banco de
Crédito da Amazônia S. A. que, para êsse
fim, manterá Carteira especializada, na
forma de seus estatutos sociais.
Art. 15. As alíneas b, c, d e f, do art.
6º, da Lei nº 86, de 8 de setembro de
1947, passarão a vigorar com a redação
seguinte:
b) Controlar, por intermédio da
Carteira de Exportação e Importação do
Banco da Brasil S. A. ou de qualquer
outro órgão presentemente incumbido, ou
que venha a ser, de executar a política de
intercâmbio comercial com o exterior, a
importação e a exportação da borracha,
seus sucedâneos, elastômeros ou
plastômeros, têrmo plástico, pneumáticos
e câmaras de ar, isolados ou fazendo
parte de veículos e máquinas, bem como
de quaisquer artefatos manufaturados
com as matérias primas acima citadas:
LEI Nº 85 –DE 8 DE 1 SETEMBRO DE
1947
Estabelece
medidas
para
a
Assistência Econômica da Borracha
Natural
Brasileira
e
dá
outras
providências
Art. 5º Fica criada a Comissão
Executiva de Defesa da Borracha, a qual
se constituirá de três membros, sendo um
representante do Banco de Crédito da
Borracha S. A., um dos produtores e um
da indústria manufatureira, sob a
presidência do Ministro da Fazenda.
Art. 6º À Comissão Executiva da
Defesa da Borracha, mencionada no
artigo anterior, compete:
a) .......................................................
b) controlar, por intermédio da
Carteira de Exportação e Importação e do
Banco do Brasil S.A., a importação da
borracha, seus sucedâneos, pneumáticos
e câmaras-de-ar isolados ou fazendo
parte de veículos e máquinas, bem como
dos demais artefatos das matérias primas
acima citadas;
c) .......................................................
d) .......................................................
e) .......................................................
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f) ........................................................
g) .......................................................
DECRETO-LEI Nº 1.117 – DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1939
Proíbe a exportação de éguas,
excetuada as de raça fina registradas nos
"Stud-books" respectivos, e as destinadas
a corridas no "turf" estrangeiro.
O Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, no uso da
faculdade que lhe confere o art. 180, da
Constituição Federal, e considerando:
– que a tração cavalar cada vez mais
se generaliza e tende a substituir a bovina
nos transportes rurais;
– que, como fator econômico e
de defesa nacional, deve o rebanho
eqüino ser conservado, aumentado e
melhorado;
– que, nesta conformidade, o
Govêrno da República, por seus órgãos
competentes, vem adquirindo grande
número de reprodutores de fina casta,
com o fim de os ceder gratuitamente
criadores;
– que, por outro lado, a égua é
elemento indispensável à obtenção dos
objetivos apontados, decreta:
Art. 1º A exportação de éguas só
!será permitida mediante autorização da
Diretoria de Remonta e Veterinária do
Exército, limitada, porém, aos produtos
excedentes das necessidades militares.
(Decreto-Lei nº 9.620, de 21-8-1946).
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de
1939; 118º da Independência e 51º da
República. – Getúlio Vargas – Eurico G.
Dutra – Fernando Costa.
DECRETO-LEI Nº 5 – DE 4 DE ABRIL DE
1966
Estabelece
normas
para
a
recuperação econômica das atividades da
Marinha Mercante, dos Portos Nacionais
e da Rêde Ferroviária Federal S.A. e dá
outras providências.
Art. 21. Os trabalhadores de estiva e
de capatazia constituirão categoria
profissional única, denominada operador
de carga e descarga e reger-se-ão pelas
regras gerais da Consolidação das Leis
do Trabalho e dêste Decreto-Lei.
§ 1º A Comissão de Marinha
Mercante
fixará
as
tabelas
de
remuneração, por produção, da nova
categoria.
§ 2º O disposto neste artigo vigorará
a partir da data de sua regulamentação.
LEI DELEGADA Nº 3, DE 26 DE
SETEMBRO DE 1962
Altera dispositivos do Decreto
número 1.102, de 24 de novembro de
1903, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que, no uso da
delegação de podêres constantes do
Decreto Legislativo nº 9, de 27 de agôsto
de 1962, decreta a seguinte lei:
Art. 1º Os itens 3º e 4º do § 1º do art.
15, do Decreto nº 1.102, de 21 de
novembro de 1903, que "instistui regras
para o estabelecimento de emprêsas de
armazéns gerais, determinando os
direitos e as obrigações dessas
emprêsas" passam a vigorar com a
seguinte redação:
"3º O lugar e o prazo de depósito,
facultado aos interessados acertarem.
entre si, na transferência posterior das
mesmas mercadorias de um para
outro armazém da eminente ainda
que se encontrem em localidade diversa
da em que foi feita o depósito
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inicial. Em tais casos, far-se-ão, nos
conhecimentos warrants respectivos as
seguintes anotações:
a) local para onde se transferirá a
mercadoria em depósito;
b) para os fins do art. 26, § 2º, as
despesas decorrentes da transferência
inclusive as de seguro por todos os
riscos".
"4º A natureza e quantidade das
mercadorias em depósito, designadas pelos
nomes mais usados no comércio, seu pêso, e
estado dos envoltórios e tôdas as marcas e
indicações próprias para estabelecerem a
sua
identidade,
ressalvadas
as
peculiaridades das mercadorias depositadas
a granel".
Art. 2º As sociedades de economia
mista ou as emprêsas públicas federais,
estaduais ou municipais, constituídas
com o objeto de administrar e operar
silos,
armazéns
frigoríficos
e
entrepostos, poderão emitir sôbre as
mercadorias em depósito, os títulos de
que trata o Decreto nº 1.102, de 21 de
novembro de 1903.
Art. 3º São isentas de impôsto de
sêlo as operações de crédito sob warrant
representativos dos produtos incluídos
na relação a que se refere o art. 7º desta
lei.
Art. 4º Os warrants de produtores rurais,
de prazo não superior a 150 (cento e
cinqüenta) dias, são redescontáveis na
Carteira de Redesconto do Banco do Brasil
S.A., em faixas especiais equivalentes a 20%
(vinte por cento) dos limites de redescontos
normais, fixadas para cada estabelecimento
de crédito.
Art. 5º Nenhuma operação poderá
exceder o máximo a de 80% (oitenta por
cento) do valor da mercadoria, considerandose as cotações em vigor.
Art. 6º O Conselho da Superintendência
da Moeda e do Crédito (SUMOC), tendo em
vista a natureza especial dos redescontos a
que se refere esta lei, fixará taxas
favorecidas de juros.
Art. 7º A Superintendência da Moeda e
do
Crédito
(SUMOC),
ouvida
a
Superintendência
Nacional
do
Abastecimento
(SUNAB),
fixará,
periòdicamente, a relação dos produtos
cujos warrants farão jus às regalias da
presente lei, devendo ser, desde logo,
incluídos: arroz, feijão, milho e trigo.
Parágrafo único. O Poder Executivo,
mediante decreto, poderá excluir das regalias
referidas
neste
artigo,
os
produtos
mencionados.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1962; 141º
da Independência e 74º da República.
João Goulart, Hermes Lima, Miguel
Calmon, Renato Costa Lima e Octávio
Augusto Dias Carneiro.
(Diário Oficial de 27.9.1962 – página
10070.)
LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965
Disciplina o mercado de capitais e
estabelece
medidas
para
o
seu
desenvolvimento.
Art. 70. O impôsto de consumo, relativo
a
produto
industrializado
saldo
do
estabelecimento produtor diretamente para
depósito em armazém geral, poderá ser
recolhido, mediante guia especial, na
quinzena imediatamente subseqüente à sua
saída do armazém geral.
§ 1º Para o transporte de produto até o
armazém geral a que se destinar, o
estabelecimento produtor remetente emitirá
guia de trânsito, na forma do art. 54 da Lei nº
4.502, de 30 de novembro de 1964.
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§ 2º A emprêsa de armazém geral fica
obrigada a manter escrituração que permita à
repartição fiscal competente o contrôle da
movimentação de produtos feita na forma
supra, da qual constarão os tipos,
quantidades, lotes, valôres, destinos e notas
fiscais respectivas.
§ 3º No verso do recibo de depósito, do
warrant e da guia de trânsito emitidos para
êstes fins, constará expressa referência ao
presente artigo de lei e seus parágrafos.
§ 4º Não terá aplicação êste artigo de lei
nos casos do art. 26, incisos I e II, da Lei nº
4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 5º O Departamento de Rendas Internas
do Ministério da Fazenda expedirá as instruções
e promoverá os formulários necessários ao
cumprimento do presente dispositivo.
DECRETO Nº 1.102, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 1903
Institui regras para o estabelecimento
de
emprêsas
de
armazéns
gerais,
determinando os direitos e as obrigações
dessas emprêsas.
DOS ARMAZÉNS GERAIS
CAPÍTULO I
ESTABELECIMENTO, OBRIGAÇÕES E
DIREITOS DAS EMPRÊSAS DE
ARMAZÉNS GERAIS
Art. 1º As pessoas naturais ou jurídicas,
aptas para o exercido do comércio, que
pretenderem estabelecer emprêsas de armazéns
gerais, tendo por fim a guarda e a conservação
de mercadorias e a emissão de títulos especiais,
que as representem, deverão declarar à Junta
Comercial do respectivo distrito:
1) a sua firma, ou, se se tratar de
sociedade anônima, a designação que lhe fôr
própria, o capital da emprêsa e o domicílio;
2) a denominação, a situação, o
número, a capacidade, a comodidade, e a
segurança dos armazéns;
3) a natureza das mercadorias que
recebem em depósito;
4) as operações e serviços a que se
propõe.
A essas declarações juntarão:
a) o regulamento interno dos armazéns
e da sala de vendas públicas;
b) a tarifa remuneratória do deposito e
dos outros serviços;
c) a certidão do contrato social ou
estatutos devidamente registrados, se se
tratar de pessoa jurídica.
§ 1º A Junta Comercial, verificando que o
regulamento interno não infringe os preceitos
da presente lei, ordenará a matrícula do
pretendente no registro do comércio e, dentro
do prazo de um mês, contado do dia desta
matrícula, fará publicar, por edital, as
declarações, o regulamento interno e a tarifa.
§ 2º Arquivado na Secretaria da Junta
Comercial um exemplar das fôIhas em que se
fizer a publicação, o empresário assinará têrmo
de responsabilidade, como fiel depositário dos
gêneros e mercadorias que receber, e só depois
de preenchida esta formalidade, que se fará
conhecida de terceiros por nôvo edital da Junta,
poderão ser iniciados os serviços e operações
que constituem objeto da emprêsa.
§ 3º As alterações ao regimento interno
e à tarifa entrarão em vigor trinta dias depois
da publicação, por edital, da Junta Comercial,
e não se aplicarão aos depósitos realizados
até a véspera do dia em que elas entrarem
em vigor, salvo se trouxerem vantagens ou
benefícios aos depositantes.
§ 4º Os administradores dos armazéns
gerais, quando não forem os próprios
empresários, os fiéis e outros prepostos,
antes de entrarem em exercício, receberão
do proponente uma nomeação escrita, que
farão inscrever no registro do comércio

(Código Comercial, arts. 74 e 10, número 2).
§ 5º Não poderão ser empresários,
administradores ou fiéis de armazéns gerais
os que tiverem sofrido condenação pelos
crimes de falência culposa ou fraudulenta
estelionato, abuso de confiança, falsidade,
roubo ou furto.
§ 6º As publicações a que se refere êste
artigo devem ser feitas no Diário Oficial da
União ou do Estado e jornal de maior
circulação da sede dos armazéns gerais e à
custa do interessado.
Art. 2º O Govêrno Federal designará
as
Alfândegas
que
estiverem
em
condições de emitir os títulos de que trata
o capítulo II, sôbre mercadorias recolhidas
em seus armazéns, e, por Decreto
expedido pelo Ministério da Fazenda, dará
as instruções sôbre o respectivo serviço e
a tarifa.
Parágrafo único. Os títulos emanados
destas
repartições
serão
em
tudo
equiparados
aos
que
as
emprêsas
particulares emitirem, e as mercadorias por
êles representadas ficarão sob o regime da
presente lei.
Art. 3º Nas estações de estrada de
ferro da União poderá o Govêrno, por
intermédio do Ministério da Indústria,
Viação e Obras Públicas, estabelecer
armazéns gerais, expedindo as necessárias
instruções e a tarifa, sendo aplicada às
mercadorias em depósito e aos títulos
emitidos, a disposição do parágrafo único
do artigo 2º.
Parágrafo único. As companhias ou
emprêsas particulares da estrada de ferro
ficarão sujeitas às disposições do art. 1º, se
quiserem emitir os títulos de que trata o
capítulo II, sôbre mercadorias recolhidas a
armazéns de suas estações, devendo
apresentar com as declarações a que se
refere aquele artigo, autorização especial do
Govêrno que lhes fêz a concessão.
Art. 4º As emprêsas ou companhias de
docas que recebem em seus armazéns
mercadorias de importação e exportação
(Decreto Legislativo número 1.746, de 13 de
outubro
de
1869,
art.
1º)
e
os
concessionários de entrepostos e trapiches
alfandegários poderão solicitar do Govêrno
Federal autorização para emitirem sôbre
mercadorias em depósito os títulos de que
trata o capítulo II, declarando as garantias
que oferecem à Fazenda Nacional e
apresentando o regulamento interno dos
armazéns e a tarifa remuneratória de
depósito e de outros serviços a que se
proponham.
Nestes
regulamentos
serão
estabelecidas as relações das companhias
de docas e concessionárias de entrepostos e
trapiches alfandegados com os empregados
aduaneiros.
A autorização para a emissão dos
títulos e a aprovação do regulamento e tarifa
serão dadas por Decreto expedido pelo
Ministério da Fazenda.
Nenhuma alteração será feita ao
regulamento ou à tarifa sem as mesmas
formalidades, prevalecendo a disposição da
segunda parte do § 3º do artigo 1º.
Parágrafo único. Obtida a autorização,
as docas, os entrepostos particulares e os
trapiches alfandegados ficarão sujeitos às
disposições da presente Lei, adquirindo a
qualidade de armazéns gerais.
Art. 5º Na porta principal dos
entrepostos públicos ou armazéns das
Alfândegas e das estações das estradas de
ferro da União (arts. 2º e 3º), nas dos
estabelecimentos mantidos e custeados por
emprêsas particulares (arts. 1º e 4º) e nas
salas de vendas públicas (art. 28) serão
afixadas, em lugar visível, as instruções
oficiais ou o regulamento interno, e a tarifa e
exemplares impressos destas peças serão
entregues, gratuitamente, aos interessados
que os solicitarem.
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Art. 6º Das mercadorias confiadas à
sua
guarda,
os
armazéns
gerais
passarão recibo declarando nele a
natureza, quantidade, número e marcas,
fazendo pesar, medir ou contar, no ato
do
recebimento,
as
que
forem
suscetíveis de ser pesadas, medidas ou
contadas.
No verso dêste recibo serão anotadas
pelo armazém geral as retiradas parciais das
mercadorias, durante o depósito.
Esta disposição não se aplica às
mercadorias estrangeiras, sujeitas a direito
de importação, a respeito das quais se
observarão os regulamentos fiscais.
Parágrafo único. O recibo será
restituído ao armazém geral contra a
entrega das mercadorias ou dos títulos do
art. 15, que, a pedido do dono, forem
emitidos. A quem tiver direito de livre
disposição das mercadorias, é facultado,
durante o prazo do depósito (art. 10)
substituir êsses títulos por aquêle recibo.
Art. 7º Além dos livros mencionados
no artigo 11 do Código Comercial, as
emprêsas de armazéns gerais são
obrigadas a ter, revestido das formalidades
do art. 13 do mesmo Código, e escriturado
rigorosamente dia a dia, um livro de entrada
e saída de mercadorias, devendo os
lançamentos serem feitos na forma do art.
88, número II do citado Código, sendo
anotadas as consignações em pagamento
(art. 22), as vendas e tôdas as
circunstâncias que ocorrem relativamente
às mercadorias depositadas.
As docas, entrepostos particulares e
trapiches alfandegados lançarão naquele
livro as mercadorias estrangeiras sujeitas a
direitos de importação sôbre as quais, a
pedido do dono, tenham de emitir os títulos
do art. 15.
O Govêrno, nas instruções que
expedir para as Alfândegas e armazéns
de
estrada
de
ferro
da
União,
determinará os livros destinados ao
Serviço do registro das mercadorias,
sôbre as quais foram emitidos os títulos
do art. 15 e seus requisitos de
autenticidade.
Art. 8º Não podem os armazéns gerais:
§ 1º Estabelecer preferência entre os
depositantes a respeito de qualquer
serviço.
§ 2º Recusar o depósito, exceto:
a) se a mercadoria que se deseja
armazenar não fôr tolerada pelo regulamento
interno;
b) se não houver espaço para a sua
acomodação;
c) se, em virtude das condições em que
ela se achar, puder danificar as já
depositadas.
§ 3º Abater o preço marcado na tarifa
em benefício de qualquer depositante.
§ 4º Exercer o comércio de mercadorias
idênticas às que se propõem receber em
depósito, e adquirir, para si ou para outrem,
mercadorias expostas à venda em seus
estabelecimentos, ainda que seja a pretexto
de consumo particular.
§ 5º Emprestar ou fazer, por conta
própria ou alheia, qualquer negociação sôbre
os títulos que emitirem.
Art.
9º
Serão
permitidos
aos
interessados o exame e a verificação das
mercadorias depositadas e a conferência das
amostras, podendo, no regulamento interno
do armazém, ser indicadas as horas para
êsse
fim
e
tomadas
as
cautelas
convenientes.
Parágrafo único. As mercadorias de que
trata o art. 12 serão examinadas pelas
amostras que deverão ser expostas no
armazém.
Art. 10. O prazo do depósito, para os
efeitos dêste artigo, começará a correr da data
da entrada da mercadoria nos armazéns gerais
e será de seis meses, podendo ser pror-
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rogado livremente por acôrdo das partes.
Para as mercadorias estrangeiras
sujeitas a direitos de importação e sôbre
as quais tenham sido emitidos os títulos
do art. 15, o prazo de seis meses poderá
ser prorrogado até mais um ano pelo
inspetor da Alfândega, se o estado das
mercadorias garantir o pagamento
integral daqueles direitos, armazenagens
e as despesas e adiantamentos referidos
no artigo 14.
Se estas mercadorias estiverem
depositadas nas docas, nos entrepostos
particulares e nos trapiches alfandegados,
a prorrogação do prazo dependerá
também do consentimento da respectiva
companhia ou concessionário.
§ 1º Vencido o prazo do depósito, a
mercadoria reputar-se-á abandonada, e o
armazém geral dará aviso ao depositante,
marcando-lhe o prazo de oito dias
improrrogáveis, para a retirada da
mercadoria contra a entrega do recibo
(artigo 6º) ou dos títulos emitidos (art. 15).
Findo êste prazo, que correrá do dia
em que o aviso fôr registrado no correio, o
armazém mandará vender a mercadoria,
por corretor ou leiloeiro, em leilão público,
anunciando com antecedência de três
dias pelo menos, observando-se as
disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º.
§ 2º Para prova de aviso prévio
bastarão a sua transcrição no copiador do
armazém geral e o certificado do registro
da expedição pelo correio.
§ 3º O produto da venda, deduzidos
os créditos indicados no art. 26. § 1º, se
não fôr procurado por quem de direito,
dentro do prazo de oito dias, será
depositado judicialmente por conta de
quem pertencer.
As Alfândegas reterão em seus
cogres êsses saldos e a administração da
estrada de ferro da União e escolherá à
repartição fiscal designada pelo Govêrno
nas
instruções
excedidas
na
conformidade do artigo 3º.
§ 4º Não obstante o processo do art.
27, §§ 2º e 3º, verificado o caso do § 1º
do presente artigo, e armazém geral ou a
competente repartição federal fará vender
a
mercadoria,
cientificando
com
antecedência de cinco dias ao juiz
daquele processo.
Deduzidos do produto da venda os
créditos indicados no art. 26, § 1º, o
líquido será pôsto à disposição do juiz.
E' permitido ao que perder o título
obstar a venda, ficando prorrogado o
depósito por mais três meses, se pagar
os impostos fiscais e as despesas
declaradas no art. 23, § 6º.
Art. 11. As emprêsas de armazéns
gerais, além das responsabilidades
especialmente estabelecidas nesta Lei,
respondem:
1) pela guarda, conservação e pronta
e fiel entrega das mercadorias que
tiverem recebido em depósito, sob pena
de serem presos os empresários,
gerentes,
superintendentes
ou
administradores,
sempre
que
não
efetuarem aquela entrega dentro de 24
haras, depois que judicialmente forem
requeridas.
Cessa a responsabilidade nos casos
de avarias ou vicio proveniente da
natureza ou acondicionamento das
mercadorias e de fôrça maior, salvo a
disposição do art. 37, parágrafo único.
2) pela culpa, fraude ou dôlo de seus
empregados e propostos a pelos furtos
acontecidos aos gêneros e mercadorias
dentro dos armazéns.
§ 1º A indenização devida pelos
armazéns gerais nos casos referidos
nesse artigo, será correspondente ao
preço da mercadoria em bor estado no
lugar em que devia ser entregue.
O direito à indenização prescreve em
três meses, contados do dia em que a
mercadorias foi ou devia ser entregue.
§ 2º Pelas Alfândegas e estradas de
ferro da União responde diretamente a
Fazenda Nacional, com ação regressiva
contra seus funcionários culpados.
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Art. 12. Nos armazéns gerais
possam ser recebidos mercadorias da
mesma
natureza
e
qualidade,
pertencentes
a
diversos
donos,
guardando-se misturadas.
Para êste gênero de depósito
deverão os armazéns gerais dispor de
lugares próprios e se aparelhar para o
bom desempenho de serviço.
As declarações de que trata o artigo
1º, juntará o empresário a descrição
minuciosa de todos os aprestos do
armazém, e a matrícula no registro do
comércio sòmente será feita depois de
exame mandado proceder pela Junta
Comercial, por profissionais e à custa de
interessado.
§ 1º Neste depósito além das
disposições especiais na presente Lei,
observar-se-á as seguintes:
1) o armazém geral não é obrigado a
restituir a própria mercadoria recebida,
mas pode entregar mercadorias da
mesma qualidade:
2) o armazém geral responde pelas
perdas e avarias da mercadoria, ainda
mesmo no caso de fôrça maior.
§ 2º Relativamente às docas,
entrepostos particulares e trapiches
dafandegados, a atribuição conferida à
Junta Comercial cabe ao Govêrno
Federal.
Art. 13. Os armazéns gerais ficam
sob a imediata fiscalização das Juntas
Comerciais, às quais os einpresários
remeterão até o dia 15 dos meses de
abril, julho, outubro e janeiro de cada ano
um balanço, em resumo, das mercadorias
que, ao trimestre anterior, tiverem entrado
e saído e das que existirem, bem como a
demonstração de movimento dos títulos
que omitirem, a importância dos valores
que com os mesmos títulos forem
negociados, as quantias consignadas, na
conformidade do artigo 22, e o movimento
das vendas públicas, onde existirem as
salas de que trata o capítulo III.
Até o dia 15 de março as emprêsas
apresentarão o balanço detalhado de
tôdas as operações e serviços realizados
durante o ano anterior nos armazéns
gerais e salas de vendas rendo as
consideração que julgarem areis.
§ 1º As Alfândegas, docas,
entrepostos particulares e trapiches
alfandegados ficarão, porém, sob a
exclusiva fiscalização do Ministério da
Fazenda, e os armazéns das estações de
estradas de ferro da União sob a do
Ministério da Indústria, Viação e Obras
Públicas.
Os inspetores das Alfândegas,
emprêsas ou companhias de docas,
concessionários
de
entrepostos
e
trapiches alfandegados e diretores de
estradas de ferro federais, enviarão nas
épocas acima designadas os balanços
trimestrais e o balanço e o relatório
anuais ao respectivo Ministério.
§ 2º O Ministério da Fazenda, o da
Indústria, Viação e Obras Públicas e as
Juntas Comerciais poderão sempre que
acharem
conveniente,
mandar
inspecionar os armazéns sob sua
fiscalização, a fim de verificarem se os
balanços apresentados estão exatos, ou
se têm sido fielmente cumpridas as
instruções ou o regulamento interno e a
tarifa.
Art. 14. As emprêsas de armazéns
gerais têm o direito de retenção para
garantia do pagamento das armazenagens
e despesas com a conservação e com as
coerações, benefícios e serviços prestados
às mercadorias, a pedido do dono; dos
adiantamentos feitos com fretes e seguro, o
das comissões e juros, quando as
mercadorias lhes tenham sido remetidas
em consignação (Código Comercial, artigo
189).
Êsse direito de retenção pode ser
oposto à massa falida de devedor.
Também têm as emprêsas de
armazéns gerais direito de indenização
pelos prejuízos que lhes venham por
culpa ou dêle do depositante.

CAPÍTULO II
EMISSÃO,
CIRCULAÇÃO
E
EXTINÇÃO DOS TÍTULOS EMITIDOS
PELAS EMPRÊSAS DE ARMAZÉNS
GERAIS.
Art. 15. Os armazéns gerais emitirão,
quando lhes fôr pedido pelo depositante,
dois títulos unidos, mas separáveis à
vontade, denominados – Conhecimento
de Depósito e Warrant.
§ 1º Cada um dêstes títulos deve ser
à ordem e conter, além da sua
designação particular:
1) a denominação da emprêsa do
armazém geral e sua sede;
2) o nome, profissão e domicilio do
depositante ou de terceiro por êste
indicado;
3) o lugar e prazo do depósito;
4) a natureza e quantidade das
mercadorias em depósito, designadas
pelos nomes mais usados, no comércio,
seu pêso, e estado dos envoltórios e
tôdas as marcas e indicações próprias
para estabelecerem a sua identidade;
5) a qualidade da mercadoria,
tratando-se daquelas a que se refere o
art. 12;
6) a indicação do segurador da
mercadoria e o valor do seguro (art. 16);
7) a declaração dos impostos e
direitos fiscais, dos encargos e despesas
a que a mercadoria está sujeita, e do dia
em que começarem a correr as
armazenagens (art. 26, § 2º);
8) a data da emissão dos títulos e a
assinatura ao empresário ou pessoa
devidamente habilitada por êste.
§ 2º Os referidos títulos serão extraídos
de um livro de talão, o qual conterá tôdas as
declarações acima mencionadas e o número
de ordem correspondente.
No verso do respectivo talão, o
depositante, ou terceiro por êste
autorizado, passará recibo dos títulos. Se
a emprêsa, a pedido de depositante, os
expedir pelo correio, mencionará esta
circunstância e o número e data, do
certificado do registro postal.
Anotar-se-ão também no verso do
talão as ocorrências que se derem com
os
títulos
dêle,
extraídos,
como
substituição, restituição, perda, roubo etc.
§ 3º Os armazéns gerais são
responsáveis para com terceiros pelas
irregularidades e inexatidões encontradas
nos títulos que emitirem, relativamente à
quantidade, natureza e pêso da
mercadoria.
Art. 16. As mercadorias, para
servirem de base à emissão dos títulos,
devem ser seguradas contra riscos de
incêndios no valor designado pelo
depositante.
Os armazéns gerais poderão ter
apólices especiais ou abertas para êste
fim.
Nos casos de sinistro, o armazém
geral é o competente para receber a
indenização devida pelo segurador, e
sôbre esta exercerão a Fazenda
Nacional, a emprêsa de armazéns gerais
e os portadores de conhecimentos de
depósito e Warrant os mesmos direitos e
privilégios
que
tenham
sôbre
a
mercadoria segurada.
Parágrafo único. As mercadorias de
que trata o art. 12 serão seguradas em
nome da emprêsa do armazém geral, a
qual fica responsável pela indenização no
caso de sinistro.
Art. 17. Emitidos os títulos de que
trata o art. 15, os gêneros e mercadorias
não poderão sofrer embarque, penhora,
seqüestro ou qualquer outro embaraço
que prejudique a sua livre e plena
disposição, salvo nos casos do art. 27.
O conhecimento de depósito e o
Warrant, ao contrário, podem ser
penhorados, arrestados por dívidas do
portador.
Art. 18. O conhecimento de depósito
e o Warrant podem ser transferidos,
unidos ou separados, por endôsso.
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§ 1º O endôsso pode ser em branco;
neste caso confere ao portador de título
os direitos de cessionários.
§ 2º O endôsso dos títulos unidos
confere ao cessionário o direito de livre
disposição da mercadoria depositada;
e
do
Warrant
separado
do
conhecimento de depósito, o direito de
penhor sôbre a mesma mercadoria e
de conhecimento de depósito, a
faculdade de dispor da mercadoria,
salvo os direitos do credor, portador do
Warrant.
Art. 19. O primeiro endôsso do
Warrant declarara a importância do
crédito garantido pelo penhor da
mercadoria, a taxa dos juros e a data do
vencimento.
Art. 20. O portador dos dois títulos
tem o direito de pedir a divisão da
mercadoria em tantos lotes quantos lhe
convenham,
e
a
entrega
de
conhecimentos de deposito e Warrants
correspondentes a cada um dos lotes,
sendo restituídos, e ficando anulados os
títulos anteriormente emitidos.
Esta
divisão
sòmente
será
facultada se a mercadoria continuar a
garantir os créditos preferenciais do
artigo 26, § 1º.
Parágrafo único. Outrossim, é
permitido ao portador dos dois títulos
pedir novos títulos à sua ordem ou de
terceiros que indicar, em substituição dos
primitivos, que serão restituídos ao
armazém geral anulados.
Art. 21. A mercadoria depositada era
retirada de armazém geral contra a
entrega do conhecimento de depósito e
de Warrant correspondente, liberta pelo
pagamento ao principal e juros da dívida
se for negociado.
Art. 22. Ao portador do conhecimento
de depósito é permitido retirar a
mercadoria antes do vencimento da
dívida constante do Warrant, consignando
no armazém geral o principal e juros, até
o vencimento e pagando os impostos
fiscais, armazenagens vencidas e mais
despesa.
Da quantia consignada o armazém
geral passará recibo, extraído de um livro
de talão.
§ 1º O armazém geral dará por carta
registrada
imediato
aviso
desta
consignação ao primeiro endossador do
Warrant.
Êste aviso, quando cotestado, será
provado nos têrmos do art. 10, § 2º.
§ 2º A consignação equivalente a
real e efetivo pagamento, e a quantia
consignada será prontamente entregue
ao credor mediante restituição do Warrant
com a devida quitação.
§ 3º Se o Warrant não fôr
apresentado ao armazém geral até oito
dias depois do vencimento da divida, a
quantia consignada será levada a
depósito judicial, por conta de quem
pertencer.
Nas alfândegas e estradas de ferro
federais, essa quantia terá o destino
declarado no art. 10, § 3º, in fine.
§ 4º A perda, o roubo ou extravio do
Warrant não prejudicarão o exercício do
direito que êste artigo confere ao portador
do conhecimento de depósito.
Art. 23. O portador do Warrant
que no dia do vencimento, não fôr
pago, e que não achar consignada no
armazém geral a importância de seu
crédito e juros (art. 22), deverá
interpor o respectivo protesto nos
prazos e pela forma aplicáveis ao
protesto das letras de câmbio, no
caso de não pagamento.
O oficial dos protestos entregará ao
protestante o respectivo instrumento,
dentro do prazo de três dias, sob pena de
responsabilidade e de satisfazer perdas e
danos.
§ 1º O portador do Warrant fará
vender em leilão, por intermédio do
corretor ou leiloeiro, que escolher, as
mercadorias especificadas no título
independente de formalidades judicais

Quarta-feira 11
§ 2º Igual direito de venda cabe ao
primeiro endossador que pagar a dívida do
Warrant, sem que seja necessário constituir
em mora os endossadores do conhecimento
do depósito.
§ 3º O corretor ou leiloeiro, encarregado
da venda, depois de avisar o administrador
do armazém geral ou o chefe da competente
repartição federal, anunciará pela imprensa o
leilão, com antecedência de quatro dias,
especificando as mercadorias, conforme as
declarações do Warrant e declarando o dia e
hora da venda, as condições e o lugar onde
podem ser examinadas aquelas mercadorias.
O agente da venda conformar-se-á em
tudo com as disposições do regulamento
interno dos armazéns e das salas de vendas
públicas ou com as instruções oficiais,
tratando-se de repartição federal.
§ 4º Se o arrematante não pagar o
preço da venda, aplicar-se-á a disposição do
art. 28, § 6º.
§ 5º A perda ou extravio do
conhecimento de depósito (art. 27, § 1º) a
falência, os meios preventivos de sua
declaração e a morte do devedor não
suspendem nem interrompem a venda
anunciada.
§ 6º O devedor poderá evitar a venda
ate o momento de ser a mercadoria
adjudicada ao que maior lance oferecer,
pagando imediatamente a dívida do Warrant,
os impostos fiscais, despesas devidas ao
armazém e tôdas as mais a que a execução
deu lugar, inclusive custas do protesto,
comissões do corretor ou agente de leilões e
juros de mora.
§ 7º O portador de Warrant que, em
tempo útil, não interpuser o protesto por falta
de pagamento ou que, dentro de dez dias
contados da data de instrumento do protesto
não promover a venda da mercadoria,
conservará tão sòmente ação contra o
primeiro endossador do Warrant e contra os
endossadores do conhecimento de depósito.
Art. 24. Efetuada a venda, o corretor ou
leiloeiro dará a nota do contrato ou conta de
venda ao armazém geral, o qual receberá o
preço e entregará ao comprador a
mercadoria.
§ 1º O armazém geral, imediatamente
após o recebimento do produto da venda,
fará as deduções dos créditos preferenciais
do art. 26, § 1º e, como líquido, pagará o
portador do Warrant nos têrmos do art. 26,
princípio.
§ 2º O portador do Warrant, que ficar
integralmente pago, entregará ao armazém
geral o título com a quitação; no caso
contrário, o armazém geral mencionará no
Warrant o pagamento parcial feito e o
restituirá ao portador.
§ 3º Para o credor, o excedente do
preço da venda será entregue ao portador do
conhecimento do depósito contra a
restituição dêste título.
§ 4º As quantias reservadas ao portador
do Warrant ou ao de conhecimento de
depósito, quando não reclamadas no prazo
de 30 dias, depois da venda da mercadoria,
terão o destino declarado no art. 10, § 3º.
Art. 25. Se o portador do WARRANT
não ficar integralmente pago em virtude da
insuficiência do produto liquido da venda da
mercadoria ou da indenização do seguro, no
caso de sinistro, tem ação para haver o saldo
contra
os
endossadores
anteriores
solidariamente, observando-se a êsse
respeito as mesmas disposições substanciais
e processuais (de fundo e de forma) relativas
às letras de câmbio.
O prazo para a prescrição de ação
regressiva corre do dia da venda.
Art. 26. O portador do WARRANT será pago
do seu crédito, juros convencionais e da mora à
razão de 6% ao ano e despesas do protesto,
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precípuamente, pelo produto da venda da
mercadoria.
§ 1º Preferem, porém, a êste credor:
a) a Fazenda Nacional, pelos direitos ou
impostos que lhe forem devidos;
b) o corretor ou leiloeiro, pelas
comissões taxadas em seus regimentos ou
reguladas por convenções entre êles e os
comitentes, e pelas despesas com anúncio
da venda;
c) o armazém geral, por tôdas as
despesas declaradas no artigo 14, a respeito
das quais lhe é garantido o direito de
retenção.
§ 2º Os créditos do § 1º, número 1 e 3,
devem ser expressamente referidos nos
títulos (artigo 15, § 1º, número 7),
declarando-se a quantia exata dos impostos
devidos à Fazenda Nacional e de tôdas as
despesas líquidas até o momento da emissão
daqueles títulos, pena de perda da
preferência.
Tôdas às vezes que fôr exigida pelo
portador do conhecimento de depósito ou do
WARRANT, o armazém geral é obrigado a
liquidar os créditos que preferem ao
WARRANT e fornecer a nota da liquidação,
datada e assinada, referindo-se ao número
de título e ao nome da pessoa à ordem de
quem foi emitido.
Art. 27. Aquêle que perder o título
avisará ao armazém, geral e anunciará o fato
durante três dias, pelo jornal de maior
circulação da sede daquele armazém.
§ 1º Se se tratar de conhecimento de
depósito e correspondente WARRANT, ou só
do primeiro, o interessado poderá obter
duplicata ou a entrega da mercadoria,
garantido o direito do portador do
WARRANT, se êste foi negociado, ou do
saldo a sua disposição, se a mercadoria foi
vendida, observando-se o processo do § 2º
que correrá perante o juiz do comércio em
cuja jurisdição se achar o armazém geral.
§ 2º O interessado requererá a
notificação do armazém geral para não
entregar, sem ordem judicial, a mercadoria
ou saldo disponível no caso de ser ou de ter
sido ela vendida na conformidade dos artigos
10, § 4º, e 23, § 1º, e justificará
sumàriamente a sua propriedade.
O requerimento deve ser instruído com
um exemplar do jornal em que fôr anunciada
a perda e com a cópia fiel do talão do título
perdido, fornecido pelo armazém geral e por
êste autenticada.
O armazém geral terá ciência do dia e
da hora da justificação e para esta, se o
WARRANT foi negociado e ainda não voltou
ao armazém geral, será citado o endossatário
desse título, cujo nome devia constar do
correspondente conhecimento do depósito
perdido (artigo 19, 2ª parte).
O Juiz, na sentença que julgar
procedente a justificação, mandará publicar
editais com o prazo de 30 dias para
reclamações.
Êstes editais produzirão tôdas as
declarações constantes de talão de título
perdido e serão publicados no Diário Oficial e
no jornal onde o interessado anunciou a
referida perda e afixados na porta do
armazém e na sala de vendas públicas.
Não havendo reclamação, o juiz
expedirá mandado conforme o requerido ao
armazém geral ou depositário.
Sendo ordenada a duplicata, dela
constará esta circunstância.
Se porém aparecer reclamação, o juiz
marcará o prazo de dez dias para prova, e,
findos êstes, arrazoando o embargante e o
embargado em cinco dias cada um, julgará
afinal com apelação sem efeito suspensivo.
Êsses prazos serão improrrogáveis e
fatais e correrão em cartório, independente
de lançamento em audiência.

§ 3º Nos casos de perda de WARRANT,
o interessado, que provar a sua propriedade,
tem o direito de receber a importância do
crédito garantido.
Observar-se-á o mesmo processo do §
2º com as seguintes modificações:
a) para justificação sumária, serão
citados o primeiro endossador e outros que
forem conhecidos. O armazém será avisado
do dia e hora da justificação, e notificado
judicialmente da perda do título;
b) o mandado judicial de pagamento
será expedido contra o primeiro endossador
ou contra quem tiver em consignação ou
depósito a importância correspondente à
dívida do WARRANT.
O referido mandado, se a dívida não
está vencida, será apresentado àquele
primeiro endossador no dia do vencimento,
sendo aplicável a disposição do artigo 23 no
caso de não pagamento.
§ 4º Cessa a responsabilidade de
armazém geral e do devedor quando, em
virtude de ordem judicial, emitir duplicata ou
entregar a mercadoria ou o saldo em seu
poder ou pagar a dívida. O prejudicado terá
ação sòmente contra quem indevidamente
dispôs da mercadoria ou embolsou a
quantia.
§ 5º O que fica disposto sôbre perda do
título aplica-se aos casos de roubo, furto,
extravio ou destruição.
Art.
28.
Anexas
aos
seus
estabelecimentos, as emprêsas de armazéns
gerais poderão ter salas apropriadas para
vendas públicas, voluntárias, dos gêneros e
mercadorias em depósito, observando-se as
seguintes disposições:
§ 1º Estas salas serão franqueadas ao
público, e os depositantes poderão ter aí
exposição de amostras.
§ 2º E' livre aos interessados escolher o
agente da venda dentre os corretores ou
leiloeiros da respectiva praça.
§ 3º A venda será anunciada pelo
corretor ou leiloeiro, nos jornais locais,
declarando-se o dia, hora e condições de
leilão e da entrega das mercadorias, número,
natureza e quantidade de cada lote,
armazém onde se acha, e as horas durante
as quais pode ser examinada.
Além disso afixará aviso na praça de
comércio e na sala onde tenha de efetuar a
venda.
§ 4º O público será admitido a examinar
a mercadoria anunciada à venda, sendo
proporcionadas tôdas as facilidades pelo
administrador do armazém onde ela se
achar.
§ 5º A venda será feita por atacado, não
podendo cada lote ser de valor inferior a dois
mil cruzeiros, calculado pela cotação média
da mercadoria.
§ 6º Se o arrematante não pagar o
preço no prazo marcado nos anúncios, e, na
falta dêstes, dentre de vinte e quatro horas
depois da venda, será a mercadoria levada a
novo leilão por sua conta e risco, ficando
obri- assinada, referindo-se ao número de
gado a completar o preço por que comprou e
perdendo em benefício do vendedor o sinal
que houver dado.
Para cobrança da diferença terá a parte
interessada a ação executiva dos artigos 309
e seguintes do Decreto número 737, de 25 de
novembro de 1850, devendo a petição inicial
ser instruída com certidão extraído dos livros
do corretor ou agente de leilões.
§ 7º Tratando-se das mercadorias a que
se refere o artigo 12, observar-se-á o
disposto no § 1º, número I, do mesmo artigo.
Art. 29. Onde existirem salas de vendas
públicas serão nelas efetuadas as vendas de
que tratam os artigos 10, § 1º, e 23, § 1º, não
sendo então aplicável a disposição restritiva
do art. 28, § 5º.
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CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FISCAIS E PENAIS
Art. 30. São sujeitos ao sêlo fixo de
trinta centavos:
1º
O
recibo
das
mercadorias
depositadas nos armazéns gerais (artigo 6º);
2º O conhecimento de depósito.
O mesmo sêlo das letras de câmbio e
de terra pagará o WARRANT quando,
separado de depósito, fôr pela primeira vez
endossado.
Art. 31. Não podem ser taxados pelos
Estados nem pelas Municipalidades ou
depósitos nos armazéns gerais, bem como
as compras e vendas realizadas nas salas
anexas a êstes armazéns.
Art. 32. Incorrerão na multa de Cr$
200,00 a Cr$ 5.000,00 os empresários de
armazéns gerais que não observarem as
prescrições dos artigos 5º, 7º e 8º, §§ 1º a 4º,
13, 22, § 3, 24, §§ 1º e 4º, 26 § 2º, última parte.
Parágrafo único. A multa será imposta
por quem tiver a seu cargo a fiscalização do
armazém e cobrada executivamente por
intermédio do ministério público, se não fôr
paga dentro de oito dias depois de notificada,
revertendo em benefício das misericórdias e
orfanatos existentes na sede dos armazéns.
Art. 33. Será cassada a matrícula (art.
1º, § 1º), ou revogada a autorização (art. 4º)
por quem a ordenou ou concedeu, nos casos
seguintes:
1º falência e meios preventivos ou
liquidação da respectiva empresa;
2º cessão ou transferência da emprêsa
a terceiro sem prévio aviso à Junta
Comercial, ou sem autorização do Govêrno,
nos casos em que esta fôr necessária;
3º infração do regulamento interno em
prejuízo do comércio ou da Fazenda
Nacional.
Parágrafo único. A disposição dêste
artigo não prejudica a imposição das multas
cominadas no artigo 32, nem a aplicação das
outras penas em que porventura, tenham
incorrido os empresários de armazéns e seus
prepostos.
Art. 34. As penas estabelecidas para os
casos dos artigos 32 e 33, números 2º e 3º,
só poderão ser impostas depois de ouvidos o
empresário do armazém geral, o gerente ou o
superintendente das companhias de docas e
os concessionários de entrepostos e
trapiches alfandegados, em prazo razoável,
facultando-se-lhes a leitura do inquérito,
relatório, denúncia e provas colhidas.
Art. 35. Incorrerão nas penas de prisão
celular por um a quatro anos e multa de Cr$
100,00 a Cr$ 1.000,00;
1º Os que emitirem os títulos referidos
no capítulo II, sem que tenham cumprido as
disposições dos artigos 1º e 4º desta Lei;
2º Os empresários ou administradores de
armazéns gerais que imitirem os ditos títulos
sem que existam em depósito as mercadorias
ou gêneros nêle especificados; ou que emitam
mais de um conhecimento de depósito e de
WARRANT sôbre as mesmas mercadorias ou
gêneros, salvo os casos do art. 20;
3º Os empresários ou administradores
de armazéns gerais que fizerem empréstimos
ou quaisquer negociações, por conta própria
ou de terceiros sôbre títulos que emitirem;
4º Os empresários ou administradores
de armazéns gerais que desviarem, no todo
ou em parte, as mercadorias confiadas a sua
guarda, sem prejuízo da pena de prisão de
que trata o art. 2º, nº 1;
5º Os empresários ou administradores
de armazéns gerais que não entregarem no
devido tempo, a quem de direito, a
importância das consignações de que trata o
art. 22 e as quantias que lhes sejam
confiadas nos têrmos desta Lei.

1104

Quarta-feira 11

§ 1º Se a emprêsa fôr sociedade
anônima ou comanditária por ações
incorrerão nas penas acima cominadas os
seus administradores, superintendentes,
gerentes ou fiéis de armazéns que para o
fato criminoso tenham concorrido direta
ou indiretamente.
§ 2º Se os títulos forem emitidos
pelas repartições federais, de que tratam
os artigos 2º e 3º, incorrerão nas penas
acima os fiéis ou quaisquer funcionários
que concorram para o fato.
§ 3º Nesses crimes cabe a ação
pública.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Ficam compreendidas nas
disposições do art. 19, § 3º, do Decreto
número 737, de 25 de novembro e de
1850, os depósitos nos armazéns rurais e
as operações sôbre os títulos que as
respectivas emprêsas emitirem e os
contratos de compra e venda a que se
refere o art. 28.
Art. 37. São nulas as convenções ou
cláusulas que, diminuam ou restrinjam as
obrigações e responsabilidades que, por
esta Lei, são impostas as emprêsas de
armazéns gerais e aos que figurarem nos
títulos que elas emitirem.
Parágrafo único. Ao contrário, podem
os armazéns gerais se obrigar, por
convenção com os depositantes e
mediante a taxa combinada, a indenizar
os prejuízos acontecidos à mercadoria
por avarias, vícios intrínsecos, falta de
acondicionamento e mesmo pelos casos
de fôrça maior.
Esta convenção, para que tenha
efeitos para com terceiros, deverá constar
dos títulos de que trata o art. 15.
Art. 38. A presente lei não modifica
as disposições do capítulo V, do título III,
da parte I do Código Comercial, que
continuam em inteiro vigor.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO-LEI Nº 8.663 – DE 14 DE
JANEIRO DE 1946
Dispõe
sôbre
serviços
extraordinários nas Alfândegas e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição, Decreta:
Art. 1º Será considerado serviço
extraordinário o que fôr prestado foral das
horas normais de expediente ou da sede
da repartição, a requerimento e no
exclusivo interêsse da parte, ou em
virtude de lei ou regulamento.
Parágrafo
Único.
O
serviço
extraordinário será autorizado a critério do
chefe da repartição ou serviço, cabendo a
despesa decorrente à entidade física ou
jurídica que o houver requerido, mediante
recolhimento da importância prèviamente
arbitrada.
Art. 2º Será também considerado
serviço extraordinário a comprovação do
emprêgo das mercadorias e materiais
despachados com isenção ou redução de
direitos de importação.
Art. 3º A importância recolhida será
escriturada em depósito no nome do
funcionário designado, que só a receberá,
após a prestação do serviço, mediante
processo regular.
Art. 4º Das importâncias de direitos
de importação, adicionais, taxas e
quaisquer outras contribuições recolhidas
aos cofres públicos, em virtude de
processo de revisão feita fora das horas
do expediente normal da repartição,
caberão 10% ao funcionário que houver
procedido à revisão, sem prejuízo da
parte da multa que lhe possa caber por
infração de lei ou regulamento.
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Art. 5º Das comissões devidas aos
despachastes
e
recolhidas
às
repartições aduaneiras na forma do
Decreto-lei nº 4.014, de 13 de janeiro
de 1942, será deduzida, na própria
nota de importação, a percentagem de
4%, que será abonada aos funcionários
que o intervierem no recebimento,
escrituração e entrega das referidas
comissões.
Art. 6º As visitas de emergência,
especial, e especial de emergência de
que trata o Decreto-lei nº 3.761, de 25 de
outubro de 1941, serão feitas, mediante
pagamento,
pelas
emprêsas
de
navegação, das importâncias de Cr$
1.800,00, Cr$ 3.000,00 e Cr$ 4.000,00,
respectivamente.
Parágrafo Único. As importâncias
serão recolhidas às Tesourarias das
Alfândegas e escrituradas em depósito e
serão destinadas aos funcionários da
Alfândega. Imigração, Polícia Marítima e
Saúde do Pôrto que tiverem participando
da visita.
Art. 7º O Ministro da Fazenda
expedirá instruções para a execução
deste Decreto-lei, delas constando a
fixação de vantagens e o estabelecimento
de normas para sua percepção e
distribuição entre os funcionários.
Art. 8º Êste Decreto-lei entrará em
vigor na data da sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
1946; 125º da Independência e 58º da
República. – Jose Linhares, J. Pires do
Rio.
Publicado no Diário Oficial do dia 16
de Janeiro de 1946.
DECRETO-LEI Nº 9.892 – DE 16 DE
SETEMBRO DE 1946
Estende ao Serviço de Economia
Rural do Ministério da Agricultura, as
disposições do Decreto-lei nº 8.663, de 14
de janeiro de 1946.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição, decreta:
Art. 1º Ficam extensivas ao Serviço
de Economia Rural do Ministério da
Agricultura, no que lhe forem aplicáveis,
as disposições do Decreto-lei número
8.663, de 14 de janeiro de 1946.
Parágrafo Único. O Ministro da
Agricultura expedirá instruções para a
execução dêste decreto-lei.
Art. 2º O presente decreto-lei
entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1945, 125º da Independência e 58º da
República. – Eurico G. Dutra, Netto
Campelo Júnior.
DECRETO-LEI Nº 9.890, DE 16 DE
AGÔSTO DE 1946
Diário Oficial de 17 de setembro de 1946
Dispõe
sôbre
os
serviços
extraordinários de fiscalização a cargo da
Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do
Ministério da Agricultura.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição, decreta:
Art. 1º Fica estabelecido a percepção
de
emolumentos
por
serviços
extraordinários de fiscalização fitossanitária prestados por servidores da
Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do
Ministério da Agricultura, a requerimento
dos interessados, na forma do artigo 141,
do Regulamento de Defesa Sanitária
Vegetal, aprovado pelo Decreto nº
24.114, de 12 de abril de 1934.

Art.
2º
Considera-se
serviço
extraordinário o que for prestado fora das
horas do expediente e nos domingos,
feriados nacionais e à noite.
Art. 3º Considera-se horário normal,
para os efeitos deste Decreto-lei, o
expediente de 6 (seis) horas diárias no
mínimo, exceto aos sábados, quando
será de três horas.
Parágrafo Único. Ao Chefe da
repartição caberá autorizar e distribuir os
serviços extraordinários requeridos pelo
interessado, mediante prévio depósito da
importância arbitrada, de acôrdo com a
tabela dos emolumentos.
Art. 4º O Ministro da Agricultura
baixará a tabela dos emolumentos para a
prestação dos serviços extraordinários, da
qual constarão as respectivas instruções.
Art. 5º Êste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de
1946. – Eurico Gaspar Dutra, República.
– José Linhares, J. Pires do Rio.
DECRETO-LEI Nº 194 – DE 21 DE
JANEIRO DE 1938
Fixa as taxas de que trata o
parágrafo único do artigo 42 do
regulamento que baixou com o decreto
número 24.548, de 3 de julho de 1934, e
dá outras providências.
O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição Federal, decreta:
Artigo 1º As emprêsas de estradas
de ferro, emprêsas de navegação ou
quaisquer outras que transportem
animais vivos, cobrarão no ato de cada
despacho, uma taxa denominada "taxa
de desinfecção" para custeio das
despesas de desinfecção dos veículos
utilizados nesse transporte a que se
refere o artigo 42 do regulamento
aprovado pelo decreto número 24.548,
de 3 de julho de 1934.
Artigo 2º A "taxa de desinfecção"
será de trezentos réis ($300) por cabeça
para as espécies bovina, equina, asinina,
suina, caprina e ovina e de cinquenta réis
($050), para aves.
§ 1º Para despacho de menos de
dez (dez) aves, cobrar-se-á a taxa única
de quinhentos réis ($500).
§ 2º Ficam isentos do pagamento da
"taxa de desinfecção os animais
transportados por conta da União, as
aves canoras e ornamentais e outras
espécies de animais não incluídos entre
as já citadas.
Artigo 3º A partir desta data, ficam a
Estrada de Ferro Central do Brasil e as
demais emprêsas de transporte da União,
obrigadas a cobrar as taxas fixadas neste
decreto-lei, que serão escrituradas como
renda da União e recolhida e seu produto
ao Tesouro Nacional, na forma da
legislação em vigor.
Parágrafo único. As emprêsas de
transporte de União que não tiverem
serviço de desinfecção organizado,
deverão tê-lo instalado dentro de seis (6)
meses, contados da data em que entrar
em vigor o presente decreto.
Artigo 4º Qualquer outra emprêsa
que transporte animais vivos, fica
obrigado a providenciar imediatamente as
instalações necessárias ao serviço de
desinfecção de vagões e outros veículos
utilizados par êsse fim nas condições
previstas pelo regulamento baixado com o
decreto numero 24.548, de 3 de julho de
1934.
Parágrafo único. Dentro do prazo de
seis (6) meses a contar da data de
vigência do presente decreto-lei, deverão
estar concluídas as instalações de que
trata êste artigo.
Artigo 5º Fica aberto, pelo Ministério
da Agricultura o crédito especial de
cento e sessenta e cinco contos de
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réis, para os vagões da Estrada de Ferro
Central do Brasil.
Artigo 6º Os serviços dos postos de
desinfecção, poderão ser chefiados por
práticos rurais do quadro único do
Ministério da Agricultura, sendo mantido
em funções equivalentes às que já vem
exercendo, o pessoal que já se encontra
nesse serviço.
Artigo 7º O presente decreto-lei
entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1938; 117º da Independência e 50º da
Republica. – Getulio Vargas. – João de
Mendonça Lima. – A. de Souza Costa. –
Fernando Costa.
DECRETO-LEI Nº 8.911 – DE 24 DE
JANEIRO DE 1946
Dispõe sôbre a execução dos
serviços de limpeza e desinfecção dos
meios de transportes utilizados na
locomoção de animais vivos e dá outras
providências.
O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição, decreta:
Artigo 1º Os serviços de limpeza e
desinfecção de quaisquer meios de
transporte empregados na locomoção de
animais vivos e bem assim das
instalações pelos mesmos utilizadas ou
locais que tenham sido ocupados por
animais, passarão a ser realizados na
forma estabelecida neste decreto-lei.
Artigo 2º Os serviços de que trata o
artigo 1º serão executados:
a) pelo Ministério da Agricultura
quando se tratar de emprêsas de
transporte sob administração ou jurisdição
da União;
b) pelas emprêsas de transporte sob
a administração dos Estados ou
Territórios nestas incluídas as de
propriedade da União que lhes tenham
sido arrendadas;
c) pelas emprêsas de transportes
privados ou particulares.
Artigo 3º Para custeio e manutenção
dos serviços especificados neste decretolei, as emprêsas a que alude o artigo
anterior cobrarão, no ato do despacho, a
"taxa de desinfecção", a criada pelo
decreto-lei número 194, do 21 de janeiro de
1938, que passará a ser de cinquenta
centavos (Cr$ 050), por unidade, para as
espécies bovina, eqüina, assinina suina,
caprina e ovina, e um cruzeiros (Cr$ 1,00),
no mínimo, o total da taxa a ser cobrada
ainda que os animais despachados não
atinjam, em número, o suficiente para o
pagamento dessa importância.
Parágrafo único. Ficam isentos do
pagamento da "taxa de desinfecção", os
animais transportados por conta do
Govêrno da União, as aves canoras e
ornamentais, os pintos de um dia quando
acondicionados em caixas de papelão e
bem assim outras espécies e de animais
incluídos dentre as citadas neste artigo.
Artigo 4º A "taxa de desinfecção" só
poderá ser cobrada uma vez para todo o
percurso até o ponto terminal, qualquer que
seja o número de emprêsas nesse
percurso, exceto no caso de baldeação por
quebra de bitola ou por não haver tráfego
mútuo entre as emprêsas percorridas.
Artigo 5º Para cumprimento da disposto
na letra a do artigo 2º, o Ministério da
Agricultura,
dentro
dos
recursos
orçamentários que lhe foram outorgados,
fará construir, nos pontos que se tornarem
indicados, postos de limpeza e desinfecção,
dotando-se dos requisitos necessários a
eficiente realização dos serviços, ficando as
emprêsas sob administração ou jurisdição
chefiadas a ceder os terrenos que, para isso,
se tornarem precisos.
Artigo 6º Para atender às despesas
de que trata o artigo precedente será

Quarta-feira 11
concedida, nos orçamentos da União,
uma dotação nunca inferior à taxa
arrencadada na forma do artigo 8º, dois
anos antes do respectivo orçamento.
Artigo 7º As emprêsas de transporte
a que se referem as letras b e c do artigo
2º ficam obrigadas a construir e instalar
postos de limpeza e desinfecção, bem
como a manter o pessoal necessário à
perfeita execução dos trabalhos, devendo
a escolha dos locais recair nos pontos
que foram indicados e préviamente
aprovados pela Divisão de Defesa
Sanitária Animal, do Departamento
Nacional da Produção Animal, do
Ministério da Agricultura.
Artigo 8º A taxa cobrada pelas
emprêsas referidas na letra a do artigo 2º
será pelas mesmas recolhidas à
repartição
federal
arrecadadora
competente, na forma da legislação em
vigor, como renda da União.
Artigo 9º O produto da taxa
arrecadada pelas emprêsas mencionadas
nas letras b e c do mesmo artigo será por
elas escriturado em "conta especial" e
sómente poderá ser aplicado no custeio,
manutenção e expansão dos serviços
especificados neste decreto-lei.
Artigo 10. As emprêsas sob
administração ou jurisdição da União
comunicarão à Divisão de Defesa
Sanitária Animal, no decorrer do mes
seguinte ao vencido, o número de animais
transportados, por espécie, e a respectiva
arrecadação da "taxa de desinfecção".
Parágrafo
único.
Comunicação
idêntica farão as demais emprêsas,
acompanhadas de uma demonstração
das despesas efetuadas com a execução
dos serviços de limpeza e desinfecção.
Artigo 11. Ficam a cargo da Divisão
de Defesa Sanitária Animal a orientação e
a fiscalização dos serviços de que trata
este decreto-lei, quando realizados pelas
emprêsas de que tratam as letras b e c do
artigo 2º.
Artigo 12. O Ministro da Agricultura
baixará instruções especiais para a
execução do presente decreto-lei e fixará
o prazo para as construções e
instalações, por parte das emprêsas
capituladas nas letras b e c do artigo 2º,
dos postos de limpeza e desinfecção que
se tornarem necessárias.
Artigo 13. Findo o prazo que fôr
estipulado, as emprêsas que efetuarem o
transporte de animais vivos em desacôrdo
com o que estabelece êste decreto-lei
incorrerão na multa de dois a cinco mil
cruzeiros (Cr$ 2.000,00 a Cr$ 5.000,00),
dobrada progressivamente tantas vêzes
quantas forem as reincidências.
Parágrafo único. A aplicação da
multa prevista neste artigo não exime o
infrator da responsabilidade criminal que
no caso couber.
Artigo 14. Ficam revogados o
decreto-lei número 5.421, de 22 de abril
de 1943, e demais disposições em
contrário.
Artigo 15. O presente decreto-lei
entrará em vigor 30 dias após sua
publicação no Diário Oficial da União.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1916; 125º da Independência e 58º da
República. – José Linhares – Teodoreto
de Camargo – A. de Sampaio Dória – L.
Pires do Rio – Mauricio Joppert da Silva.
DECRETO-LEI Nº 921 – DE 1 DE
DEZEMBRO DE 1938
Cria taxa de inspeção sanitária a que
ficam sujeitos os estabelecimentos que
abatem animais para os mercados
interestadul e internacionais e manipulam
ou por qualquer forma, industrializam
produtos ou sub-produtos de origem
animal.
O Presidente da República, usando
da faculdade que lhe confere o art. 180 da
Constituição Federal, e;
Considerando que a inspeção
sanitária de carne, leite e seus derivados,
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beneficia diretamente as emprêsas que
manipulam esses produtos, garantindolhes as boas condições sanitárias dos
mesmos, para a conquista de novos
mercados no país e no estrangeiro;
Considerando que a inspeção
sanitária de produtos de origem animal
conduzida pelo Departamento Nacional
da Produção Animal, deve ser ampliada
e aperfeiçoados os seus métodos,
visando um perfeito e integral contrôle
sanitário de todos os produtos de origem
animal elaborados para consumo,
humano;
Considerando que a ampliação
desse serviço exige recursos pecuniários
que devem ser fornecidos pelas próprias
empresas dedicadas a esse ramo de
atividade, na proporção da matança ou
tonelagem do produto elaborado por cada
uma delas;
Decreta:
Art. 1º Fica criada a "Taxa de
Inspeção Sanitária", a que estão
sujeitos todos os estabelecimentos que
abatem animais para exportação ou
para o comércio interestadual e bem
assim, todos os que elaboram ou
industrializam produtos de origem
animal, para consumo externo ou
interestadual.
Art. 2º A taxa a que se refere o
artigo anterior é de $1000 (um mil réis)
por cabeça, para bovino e equídeos;
$500 (quinhentos réis) por cabeça para
suínos; $300 (trezentos reis) por
cabeça, por ovinos e caprinos e $050
(cincoenta réis) por cabeça, para aves
e coelhos;
Art. 3º Para os estabelecimentos
que manipulam o leite e seus
derivados, a taxa de inspeção sanitária
é de $005 (cinco réis) por litro de leite
$010 (dez réis) por quilo de caselna,
lactose e outros derivados; $025 (vinte
e cinco réis) por quilo de creme e $050
(cincoenta réis) por quilo de queijo,
manteiga, leite condensado e leite em
pó.
Art. 4º Os produtos oriundos dos
estabelecimentos de que tratam os arts.
107 e 112 do Regulamento aprovado pelo
decreto n. 24.549, de 3 de julho de 1934 e
artigo 193 do Regulamento aprovado pelo
de n. 23.550, da mesma data, ficam
igualmente sujeitos a taxa de $050
(cincoenta réis) por quilo.
Parágrafo
único.
Os
estabelecimentos
registrados
que
adquiriram esses produtos para os
beneficiar, industrializar ou armazenar,
devem manter um livro especial do
registro da entrada e saída desses
produtos, onde conste sua natureza, pêso
e procedência.
Art.
5º
Os
proprietários
ou
responsáveis pelos estabelecimentos a
que se referem os artigos anteriores,
recolherão à repartição arrecadadora
competente, até o quinto dia útil de cada
mês, a taxa de inspeção sanitária
correspondente, conforme seja o caso, ao
número de animais abatidos, à produção
verificada e aos produtos recebidos, no
mês
anterior,
mediante
guia
de
recolhimento visada pelo funcionário
encarregado da inspeção sanitária
animal.
Parágrafo único. Uma via do recibo
de recolhimento deverá ser entregue ao
funcionário encarregado da inspeção que
a encaminhará a autoridade competente,
do Ministério da Agricultura.
Art. 6º O não cumprimento do
disposto no art. 5º, implicará na retirada
da inspeção, só voltando a funcionar o
estabelecimento quando se houver este
quitado com a Fazenda Nacional.
Art.
7º
Qualquer
sonegação
verificada será punida com multa
correspondente
ao
décuplo
da
importância da taxa sonegada.
§ 1º O proprietário ou responsável
terá o prazo de dez (10) dias úteis,
para recolher a multa à Fazenda
Nacional, sob pena de lhe ser aplicado

o que estatua o art. 6º da presente lei,
sendo êste prazo contado a partir da
data em que tiver tido ciência da
notificação.
§ 2º O multado só poderá recorrer
à autoridade superior após prévio
depósito da multa que lhe houver sido
imposta.
Art. 8º As dotações orçamentárias de
cada
exercício,
do
Departamento
Nacional da Produção Animal, do
Ministério
da
Agricultura,
serão
acrescidas,
obrigatòriamente
nas
consignações devidas, da importância da
renda arrecadada pela taxa de inspeção
sanitária, no exercício anterior, como
determina o artigo 10 desta lei.
Art. 9º Da renda produzida pela taxa
da inspeção sanitária, 90% destinam-se
ao custeio e melhor aparelhamento do
Serviço de Inspeção de Produtos de
Origem
Animal,
do
Departamento
Nacional da Produção Animal.
Art. 10. Essa importância será
empregada no custeio da inspeção
sanitària de produtos de origem animal a
cargo do Ministério da Agricultura,
visando não só dar-lhe maior eficiência
como estimular o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento
das
respectivas
indústrias.
§ 1º A importância referida no
presente artigo terá a seguinte aplicação:
a) 90% para o custeio dos serviços
de inspeção de produtos de origem
animal, contrato de pessoal que fôr
necessário a esses serviços, melhor
aparelhamento e instalações de seus
laboratórios regionais de analises,
inspetorias
regionais
e
outras
dependências do Serviço de Inspeção de
Produtos de Origem Animal;
b) 8% outorgados aos próprios
industriais, sob a forma de prêmios às
empresas nacionais que, elaborando
produtos de origem animal, mais se
distinguirem no esmero de fabricação,
aprimoramento
de
seus
produtos
aperfeiçoamento de instalações para
melhor aproveitamento da matéria prima,
ou sob a forma de auxilio às empresas
que lançarem com êxito novos produtos
de
origem
animal
no
comércio
internacional;
c) 2% para custeio de despesa,
inclusive ajuda de custo, com viagem
de especialização ao estrangeiro de
técnicos do Serviço de Inspeção de
Produtos de Origem Animal que
realizarem estudos científicos originais
de reconhecido valor.
§ 2º Os prêmios previstos na letra b,
dêste artigo constarão de diplomas
honoríficos, medalhas de ouro ou prata,
aparelhos ou máquinas que melhorem as
instalações industriais do estabelecimento
previado ou serão adjudicados em moeda
corrente.
Art. 11. Se as quotas previstas nas
letras b e c do artigo anterior não
tiverem
a
aplicação
determinada,
poderão ser utilizadas na representação
do Serviço de Inspeção de Produtos de
Origem
Animal,
em
congressos
internacionais, cujos trabalhos possam
interessá-lo
diretamente
ou
na
concessão de prêmios de viagem, para
aperfeiçoamento, a qualquer técnico de
outro Serviço ou mesmo estranho ao
serviço público que realize trabalho
original de real mérito e beneficiar
diretamente a indústria de carnes e
derivados ou de leite e produtos
lacticínios.
Art. 12. A concessão de prêmios a
que se refere a presente lei será regulada
em instruções especiais, baixadas pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 13. Ficam revogadas o art. 7º
e seus parágrafos do decreto número
24.550, de 3 de julho de 1934, e os
arts. 110 e seus parágrafos do decreto
nº 24.549, da mesma data, devendo os
serviços
extraordinários
previstos
nesses decretos ser executados pelo
pessoal contratado por conta da
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dotação a que se refere a letra a do art.
10.
Art. 14. O pessoal a ser admitido no
Serviço de Inspeção de Produtos de
Origem Animal será pago por conta da
dotação prevista na letra a do art. 10 da
presente lei, sendo que os salários não
poderão ser superiores aos vencimentos
de serventuários efetivos de funções
equivalentes, de acôrdo com a legislação
em vigor.
Art. 15. Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de
1938, 117º da Independência e 50º da
República. – Getulio Vargas. Fernando
Costa, A. de Souza Costa.
LEI Nº 4.663 – DE 3 DE JUNHO DE 1965
Cria estímulo ao aumento de
produtividade e à contenção de preços, e
dá outras providências.
Art. 5º Durante os exercícios de
1966, 1967 e 1968, as emprêsas
poderão deduzir do lucro sujeito ao
impôsto
de
renda
a
parcela
correspondente à exportação de
produtos
manufaturados,
determinados pela Comissão de
Comércio Exterior e cuja penetração
no mercado internacional convenha
promover.
§ 1º O cálculo da parte do lucro
tributável atribuída às exportações dos
produtos manufaturados deverá ser
realizado admitindo-se no lucro tributável
a mesma participação percentual que os
ditos produtos tenham na receita da
emprêsa.
§ 2º Para todos os efeitos legais,
fica equiparada à exportação a venda
no mercado interno de produtos
manufaturados, contra pagamento em
divisas conversíveis, resultantes de
financiamentos a longo prazo, de
instituições financeiras internacionais
ou
entidades
governamentais
estrangeiras.
LEI Nº 3.244, DE 14 DE AGÔSTO DE
1957
Dispõe sôbre a Reforma da Tarifa
das Alfândegas, e dá outras providências.
CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES
Art. 33. O acréscimo de impôsto
relativo à diferença de valor ou
quantidade assim como o decorrente
de
classificação
indevida
da
mercadoria na nota de importação,
será cobrada com multa de 50%
(cinqüenta por cento).
Parágrafo único. Não se aplicará
multa quando a diferença apurada não
exceder de 5% (cinco por cento) do
montante do impôsto declarado peIo
importador, no despacho.
Art. 34. Quando, nos casos do artigo
anterior, a existência de fraude ficar
caracterizada de forma inequívoca, a
falsa declaração de valor, natureza ou
quantidade, será punida com multa
equivalente a 100% (cem por cento) do
impôsto devido.
§ 1º Em caso de reincidência, com
circunstâncias agravantes, a Diretoria
das Rendas Aduaneiras, em face de
decisão condenatória irrecorrível na
esfera administrativa, suspenderá pelo
prazo de 1 a 5 anos, a aceitação, por
repartição aduaneira de despacho
apresentado pela sociedade ou firma
infratora.
§ 2º A sanção prevista no § 1º será
extensiva aos diretores, sócios gerentes e
procuradores, assim como às sociedades
e firmas das quais fizerem parte.
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DECRETO-LEI Nº 334, DE 15 DE MARÇO
DE 1938
Estabelece a classificação dos produtos
agrícolas e pecuários ematérias primas ao
país, destinados á exportação, visando a sua
padronização.
O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, usando da atribuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição e
Federal, e
Considerando que é necessário, para o
aumento da exportação dos produtos
agrícolas e pecuários e das matérias-primas
do país a adoção de medidas rigorosas que
permitam a obtenção de tipos comerciais
definidos e aperfeiçoados;
Considerando que, por iniciativa do
Conselho Federal de Comércio Exterior, foi
encaminhado ao Poder Legislativo um projeto
de lei nesse sentido, que não tinha chegado
ao têrmo de subir à sanção ao ser ortogada a
nova Constituição.
Tendo ouvido novamente o Conselho
Federal de Comércio Exterior, decreta:
Art. 1º Fica estabelecida a classificação
e fiscalização dos produtos agrícolas e
pecuários e das matérias-primas destinadas
à exportação para o estrangeiro visando a
sua padronização.
§ 1º Para êsse fim o Ministério da
Agricultura, pelo órgão apropriado e em
colaboração com o Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio e as associações de
produtores
legalmente
constituídas,
organizará sucessivamente a classificação
dos ditos produtos por espécie, qualidade,
variedade,
tipo
e
outros
caracteres
convenientes.
§
2º
Uma
vez
estabelecidas
as respectivas classificações, só poderão
ser exportados os produtos acompanhados
de certificados expedidos pelo Ministério
da Agricultura e que provem a sua
regular
adaptação
aos
regulamentos
e instruções a que se refere êste decretolei.
§ 3º Para execução do disposto no § 1º,
as alfândegas e as mesas de renda do país
não despacharão produtos sem exibição do
respectivo certificado.
Art. 2º Os volumes depositados em
trapiches ou armazéns e destinado à
exportação não poderão ser substituídos
após a sua fiscalização, sem prévia
autorização e assistência da repartição
fiscalizadora.
Parágrafo
único.
Verificada
a
substituição
durante
ou
depois
da
fiscalização, não será permitida a exportação,
incorrendo o exportador na multa de Cr$.
1.000,00 a 2.000,00, cobrada por dôbro nas
reincidências, imposta pela repartição
fiscalizadora, com recurso para o Ministério
da Agricultura, sendo considerado sem efeito
o certificado expedido.
Art. 3º Verificando-se, nos portos de
destino, fraudes não descobertas pela
fiscalização, ou praticadas depois dêle,
confirmadas oficialmente por parte das
autoridades consulares ou dos técnicos para
isso designados, será pelo Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio ordenada a
abertura de inquérito, para a descoberta dos
responsáveis, que serão punidos com as
penas de multa de Cr$ 500,00 a 5.000,00 e
de suspensão de atividade comercial, pelo
prazo de um ano, se se tratar do próprio
exportador.
Art. 4º A marca, os rótulos, os
desenhos, os dizeres e a natureza dos
envoltórios dos produtos de exportação
ficarão sujeitos à aprovação e ao registro nos
departamentos técnicos do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, passando a
fazer parte integrante da classificação.
Parágrafo único. O Conselho Federal
de Comércio Exterior, depois de ouvidas
as repartições técnicas do Ministério
da Agricultura e do Trabalho, Indústria
e
Comércio,
proporá
ao
Governo
o
estabelecimento
de
regras
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uniformes a serem observadas, inclusive
quanto a envoltórios e material de
embalagem dos produtos de exportação.
Art.
5º
Serão
cobradas
pelas fiscalizações, análises, certificados e
certidões, taxas que jamais poderão
exceder, na soma de tôdas as parcelas
de um quarto por cento sôbre o valor
médio da mercadoria nos portos de
embarque.
§ 1º Só poderão ser cobradas taxas
em remuneração de serviços prestados
e relativamente a produtos sôbre os
quais
haja
os
respectivos
serviços
aparelhados.
§ 2º O produto das taxas a serem
criadas e das existentes será destinado ao
custeio dos serviços de fiscalização dos
produtos exportados, a juízo do Govêrno.
Art. 6º Para a execução das disposições
dêste decreto-lei, o Govêrno expedirá os
regulamentos e instruções que para êsse fim
forem necessários, revendo, no que se tornar
preciso, as taxas e as disposições
atualmente em vigor.
Art. 7º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1938:
117º da Independência e 50º de República.
DECRETO-LEI Nº 1.471, DE 1º DE AGÔSTO
DE 1939
Estabelece normas para classificação,
fiscalização do beneficiamento e exportação
de produtos agrícolas e pecuários e matériasprimas destinadas ao comércio exterior e
interestadual.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1º Os trabalhos de classificação,
fiscalização do beneficiamento e exportação
dos produtos agrícolas e pecuários e
das
matérias-primas
destinados
ao
comércio exterior e interestadual, serão
executados pelo Ministério da Agricultura, na
forma dos regulamentos e instruções que
expedir.
Parágrafo único. Aos Estados poderá
ser
delegada
competência
para
a
classificação dos produtos referidos neste
artigo, antes do beneficiamento, e, mediante
acôrdo, para fiscalização do beneficiamento.
Art. 2º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 1º de agôsto de 1939;
118º da Independência e 51º da República. –
Getúlio Vargas – Fernando Costa.
DECRETO-LEI Nº 466. DE 4 DE JUNHO DE
1938
CAPÍTULO III
DA EXPORTAÇÃO DE PEDRAS
PRECIOSAS
Art. 20 Sómente poderão exportar
pedras preciosas, em bruto ou lapidadas, os
compradores autorizados, os lapidários, os
fabricantes e comerciantes de jóias e obras
de
ourives,
mediante
inscrição
na
Fiscalização Bancária do Banco do Brasil.
Parágrafo
único.
O
documento
necessário à inscrição, referida neste artigo,
é o registro de que trata o art. 21.
Art. 21 Para fins de estatística fica
estabelecido,
independentemente
das
demais exigências dêste Decreto-Lei, o
registro
obrigatório
dos
compradores
autorizados,
lapidários,
fabricantes
e
comerciantes de jóias e obras de ourives, na
repartição arrecadadora local, desde que
realizem exportação.
§ 1º O registro será concedido
mediante pagamento da taxa de cem mil réis,
devendo a repartição concedente exigir,
quanto aos compradores autorizados, a
exibição do titulo de autorização e quanto aos
demais, a prova de se acharem legalmente
estabelecidos.

§ 2º As repartições arrecadadoras darão
conhecimento imediato da concessão do
registro à Diretoria das Rendas Internas, com
os elementos necessários à organização do
cadastro.
Art. 22 Nenhuma pedra ou partida de
pedras preciosas, em bruto ou lapidadas,
poderá
ser
exportada
sem
prévia
classificação e avaliação.
Art. 23 Na Capital Federal, os serviços
de classificação e avaliação das pedras
preciosas competem à Casa da Moeda.
Parágrafo único. A Caso, da Moeda
exercerá também fiscalização restrita, no
sentido de estabelecer a relação entre os
documentos de trânsito das pedras preciosas
e
a
mercadoria
apresentada
pelos
interessados.
Art. 24 Os serviços de classificação e
avaliação, nos Estados, serão executados
por peritos avaliadores contratados, com as
mesmas atribuições definidas no artigo
anterior e seu parágrafo único, e sob a
orientação técnica da Casa da Moeda.
Art. 25 Feita a avaliação e classificação
das pedras preciosas, ao interessado será
fornecido um certificado, no qual se
mencionará:
1º a natureza das gemas, sua
classificação em sortes, segundo a
coloração, a água, a pureza, a firma, o
rendimento industrial e quaisquer outras
características notáveis;
2º a regulação obtida pela balança e
pelos crivos de separação;
3º o peso total da partida e das relações
em quilates métricos;
4º o valor unitário do quilate, tanto das
parcelas como do total dais partidas;
5º o nome do possuidor, portador ou
despachante;
6º procedência por Estados ou zonas de
garimpagem.
Parágrafo único. Se necessário, o
certificado de classificação e avaliação será
acompanhado de uma prova fotográfica.
Art.
26
Quando
o
interessado
não concordar com a classificação ou com
o valor da avaliação, será designado um
perito desempatador, e as conclusões dêsse
perito serão finais, sem direito a qualquer
recurso.
Parágrafo
único.
Quando,
por
qualquer circunstância, não fôr possível a
designação de perito desempatador entre os
funcionários técnicos da Casa da Moeda,
essa diligência poderá ser atribuída, nas
mesmas condições, aos avaliadores da Caixa
Econômica.
Art. 27 As despesas da avaliação,
custeadas pelos interessados, serão pagas
segundo tabela organizada pela Diretoria das
Rendas Internas e aprovada pelo Ministro da
Fazenda.
Art. 28 A exportação de pedras
preciosas poderá ser efetuada normalmente,
a juízo do Govêrno, por meio do serviço de
"colispostaux" nas repartições da Capital
Federal e dos Estados.
§ 1º Para a exportação, as pedras
preciosas deverão ser acondicionadas em
sacos de couro ou em quaisquer outros
volumes, que ofereçam segurança ao
transporte, lacrados e rubricados, em
presença dos interessados, pelo funcionário
que fizer a avaliação das pedras ou partida a
exportar
§ 2º A apresentação dos volumes a
exportar, com o certificado a, que se refere o
art. 25, não inpede que a Fiscalização
Bancária do Banco do Brasil faça, quando
julgar necessário, a verificação do conteúdo
dos mesmos volumes, obrigando-se a lacrálos e rubricá-los, novamente, na presença do
interessado e a aditar na via do certificado,
que fica em poder do exportador, a seguinte
declaração: "O volume foi aberto pela
Fiscalização Bancária do Banco do Brasil".
Art. 29 O certificado da avaliação
(Modelo VII) extrair-se-á em quatro vias:
a
1º,
em
original,
depois
de
visada pela Fiscalização Bancária do
Banco
do
Brasil,
será
encaminha-
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da à repartição expedidora; a 2ª, será
entregue ao interessado, que a arquivará
para fins de fiscalização; a 3ª, será remetida
à Diretoria das Rendas Internas; e a 4ª aos
serviços de avaliação e classificação, onde
ficará arquivada.
Parágrafo único. A segunda, terceira e
quarta vias serão extraídas a carbono; e os
certificados numerados a seguir.
DECRETO-LEI Nº 4.087, DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1942
Dispõe sôbre a fiscalização do serviço
de
pedras preciosas e
dá
outras
providências.
Art. 2º Ficam a cargo da mesma
Diretoria as atribuições, a que se re-referem
o art. 23 e parágrafo único e art. 24 do
Decreto-Lei nº 466, de 4 de junho de 1938.
DECRETO-LEI Nº 2.527 – DE 23 DE
AGÔSTO DE 1940
Cria taxas para o registro de
exportadores e de classificadores de
produtos agrícolas e pecuários, e da outras
providencias.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1º Pelo registro dos exportadores
de produtos agrícolas e pecuários e das
matérias-primas, seus sub-produtos e
resíduos de valor econômico, serão devidas
as taxas de 50$0 por exportador e 10$0 por
produto e pela renovação de registro, as de
2$50 por exportador de 5$0 por produto,
observadas as disposições dos §§ 1º e 2º do
art. 61 do Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 2º Ficam instituídas as taxas de
20$0 por classe e 5$0 por produto para o
registro de títulos de classificador de
produtos e matérias-primas de origem
animal, mineral e vegetal, na forma do art. 40
do Regulamento aprovado pelo Decreto nº
5.739, de 29 de maio de 1940.
Art. 3º As taxas referidas nesta lei serão
cobradas
em
estampilhas
federais,
inutilizadas nos títulos, no ato do registro,
pelo Serviço de Economia Rural do Ministério
da Agricultura, sem prejuízo de sêlo por
verba a que estiverem sujeitos os títulos, cuja
quitação se deverá provar antes da
concessão do registro.
Art. 4º A falta de especificações e do
estabelecimento de padrões para a
classificação de um produto agrícola,
pecuário ou matéria-prima, seus subprodutos
e resíduos de valor econômico, não exclui o
exportador da obrigatoriedade de registro.
Parágrafo único. A nenhum exportador
será permitido, após 90 dias da publicação
desta lei, exportar para o estrangeiro, sem
que esteja registrado.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente os Decretos ns.
12.982, de 24 de abril de 1918, 16.739-A, de
31 de dezembro de 1924, e o Decreto-lei nº
1.471, de 27 de julho de 1939.
Rio de Janeiro, 23 de agôsto de 1940;
119º da Independência e 52º da República. –
ass.) Getúlio Vargas e Fernando Costa.
DECRETO-LEI Nº 3.076, DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1941
Dispõe sôbre a classificação e o
comércio do quartzo, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180, da
Constituição, decreta:
Art. 1º A exportação do quartzo (cristal
de rocha) para países estrangeiros só poderá
ser feita mediante guia de classificação e
avaliação, expedida pelo Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério
da Agricultura.
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Art. 2º O quartzo destinado á exportação,
de que trata o artigo anterior, será
classificado em dois grupos:
1º.Cristal;
2º.Lasca.
§ 1º O primeiro grupo abrangera três
classes, que serão designadas por classe A,
classe B, e classe C, assim definidas:
Classe A – Cristal hialino, incolor leve
e uniformemente colorido, com 60% de
aproveitável para fins piezo elétricos;
Classe B – Cristal hialino, incolor ou
levemente corado, com 60% de aproveitável,
sendo toleradas agulhas simples, bôlhas,
pouco numerosas e esparsas, e fantasma, na
parte aproveitável;
Classe C – Cristal hialino, incolor ou
corado, tendo mais de 40% de geminação.
§ 2º O segundo grupo, que incluirá os
fragmentos de quartzo irregulares, com pêso
individual inferior a 200g, compreenderá três
tipos, assim definidos:
Lasca de 1ª – fragmentos não
apresentando faces cristalinas, jaças, bôlhas
e fios azuais;
Lasca
de
2ª
–
fragmentos
apresentando faces cristalinas, jaças, bôlhas
e fios azuis.
Lasca mista – fragmentos misturados
dos tipos anteriores.
Art. 3º A exportação para o exterior, dos
cristais das classes A, B e C, só poderá ser
feita por preços não inferiores aos constantes
de tabelas organizadas, ou aprovadas pelo
Conselho Federal de Comércio Exterior.
Art. 4º Os cristais das classes A, B e C,
destinados
á
exportação
serão
acondicionados em caixas de madeira, com
capacidade para 45 a 50 (quarenta e cinco e
cinquenta) quilogramas, devendo os cristais
de pêso superior a um quilograma ser
individualmente etiquetados, discriminandose na etiqueta o pêso do cristal e sua classe,
os nomes do exportador, do destinatário e
um número de ordem.
Art. 5º As guias de classificação e
avaliação serão expedidas para cada lote a
ser exportado, e delas constarão o número
de caixas que compõem o lote, o número e a
classificação dos cristais de cada caixa,
preço de exportação fixado, procedência dos
cristais, nome do exportador, nome do
destinatário.
Art. 6º A exportação de quartzo do
grupo lasca poderá ser feita em caixa de
madeira, ou em sacos apropriados.
Parágrafo único: Para cada lote de
lasca a ser exportado, será expedida uma
guia de classificação, da qual constarão a
quantidade de sacas ou caixas de madeira
que compõem o lote, tipo de lasca de cada
caixa ou saco, preço de exportação, do
produto, nome do exportador e nome do
destinatário.
Art. 7º A exportação do quartzo para o
exterior só será permitida pelos portos do Rio
de Janeiro e Salvador.
Art. 8º As guias de classificação e
avaliação
só
serão
entregues
aos
interessadas,
mediante
a
prova
do
pagamento da taxa, de que trata o artigo
seguinte.
Art. 9º Fica criada para ocorrer às
despesas com o serviço estabelecido no art.
1º, uma taxa de dez por cento ad valorem,
que incidirá sôbre as guias de classificação e
avaliação e será paga na Alfândega do pôrto
por onde fôr feita a exportação.
Art. 10 O presente Decreto-lei entrará
em vigor na data da sua publicação.
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Art. 11 Revogam-se aa disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1941,
120º da Independência e 53º da República. –
Getúlio Vargas, A. de Souza Costa e
Fernando Costa.
DECRETO-LEI Nº 3.265 DE 12 DE MAIO DE
1941
Diário Oficial de 14-5-1941 – páginas 9.416
Cria a t a ra fitossanitária e dá outras
providências
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1º Fica criada a taxa fitossanitária,
que incidirá sôbre todos os vegetais, partes
de vegetais e estabelecimentos agrícolas de
multiplicação
ou
vendo
sujeitos
à
fiscalização,
tratamento
ou
quaisquer
medidas de caráter fitossanitório.
Art. 2º Não estão sujeitos ao pagamento
da taxa fitossanitária:
a) os vegetais ou parte de vegetais em
trânsito no território nacional;
b) as inspecções e tratamento feitos em
vegetais e partes de vegetais pertencentes à
União, Estados e Municípios ou que lhe
forem destinados, assim como a fiscalização
em estabelecimentos agrícolas mantidos pelo
Poder Público;
c) as pequenas quantidades de vegetais
trazidos dos passageiros em suas
bagagens;
d) os vegetais ou parte de vegetais
vivos ou sêcos, cultivados, produzidos ou
fabricados em paises com os quais o Brasil
tenha assinado convênio ou tratado e desde
que haja prova de idêntico tratamento em
favor dos produtos brasileiros.
Art. 3º A taxa fitossanitária será cobrada
de acôrdo com a tabela anexa, tomando-se
por base a unidade, quando se trata de
plantas vivas e o pêso liquido, nos demais
casos, devendo as respectivas importâncias
ser recolhidas aos cofres públicos federais
incorporadas à receita geral da União.
Art. 4º A inspeção do material ou
estabelecimento sujeito à cobrança da taxa
fitossanitária só poderá ser executada depois
que o interessado apresentar o recibo do
respectivo pagamento, ou provar que possui
depósito na Alfândega para satisfazê-la.
Art. 5º As importâncias correspondentes
a taxa fitossanitária serão recolhidas, por
meio de guias fornecidas pela Divisão de
Defesa
Sanitária
Vegetal
e
suas
dependências, às repartições arrecadadoras
da União que ficarão obrigada sa fornecer
aos interessados um recibo em duplicata.
Art. 6º A sonegação, a falta de
pagamento ou recolhimento a menos da taxa
fitossanitária, acarretarão ao infrator a
aplicação de uma multa igual à importância
devida ou não recolhida.
Art. 7º As infrações referidas no artigo
anterior serão apuradas em virtude de
denúncia de particulares, representação de
servidores públicos ou procedimento ex
officio da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
e suas dependências, obedecendo, na
instrução, andamento e decisão do
respectivo processo, o disposto no Capitulo
IX do Regulamento aprovado pelo decreto nº
24.114, de 12 de abril de 1934.
Art. 8º A multa de que trata o artigo,
dêste decreto-lei será imposta pelo diretor ou
pelos chefes de seção e de postos da Divisão
de Defesa Sanitária Vegetal de cujas
decisões caberá recurso para o Diretor Geral
do Departamento Nacional da Produção
Vegetal.
Art. 9º Este decreto-lei, entrara em vigor
a partir de julho de 1941, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1941,
120º da Independência e 53º da República. –
ass.) Getúlio Vargas; Fernando Costa e A.
de Souza Costa.
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DECRETO-LEI Nº 3.426 – DE 16 DE JULHO
DE 1941
Diário Oficial de 18 de julho de 1941 – página
14.429
Substitui a tabela para a cobrança da
"taxa fitossanitária", a que refere o decreto-lei
nº 3.265, de 121 de maio de 1941.
O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, e
Considerando ter havido incorreções
e omissões na tabela anexa ao decre-
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to-lei nº 3.265, de 12 de maio de 1941, para a
cobrança da "taxa fitossanitária", decreta:
Artigo único. Fica substituida pela tabela
anexa, aquela que acompanhou o decreto-lei
nº 3.265, de 12 de maio de 1941, referente à
cobrança da "taxa fitossanitária".
Rio de Janeiro, 16 de julho de 1941,
120º da Independência e 53º da República. –
ass.) Getúlio Vargas; Carlos de Souza Duarte
e A. de Souza Costa.

Tabela para a cobrança da tava fitossanitária, a que se refere o decreto-lei nº 3.265, de 12-51941
TAXAS
a) Plantas vivas
(por especime)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Frutíferas.....................................
Florestais.....................................
Oleaginosas................................
Olerícolas....................................
Ornamentais................................
Téxtis...........................................
Medicinais...................................
Cerealíferas e feculentas............
Forrageiras..................................
Sacarinas....................................
Tóxicas........................................
Odoríferas,
Aromáticas
ou
Condimentosas...........................
Não especificadas.......................

Importarão

Exportação

Mínima

$100
$050
$050
$050
$200
$010
$005
$100
$100
$200
$200

$010
$010
$010
$005
$100
$010
$005
$010
$010
$100
$200

1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000

$100
$050

$050
$010

1$000
1$000

TAXAS
b) Partes vivas de vegetais
(quilo ou fração)
14
I)
II)
15
16
17
1)

Bulbos:
Alimentação.....................................
Plantio.............................................
Borbulhas........................................
Estacas............................................
Tubérculos:
Alimentação.....................................

a) Plantas vivas (por espécime)
II) Plantio.............................................
18) Rizonas ou raizes............................
19) Sementes:
a) Frutiferas.........................................
b) Florestais.........................................
c) Oleaginasas:
I) Indústria...........................................
II) Plantio.............................................
d) Têxteis:
I) Indústria...........................................
II) Plantio.............................................
e) Ornamentais....................................
f) Olerícolas:
I) Alimentação.....................................
II) Plantio.............................................
g) Medicinais.......................................
h) Forrageiras......................................
i) Cearealíferas:
1) Alimentação ou Indústria.................
II) Plantio.............................................
j) Tóxicas............................................
h) Condimentosas ou aromáticas........
20) Frutos carnosos...............................
a) Bananas, por cacho........................
21) Frutos secos....................................
22) Não especificadas...........................
c) Partes sêcas de vegetais (quilo ou
fração).
23) Condimentosas ou aromáticas........
24) Medicinais.......................................
25) Forrageiras......................................
26) Indústrias (palhas etc.)....................
27) Frutos industrializado......................
28) Farinhas, pós, grãos partidos,
farelos
e
fragmentos
(não
envasilhados mecânicamente)........
29) Não especificadas...........................

Importarão

Exportação

Mínima

$010
$200
1$000
$100

$001
$020
1$000
$100

1$000
1$000
1$000
1$000

$002

$001

1$000

$005
$100

$002
$010

1$000
1$000

$100
$100

$010
%050

1$000
1$000

$005
$100

$001
$001

1$000
1$000

$005
$100
$500

$050
$050
$200

1$000
1$000
1$000

$010
$200
$050
$020

$001
$100
$010
$010

1$000
1$000
1$000
1$000

$001
$005
$500
$010
$002
$100
$010
$020

$001
$005
$100
$010
$001
$001
$001
$001

1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000

$010
$001
$005
$005
$001

$010
$001
$001
$001
$001

1$000
1$000
1$000
1$000
1$000

$002
$002

$001
$001

1$000
1$000
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TAXAS

d) Estabelecimentos agrícolas (por
inspeção anual, cada um)
30)
31)

e)
32)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
33)
a)
b)
34)
a)
b)
35)
a)

b)
c)
36)
a)
b)
37)
a)
b)
38)

Hortos, viveiros, depósito, casas
de plantas, sementes e flores
similares.....................................
Plantações frutíferas, cujos
frutos
se
destinam
á
exportação.
clusive
a
fiscalização da colheita...............
Medidas fitossonitárias
Quarentena:
Plantas vivas (por mês e
espécime)...................................
Partes agâmicas (por mês e kg
ou fração)...................................
Sementes (por mês e kg ou
fração)........................................
Plantas vivas descendentes (por
mês e espécie)...........................
Partes agâmicas descendentes
(por mês e kg ou fração)............
Sementes descendestes............
a) Plantas vivas
(por espécime)
Plantas vivas (por espécime).....
Partes vivas ou sêcas de
vegetais (por kg ou fração).........
Pulverização:
Plantas vivas (por espécime).....
Partes vivas por (kg ou fração....
Fumigação:
Plantas vivas, frutas, sementes
de pequena densidade e outros
produtos em caixas, encapados,
secos etc. (por 100 dcm3
inflacionável................................
Grão de cereais, leguminisas e
outros de densidade equivalente
(por saco até 60 quilos)..............
Vasilhames, sacos vazios etc.
(por 100 dcm.3 infracionável).....
Imersão ou desinfecção a sêco:
Plantas vivas (por espécime).....
Partes vivas ou sêcas de
vegetais (por kg ou fração).........
Destruição,
desnaturação,
incineração, esterilização etc.:
Plantas vivas (por espécime).....
Partes vivas ou sêcas de
vegetais (por kg ou fração).........
Outros materiais sujeitos á
fiscalização fitossanitária não
compreendidos nos grupos A,
B, C, (por kg ou fração)..............

DECRETO-LEI Nº 3.761 – DE 25 DE
OUTUBRO DE 1941
Dispões
sôbre
a
visita
a
embarcações
no
fundeadouro,
reestrutura carreiras e dá outras
providências.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
180 da Constituição, decreta:
Art. 1º Observado o disposto no
decreto-lei nº 2.538, de 27 de agôsto de
1940, as embarcações que chegarem
ou se acharem no fundeadoro serão
visitadas pelas autoridades marítimas de
Saúde, Policia, Imigração e Alfândega.
§ 1º A visita será regulamentar, de
emergência.
§ 2º A visita regulamentar é
obrigatoriamente feita de 7 às 19 horas,
em todos os dias da mesma obedecida
a ordem de entrada das embarcações
no fundeadouro.
§ 3º A visita de emergência será a
que se fizer, preferentemente, as
embarcações que aguardam a visita
regulamentar.
§ 4º A visita especial será
efetuada a qualquer hora, antes das 7 e
depois das 19 horas.
§ 5º A vista especial de
emergência será a que se fizer,
preferentemente as embarcações que
requererem visita especial.
§ 6º As autoridades marítimas
referidas neste
artigo, entrarão
em atendimento, afim de que decorri-

Importarão

Exportação

Mínima

–

–

10$000

–

–

5$000

às Tesourarias das Alfândegas, nos Estados, e
incorporada à receita da União. – Getúlio Vargas –
Vasco T. Leitão da Cunha – A. de Souza Costa –
Henrique A. Guilhem.
DECRETO-LEI Nº 4.003 – DE 8 DE JANEIRO DE
1942
Altera o decreto-lei nº 3.761, de 25 de
outubro de 1941, e dá outras providências.

$100

–

1$000

$020

–

1$000

$500

–

1$000

–

–

$100

–
–

–
–

$100
$050

$100

$050

1$000

$020

$010

1$000

$050
$100

$010
$050

1$000
1$000

1$000

1$000

–
–

$700

$700

1$000

1$000

–

$050

$010

1$000

$050

$010

1$000

$020

$005

1$000

$002

$001

1$000

$002

$001

1$000

dos
trinta
dias,
a
partir
da
publicação deste decreto-lei, a visita ás
embarcações seja feita em conjunto.
Art. 2º As visitas de emergência
e especial e especial de emergência
serão
feitas
mediante
prévio
requerimento
das
empresas
de
navegação ao inspetor da Alfândega e
aviso
antecipado
às
autoridades
indicadas no artigo anterior.
Art. 3º As visitas de emergência,
especial e especial de emergência serão
feitas, mediante o pagamento, pelas
empresas de navegação das taxas de
1:500$00, 2:000$000 e 3:000$000,
respectivamente.
Parágrafo Único. Essas taxas
serão recolhidas às Tesourarias das
Alfândegas e incorporadas á receita da
União.
Art. 4º O chefe dos serviços de
Saúde do Pôrto, Policia Marítima e
Aérea, Alfândega e de Imigração,
organizarão a escala dos servidores
incumbidos de fazer as visitas ás
embarcações, estabelecendo entre os
mesmos o rodízio, na base de oito horas
de trabalho por dia.
Art. 5º O serviço de expurgo das
embarcações, executado antes das 7 e
depois das 19 horas, será feito mediante
prévio requerimento das emprêsas de
navegação ao inspetor de Saúde do
Pôrto o pagamento da taxa de 3:00$00,
que será recolhida á Tesouraria
do departamento de Administração
do Ministério da Educação o Saúde,
no
Distrito
Federal,
e

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:
Art. 1º As visitas de emergência, especial e
especial de emergência a que estão sujeitas as
embarcações por força do decreto-lei número
3.761, de 25 de outubro de 1941, serão feitas
mediante pedido das empresas de navegação às
guardamorias das alfândegas.
§ 1º Requeridas as visitas, as guardamorias
farão imediata comunicação às demais autoridades
marítimas, afim de que as mesmas se realizem
conjuntamente.
§ 2º Para o fim indicado no § 1º deste artigo
serão mantidas nos portos de Rio de Janeiro e
Santos, no mínimo, duas turmas de visitas. Essa
providência será estendida a outros portos, por
iniciativa das respectivas alfândegas, desde que a
prática assim aconselhe.
Art. 2º Para cumprimento do que determina o
art. 3º do decreto-lei nº 3.761, citado, as empresas
de navegação farão, nas tesourarias das
alfândegas, o depósito de importância arbitrada
pelas alfândegas, na base das visitas solicitadas,
num período de seis meses.
§ 1º Feitas as visitas e calculadas as taxas
respectivas, na forma da lei, as guardamorias farão
imediata comunicação às alfândegas, para que
sejam debitadas as empresas de navegação.
§ 2º As alfândegas providenciarão o reforço
dos depósitos, sempre que se tornar necessário.
Art. 3º Nenhuma outra taxa será cobrada,
relativa às visitas referidas no artigo 1º, pelos
órgãos de serviço público federal, estadual ou
municipal, a qualquer titulo, às emprêsas de
navegação, alem das especificadas no decreto-lei
nº 3.761, aludido.
Art. 4º Tratando-se de embarcação vinda do
exterior, as autoridades marítimas poderão
promover, mediante prévio entendimento, as
providências necessárias, afim de que a
fiscalização que lhes compete exercer seja feita,
entre os portos do território nacional, durante a
viagem, pelos servidores designados e estritamente
necessários, no sentido de facilitar o desembarque
de
passageiros
e
o
desembaraço
das
embarcações.
Parágrafo único. Os servidores designados
sómente poderão perceber as vantagens que lhes
forem concedidas de acôrdo com a legislação
vigente, devendo voltar imediatamente às
repartições a que pertencem, por via terrestres ou
marítima.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1942. 121º da
Independência e 54º da República. – Getúlio
Vargas – A. de Souza Costa – João de Mendonça
Lima.
DECRETO-LEI Nº 4.087, DE 4 DE FEVEREIRO DE
1942
Dispõe sôbre a fiscalização do serviço de
pedras preciosas e dá outras providências.
Art. 2º Ficam a cargo da mesma Diretoria as
atribuições, a que se relerem o art. 23 e parágrafo
único e art. 24 do Decreto-lei nº 466, de 4 ;de junho
de 1938.
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DECRETO-LEI Nº 5.807, DE 13 DE SETEMBRO
DE 1943
"Estende à exportação para o estrangeiro o
regime fiscal inerente a importação"
Art. 1º No processo do despacho das
mercadorias exportadas para o estrangeiro serão
observadas as mesmas formalidades do despacho
de importação para consumo.
Parágrafo único. As divergências de
qualidades, quantidade ou peso verificadas no ato
da conferência para embarque incidem nas
penalidades
previstas
para
despacho
de
importação, na conformidade das leis e
regulamentos em vigor.
DECRETO-LEI Nº 5.940, DE 28 DE OUTUBRO DE
1943 – D. O. DE 30
"Dispõe sôbre o regime de exportação de que
trata o Decreto-lei número 5.807, de 13 de
setembro de 1943"
Art. 19 Serão dispensados da conferência
aduaneira os volumes que contenham mercadorias
destinadas à exportação para o estrangeiro, cuja
fiscalização estiver a cargo de qualquer repartição
ou serviço público federal desde que se
apresentem cintados, e lacrados, ou possam ser
fàcilmente identificados pelos certificados de
exportação expedidos pelos órgãos competentes
dos governos federal ou estadual.
Parágrafo
único.
As
especialidades
farmacêuticas, as louças, os tecidos e outros
artigos sujeitos ao impôsto de consumo terão,
também, livre movimentação, se da guia a que se
refere o art. 111 § 1º letra m, do Decreto-lei nº 739,
de 24 de setembro de 1938, constar a declaração
do coletor federal ou agente fiscal da seção, de
haver assistido a embalagem do conteúdo dos
volumes.
Art. 2º Os exportadores poderão requerer a
autoridade fiscal da circunscrição respectiva a
designação de funcionário para assistir à
conferência e embalagem das mercadorias a
exportar, mediante indenização das despesas de
transportes e estada do funcionário.
1º Ao funcionário designado cabe certificar,
abaixo do despacho de sua designação, que
assistiu a conferência das mercadorias e ao
fechamento dos volumes e fêz a identificação dos
mesmos, podendo, ainda, mandar cintar e lacrar ou
tomar outras precauções que lhe garantam a
inviolabilidade.
2º Se o serviço fôr realizado por funcionários
aduaneiros, estando o volume fechado e sinetado
com o sinete oficial da Alfândega, poderá ser
embarcado sem outras formalidades previstas
neste Decreto-lei.
Art. 3º No caso de abertura de volumes para
a conferência aduaneira, serão êles recompostos
pelos próprios exportadores, a menos que, por
fraude verificada, tenham de ser retidos para o
necessário procedimento fiscal.
Art. 4º Verificada a fraude e punido o infrator
na forma das Leis fiscais, será apurada a
responsabilidade do funcionário que tiver
concorrido para a realização da mesma, de modo
sumário e rápido.
Art. 5º Nenhuma exportação poderá ser falta
por via postal, mesmo em se tratando de porte
simples, sem o prévio exame realizado por
funcionários aduaneiros destacados no Serviço de
Encomendas Postais e que tornará invioláveis os
volumes, cinetando-os ou lacrando-os.
1º Exceptuam-se da formalidade dêste artigo
os volumes que contiverem diamantes e outras
pedras preciosas ou quartzo, já cintados ou
lacrados
pelos
serviços
especializado
de
exportação dessas mercadorias.
2º Os funcionários postais prestarão
todo
o
seu
concurso
no
sentido
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de tornar eficiente a fiscalização exigida
pela situação do país em guerra.
Art. 6º As penalidades cominadas
nas leis fiscais em vigor serão aplicadas
quando forem encontradas nos volumes
mercadorias de exportação proibida ou
diversa da que estiver consignada na guia
de exportação.
Art. 7º Os inspetores das Alfândegas
e administradores das Mesas de Rendas
têm competência para resolver todos os
casos não previstos neste Decreto-lei, de
acôrdo com a legislação aduaneira em
vigor, compreendendo a imposição de
multas estabelecidas.
Parágrafo único. Das decisões das
autoridades aduaneiras haverá recurso
para o Conselho Superior da Tarifa, na
forma da legislação em vigor.
Art. 8º O Serviço de Fiscalização
estabelecido neste Decreto-lei e no de nº
5.807 de 13 de setembro de 1943,
constitui serviço de guerra e deverá ser
feito com as cautelas que a atual situação
exige, sem empecilho a navegação e
sacrifício dos interêsses fiscais.
DECRETO-LEI Nº 6.638, DE 28 DE
JUNHO DE 1944
Dispõe sôbre classificação, avaliação
e padronização dos produtos minerais
destinados à exportação.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180,
da Constituição, decreta:
Art. 1º Os produtos minerais
(matérias-primas beneficiadas ou não) só
poderão
ser
exportadas
após
classificação, avaliação ou padronização,
conforme o caso.
§ 1º Os serviços técnicos de
classificação, avaliação e padronização
ficarão a cargo do Departamento Nacional
da Produção Mineral (DNPM) pelos seus
órgãos especializados, correndo as
despesas respectivas por conta da taxa, a
que se refere o art. 8º.
§ 2º Nos portos de exportação, onde
não houver serviços técnicos do DNPM,
poderão ser criadas agências dêstes
serviços ou postos de amostragem.
§ 3º Quando fôr de interêsse para o
serviço, poderá o Ministro da Agricultura,
por proposta do DNPM, delegar
competência a outro órgão técnico
federal, estadual ou municipal, ou a
entidade idônea para emitir os certificados
de
classificação,
avaliação
ou
padronização.
§ 4º No caso previsto no parágrafo
anterior, será obrigatoriamente enviada
ao DNPM, para fins de fiscalização e
estatística, uma via do respectivo
certificado.
Art. 2º Estão sujeitos à classificação
e avaliação prévias, entre outros, os
seguintes
minerais
e
minérios:
algamatólito, argilas, barítina, bauxita,
berilo,
carvão,
cassiterite,
cobalto,
columbita, cromita ferro galena, gemas
(diamantes,
pedras
preciosas
è
semipreciosas),
gípsita,
grafita,
magnesita, manganês, mercúrio, mica,
molibdênio, níquel, quartzo industrial
talco, tantalita, vanádio, volframita, rutilo.
§ 1º As variedades industriais de
quartzo e mica só poderão ser
exportadas,
quando
devidamente
classificadas, de acôrdo com os padrões
estabelecidos.
§ 2º O Ministro da Agricultura baixará
Portaria, estabelecendo as normas de
padronização para os minerais, a que se
refere o parágrafo anterior.
§ 3º O DNPM promoverá, quando
necessário. a organização de normas de
padronização para qualquer outro produto
mineral.
Art. 3º Os serviços de classificação
e avaliação das gemas (diamantes,
pedras preciosas e semipreciosas)
continuarão a cargo ela Casa da
Moeda e da Diretoria de Rendas Internas
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(SCAPP), enquanto o DNPM não estiver
devidamente aparelhado para êsse fim.
Art. 4º Mediante proposta do DNPM,
o Ministro da Agricultura baixará Portaria,
estabelecendo os métodos oficiais de
análises,
ensaios,
amostragem
e
classificação, que regerão os contratos de
compra e venda dos minérios e minerais
do Brasil.
Parágrafo único. Na organização
dessas normas, o DNPM poderá ouvir,
outros órgãos públicos e associações
técnicas especializadas
Art. 5º No contrôle da exportação
mineral do Brasil, deverão trabalhar, em
colaboração, o Banco do Brasil, o
Departamento Nacional da Produção
Mineral e a Confederação Nacional da
Indústria.
Art. 6º As autoridades portuárias,
prestarão tôda a cooperação ao DNPM,
dispensando-lhe tôdas as facilidades para
o desempenho das atribuições previstas
nesta lei, sem a cobrança de qualquer
taxa adicional.
Art. 7º Os produtos minerais
destinados à exportação só poderão ser
embarcados pelos portos de Pôrto Alegre,
Rio Grande, Santos, Angra dos Reis, Rio
de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, João
Pessoa, Natal, Fortaleza e Corumbá.
Parágrafo único. A pedido do
interessado, poderá ser autorizada pelo
DNPM a exportação de qualquer minério
ou mineral, por pôrto que não os citados
acima.
Art. 8º A exportação do quartzo
continua a ser regularizada pelo DecretoLei nº 3.076, de 26-2-41, por canta de
cuja
taxa
correrão
as
despesas
decorrentes da execução do presente
Decreto-Lei.
Art. 9º O Govêrno criará os Serviços
necessários ao DNPM para a execução
do contrôle da exportação mineral
constante desta Decreto-Lei.
Art. 10. O presente Decreto-Lei
entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos trinta (30)
dista após a publicação de Portaria do
Ministro da Agricultura que declare em
efetivo exercício os serviços técnicos do
DNPM, ou de seu preposto autorizado,
para determinado pôrto exportador.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
DECRETO-LEI Nº 8.663, DE 14 DE
JANEIRO DE 1946
Dispõe
sôbre
serviços
extraordinários nas Alfândegas e dá
outras providências.
Art. 5º Das comissões devidas aos
despachantes e recolhidas às repartições
aduaneiras na forma do Decreto Lei nº
4.014, de 13 de janeiro de 1942. será
deduzida, na própria nota de importação,
a percentagem de 4%, que será abonada
aos funcionários que intervierem no
recebimento, escrituração e entrega das
referidas comissões.
DECRETO Nº 9.158 – DE 9 DE ABRIL
DE 1946
Autoriza a cobrança de Cr$ 1.00, nos
despachos de importação ou exportação
para o estrangeiro, destinada ao Sindicato
dos Ajudantes de Despachantes da
Alfândega do Rio.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 180
da Constituição, decreta:
Art. 1º Fica restabelecida a cobrança
da cota de um cruzeiro
(Cr$ 1,00)
em cada despacho de importação e
exportação
para
o
estrangeiro,
processado na Alfândega do Rio

de Janeiro, em favor do Sindicato dos
Ajudantes de Despachantes Aduaneiros
da mesma repartição.
Art. 2º O presente Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1946;
125º da Independência e 58º da
República. – Eurico G. Dutra. – Gastão
Vidigal.
LEI Nº 1.017 – DE 27 DE DEZEMBRO
DE 1949
Altera o Decreto-lei nº 7.197, de 27
de dezembro de 1944, que estabelece a
classificação comercial de lã de ovinos, e
dispõe sôbre o comércio dessa matériaprima.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º São alterados os artigos 2º,
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 20 e 28 do Decreto-lei nº 7.197,
de 27 de dezembro de 1944, que passam
a ter a seguinte redação:
Art. 2º Para efeito de classificação, a
lã de ovinos será baseada em sua origem
e nas condições de apresentação,
constituindo
as
nove
categorias
seguintes, as quais, por sua vez, serão
subdivididas de acôrdo com a finura e
qualidade das fibras:
1º – Lã de velo;
2º – Lã de borrego;
3º – Lã de reteria;
4º – Lã de pelego;
5º – Lã de desborde;
6º – Lã de pata e barriga;
7º – Lã de capacho;
8º – Lã campo;
9º – Lã preta ou moura.
Art. 4º A lã de velo compreenderá
dez
classes,
com
as
seguintes
denominações:
1º – Merina;
2º – Ameninada,
3º – Prima "A";
4º – Prima "B";
5º – Cruza "1";
6º – Cruza "2";
7º – Cruza "3";
8º – Cruza "4";
9º – Cruza "5";
10 – Crioula.
Parágrafo único. Para efeito de
distribuição entre as classes indicadas
neste
artigo,
será
tomada
em
consideração
sòmente
a
finura
estabelecida pela escala da Bradford.
Art. 5º Considera Merina a lã
proveniente de ovinos da raça Merina,
com a finura mínima de 64's e cujo
comprimento mínimo normal das mechas
é de 5 centímetros.
Parágrafo único. Suprimido.
Art. 6º Considera-se ilegível a lã
produzida por ovinos em que predomina o
sangue Merino, com a finura de 60/64's e
cujo comprimento mínimo normal das
mechas é de 6 centímetros.
Art. 7º Consideram-se Primas as lãs
produzidos por ovinos do raças puras ou
mestiças que ainda evidenciem o sangue
Merino e compreendem duas classes:
Prima "A" – Com a finura de 60's
com o comprimento mínimo normal de 7
centímetros.
Prima "B" – com a finura de 58's e
cem o comprimento mínimo normal de 8
centímetros.
Parágrafo único. Suprimido.
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Art. 8º Consideram-se Cruzas as lãs
produzidos por ovinos puros ou mestiços
de raças mistas e compreendem cinco
classes:
1ª – Cruza I – lãs com a finura de
56's e comprimento mínimo normal de 10
centímetros;
2ª – Cruza II – lãs com a finura de
50's e comprimento mínimo normal de 12
centímetros;
3ª – Cruza III – lãs com a finura de
43's e comprimento mínimo normal de 13
centímetros;
4ª – Cruza IV – lãs com a finura de
46's e comprimento mínimo normal de 14
centímetros;
5ª – Cruza V – lãs com a finura de
44's e comprimento mínimo normal de 15
centímetros.
Art. 9º Considera-se Crioula a Iã
produzida por ovinos da primitiva raça
Crioula, com ausência de mechas
propriamente ditas e existência de grande
quantidade de pelos que acompanham as
fibras, destacando-se no velo em forma
de extensas pontas, cujo comprimento
normal atinge até 15 centímetros.
Art. 10. Denomina-se lã de Borrego
aquela produzida pela primeira tosquia de
ovino que ainda não alcançou a idade de
um ano, com mechas pouco consistentes
e sem ligação entre si e compreendem
três classes:
Merina – com a finura mínima de
60's;
Cruza – com a finura variável de
58's a 46's;
Grossa – com a finura abaixo de
46's.
Parágrafo único. Suprimido.
Art. 11. A lã de Retoza é constituída
de lã solta de comprimento reduzido,
proveniente da tosquia dos animais antes
de completado o período normal de
crescimento da lã, que é de doze meses e
compreende três classes:
Merina – com a finura mínima de
60's;
Cruza – com a finura variável de
58's a 46's;
Grossa – com a finura abaixo de
46's.
Parágrafo único. Suprimido.
Artigo 12. Chama-se lã de Pelego, a
lã retirada mecânica ou quimicamente da
pele dos ovinos abatidos para consumo e
compreende duas classes, segundo o
processo da extinção:
Tosquia
–
quando
obtido
mecânicamente;
Curtume –
quando obtido pelo
processo químico usado nos curtumes.
Parágrafo único. Cada uma dessas
classes pode ser dividida nos três tipos
seguintes:
Curta – quando constituído por lã
com menos de três meses de
crescimento;
Quarto de lã – quando constituído
de lã de seis ou mais meses de
crescimento.
§ 2º Suprimido.
Artigo 13. Chamam-se Aparas ou
Pontas de mesa, ou ainda Desborde, os
padeços de lã provenientes dos trabalhos
de classificação, desborde e limpeza de
velos, nas mesas de classificação.
Artigo 14. Denomina-se lã de Patas
Barriga ou Garreio a produzida nas
pernas e barrigas dos ovinos e que tem
por características principais; fibras
geralmente crespas, sem formar mechas,
porém, entrelaçadas, de finura e
coloração variáveis, suarda em elevada
quantidade, misturada com impurezas
que
lhe
emprestam
aspecto
desagradável.
Parágrafo único. Suprimido.
Artigo 15 Chama-se lã de capacho a
proveniente de velos que sofreram
intensa feltragem, a ponto de tornar difícil
a divisão das suas diferentes partes.

1110

Quarta-feira 11

Artigo 17. Denomina-se lã Preta ou
Moura a que provém de ovelhas pretas,
pardas ou mouras e compreende duas
classes:
Fina –
com finura acima de
50's;
Grossa –
com finura abaixo de
50's
Parágrafo único. Suprimido.
Artigo 18. De acôrdo com o grau das
propriedades intrinsecas, como uniformidade
comprimento, resistência, coloração, etc., os
velos de qualquer classe poderão ser
classificados nas seguintes qualidades ou
tipos:
Supra –
Serão considerados de
qualidade "Supra", os velos com mechas de
comprimento excelente, que apresentem
tôdas as suas propriedades em condições
excepcionais e evidenciem ser provenientes
de ovinos de alta pureza racial.
Especial – Serão considerados da
qualidade "Especial", os velos com mechas
de comprimento mínimo normal e tôdas as
demais propriedades em condições normais,
carecendo, no entanto, de características
idênticas às do tipo "Supra".
Bôa –
Serão considerados de
qualidade de 3/4 do mínimo normal e apenas
com algumas de suas demais propriedades
específicas.
Corrente –
Serão considerados de
qualidade "Corrente" os velos que se
caracterizam pela grande desuniformidade
das fibras; pela resistência enfraquecida; pela
côr alterada por agentes externos, em
consequência da falta de dessidade neles.
Serão incluídas neste tipo, tôdas as lãs que
se apresentam com mais de uma de suas
propriedades principais em condições
anormais e com o comprimento da metade
do mínimo normal.
Comum ou Mista – Serão considerados
de qualidade "Comum" ou "Mista" os velos
procedentes de ovinos velhos ou enfermos
quando apresentem alteradas as suas
propriedades.
Artigo 20. Além da especificação da
categoria, classe tipo, na classificação da lã,
deverão constar os defeitos que, de certa
maneira, depreciam o produto.
Artigo 28. Para dar cumprimento á
presente Lei, o Serviço de Economia Rural
fiscalizará a classificação, o comércio, o
trânsito, o consumo, a importação e a
exportação de lã de ovinos em todo o
território nacional; executará, ainda, a
classificação, e quando necessário, e baixara
instruções, assinadas pelo Ministro da
Agricultura, para a fiel execução dos serviços
respectivos.
Parágrafo
único.
As
atribuições
dêste artigo poderão ser delegadas aos
serviços
especializados
dos
Estados
produtores, os quais, quando necessário,
poderão transferir às associações de
produtores ou, ainda estabelecimentos
empresas, devidamente aparelhadas, os
encargos de classificação.
Artigo 2º Esta Lei entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de
1949; 128º da Independência e 61º da
República. – Eurico G. Dutra. – Daniel de
Carvalho.
Exposição do motivos
EM /GM/ nº 126 – Em 5 de maio de 1966
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República.
O Plano de Ação Econômica fixou a
importância estratégica da expansão das
exportações no processo de desenvolvimento
econômico e, em conseqüência, indicou o
caminho a ser percorrido, sob pena de
frustrações em um setor vital à retomada e
manutenção do rítmo de crescimento da
economia nacional.
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2. Em contraposição a êsse objetivo se
encontra o próprio sistema de comércio
exterior brasileiro, dependente de um
conjunto de leis e regulamentos impositivos
de exigências que não mais se justificam
diante da atual realidade econômica.
3.
Nessas
condições,
tornou-se
impraticável uma política de exportação,
entendida como ação sistemática e
ordenada, visando à obtenção de resultados
no comércio exterior condizentes com as
necessidades
do
desenvolvimento
econômico nacional. Tal deficiência influiu no
descompasso entre o crescimento da
economia e o poder aquisitivo externo,
procurando-se corrigir tais desequilíbrios com
a punição à importação, nunca com a
institucionalização de uma política de
exportação. Durante anos foi esquecido o
ensinamento básico de que é sòmente
através das exportações que se pode, a
prazo
médio, e longo,
corrigir
os
desequilíbrios do balanço de pagamentos. O
expediente ao contrôle das importações é
arma conjuntural de curto prazo; atenua o
problema, mas não o soluciona, uma vez que
as necessidades de importação são causa e
efeito do desenvolvimento econômico e
evoluem proporcionalmente a êle. O
processo de substituição da importação, fator
dinâmico de desenvolvimento econômico,
não significa, necessàriamente, diminuição
do valor total dos bens importados, mas sim
a mudança de estrutura da pauta de
importação, passando-se, de maneira
crescente, de produtos acabados para os
semi-elaborados e matérias primas em
diferentes estágios de beneficiamento, o que
torna a dependência externa mais aguda.
4. A política de substituição de
importações, imposta pelo lento rítmo de
crescimento das exportações, teve papel
relevante na modificação da estrutura
econômica do País. A dependência direta da
Renda Nacional relativamente ao setor
externo
tornou-se
menor,
graças
à
importância crescente dos investimentos no
setor interno da economia; persiste, todavia,
uma elevada dependência indireta, de vez
que, no atual nível de desenvolvimento
industrial,
os
investimentos
internos
continuam repousando, em certo grau, nas
importações de bens de capital e produtos
intermediários, na sua maioria, de difícil
substituição por produção interna, pelo
menos a prazo curto e médio.
5. Atualmente, do total da importação
brasileira, cêrca de 65% são destinados a
combustíveis e lubrificantes, matérias primas
industriais
e
gêneros
alimentícios
(principalmente o trigo); cêrca de 38% são
representados pela importação de bens de
capital e apenas 2% se destinam à
importação de bens de consumo final.
Portanto, no caso de a capacidade de
importar permanecer estacionária eu crescer
em ritmo insuficiente, será difícil a
manutenção da taxa de investimento, e,
conseqüentemente,
do
rítmo
de
desenvolvimento
econômico
sem
o
agravamento dos desequilíbrios na balanço
de pagamento; por outro lado, mesmo a
manutenção da produção corrente poderá ser
comprometida se, em resultado de uma
queda na capacidade de importar e na
inexistência de margem comprimível de
importações o País vir-se na contingência de
cortar, inclusive, as aquisições de matérias
primas essenciais.
6.
Com
uma
sistemática
de
comércio exterior que implicava em
dificuldades burocráticas, taxa de câmbio
sobrevalorizada, ausência de mecanismo
de financiamento, desorganização portuária
e da navegação e níveis de taxação
particularmente elevados, as exportações
do Brasil se mantiveram concentradas
em
número
reduzido
de
produtos
primários
e
na
dependência
de
poucos mercados consumidores; quanto
aos
produtores
nacionais
de

bens
manufaturados,
sua
ambição
se esgotava na medida do suprimento
de mercado interno, garantido por um
alto nível de proteção, e sem motivações
e estímulos que os induzissem às
asperezas da competição internacional.
7.
Coube
ao
Govêrno
de
Vossa Excelência a tarefa de buscar
novos
caminhos
para
o
comércio
exterior brasileiro. O Plano de Ação
estabeleceu
a
correlação
entre
a
expansão das exportações e a taxa de
crescimento
econômico;
tornou-se,
portanto, fundamental realizar um vigoroso
esfôrço no sentido de adequar a política
de exportação ao objetivo fixado de
um crescimento do Produto Nacional bruto à
taxa de, pelo menos, 6% ao ano No
campo das manufaturas, em particular,
êsse esfôrço levará não só à obtenção de
maior receita de divisas, como criará
uma procura adicional que se somará à do
mercado interno, proporcionando melhoria da
produtividade, incentivos aos investimentos e
em consequência, maior ritmo de expansão
econômica e benéficas para o consumidor
nacional.
8.
Tal
objetivo
implicou
na
adoção coordenada de medidas cambiais,
de isenção fiscal e de simplificação
burocrática, integradas em nova legislação
e reformulação de decretos e regulamentos;
os resultados obtidos a curto prazo
podem
ser
considerados
auspiciosos
valendo mencionar, por exemplo, que
no campo das manufaturas as exportações
evoluiram de US$ 39 milhões em 1963,
para US$ 74 milhões em 1964 e cêrca
de US$ 115 milhões em 1965. As
exportações globais, passaram de US$ 1.406
milhões para US$ 1.430 milhões e cêrca de
US$ 1.600 milhões, no mesmo período
respectivamente.
9. Foi possível criar um clima
de otimismo em relação à exportação.
Contudo, é necessário não esmorecer
nos esforços que visem torná-la uma
atividade permanentemente atrativa e
compensadora e não uma válvula de escape
em momentos de dificuldade circunstanciais
de mercado.
10. No momento em que o Govêrno
de Vossa Excelência realiza um esfôrço
de ordenação das atividades econômicas
e financeiras do País, no busca de
bases seguras de um desenvolvimento
econômico
permanente,
torna-se
indispensável não só consolidar as medidas
já adotadas como ampliar a ação normativa e
promocional do Govêrno em função das
novas dimensões e características que se
ambiciona implantar no comércio exterior
brasileiro.
11. Nessas condições é imprescindível
a adoção das medidas aqui preconizadas, de
vez que os percalços da concorrência
internacional exigem uma atualização
permanente e respostas prontas aos novos
problemas. Mesmo nas áreas preferenciais,
como a da ALALC, não devem nossos
produtos contar apenas com níveis tarifários
especialmente reduzimos. Criam-se amplos
mercados regionais, alterandose a regra do
jôgo comercial, e é preciso que o Brasil
esteja
capacitado
e
nêles
competir
amparando a sua produção com medidas de
promoção comercial agressiva, com a
racionalização e a desburocratização do seu
mecanismo exportador com a ampliação e a
flexibilização do sistema de financiamento,
etc.
12. Parece certo que, criadas as
condições propícias, o espírito empreende
dor das classes produtoras nacionais, já
provadas em tantas atividades pioneiras,
incumbir-se-á da busca de novos mercados
que lhes abrirão as condições de produção
de escala, imprescindível à redução de
custos e preços internos.
13. Em face do expôsto foram
realizados estudos sôbre o sistema de co-
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mércio exterior brasileiro e elaborado o
anexo anteprojeto de lei que dispões
sôbre
o
intercâmbio
comercial cem
exterior,
por
um
grupo
constituído
de representantes do Ministério da Industria
e do Comércio, Ministério da Fazenda,
Ministério do Planejamento e Coordenação
Econômica,
Ministério
das
Relações
Exteriores,
Ministério
da
Agricultura,
Conselho de Política Aduaneira, Carteira
de Comércio Exterior e Comissão de
Marinha Mercante, a qual, temos a honra
de submeter à elevada consideração
de V. Excelência e solicitar o seu
encaminhamento ao Congresso Nacional,
nos têrmos do parágrafo 3º, do artigo 5º,
do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de
1965.
14. O anteprojeto de lei introduz
apreciáveis modificações no mecanismo
em
vigor,
capazes
de
alterarem
propensão
histórica
da
exportação
brasileira.
15.
Propomos,
no
anteprojeto
em referência, a criação do Conselho
Nacional do Comércio Exterior, (CONCEX),
com
a
atribuição
de
formular,
orientar e coordenar a política de exportação,
em substituição à atual dispersão de
comando
entre
quase trinta órgãos
executivos
e
ou
normativos.
Nêle
estarão representados os principais órgãos
atuantes no setor, de modo a harmonizar,
facilitar, e dar rapidez às decisões sôbre a
matéria.
16. Na falta de um sistema unitário
de decisão quase todos os Ministério
e Autarquias, dentro de suas esferas
de
competência
legal,
porém
descoordenadamente,
ditam
normas
e praticam atos que, de um modo ou de
outro,
afetam
a
exportação
e
o
abastecimento do mercado nacional, sem,
muita vez, atentar para o interêsse global do
desenvolvimento
econômico
do
País.
Acrescente-se que quase sempre tal
interferência tem caráter fiscalista, punitivo,
arrecadador ou meramente de rotina
administrativa
passível
de
ampla
reformulação. É um sistema voltado para
problemas internos e condicionado por uma
ordem administrativa, que não se amolda à
realidade do mercado internacional.
17. A CACEX funcionará também como
Secretaria Geral do Conselho, criando para
isso um setor de estudo e planejamento, do
qual
poderão
participar
funcionários
especializados de outros setores do Govêrno.
Trata-se, sem dúvida, do órgão que dispõe
das melhores condições técnicas do
desempenho das tarefas típicas da
Secretaria do Conselho, pela ampla vivência
dos problemas de comércio exterior, aliada à
disponibilidade de recursos materiais e
humano.
18. Procurou-se, por outro lado, definir a
CACEX e o Itamarati como as principais
colunas executivas do mecanismo a ser
implantado.
O primeiro com a coordenação
e a execução interna, e o segundo
com a ação externa. Òbviamente, isso
não exclui a participação de outros órgãos
governamentais na execução de matéria
que lhe seja pertinente, porém define a
intenção do Govêrno de concentrar para
simplificar, tanto quanto possível, a área
executiva do sistema. Essa concepção tem
importância decisiva para a simplificação do
processo de exportação como um todo,
justamente porque um dos mais graves
defeitos que hoje ocorre é o da pulverização
do comando, com a consequente dispersão
executiva.
19. Concentrou-se, no Capítulo III, a
reformulação das normas administrativas,
dando-se ao órgão colegiado podêres para
disciplinar vários assuntos de natureza
eminentemente técnica e administrativa, cuja
presença dentro de uma política realista de
exportação, deve ser flexível e perma-
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nentemente revista à luz da evolução
conjuntural dos mercados mundais.
Manter-se
inflexíveis
normas
e
processamentos administrativos é limitar
o alcance da política de exportação. A
matéria, em causa, está hoje dispersa por
dezenas de instrumentos legais e mesmo
normas e atos de rotina já superados.
Nos artigos 15 e 16, manteve-se a
obrigatoriedade do registro prévio do
exportador ùnicamente na CACEX, salvo
em relação a alguns casos aos quais
essa exigência é dispensável, bem como
autoriza-se o Conselho a modificar, se
necessário, a marcação de volumes,
regulada pela Lei nº 4.557, desde que
para simplificá-la ainda mais ou adaptá-la
às novas exigências do mercado. O artigo
17 exige a classificação e a avaliação
prévia de produtos primários, a critério do
colegiado, tendo em vista as exigências
do mercado internacional. É claro que o
produto primário, dada a variedade de
tipos, deve ficar de modo geral, sujeito à
classificação prévia. Não obstante, é
fundamental entender que essa não é
uma exigência simplesmente burocrática
ou de preocupação fiscal. A classificação
e a avaliação, impostas às vezes por
leis rígidas, decorrem do receio da fraude
fiscal e cambial pela variação de tipos
possiveis de produtos exportados. Desde,
porém, que seja aceita a isenção
de impostos e outros gravames na
exportação e mantida a taxa de câmbio
regulada em mercado livre, não terá
mais sentido o sistema em vigor,
minimizado em seu efeito fiscalizador,
porém remanescendo como entrave
burocrático.
20. É necessário, sem dúvida, exigir
a classificação prévia de vários produtos
primários, como medida preventiva de
natureza cambial e sobretudo do
cumprimento das exigências de qualidade
do produto. É, portanto, uma exigência
que deve ter como preocupação básica o
atendimento do comprador externo dentro
das especificações estabelecidas.
21. O atual mecanismo é altamente
dispendioso para o Govêrno e não mais
se justifica diante da realidade do
comércio internacional hodierno. Os
conceitos relativos à classificação,
padronização e avaliação de produtos
evoluiram nos últimos anos em
função de um determinado estágio de
desenvolvimento econômico, e em
decorrência de fatores conjunturais.
Deve caber ao Govêrno, através de
órgãos próprios, traçar as normas e
exigências em relação aos produtos
quando assim o exigir o interêsse da
economia nacional; normas essas que
devem ser feitas levando em conta,
principalmente,
as
exigências
do
mercado internacional. Emerge daí
tôda uma nova filosofia política de
produtos primários, notadamente do
agropecuário, no qual deverá se louvar o
Govêrno. É preciso introduzir novos
critérios classificadores, vis-a-vis do
interêsse do consumidor externo e, a
partir daí, adotar-se uma política
especial de financiamento agropecuário
para a produção daqueles tipos de fácil
vendagem no mercado internacional. De
nada adianta o Brasil produzir bens
que o mercado internacional não deseja
comprar. Portanto, é indispensável,
através
de
um
mecanismo
de
classificação de produtos primários,
dentro de um contexto de política de
exportação valorizar o trabalho do
agricultor brasileiro, orientando-o e
apoiando-o para que melhor possa
competir no mercado internacional.
22. No artigo 18 relacionou-se, além
dos produtos primários, outras incumbências
prioritárias do colegiado, em matéria de
natureza administrativa e processual, a
saber: fiscalização de embarques, remessa
de amostras, exportarão para consumo e
vendas a pessoas que deixem o País.
Constituem um conjunto de medidas de
expressiva
importância
na
dinâmica
e agressividade das vendas exter-
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nas, cuja regulação não pode ficar atada
a leis e decretos, sem comprometer a
necessária flexibilidade inerente à ação
executiva.
23. Vale mencionar, em especial, o
atual sistema de fiscalização de
embarques, ultrapassado pela realidade
econômica e jurídica. Pretende-se fazer
valer o princípio de que a fiscalização não
tem caráter eminentemente arrecadador,
mas sim um sentido positivo de defesa
dos interêsses comerciais do País no
exterior. Por outro lado, é necessário dar
ao exportador brasileiro, confórme
pretende a presente lei, maior consciência
do seu papel e responsabilidade,
libertando-o, ao mesmo tempo, de um
desnecessário e rigoroso policiamento
preventivo.
24. No momento o policiamento
prévio é exagerado e as punições
deficientes; propõe-se inverter o processo
em benefício de uma nova política em
que se dá maior liberdade e um certo
crédito de confiança a exportador e punese rigorosamente as fraudes cometidas. A
modificação proposta nesse capítulo,
relativa não só ao e problema de
classificação e fiscalização, como de
outras
exigências
administrativas,
significará
um
ponderável
alívio
psicológico e real para o exportador e
produtor
brasileiros.
Terá
também
apreciável significação para o Govêrno,
uma vez que poupará substanciais
recursos materiais e humanos, hoje
dispendidos, para
o contrôle de
exigências e formalidades na exportação,
absolutamente desnecessárias. Propõese, também, a criação e disciplina de
organizações
especializadas
em
exportação, única maneira de dar maior
agressividade à exportação nacional e,
particularmente, permitir que o pequeno e
médio produtor alcancem mercados
externos. É um instrumento valioso,
numa política ativa de comércio
exterior. Exportar, no sentido de
conquistar e manter mercados, é uma
especialização de difícil manejo que
requer
conhecimento
internacional,
contatos permanentes no exterior e
grande dispêndio, em promoção e
viagens.
25. Os arts. 19, 20 e 21 estabelecem
normas de simplificação burocrática
e delegam ao Conselho Nacional do
Comércio
Exterior
(CONCEX)
as
atribuições com vistas a êsse objetivo.
Obtém-se,
assim,
harmonia
de
tratamento e evita-se que diferentes
órgãos governamentais baixem normas
conflitantes entre si e, o que é pior
contra os objetivos gerais da ação
governamental. O Conselho poderá, entre
outras coisas, decidir sôbre contrôles e
limitações às exportações. A legislação
pertinente não está sendo revogada, mas
apenas transferida a sua competência.
26. Entre as providências a serem
tomadas no sentido de reduzir despesas e
trâmites a que está submetido o comércio
exterior do País, foram incluídas, conforme
disposto nos arts. 22 e 23 as que se
referem aos despachantes aduaneiros.
Propõe-se considerar o despachante como
um profissional liberal, cuja participação no
processo seria imposta não mais por lei,
mas, sim, em função da sua eficiência e
das vantagens que pudessem advir para o
empresário Êsse tipo de solução foi
entendida como retomada de conceitos
cuja significação se deturpou ao longo
de uma legislação obsoleta e inadequada,
condicionada
por
uma
filosofia
administrativa que não atende aos
reclamos da economia. A intermediação
nas operações comerciais ou de qualquer
natureza, no mercado interno ou externo,
foi considerada como necessária, às vêzes,
na medida em que facilitava o processo e
aliviava o interessado de novos encargos e
preocupações. Porém, essa intermediação,
em concordância com a filosofia do atual
Govêrno, deve ser sempre facultativa,
e não imposta em decorrência de
lei.
Atualmente
a intervenção
do

despachante é compulsória e, uma vez
indicado um profissional pelo exportador
ou importador, a sua substituição está
sujeita a processamento administrativo.
Tais princípios, além de serem de
difícil justificativa jurídica ou doutrinária,
desservem a economia do País, pois
entravam
o
aperfeiçoamento
dos
serviços, mantendo rotina, cuja inércia é
difícil superar. Assim, aos custos dos
produtos intercambiados com o exterior é
acrescentada diretamente a remuneração
fixa obrigatória do despachante como se
imposta fôsse. E' uma despesa em
relação à qual o exportador não se pode
furtar. A coerência na orientação do
Govêrno impõe a modificação das normas
em vigor, particularmente diante da
simplificação radical do processamento
administrativo e de trâmites, proposta
na
presente
lei.
Êsse
trabalho
profissional, que decorre essencialmente
da realidade de um sistema complexo
e burocrático difìcilmente poderá ser
exigido, compulsòriamente, dentro de
um mecanismo simplificado e de fácil
tramitação. O despachante deverá
continuar prestando serviços profissionais
dentro do livre jôgo das vantagens e
conveniências.
27. Incorporou-se, também, no
Capítulo III, um conjunto de providências
na área portuária e de navegação, de
importância decisiva para a rapidez,
eficiência e redução de custos na
exportação, tais como: o depósito de
mercadorias em área interna do pôrto,
com vista a facilitar o processamento e o
embarque das mesmas; centralização das
repartições governamentais que operam
na faixa portuária, obedecida a legislação
em vigor e a peculiaridade de cada pôsto
ou pôrto de embarque, bem como
outras medidas que se enquadram na
concepção de que é necessário tornar
mais ágil e simplificada a tramitação
portuária
desde
que
satisfazendo
exigências básicas.
28. No art. 35, tal como em relação
aos despachantes aduaneiros, propõe-se
a revogação da compulsoriedade dos
corretores de navios no desembaraço e
no despacho das embarcações. No caso,
são válidos os mesmos princípios e a
mesma argumentação apresentados para
os despachantes aduaneiros.
29. O Capítulo IV dispõe sôbre
a autorização para o funcionamento
dos armazéns gerais alfandegados. A
necessidade de sua criação emerge da
própria política de diversificação e
ampliação do comércio exterior brasileiro.
O atual sistema, à medida em que tiver
de suportar maior solicitação, tenderá a
criar pontos de estrangulamento pela
incapacidade de dar vazão a um fluxo
acelerado de mercadorias em ambos
os
sentidos,
com
os
inevitáveis
retardamentos e aumentos de custo que
atuariam como pontos de fricção opostos
ao objetivo geral de incentivar e baratear
a exportação brasileira. A aproximação
dos armazéns alfandegados das áreas
de produção será, também, um fator
de estímulo especial aos pequenos
exportadores, potenciais do interior
brasileiro por facilitar-lhes a autonomia
de ação, nem sempre permissível pelo
sistema atual.
30. Todo o Capítulo V. do incluso
anteprojeto de lei, trata de matéria da
maior relevância para a política de
exportação do País, ou seja, a
isenção de todos os tributos, taxas e
outros gravames na exportação, e a
criação do Fundo de Financiamento
das Exportações. A excessiva carga
tributária a que estão sujeitas
as exportações brasileiras não mais
se justifica. Concorre apenas para
encarecer preço de oferta, dificultar
concorrência externa e desestimular o
exportador e o produtor nacionais,
obrigando-os a aterem-se no mercado
interno, mantendo fatôres ociosos de
produção e, em conseqüência, exigin-
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do do Govêrno proteção crescente contra
similar importado, donde resultam preços
elevados ao consumidor nacional acima
mesmo da sua capacidade de compra.
31. Chegou o momento de firmar-se
o conceito de que as exportações,
particularmente de bens elaborados,
constituem elemento ativador do mercado
interno em decorrência do aumento da
procura global, variável básica no
processo de crescimento econômico. E'
através dêsse crescimento que se
beneficiará a própria política fiscal do
Govêrno. Em outras palavras, uma
política
de
desgravamento
das
exportações traz, em seu bôjo, efeitos
secundários de ativarão econômica que,
por sua vez, permitem maior capacidade
contributiva global.
32. A experiência tem mostrado que
a atual sistemática de gravar exportações,
aliada à inflação interna, leva a
constantes pressões para reajustamento
da taxa cambial ou apêlo de subvenções
diretas. O sistema tributário como um
todo, inclusive na instituição de taxas, se
bem que melhoradas nos dois últimos
anos, foi e ainda é o grande responsável
por essas pressões, além de constituir-se
em fator indutor de tentativas de fraudes e
subfaturamento, sobretudo no setor dos
produtos primários, gerando como
conseqüência,
maiores
medidas
fiscalizadoras por parte do Govêrno.
Teòricamente taxa de câmbio no
mercado livre tenderia a eliminar a
tentação da fraude cambial para a quase
totalidade dos exportadores. Contudo, o
exportador que está susjeito a despesas
de dez ou vinte por cento do preço fob,
como ocorre ainda, tentará, naturalmente,
declarar tipos inferiores ou valôres
menores na exportação, obtendo, com
isso, a vantagem de reduzir as suas
despesas reais, e portanto, melhorar a
sua margem de lucro.
33. A redução das exigências
administrativas ao mínimo necessário e
a total eliminação de impostos, taxas e
outros gravames, levam o exportador a
desinteressar-se pelos riscos da fraude,
aliviando também o Govêrno das
vultosas despesas com a manutenção
de um aparato de contrôles quase
sempre insuficientes e que apenas
sobrecarregam o orçamento e desvia a
atenção de certos órgãos do seu
verdadeiro objetivo promocional em
favor das atividades exportadoras.
34. Por outro lado verifica-se que a
maioria dos países, e entre êsses os que
foram pioneiros da industrialização, na
luta permanente rela conquista de
mercados, concede ampla isenção fiscal
à exportação, colocando o exportador
potencial brasileiro, sobrecarregado por
mais essa desvantagem relativa à que se
somavam à falta de tradição como
fornecedores de bens manufaturados, a
carência de rêdes distribuidoras próprias
e a ausência de campanhas publicitárias
adequadas,
obstáculos
quase
intransponíveis aos mais dinâmicos
empreendedores.
35. O financiamento à exportação,
por outro lado, constitui mecanismo
complementar de importância decisiva
para a política de exportação de
produtos industriais. O recurso do
financiamento
assume,
cada
vez
mais, papel relevante como elemento
básico de concorrência internacional,
particularmente devido às exigências de
países com dificuldades de balançe de
pagamento e como fator de superação
das preferências tarifárias negociadas
por grupos de países.
36. O sistema brasileiro está
muito longe de atender as exigências
internacionais, devido a três defeitos
fundamentais: dispersão de recursos
por vários órgãos, cada qual com
normas específicas; inflexibilidade do
mecanismo;
recursos
relativamente
escassos, principalmente para a produção
exportável. Atendendo à necessidade
de superar tais limitações propõe-se
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no anteprojeto de lei a constituição de
um Fundo de Financiamento, administrado
pela CACEX, que agrupará os recursos
hoje dispersos e acrescentará novos
recursos provenientes de entidades
financiadoras internacionais e de verbas
orçamentárias.
37. Passando a dispor de dimensões
financeiras adequadas à cobertura de
um esfôrço crescente de exportação
será possível estabelecer esquema de
empréstimo desde o capital de trabalho
para a produção de bens destinados
à exportação até a venda externa
pròpriamente dita, dentro de normas
flexíveis em face dos tipos de produtos,
capacidade dos compradores, valor global
do negócio etc.
33. Introduz-se, também, modificações
no sistema de penalidades, adotando-se
maior rigor, cuja necessidade se impõe
diante da acentuada simplificação do
sistema de exportação. Liberta-se o
exportador de exigências, trâmites e
gravames, bem como contrôles preventivos,
para responsabilizá-lo severamente em
casos de fraudes.
39. No Capítulo relativo às Disposições
Gerais e Transitórias, além dos recursos
orçamentários essenciais ao funcionamento
do Conselho, do refôrço ao Fundo Federal
Agropecuário e do Fundo Rotativo para
as aquisições de trigo, através da CACEX,
foram incluídos três outros assuntos de
relevante importância.
40. Com efeito, pelos arts. 82 a 84,
transfere-se à Comissão de Marinha
Mercante a competência para controlar
e autorizar o funcionamento de emprêsas
de cabotagem, até agora da alçada
do
Ministério
da
Indústria
e
do
Comércio. Tratando-se de assunto ligado
especìficamente àquele órgão, a êle deve
caber essa tarefa, não só por estar
aparelhado a aquilatar das condições
técnicas das empresas que estão em
funcionamento ou venham a funcionar
nesse setor de transporte, como também,
e principalmente, porque o Ministério
da Indústria e do Comércio não possui
os elementos técnicos indispensáveis
ao perfeito ajuizamento da necessidáde e
importância da concessão a ser outorgada
ou ratificada. Pela razão exposta, parece
óbvio que a matéria referida deve ser da
exclusiva responsabilidade da Comissão
de Marinha Mercante, cujo contrôle está
apta a realizar satisfatòriamente.
41. Outra matéria que se afigura de
acentuado valor, é a de que cogita
o art. 85. Por êste dispositivo, transfere-se
do Ministério da Indústria e do Comércio
para
o
Ministério
da
Agricultura,
a jurisdição dos Institutos Nacional do
Pinho e Nacional do Mate. Essas
autarquias, dadas as suas finalidades,
acham-se vinculadas mais à atividade
primária do que a meramente industrial ou
comercial,
muito
embora
tenham
respeitável parcela de contribuição no
montante das exportações brasileiras.
42. O primordial objetivo do Instituto
Nacional do Pinho deve estar voltado para
o florestamento e o reflorestamento
do País, por fôrça de sua própria
lei orgânica, e como esta atividade acha-se
diretamente ligada ao Ministério da
Agricultura, a transferência de sua
subordinação
é
medida
das
mais
aconselháveis,
principalmente
se
fôr
levada em conta que, para a solução
de tão importante problema, devem
ser conjugados os esforços dos órgãos
governamentais que dêle tratam. O aspecto
da
industrializaçãoe
comercialização
é complementar e não se deve antepor
ao essencial, que é a produção.
Portanto, a transferência da jurisdição
em causa, permitirá coordenação de
esforços em órgãos afins com vistas a
objetivos idênticos, evitando-se, ao mes-
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mo tempo, dispersão de recursos materiais e
humanos.
43. Por sua vez, como o Instituto
Nacional do Mate tem sua finalidade,
estreitamente ligada à atividade agrícola, há
razão mais que suficiente para que seja sua
política gizada pelo Ministério da Agricultura.
Embora de menor expressão econômica que
o Instituto Nacional do Pinho, inclusive no
setor da exportação, aquela autarquia
ervateira deve passar a receber orientação
do Ministério da Agricultura, ao qual está
mais vinculado em função de seus objetivos.
44. Os arts. 86 e 87 tratam
da criação de uma Comissão Executiva,
no Ministério da Industria e do Comércio,
em substituição ao Instituto Brasileiro
do Sal. A modificação da estrutura
econômica
do
País
impõe
uma
substancial
alteração
na
política
salineira, sob pena de afetar gravemente
o abastecimento interno, principalmente
da indústria de Álcalis. Não obstante
existirem condições muito propícias à
extração de sal marinho, a produção
atual não mais assegura o suprimento
regular do crescente consumo humano,
animal e sobretudo industrial. Nos
últimos 15 anos, de modo geral, a
produção nacional sofreu apreciáveis
oscilações entre os limites de 600 a 900
mil toneladas anuais. O Instituto, teve
um importante papel regulador da oferta,
durante um longo período, no qual, a
demanda estava limitada ao consumo
humano e animal. com a implantação da
indústria química, cujo auge ocorre, no
momento, a situação se inverteu, a ponto
do Brasil passar de auto-abastecedor a
importador. No momento indústrias vitais
ao desenvolvimento e à segurança
nacional estão ameaçadas de fechar
pela falta do produto ou em decorrência
dos elevados preços que não lhes
permite concorrer, no mercado interno,
com similares estrangeiros.
45. Visa-se, com a proposta de criação
de Comissão, em substituição ao Instituto,
modernizar, flexibilizar e desenvolver a
produção, dentro de uma política global,
formulada e executada coordenadamente
pelos diferentes órgãos governamentais
que
interferem
no
problema,
onde
os fatôres financiamento, instalações
portuárias e transportes são decisivos e
prioritários. Essa política trará substanciais
benefícios, principalmente para os Estados
do Nordeste, pela maior produção a custos
menores para atender não só à crescente
demanda interna, como possìvelmente
iniciar, em futuro, um programa de
exportação.
46. A nova política salineira terá de
ser formulada e orientada, tendo em
vista, sobretudo, que o sal é hoje matériaprima de alta essencialidade para a
indústria de álcalis, em expansão, da qual,
por sua vez, depende inúmeras outras
indústrias vitais e estratégicas para o
País.
47. À política do café e ao
contrôle dela resultante serão aplicadas
também as disposições previstas do
anteprojeto de lei, naquilo que não
colidir com a legislação em vigor. A
ressalva prevista no art. 88 se impõe
pelos altos interêsses nacionais, uma
vez que o problema do café, pela
amplitude e profundidade de suas
repercussões sôbre a vida nacional,
principalmente sôbre o desenvolvimento
econômico, tem de continuar merecendo
tratamento próprio.
Aproveitamos a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os protestos
do nosso mais profundo respeito. –
Paulo Egydio Martins – Otávio Gouvêa
de Bulhões – Juracy Magalhães – Ney
Braga – Roberto de Oliveira Campos.

PARECER
Nº 6, DE 1966 (C.N.)
Da Comissão Mista sôbre o Projeto de
Lei n. 4, de 1966 (C.N.), do Poder Executivo,
que dispõe sôbre a concessão do aval do
Tesouro Nacional em operação de crédito no
exterior.
Relator: Deputado Getúlio Moura.
PARECER DO RELATOR
Com a Mensagem nº 154, de 15 de abril
de 1966, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, na forma do art. 5º, parágrafo
3º, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro
de 1965, enviou, ao Congresso Nacional,
projeto de lei dispondo sôbre a concessão de
aval do Tesouro Nacional, em operação de
crédito no exterior.
A garantia do Tesouro Nacional a
créditos obtidos no exterior, na forma prevista
na Lei nº 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
com as modificações introduzidas pela Lei nº
4.457, de 6 de novembro de 1964, poderá ser
outorgada diretamente pelo Ministro da
Fazenda nos seguintes casos (artigo 1º,
letras a, b e c da proposição em análise):
a) financiamentos obtidos no exterior
por órgãos do Govêrno Federal e suas
autarquias, desde que destinadas a projetos
de investimento ou outras finalidades
previstas nos respectivos orçamentos de
aplicações, aprovados pelo Presidente da
República;
b) créditos e financiamentos obtidos no
exterior mediante Acôrdo ou resultante de
Acôrdo em que a União Federal, direta eu
indiretamente, seja parte integrante; e
c) finaciamentos obtidos través do
Programa da Aliança para o Progresso, ou
concedidos por organismos internacionais de
que o Brasil faça parte.
Nos demais casos, de empréstimos
negociados no exterior, a garantia do
Tesouro Nacional será concedida por
intermédio da instituição financeira oficial,
mediante autorização do Ministro da Fazenda
e com as cautelas previstas no art. 2º.
Pelo art. 3º, a concessão do aval, em
qualquer hipótese, ficará condicionada
ao pronunciamento prévio do Ministro
Extraordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica, sôbre o grau
de prioridade adjudicado ao projeto ou
programa específico, objeto de garantia,
dentro dos planos e programas nacionais de
investimento.
Com exceção dos órgãos do Govêrno
Federal ou de sociedade de economia mista
de que a União seja a maior acionista, o aval
do Tesouro Nacional sòmente será
outorgado, nos casos especificados na lei em
exame, quando o mutuário oferecer garantias
julgadas suficientes para o ressarcimento de
qualquer desembôlso que o Tesouro vir a
fazer, caso seja chamado a honrar o aval
(art. 4º).
Nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 4º,
o projeto autoriza o Tesouro Nacional a
repassar, sob a forma de aplicações não
reembolsáveis, o produto dos empréstimos
ou outras operações de crédito externo,
desde que o repasse seja destinado a
programas e projetos de desenvolvimento
social, assistência técnica e pesquisa
científica ou tecnológica.
Trata-se sem dúvida de casos
especiais, diz o ilustre Ministro da Fazenda
na sua Exposição de Motivos ao Presidente
da República, em que não será possível
exigir do beneficiário do repasse o
oferecimento de garantias, uma vez que a
natureza do programa ou projeto que se
deseja amparar não é de molde a produzir
renda monetária capaz de permitir o
pagamento da amortização e encargos
financeiros da operação. A satisfação dessas
obrigações deverá caber ao Tesouro
Nacional.
O projeto autoriza o Ministro da
Fazenda a expedir carta de intenção,
quando, pela sua natureza e tendo
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em vista o interêsse nacional, a
negociação de um empréstimo no exterior
aconselhar
manifestação
prévia
do
Tesouro Nacional.
Pela concessão do aval do Tesouro
Nacional, cobra-se-á uma taxa, a título de
comissão, execução ou fiscalização,
diretamente pelo Ministro da Fazenda ou
por intermédio das instituições financeiras
oficiais. Essa taxa não poderá ser superior
a 0,5% (meio por cento) ao ano, exigível
semestralmente sôbre o saldo devedor, e
não será cobrado nas operações de
repasse.
Busca-se, ainda, estender o princípio
da autorização legislativa, que hoje
prevalece apenas para os financiamentos
específicos, também às operações de
crédito obtidas no exterior com a
finalidade de promover o financiamento
compensatório de eventuais desequilíbrios
do balanço de pagamentos (Exposição de
Motivos).
Relativamente a êsses créditos,
observar-se-á o limite de 30% sôbre a
média anual do valor das exportações
brasileiras estimadas para os últimos três
anos anteriores à data da contratação do
financiamento. As operações de crédito a
serem contratadas com essa finalidade,
que ultrapassarem o limite fixado no artigo
7, dependerá de aprovação ou ratificação
do Senado Federal (parágrafo 1º).
Nas limitações do art. 7º não se
compreendem as renegociações de dívidas
no exterior, que representam simples
prorrogações dos prazos de liquidação.
Finalmente, dispõe o projeto que
os acôrdos, convênios, protocolos e
contratos, de que trata o mesmo, serão
obrigatório e exclusivamente registrados
e controlados pelo Banco Central da
República do Brasil, revogadas as
disposições do art. 4º da Lei nº 4.457, de
6-11-n4.
À proposição, foram oferecidas dez
emendas que serão analisadas no curso
do parecer.
E' o Relatório.
PARECER
De um modo geral, o projeto não
apresenta caráter polêmico. Versa matéria
pacífica. As emendas a êle oferecidas não o
alteram estruturalmente. Visam mais a
detalhes.
Sob o aspecto jurídico constitucional
o projeto merece reparos eis que
apresentam nesse campo uma zona
cinzeta suscetível de controvérsia que
merece ser examinada.
Referimo-nos ao art. 8º.
Art. 8º Os acôrdos, convênios, protocolos
e contratos de que trata a presente Lei, serão
obrigatória e exclusivamente registrados e
controlados pelo Banco Central da República
do Brasil, revogadas as disposições do artigo
4º da Lei nº 4.457, de 6.11.64."
Na
exclusividade
do
registro
pelo Banco Central, dispensada a
interferência do Tribunal de Contas da
União, é que reside a nossa divergência.
E'
que
pensamos
como
Rui
Barbosa:
"E' preciso levantar entre o poder
que autoriza periòdicamente a despesa e
o poder que quotidianamente a executa,
um mediador indiferente, auxiliar de um
e de outro, que comunicando com a
legislatura e intervindo na administração
seja não s o vigia como a mão forte da
primeira sôbre a segunda".
Ora, a Constituição estabelece:
Art. 77 – Compete ao Tribunal de
Contas:
I ..............................................................
II .............................................................
III ............................................................
§ 1º Os contratos que, por qualquer
modo interessarem à receita ou à
despesa só se reputarão perfeitos depois
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de registrados pelo Tribunal de Contas.
A recusa do Registros suspenderá a
execução do contrato até que se
pronuncie o Congresso Nacional.
§ 2º Será sujeito a registro no
Tribunal de Contas prévio ou posterior
conforme a lei o estabelecer qualquer ato
de administração pública de que resulta
obrigação de pagamento pelo Tesouro
Nacional ou por conta dêste.
Na hipótese do § 1º poder-se-ia
argumentar que a matéria disciplinada no
projeto não interessa necessàriamente à
receita e à despesa.
É o argumento de que se vale o
Ministro da Fazenda baseado em
decisões do próprio Tribunal de Contas.
"Para abreviar a tramitação dos
processos de financiamento e criar
condições para a sua mais rápida
utilização o projeto de lei em anexo
dispõe que acôrdos, convênios protocolos
e contratos a que o mesmo se refere
serão obrigatória e exclusivamente
registrados no Banco Central da
República do Brasil. Ficará assim
entendido que os atos mencionados não
estarão sujeitos ao registro prévio do
Tribunal de Contas que aliás não tem
dêles tomado conhecimento sob o
fundamento de que não interessam a
receita e despesa da União extravasando
assim do prescrito no mandamento
constitucional
sôbre
o
assunto."
(Exposição de Motivos. O grifo é nosso).
Não é evidentemente o Ministro
da Fazenda o melhor exegeta de
textos constitucionais. Invocamos sua
palavra apenas para comprovar que o
Tribunal de Contas não tem tomado
conhecimento de tais atos sob o
fundamento já expresso.
Mas no nosso entender a matéria
não deve ser examinada à luz do
parágrafo 1º do art. 77 da Constituição
que torna obrigatório o registro pelo
Tribunal de Contas dos contratos que por
qualquer modo interessarem à receita ou
à despesa.
Já admitimos que os atos previstos
no projeto não interessam diretamente
à receita ou à despesa, mas têm
eventualmente repercussão nesta, no
caso do Tesouro Nacional ter de honrar
aval dado a devedor inadimplente.
O mesmo não se verifica, na
hipótese do § 2º do precitado art. 77,
onde "será sujeito a registro no Tribunal
de Contas, prévio ou posterior, conforme
a lei estabelecer, qualquer ato da
administração pública de que resulte
obrigação de pagamento pelo Tesouro
Nacional ou por conta dêste." (o grifo é
nosso).
Não se pode negar que a concessão
de aval em qualquer hipótese é ato da
administração pública de que resulta a
obrigação de pagamento pelo Tesouro
Nacional ou por conta dêste.
Conseqüentemente está sujeito a
registro no Tribunal de Contas, nos
precisos têrmos da Constituição Federal
(art. 77, § 2º).
Tanto isso é verdade meridiana que
a Lei nº 4.457 de 6 de novembro de 1964
de origem governamental em casos
análogos manteve o registro no Tribunal
de Contas limitando-se a criar normas
meramente adjetivas para a facilidade do
registro.
É o que dispõe o art. 4º da
mencionada lei cuja expressa revogação
se advoga no projeto em estudo.
Art. 4º As operações realizadas
com base na presente Lei bem
como os atos e contratos respectivos
serão registrados prioritàriamente e em
regime de urgência pelo Tribunal de
Contas da União cujo regimento interno
deverá ajustar-se à necessidade de
assegurar o registro preferencial de
sorte a permitir a pronta utilização dos
créditos obtidos.
Atos no sentido do art. 77 § 2º e
contratos segundo o § 1º no entender
de Pontes Miranda exaurem os negó-
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cios jurídicos; de onde se há de concluir
que depende de registro qualquer ato de
administração bilateral ou não de que
resulte despesa.
Face ao exposto e invocando os
aureos
suprimentos
dos
nossos
eminentes colegas da Comissão Mista
recomendamos a rejeição parcial do
artigo 8º do projeto expungindo-o da
matéria considerara inconstitucional nos
têrmos do Substitutivo ora apresentado.
No mérito o projeto disciplina matéria
tranqüila quando em casos especiais
autoriza o Ministro da Fazenda a outorgar
diretamente a garantia do Tesouro
Nacional a créditos obtidos no exterior na
forma prevista na Lei nº 1.518 de 24 de
dezembro de 1951 com as modificações
introduzidas pela Lei nº 4.457 de 6 de
novembro de 1964.
Fora dos casos previstos nas letras a
b e c do art. 1º do projeto nos
empréstimos negociados no exterior a
garantia do Tesouro Nacional será
concedida por intermédio de instituição
financiar oficial mediante autorização do
Ministro da Fazenda e após o parecer
prévio da instituição. (artigo 2º).
Em qualquer hipótese a concessivo
do aval do Tesouro Nacional fica
condicionado ao pronunciamento prévio
do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica
(Art. 3º).
Reside aí a inovação mais discutida
do projeto. Sustentam alguns inclusive o
nobre Senador Jefferson de Aguiar
(Emenda nº 3) que o aval do Tesouro
Nacional ou de instituição financeira
oficial dependerá de pronunciamento
prévio do Ministro da Fazenda e
autorização do Presidente da República.
Parece-nos,
salvo
melhor
entendimento, que a aferição do grau de
prioridade ajudicado ao projeto ou
programa específico, objeto da garantia,
dentro dos planos e programas nacionais
de investimento deve caber ao Ministério
do Planejamento que, no caso, é o órgão
especializado.
Acolhemos a emenda nº 8, do ilustre
Senador Gay Fonseca, que estabelece
que a cobrança de taxa, pela concessão
de aval do Tesouro Nacional, não poderá
ser superior aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional, nos têrmos
do Art. 4º, IX, da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
Na cobrança de taxa a título de
comissão, execução ou fiscalização, deve
haver certa flexibilidade, quanto ao valor
dela e o tempo de sua cobrança, de
acôrdo com a natureza de cada operação.
A emenda nº I, de autoria do
brilhante Senador Jefferson de Aguiar,
acrescenta um parágrafo ao art. 1º. A
matéria, que busca disciplinar, já está
compreendida no art. 2º, que abrange
os demais casos de empréstimos
negociados no exterior.
Não
julgamos
necessária
a
autorização do Presidente da República
nem o assentimento do Senado Federal,
nos empréstimos previstos na emenda nº
I.
A filosofia do projeto é abreviar a
concessão do aval, reduzindo as
instâncias burocráticas e dispensando a
tramitação legislativa, causa, muita vez,
de delongas e tropeços, contrários à
rápida utilização do aval.
O nobre Deputado José Esteves,
autor da emenda nº 2, nos casos
de projetos vinculados a recursos
financeiros provenientes de incentivos
fiscais da SUDENE ou da SPVEA,
admite que o aval poderá ser
concedido por entidade financeira
estadual da respectiva região.
Não nos parece aconselhável
que, nos financiamentos externos,
instituição estadual possa ser avalista.
A matéria, pela sua natureza, deve
ficar adstrita ao âmbito federal.
Quanto à prova de rentabilidade,
preconizada pelo dinâmico Senador
Ermírio de Morais (Emenda nº 4),

deve constituir dado importante na análise
de qualquer projeto de investimento
sujeito ao aval do Tesouro Nacional.
A emenda nº 5 é apenas de redação.
Sua adoção torna mais claro e técnico o
dispositivo emendado.
Na emenda nº 6, o douto Senador
Jefferson de Aguiar, atribui caráter
prioritário
às
regiões
ainda
não
beneficiadas
com
programas
de
desenvolvimento econômico, no caso de
repasse, previsto no parágrafo 1º do art.
4º.
A medida, que é justa, favorece
o desenvolvimento global da Nação
e o bem-estar do povo brasileiro,
considerados integralmente, de acôrdo
com a justificativa da emenda.
Pelas razões expostas no estudo da
emenda nº 3, somos contrários a de nº 7,
pois uma é conseqüência da outra. Elas
se completam.
Reconhecemos os altos propósitos
da Emenda nº 9, ainda de iniciativa do
Senador Jefferson de Aguiar, mas dela
dissentimos.
A autorização dada ao Poder
Executivo de contratar créditos ou dar
a garantia do Tesouro Nacional a
créditos obtidos no exterior, destinados
ao financiamento compensatório de
desequilíbrios de balanço de pagamentos,
não oferece maior perigo, eis que está
balisada pela observação do limite de
30% (trinta por cento) sôbre a média
anual do valor das exportações brasileiras
estimadas para os últimos três anos
anteriores à data da contratação do
financiamento (art. 7º).
Para exceder êsse limite, as
operações de crédito dependerão da
aprovação ou ratificação do Senado
Federal.
A emenda nº 10 assegura,
prioritàriamente, o aval de entidades
financeiras oficiais, federais e estaduais,
aos projetos industriais que obtiverem
aprovação, pelas Comissões deliberativas
da SUDENE e SPVEA.
O aval do Tesouro Nacional, para
operações de financiamentos externos,
pela sua delicadeza, importância e
consequência, não pode ser objeto de
autorização genérica, como pretende, o
nobre autor da emenda.
Pelo
enunciado
do
parecer,
conforme já foi exposto, oferecemos com
relação as emendas, tôdas elas aceitas,
preliminarmente, pela Presidência da
Comissão, conforme preceitua o art. 3º
das Normas Disciplinadoras, os seguintes
pareceres:
a) Emendas com parecer favorável;
4, 5, 6, 8 e 9.
b) Emendas com parecer contrário:
1, 2, 3, 7 e 10.
Pelas considerações expendidas,
somos favoráveis ao projeto, parcialmente,
com a incorporação das emendas que
obtiveram parecer favorável, resultando daí
a apresentação de um substitutivo anexo
que submetemos ao estudo e debate da
erudita Comissão Mista, cujas luzes
invocamos para o aprimoramento de nosso
modesto trabalho.
Sala das Confissões, em 10 de maio
de 1966. – Senador Vivaldo Lima,
Presidente. – Deputado Getúlio Moura,
Relator.
Substitutivo
PROJETO DE LEI Nº 4, DE 1966 (CN)
Dispõe sôbre a concessão do aval
do Tesouro Nacional, em operação de
crédito no exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A garantia do Tesouro
Nacional a créditos obtidos no exterior, na
forma prevista na Lei nº 1.518, de 24 de
dezembro de 1.951, com as modificações
introduzidas pela Lei número 4.457,
de 6 de novembro de 1964, poderá
ser
outorgada
diretamente
pelo
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Ministro da Fazenda nos seguintes casos
especiais:
a) financiamento obtidos no exterior
por órgãos do Govêrno Federal e suas
autarquias, desde que destinados a
projetos de investimentos ou outros
finalidades previstas nos respectivos
orçamentos de aplicações, aprovados
pelo Presidente da República;
b) créditos e financiamentos obtidos
no exterior mediante Acôrdo ou resultante
de Acôrdo em que a União Federal, direta
ou indiretamente, seja parte integrante; e
c) financiamentos obtidos através do
Programa da Aliança para o Progresso,
ou
concedidos
por
organismos
internacionais de que o Brasil faça parte.
Art. 2º Nos demais casos, de
empréstimos negociados no exterior, a
garantia do Tesouro Nacional será
concedida por intermédio de instituição
financeira oficial, mediante autorização do
Ministro da Fazenda e após o parecer
prévio da instituição, à qual incumbirá
proceder a análise técnica do projeto e a
verificação de sua viabilidade econômicofinanceira, assim como o grau de
interêsse para a economia nacional.
Art. 3º Em qualquer hipótese, a
concessão do aval do Tesouro Nacional
ficará condicionada ao pronunciamento
prévio do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica,
sôbre o grau de prioridade adjudicado ao
projeto ou programas específico, objeto
da garantia, dentro dos planos a
programas nacionais de investimento,
bem como à prova de rentabilidade da
operação.
Art. 4º Salvo nos casos de órgãos do
Govêrno Federal ou de sociedade de
economia mista de que a União seja a
maior acionista, o aval do Tesouro
Nacional sòmente será outorgado, nos
casos previstos nesta Lei, quando o
mutuário oferecer garantias julgadas
suficientes para o pagamento de qualquer
desembôlso que o Tesouro possa vir a
fazer, caso seja chamado a honrar o aval.
§ 1º Fica o Tesouro Nacional
autorizado a repassar, sob forma de
aplicação não reembolsáveis, o produto
de empréstimos ou outras operações de
crédito externo, desde que o repasse seja
destinado a programas e projetos de
desenvolvimento
social
assistência
técnica
e
pesquisa
científica
ou
tecnológica, nos Estados e Municípios,
em igualdade de condições, atendendose prioritàriamente as regiões ainda não
beneficiadas
com
programas
de
desenvolvimento econômico.
§ 2º A percentagem do produto do
empréstimo ou operação de crédito, que
poderá ser objeto de repasse nos têrmos
do parágrafo anterior, será fixada pelo
Conselho Monetário Nacional, mediante
proposta
do
Ministro
de
Estado
Extraordinário para a Planejamento e
Coordenação Econômica.
§ 3º No caso de repasse feito nos
têrmos dos parágrafos 1º e 2º dêste
artigo, a amortização e os encargos
financeiros do empréstimo ou operação
de crédito ficarão a cargo do Tesouro
Nacional.
Art. 5º Quando, pela sua natureza
e tendo em vista o interêsse nacional,
a negociação de um empréstimo no
exterior aconselhor manifestação prévia
sôbre a concessão da garantia do
Tesouro Nacional, o Ministro da Fazenda
poderá expedir carta de intenção nesse
sentido.
Art. 6º A cobrança de taxa, pela
concessão de aval do Tesouro Nacional,
a título de comissão, execução ou
fiscalização, diretamente pelo Ministério
da Fazenda ou por intermédio das
instituições financeiras oficiais, não
poderá ser superior aos limites fixados
pelo Conselho Monetário Nacional, nos
têrmos do art. 4º, IX, da Lei 4.595, de 31
de dezembro de 1964.
Parágrafo único. A taxa a que se
refere êste artigo não será cobrada nos
casos referidos no § 1º do art. 1º.
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Art. 7º O Poder Executivo fica
autorizado a contratar créditos ou dar
garantia do Tesouro Nacional a créditos
obtidos no exterior, junto a entidades oficiais
ou privadas destinados ao financiamento
compensatório de desequilíbrio de balanço
de pagamentos ou a promover a formação
de adequadas reservas internacionais em
moeda estrangeira, observado o limite de
30% (trinta por cento) sôbre a média anual
do valor das exportações brasileiras
estimadas para os últimos 3 (três) anos
anteriores à data da contratação do
financiamento.
§ 1º As operações de crédito a
serem contratadas com essa finalidade,
que ultrapassarem o limite fixado nesse
artigo, dependerão da aprovação ou
ratificação do Senado Federal.
§ 2º Não se compreendem nas
limitações dêste artigo as negociações de
dívidas no exterior, que representam
simples prorrogações dos prazos de
liquidação.
§ 3º Aos contratos celebrados nos
têrmos dêste artigo, diretamente pelo
Tesouro Nacional ou por intermédio de
seus agentes financeiros, aplica-se o
disposto no art. 23 da Lei nº 1.628, de 20
de junho de 1952.
Art. 8º Os acôrdos, convênios,
protocolos e contratos, de que trata
a presente Lei, serão obrigatòriamente
registrados no Tribunal de Contas
da União e controlados pelo Banco
Central da República do Brasil manter
posição atualizada dos avais concedidos
diretamente pelo Tesouro Nacional ou por
intermédio de seus agentes financeiros,
informando regularmente ao Ministro da
Fazenda, inclusive sôbre os casos de
inadimplemência a fim de que sejam
tomadas as providências cabíveis.
Sala das Comissões, em 10 de maio
de 1966. Senador Vivaldo Lima,
Presidente. – Deputado Getúlio Moura,
Relator.
PARECER DA COMISSÃO
Da Comissão Mista, sôbre o Projeto
de Lei nº 4, de 1966 (CN), que "dispõe
sôbre a concessão de aval do Tesouro
Nacional em operação de crédito no
exterior".
A Comissão Mista designada para
emitir parecer ao Projeto de Lei da
Câmara nº 4, de 1966 (CN), que dispõe
sôbre a concessão de aval do Tesouro
Nacional em operação de crédito no
exterior, apresenta, em anexo, o
substitutivo aprovado.
Sala das Comissões, em 10 de maio
de 1966. – Senador Vivaldo Lima,
Presidente. – Deputado Getúlio Moura,
Relator. – Senador Domício Gondim. –
Dep. Mário Covas. – Wilson Gonçalves. –
Gay da Fonseca. – Josaphat Marinho,
nos têrmos do voto separado anexo; –
Elias Carmo. – Bezerra Neto. – Pedro
Zimmerman. – Pedro Ludovico. –
Clodomir Millet. Heitor Dias. – Luna
Freire. – Eugênio Barros. – Raimundo
Andrade. – Edmundo Levi.
Substitutivo
PROJETO DE LEI Nº 4-66
Dispõe sôbre a concessão do aval
do Tesouro Nacional, em operação de
crédito no exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A garantia do Tesouro
Nacional a créditos obtidos no exterior, na
forma prevista na Lei nº 1.518, de 24 de
dezembro de 1951, com as modificações
introduzidas pela Lei número 4.457, de 6
de novembro de 1964, poderá ser
outorgada diretamente pelo Ministro da
Fazenda nos seguintes casos especiais:
a) financiamentos obtidos no exterior
por órgãos do Govêrno Federal e
suas autarquias, desde que destinados
a projetos de investimento ou ou-
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tras finalidades previstas nos respectivos
orçamentos de aplicações, aprovados
pelo Presidente da República;
b) créditos e financiamentos obtidos
no exterior mediante Acôrdo ou
resultante de Acôrdo em que a União
Federal, direta ou indiretamente, seja
parte integrante;
c) financiamentos obtidos através do
Programa da Aliança para o Progresso, ou
concedidos por organismos internacionais
de que o Brasil faça parte; e
d) aos projetos que obtiverem
aprovação, pelas Comissões Deliberativas
da SUDENE e da SPVEA, fica assegurado,
prioritàriamente, o aval de entidades
financeiras oficiais da União, para garantia
de operações de crédito no exterior.
Art. 2º Nos demais casos, de
empréstimos negociados no exterior, a
garantia do Tesouro Nacional será
concedida por intermédio de instituição
financeira oficial, mediante autorização do
Ministro da Fazenda e após o parecer
prévio da instituição, à qual incumbirá
proceder a análise técnica do projeto e a
verificação de sua viabilidade econômicofinanceira, assim como o grau de
interêsse para a economia nacional.
Art. 3º Nos têrmos desta lei, a
concessão do aval do Tesouro Nacional
ficará condicionada ao pronunciamento
prévio do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica,
sôbre o grau de prioridade adjudicado ao
projeto ou programa específico, objeto de
garantia, dentro dos planos e programas
nacionais de investimento.
Art. 4º Salvo nos casos de órgãos
do Govêrno Federal, de seus agentes
financeiros, ou de sociedades de
economia mista de que a União seja a
maior acionista, o aval do Tesouro
Nacional sòmente será outorgado, nos
casos previstos nesta Lei, quando o
mutuário oferecer garantias julgadas
suficientes para o pagamento de qualquer
desembôlso que o Tesouro possa vir a
fazer, caso seja chamado a honrar o aval.
§ 1º Fica o Tesouro Nacional
autorizado a repassar, sob forma de
aplicações não reembolsáveis, o produto
de empréstimos ou outras operações de
crédito externo, desde que o repasse a
seja destinado a programas e projetos de
desenvolvimento
social,
assistência
técnica
e
pesquisa
científica
ou
tecnológica.
§ 2º A percentagem do produto do
empréstimo ou operação de crédito, o que
poderá ser objeto de repasse nos têrmos
do parágrafo anterior, será fixada pelo
Conselho Monetário Nacional, mediante
proposta
do
Ministro
de
Estado
Extraordinário para o Planejamento e
Coordenação Econômica.
§ 3º No caso de repasse feito nos
têrmos dos parágrafos 1º e 2º dêste
artigo, a amortização e os encargos
financeiros do empréstimo ou operação
de crédito ficarão a cargo do Tesouro
Nacional.
Art. 5º Quando, pela sua natureza
e tendo em vista o interêsse nacional,
a negociação de um empréstimo
no exterior aconselhar manifestação
previa sôbre a concessão da garantia
do Tesouro Nacional, o Ministro da
Fazenda poderá expedir carta de
intenção nesse sentido.
Art. 6º A cobrança de taxa,
pela concessão de aval do Tesouro
Nacional, a título de comissão,
execução ou fiscalização, diretamente
pelo Ministério da Fazenda ou por
intermédio das instituições financeiras
oficiais, não poderá ser superior
aos limites fixados pelo Conselho
Monetário Nacional, nos têrmos do
art. 4º, IX, da Lei 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
Parágrafo único. A taxa a que se
refere êste artigo não será cobrada
nos casos referidos no § 1º do artigo
4º.
Art. 7º O Poder Executivo fica
autorizado a contratar créditos ou dar a

garantia do Tesouro Nacional a créditos
obtidos no exterior, junto a entidades oficiais
ou privadas, destinados ao financiamento
compensatório de desequilíbrios de balanço
de pagamentos ou a promover a formação
de adequadas reservas internacionais em
moeda estrangeira, observado o limite de
30% (trinta por cento) sôbre a média anual
do valor das exportações brasileiras
estimadas para os últimos 3 (três) anos
anteriores à data da contratação do
financiamento.
§ 1º As operações de crédito
a serem a contratadas com essa
finalidade, que ultrapassarem o limite
fixado nesse artigo, dependerão da
aprovação ou ratificação do Senado
Federal.
§ 2º Não se compreendem nas
limitações dêste artigo as negociações de
dívidas no exterior, que representam
simples prorrogações dos prazos de
liquidação.
§ 3º Aos contratos celebrados nos
têrmos dêste artigo, diretamente pelo
Tesouro Nacional, ou por intermédio de
seus agentes financeiros, aplica-se o
disposto no artigo 23 da Lei número
1.628, de 20 de junho de 1952.
Art. 8º Os acôrdos, convênios e
operações realizadas na conformidade
desta lei, serão controladas pelo Banco
Central da República do Brasil e
submetidos ao Tribunal de Contas da
União, que terá o prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data de sua entrada
na Secretaria do Tribunal para julgá-los,
sob pena de serem tidos como
automàticamente registrados.
Parágrafo único. Caberá ao Banco
Central da República do Brasil manter
posição atualizada dos avais concedidos
diretamente pelo Tesouro Nacional ou por
intermédio de seus agentes financeiros,
informando regularmente ao Ministro da
Fazenda, inclusive sôbre os casos de
inadimplemência, a fim de que sejam
tomadas as providências cabíveis.
Voto em separado
Projeto nº 4, de 1966, sôbre
concessão de aval do Tesouro Nacional.
Votei, preliminarmente, recusando o
projeto.
A proposição governamental não visa
sòmente a "corrigir lacunas da legislação
em vigor", nem a "simplificar o atual
processamento para a concessão do aval
do Tesouro Nacional", ou a "estender o
princípio da autorização legislativa que hoje
prevalece apenas para os financiamentos a
projetos específicos", segundo acentua a
exposição de motivos do ministro da
Fazenda.
Em verdade, a proposição envolve
um conjunto de concessões ao Poder
Executivo, ampliando o arbítrio da
administração e suprimindo ou reduzindo o
contrôle do Tribunal de Contas e do
Congresso Nacional. Tarefas específicas
dêsses órgãos são limitadas ou
eliminadas, para que prevaleça a discrição
administrativa. Consagra-se, realmente, o
que foi chamado, com propriedade, a
"fuga" ao contrôle.
Para corrigir lacunas e restrições da
legislação vigente não são necessárias
faculdades tão indefinidas. A fixação de
prazos especiais e fatais para a
deliberação legislativa ou para a decisão
do Tribunal de Contas, no que lhes fôr
próprio, seria medida que talvez bastasse
para sanar inconvenientes, porventura
verificados, no sistema atual. Mais:
formalidades dispensáveis poderão ser
suprimidos por lei. De qualquer sorte não
é legítimo, nem conveniente, que, em
nome de uma simplificação desmedida,
sejam subtraídas ao exame do Congresso
ou do Tribunal de Contas operações e
decisões executivas da maior importância
econômica e financeira.

Maio de 1966
Uma vez, porém, que a maioria da
Comissão aceitou o projeto, com as
modificações que lhe foram introduzidas
pelo substitutivo do ilustre Relator e em
razão de emendas aprovadas, admiti as
alterações destinadas a dar precisão ao
texto e a reduzir o poder discricionário do
govêrno.
Sala das Comissões, em 10 de maio
de 1966. – Senador Josaphat Marinho.
EMENDAS APRESENTADAS
perante a Comissão
Nº 1
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte:
Parágrafo único. Os empréstimos
obtidos no exterior pelos Estados e
Municípios, ou por suas autarquias,
poderão ser garantidos pelo Tesouro
Nacional ou por instituição financeira
oficial, mediante prévia autorização do
Presidente da República e assentimento
do Senado Federal.
Justificação
E' conveniente que, expressamente,
seja permitido o aval do Tesouro ou das
instituições financeiras oficiais, para que
se não aguarda impossibilidade da
garantia em casos de irrecusável
interêsse nacional.
Poder-se-á arguir os itens do artigo
1º são taxativos, não permitindo ampliados
os casos porventura permissivos do aval
do Tesouro ou das instituições financeiras.
Em cada caso, a analisar do plano
de aplicação do empréstimo decidirá da
concessão ou não da garantia.
Sala das Comissões, em 25 de abril
de 1966. – Jefferson de Aguiar.
Nº 2
Ao Projeto de Lei Nº 4, de 1966
(C.N.)
Acrescente-se ao Art. 2º, os
seguintes parágrafos:
Parágrafo primeiro. No caso de
projetos vinculadas a recursos financeiros
provenientes de incentivos oficiais da
SUDENE ou da SPVEA, o aval poderá
ser concedido por entidade financeira
oficial estadual da respectiva região.
Parágrafo segundo. São consideradas
entidades financeiras oficiais estaduais de
que trata o parágrafo anterior os Bancos
em que os govêrnos estaduais respectivos
detenham a maioria das ações.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de 1966. – José Esteves.
Nº 3
O art. 3º terá a seguinte redação:
"Art. 3º O aval do Tesouro Nacional
ou de instituição financeira oficial
dependerá de pronunciamento prévio do
Ministro da Fazenda e autorização do
Presidente da República."
Justificação
O Ministro da Fazenda deve opinar e
o Presidente deve autorizar o encargo
que se imporá ao Tesouro Nacional ou
a instituirão financeira oficial (com a
solidariedade governamental), com o
aval.
O exame do projeto e o plano
de aplicação podem ser examinados
por quem concede a garantia. Está
implícito na apreciação de conveniência e
oportunidade do plano do mutuário.
A lei não pode ser causística,
máximé na hipótese de que cogita o
projeto, assegurando-se flexibilidade ao
Govêrno na apreciação da matéria.
Sala das Comissões, 25 de abril de
1966. – Jefferson de Aguiar.
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Nº 4

Acrescente-se à parte final do artigo 3º:
"bem como à prova de rentabilidade da
operação".
Justificação

Monetário Nacional, mas depois de
autorizado pelo Presidente da República, que
decidirá prèviamente da oportunidade e
conveniência da medida.
Sala das Comissões, em 25 de abril de
1966. – Jefferson de Aguiar.
Nº 8

Nos têrmos do art. 4º da proposição, o
aval do Tesouro Nacional "só será outorgado
quando o mutuário oferecer garantias
julgadas suficientes para o ressarcimento de
qualquer desembôlso que o Tesouro possa
vir a fazer, caso seja chamado a honrar o
aval".
Contudo, mais importante ainda é a
nosso ver, a prova cabal da viabilidade da
operação do ponto-de-vista econômicofinanceira, ou seja a comprovação de que ela
apresenta segurança de rentabilidade que é,
afinal, a melhor garantia e o penhor mais
seguro de sua conveniência e exeqüibilidade.
Sala das Comissões, em 26 de abril de
1966. – José Ermírio.

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
"A cobrança de taxa, pela concessão de
aval do Tesouro Nacional, a título de
comissão,
execução
ou
fiscalização,
diretamente pelo Ministério da Fazenda ou
por intermédio das instituições financeiras
oficiais, não poderá ser superior aos limites
fixados pelo Conselho Monetário Nacional,
nos têrmos do art. 4º, IX, da Lei 4.595, de 31
de dezembro de 1964.
Parágrafo único. A taxa a que se refere
êste artigo não será cobrada nos casos
referidos no parágrafo 1º do art. 4º".

Nº 5

Justificativa

Ao art. 4º, onde se lê "ressarcimento",
substitua-se
por
"pagamento"
e
"especificados" por "previstos".

A emenda adapta o dispositivo a
sistemática consagrada na Lei de Reforma
Agrária (Lei 4.595, de 31 de dezembro de
1964):
"Art. 4º Compete privativamente ao
Conselho Monetário Nacional:

Justificação
O Tesouro subrogar-se-á no crédito do
mutuante, quando honrar o aval, pagando a
dívida.
Portanto, cobra a quantia que lhe é
devida pelo mutuário inadimplente, que
efetuará o pagamento do débito e adicionais.
A lei não deve declarar especificados ou
taxativamente enumerados os casos em que
caberá o aval, restringindo-os.
Sala das Comissões, em 25 de abril, de
1966. – Jefferson de Aguiar.
Nº 6
Inclua-se no parágrafo do art. 1º, in fine,
do art. 4º:
...nos Estados e Municípios, em
igualdade de condições, atendendo-se
prioritàriamente as regiões ainda não
beneficiadas
com
programas
de
desenvolvimento econômico.
Justificação
A previsão contida no parágrafo deve
estar submetida a critérios de atendimento de
política de desenvolvimento integrado, não
podendo ficar ao arbítrio de governantes e de
prestigio
de
unidades
federativas
predominantes ou já beneficiadas com
programas anteriormente adotados e em
plena execução, enquanto outros Estados se
estiolam no abandono do poder central, que,
no entanto, dêles tiram tudo que é possível
exigir na arrecadação fiscal. O retôrno, em
benefícios, favorece o desenvolvimento
global da Nação e o bem estar do povo
brasileiro considerados integralmente.
Sala das Comissões, em 25 de abril de
1966. – Jefferson de Aguiar.

EMENDA AO ART. 6º:

IX – Limitar, sempre que necessário, as
taxas de juros, comissões e qualquer outra
forma de remuneração de operações e
serviços bancários ou financeiros, inclusive
os prestados pelo Banco Central da
República do Brasil, assegurando taxas
favorecidas aos financiamentos que se
destinam a promover:
– recuperação e fertilização do solo;
– reflorestamento;
– combate a epizootias e pragas, nas
atividades rurais;
– eletrificação rural;
– mecanização;
– irrigação;
– investimentos indispensáveis às
atividades agropecuárias."
O estatuto bancário básico atribuiu ao
Conselho Monetário Nacional regular as
taxas de remuneração do serviço creditício,
de acôrdo com a conjuntura econômicofinanceira que, sendo ainda inflacionária, não
se contabiliza com critérios legais hirtos.
Por outro lado, as condições de cada
operação poderão recomendar a cobrança
em períodos maiores ou menores de seis
meses, de modo a formar inconveniente o
estabelecimento, em lei, de têrmos inflexíveis
para o esquema de remuneração do aval.
Sala das Comissões, em 29 de abril de
1966. – Gay da Fonseca.
Nº 9
Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 7º,
incluindo no texto do mesmo artigo, in fine:
...mediante prévio assentimento do
Senado Federal, por maioria absoluta de
votos.

Nº 7

Justificação

Ao parágrafo 2º do art. 4º.
Substituam-se as expressões "mediante
proposto do Ministro de Estado Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação
Econômica" pelas seguintes:
"por proposta do Ministro da Fazenda,
prèviamente autorizado pelo Presidente da
República".

O parágrafo 1º do artigo 1º exige o
assentamento do Senado quando a operação
financeira ultrapassar o percentual de 30%
sôbre o valor das exportações.
Porém, a outorga prevista é de certo
modo ilimitada, oscilando embora, no triênio,
de acôrdo com o valor das exportações
brasileiras.
O Senado tem o contrôle dos
empréstimos externos, no que concerne aos
Estados e Municípios, nos têrmos de preceito
constitucional (art. 63, II).
A lei pode outorgar-lhe a mesma
competência – e deve fazê-lo – no

Justificação
O Banco Central e o Conselho
Monetário constituem sistema de orientação
financeira vinculado ao Ministro da Fazenda.
Não há como se atribuir ao Ministério do
Planejamento determinação de percentagem
do produto do empréstimo ou operação de
crédito no repasse que o art. 4º prevê.
O Ministro da Fazenda deve ter a
iniciativa, dirigindo-se ao Conselho
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âmbito das operações financeiras do Poder
Executivo federal e do Tesouro Nacional,
para que tudo não se faça ao arbítrio de
conveniências políticas sem a prévia
subordinação da transação aos interêsses
nacionais permanentes.
A fiscalização assim determinada será
salutar para o próprio Poder Executivo, e o
quorum especial constitui garantia de
deliberação válidas e seguramente voltadas
para o interêsse da Nação e prestígio do
Govêrno.
Sala das Comissões, em 25 de abril de
1966. – Jefferson de Aguiar.
Nº 10
Acrescente-se onde couber o seguinte
artigo:
Art.
Aos projetos industriais que
obtiverem aprovação, pelas Comissões
Deliberativas da SUDENE e DA SPVEA, fica
assegurado, prioritàriamente, o aval de
entidades financeiras oficiais, federais e
estaduais, para garantia de operações de
crédito no exterior.
Sala das Comissões, em 28 de abril de
1966. – José Esteves.
COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DO
ESTUDO E PARECER SÔBRE O PROJETO
DE LEI Nº 4, DE 1966 (CN), QUE "DISPÕE
SÔBRE A CONCESSÃO DO AVAL DO
TESOURO NACIONAL A OPERAÇÃO DE
CRÉDITO NO EXTERIOR."
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente:
Senador
Pedro
Ludovico.
Relator: Deputado Getúlio Moura.
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ARENA
Senadores:
1. Domício Gondim
2. José Feliciano
f. Eugênio Barros
4. José Guiomard
5. Gay da Fonseca
6. Vivaldo Lima
7. Wilson Gonçalves
Deputados:
1. Furtado Leite
2. José Humberto
3. Clodomir Millet
4. Pedro Zimmermann
5. Luna Freire
6. Carvalho Sobrinho
7. Herbert Levy
M.D.B.
Senadores:
1. Josaphat Marinho
2. Bezerra Neto
3. Pedro Ludovico
4. Edmundo Levi
Deputados:
1. César Prieto
2. Fernando Gama
3. Mário Covas
4. Getúlio Moura
CALENDÁRIO
Dia 9-5-66 – apresentação do parecer
do Senhor Relator, perante a Comissão, às
16:00 horas, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças do Senado Federal;
Dia 10-5-66 – publicação do parecer; e
Dia 12-5-66 – sessão conjunta para
discussão do projeto, às 9:00 horas.

SENADO FEDERAL
ATA DA 49ª SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE
1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5º
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Edmundo Levi.
Zacharias de Assumpção.
Cattete Pinheiro.
Eugênio Barros.
Victorino Freire.
Joaquim Parente.
Sigefredo Pacheco.
Menezes Pimentel.
Dix-Huit Rosado.
Manoel Vilaça.
Domício Gondim.
Barros Carvalho.
Arnon de Melo.
José Leite.
Aloysio de Carvalho.
Josaphat Marinho.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.
Nogueira da Gama.
José Feliciano.
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Antônio Carlos.
Guido Mondin.
Daniel Krieger.
Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 26 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão a ata. (Pausa.)
O SR. EDMUNDO LEVI (sôbre a Ata –
sem revisão do orador): – Sr. Presidente,
segundo ouvi da leitura da ata, eu teria falado
ontem justificando projeto de emenda à
Constituição que teria apresentado. Em
verdade, isso não ocorreu. Eu discorri a
propósito do domicilio eleitoral, comentando
uma emenda em tramitação na Câmara dos
Deputados, e expliquei que fizera um estudo
e o entregara ao Gabinete Executivo do
Movimento Democrático Brasileiro para que,
se
julgasse
oportuno,
fizesse
o
encaminhamento aos órgãos competentes, a
fim de que fôsse apresentado como
substitutivo à emenda em discussão na
Câmara, ou até com caráter próprio.
Em verdade, portanto, não apresentei
emenda à Constituição. Apenas comentei a
emenda que havia, e li estudo feito por mim a
propósito do assunto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O nobre Senador Edmundo Levi
formula uma retificação oportuna. Consta,
efetivamente, do resumo da Ata, que S. Ex.ª
teria discursado na sessão de ontem sôbre
Emenda ou projeto de sua autoria relativa à
alteração de texto constitucional, o que não
ocorreu. S. Ex.ª, teve ensêjo de abordar
Emenda à Constituição em tramitação na
Câmara dos Deputados. A retificação de S.
Ex.ª constará da Ata da sessão de hoje.
Continua em discussão a Ata. (Pausa.)
Nenhum
Sr.
Senador
desejando
formular quaisquer outras objeções a
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respeito da Ata. Será a mesma dada
como aprovada.
Está aprovada, com a retificação
feita pelo nobre Senador Edmundo Levi.
Passa-se à leitura do expediente.
O Sr.1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Da Sr. 1º Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do
Senado
autógrafos
dos
seguintes
projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 1966
(Nº 3.514-B-66, NA ORIGEM)
Altera a carreira de motorista do
Quadro da Secretaria do Superior
Tribunal Militar, e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A carreira de motorista do
Quadro da Secretaria do Superior
Tribunal Militar fica assim alterada:
4 – Motorista Símbolo PJ-8.
6 – Motorista Símbolo PJ-9.
10 – Motorista Símbolo PJ-10
Art. 2º As despesas decorrentes
desta Lei, no presente exercício, correrão
à conta das dotações próprias do
Orçamento
vigente,
que
serão
suplementadas, quando necessárias pelo
Poder Executivo, respeitado o limite da
despesa dela decorrente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 94, DE 1966
(Nº 3.558-B-66, NA ORIGEM)
Altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, constante da
Lei nº 4.279, de 4 de novembro de 1963.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica elevado de 1 (um) para 3
(três) o numero de ocupantes do cargo de
Eletricista-Auxiliar símbolo PJ-9, do
Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal constante da Lei nº
4.279, de 4 de novembro de 1963, que
reestruturou o referido Quadro.
Art. 2º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito suplementar
de Cr$ 4.000.000 (quatro milhões de
cruzeiros), em refôrço às dotações de
Pessoal Civil e Salário-Família.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na nata
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PARECERES
PARECER Nº 409, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1966
(nº 3.260-A-65, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal Regional da 2ª Região – o
crédito especial de Cr$ 288.440 (duzentos
e oitenta e oito mil quatrocentos e
quarenta cruzeiros), para o fim que
especifica.
Relator: Sr. Oscar Passos.
Pelo presente projeto de lei, é o
Poder Executivo autorizado a abrir ao

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho
– Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região – o crédito especial de Cr$
288.440, destinado ao pagamento de
despesas
com
a
reforma
do
edifício onde se acham instaladas as
1ª e 2ª Juntas de Conciliação e
Julgamento de Santos, Estado de São
Paulo.
Da Mensagem do Presidente
daquela Côrte da Justiça do Trabalho
verifica-se
que
o
local
onde
funcionam
aquelas
Juntas
"apresentavam-se em precário estado
de conservação, quanto à aparência e
à parte sanitária, oferecendo aos que
ali compareciam um quadro pouco
agradável, pelos graves e visíveis
estragos localizados em tôdas as
dependências, o que prejudicava
fundamentalmente o bom andamento
dos serviços".
Deve notar-se que o crédito
pleiteado é para atender ao pagamento
de despesas já realizadas, no exercício
de 1962.
Diante do exposto e tendo em vista,
também,
os
pronunciamentos
das
Comissões Técnicas da Câmara dos
Deputados,
tôdas
unânimes
pela
aprovação do projeto opinamos no
mesmo sentido.
E' o parecer.
Sala das Comissões, 4 de maio de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente.
Oscar Passos, Relator. – José Ermírio.
– Bezerra Neto. – Pessoa de Queiroz.
– Lobão da Silveira. – Antônio Carlos.
– Sigefredo Pacheco. – Domicio
Gondim.
PARECER Nº 410, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de
1966 (nº 2.756-B-61, na Casa de
origem), que autoriza o Conselho
Nacional de Pesquisas a ceder parte
da área do terreno integrante de seu
patrimônio.
Relator: Sr. Pessôa de Queiroz.
Pelo presente projeto (art. 1º), o
Conselho Nacional de Pesquisa é
autorizado a ceder à União Federal,
para a construção de um Hospital de
Clínicas e o exercício de atividades de
ensino da Faculdade Fluminense de
Medicina, parte do terreno que houve,
por doação, do Estado do Rio de
Janeiro, no Morro de São João Batista,
em Niterói.
II – A proposição é de iniciativa
da Presidência da República e veio ao
Congresso
acompanhada
de
Exposição de Motivos do Presidente
do Conselho Nacional de Pesquisas,
justificando-a.
III – O estudo do mérito do assunto é
da alçada da Comissão de Projetos do
Executivo,
que
se
pronunciou
favoràvelmente à medida.
Do ponto de vista financeiro,
nenhuma objeção há a fazer, dada a
alta finalidade da providência em
tela.
Assim, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 4 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Pessoa de Queiroz, Relator.
– José Ermírio. – Oscar Passos. –
Bezerra Neto. – Lobão da Silveira. –
Antônio Carlos. – Sigefredo Pacheco. –
Domicio Gondim.

PARECER Nº 411, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 1966
(nº
3.228-B-61,
na
Câmara
dos
Deputados), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, através do Ministério da
Viação e obras Públicas o crédito especial
de Cr$ 62.000.000 (sessenta e dois
milhões de cruzeiros), destinados à
implementação
do
auxílio
federal
concedido à Companhia de Navegação
Bahiana.
Relator: Sr. Pessoa de Queiroz.
O presente projeto teve origem na
Mensagem nº 326, de 13 de julho de
1961, com a qual o Sr. Presidente da
República submeteu ao exame do
Congresso Nacional projeto de lei,
autorizando o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
62.000.000, destinado a suplementar
auxílio
federal
à
Companhia
de
Navegação Bahiana.
A proposição é justificada pelo fato
de ter havido falha na relação geral dos
créditos especiais do Ministério da
Viação, Iapso êsse decorrente do
retardamento havido no andamento de
processo, por ocasião da mudança de
sua Divisão de Orçamento para a esta
Capital.
Os Ministérios da Fazenda e da
Viação e Obras Públicas são concordes
em
admitir
a
necessidade
da
suplementação pedida, solicitando seja o
seu pagamento processado nos têrmos
do § 1º do art. 48 do Código de
Contabilidade da União.
Tratando-se, como se trata, de
regulamentação de um detalhe contábil, e
reconhecida a procedência da solicitação
de crédito, a Comissão de Finanças é de
parecer que o Projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 4 de maio de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente. –
Pessoa de Queiroz, Relator. – José
Ermírio. – Oscar Passos. – Bezerra Neto. –
Lobão da Silveira. – Antônio Carlos. –
Sigefredo Pacheco. – Domício Gondim.
PARECER Nº 412, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1966
(nº
2.158-B-60,
na
Câmara
dos
Deputados), que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Viação e obras Públicas, –
Comissão de Marinha Mercante – do
crédito especial de Cr$ 1.955.066 (hum
milhão, novecentos e cinqüenta e cinco
mil e sessenta e seis cruzeiros), para
pagamento de diferença salarial a
marítimos, é da outras providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O presente projeto, oriundo da
Câmara dos Deputados, teve a sua
origem na mensagem nº 220, de 13 de
julho de 1960, com a qual o Sr.
Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional projeto de lei
autorizando o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio o crédito especial de Cr$
1.955.066 para ocorrer a despesas com o
pagamento de diferença salarial aos
marítimos da Região do Alto Paraná, no
exercício financeiro de 1959.
A importância que deverá ser
coberta com o crédito especial solicitado
resulta de diferenças salariais relativas a
acôrdos feitos com os marítimos da
Região do Alto Paraná, homologados na
forma dos arts. 612 e 616, da
Consolidação das Leis do Trabalho, como
consta de publicação à pág. 25.005, do
Diário Oficial de 28 de novembro de 1959.
Aconteceu, porém, que, na época,
a urgência de que revestia o problema
impediu fôssem os cálculos efetua-
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dos com a indispensável exatidão,
aparecendo, então, o deficit que deverá
ser coberto pelo crédito especial de que
trata o projeto.
Durante a tramitação na Câmara dos
Deputados, a sua Comissão de
Constituição e Justiça, opinou pela
constitucionalidade e juridicidade do
projeto, entendendo, porém, que o crédito
deveria ser aberto pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas – Comissão de
Marinha Mercante – ao invés de ser
distribuído ao Ministério do Trabalho,
indústria e Comércio, hoje desdobrado
em Ministério do Trabalho e Previdência
Social e de Indústria e Comércio.
A emenda que nesse sentido foi
oferecida pela Comissão foi aprovada,
incorporando-se ao projeto.
A Comissão de Finanças, aceitando
o texto enviado pela Câmara, e
compreendendo a procedência do pedido
de crédito especial, é de parecer que o
projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 4 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
José Ermírio. – Oscar Passos. – Pessoa,
de Queiroz. – Lobão da Silveira. – Antônio
Carlos. – Sigefredo Pacheco. – Domício
Gondim.
PARECER Nº 413, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Ofício nº 6-P-MC do
Supremo Tribunal Federal, relativo à
declaração de inconstitucionalidade do art.
46 da Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão.
Relator: Sr. Josaphat Marinho.
O Presidente do Supremo Tribunal
transmite ao Senado Federal o teor da
decisão proferida na Representação nº
599, declaratória da inconstitucionalidade
do art. 46 da Lei número 2.177, de 26 de
dezembro de 1961, do Estado do
Maranhão, por oposição ao texto do art.
124, I, da Constituição da República.
A decisão, de outubro de 1965 e de
caráter definitivo, foi unânime, presentes
oito dos onze Ministros que então
compunham a Côrte Suprema.
Ao caso é de aplicar-se a suspensão
de vigência da lei estadual, na forma
prevista no art. 64 da Constituição
Federal, para o que propomos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE
1966
Art.
1º
E'
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida na Representação
número 599, a execução do art. 46 da Lei
nº 2.177, de 26 de dezembro de 1961, do
Estado do Maranhão, por oposição ao art.
124, I, da Constituição Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das comissões, em 6 de maio
de 1966. – Milton Campos, Presidente. –
Josaphat Marinho, Relator. – Bezerra
Neto. – Adalberto Sena. – Jefferson de
Aguiar. – Menezes Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa.)
Sôbre a mesa requerimento que vão
ser lidos pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 169 DE 1966
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 212, item III, letras i e
j, do Regimento Interno, requeremos a Vossa
Excelência seja remetido para audiência
da Comissão de Agricultura o Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 1966, "Autoriza o
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Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 25.000.000, para atender a
despesas da Caixa de Crédito da
Pesca."
Sala das Sessões, em 10 de maio
de 1966. – Senador José Ermírio. –
Senador Eugênio Barros. – Senador
Pedro Ludovico. – Senador Bezerra
Neto.
REQUERIMENTO Nº 170, DE 1966
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 212, item III
letras i e j, do Regimento Interno,
requeremos a Vossa Excelência seja
remetido para audiência da Comissão
de Agricultura o Projeto de Lei da
Câmara nº 71, de 1966. "Autoriza o
Conselho Nacional de Pesquisas a
ceder parte de área do terreno
integrante do seu patrimônio."
Sala das Sessões, em 10 de maio
de 1966. – Senador José Ermírio. –
Senador Eugênio Barros. – Senador
Pedro Ludovico. – Senador Bezerra
Neto.
REQUERIMENTO Nº 171, DE 1966
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 212, item III,
letras i e j, do Regimento Interno,
requeremos a Vossa Excelência
seja remetido para audiência da
Comissão de Agricultura o Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 1963.
"Estabelece medidas de proteção à
borracha, cria o Fundo Nacional da
Borracha; transforma a Comissão de
Defesa da Borracha e dá outras
providências".
Sala das Sessões, em 10 de maio
de 1966. – Senador José Ermírio de
Moraes, Presidente da Comissão de
Agricultura. – Senador Eugênio Barros.
– Senador Pedro Ludovico. – Senador
Bezerra Neto.
REQUERIMENTO Nº 172, DE 1966
Sr. Presidente:
Nos têrmos do art. 212, item III,
letras i e j, do Regimento Interno,
requeremos a Vossa Excelência seja
remetido para audiência da Comissão
de Agricultura o Projeto de Lei da
Câmara nº 35, de 1966. "Autoriza o
Poder Executivo a doar o terreno que
menciona, situado no Município de Boa
Vista, no Território Federal de
Roraima."
Sala das Sessões, em 10 de maio
de 1966. – Senador José Ermírio
Presidente da Comissão de Agricultura.
– Senador Eugênio Barros. – Senador
Pedro Ludovico. – Senador Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Os requerimentos
que acabam de ser lidos serão
apreciados ao final da Ordem do Dia.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Comunico ao Senado
que esta Presidência recebeu duas
Mensagens
acompanhadas
de
proposições
de
iniciativa
do
Presidente da República a serem
estudadas em conjunto pelas duas
Casas, a saber:
– o Projeto de Lei nº 6, de 1966
(C.N.), que institui o Quadro do Pessoal
do
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações; e
– o Projeto de Emenda à
Constituição nº 1, de 1966 (C.N.), que
altera o art. 185 da Constituição.
Para a leitura dessas proposições
e providências iniciais da sua
tramitação de acôrdo com o art. 1º da
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Resolução, do Congresso Nacional
número 1, de 1964, esta Presidência
convoca sessão conjunta para hoje, às 21
horas.
A sessão em aprêço realizar-se-á,
sem prejuízo da que está convocada para
às 21 horas e 30 minutos, destinada à
apreciação de vetos presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
O primeiro é o nobre Senador
Edmundo Levi, que cedeu sua inscrição
ao Senador Cattete Pinheiro, a quem dou
a palavra.
O SR. CATTETE PINHEIRO (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, embora
Instituída pela Lei nº 2.004, de 3 de
outubro de 1953, a Petrobrás, sòmente a
10 de maio de 1954, foi instalada e iniciou
suas atividades.
Há 12 anos portanto, período
relativamente curto, o Brasil iniciou uma
das etapas mais decisivas de sua
emancipação econômica, pela pesquisa e
lavra das jazidas nacionais de petróleo,
pela refinação do petróleo nacional e
estrangeiro e pelo seu transporte.
Com uma produção média de 100
mil barris diários nos campos nacionais,
deverá a Petrobrás atingir, ainda êste
ano, 150 mil barris, representando
metade do consumo nacional.
Por outro lado, as refinarias da
Petrobrás alcançaram, no ano em curso,
a produção de 300.000 barris diários,
pràticamente o consumo nacional.
A Frota Nacional de petroleiros será
acrescida, dentro em pouco, de mais
quatro navios de 10.500 toneladas, além
do "Jucuipe", todos construídos em
estaleiros nacionais, com repercussão
ampliada, portanto, das atividades da
Petrobrás,
no
desenvolvimento
e
consolidação de nossa indústria de
construção naval.
Com vários oleodutos em operação,
vem a Petrobrás de inaugurar o Terminal
de São Sebastião, em São Paulo, o
Oleoduto Miranga-Catú, na Bahia, e,
ainda hoje, o Oleoduto Rio-Belo
Horizonte, de 365 qulômetros de
extensão, que transportará petróleo e
derivados até a Capital de Minas Gerais,
para atender o consumo de grande parte
do Brasil Central, incluindo Brasília. São
obras realizadas por técnicos nacionais e
financiadas pela própria emprêsa.
O capital da Petrobrás, inicialmente
de 4 bilhões de cruzeiros, pela Lei nº
2.004-53, será aumentado, em breve,
para 240 bilhões de cruzeiros, depois de
vários
aumentos
anteriores,
todos
refletindo o seu progresso e extraordinário
crescimento.
A Petrobrás, que construiu a primeira
fábrica de borracha sintética da América
Latina, pela sua operação e pelos
resultados obtidos, libertou o Brasil da
importação dêsse produto, e, pela
continuada expansão da produção, o
colocou entre os países fornecedores,
ampliando pouco a pouco a faixa de
exportação para a América Latina.
Nos rápidos traços em tôrno das
atividades da Petrobrás, desejamos
justificar
a
inserção
que
nos
propusemos fazer, nos anais da Casa,
de efeméride tão significativa para a
Nação Brasileira.
O nosso pronunciamento, nesta
data que deverá ser sempre lembrada, é
a homenagem e gratidão incessantes,
aos patrióticas que, personificados no
grande Monteiro Lobato, tanto lutaram e
sofreram no passado pela conquista de
ideais hoje consubstanciados pela
Petrobrás;
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Com
muito prazer.

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Permita-me V. Ex.ª que eu associe aos
nomes dêsses pioneiros o nome de um
baiano, Oscar Cordeiro, que, desde muito
cedo, declarou existir petróleo na Bahia,
na região de Lobato, lutando muitos anos
contra o ceticisco – para usar da melhor
expressão – dos técnicos ministeriais que
declaravam que naquele terreno não
podia existir petróleo. O fato é que existe
uma grande extensão petrolífera, que
começa na Bahia e estende até Sergipe.
Oscar Cordeiro é um nome que não pode
deixar de ser lembrado. Não há, aliás,
nenhuma omissão de V. Ex.ª quando
lembra, realmente, um grande nome,
como Monteiro Lobato. Mas, Oscar
Cordeiro não pode deixar de ser lembrado
como um dos pioneiros da causa do
petróleo no Brasil.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – O
aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Aloysio
de Carvalho, vem enriquecer o meu
discurso na modesta homenagem que
procuro prestar, apontando à História o
nome de mais um grande patriota, de um
grande brasileiro que soube amar a sua
pátria.
(Lendo):
Traduz portanto, Sr. Presidente, êsse
nosso
pronunciamento,
as
Congratulações que dessa tribuna
desejamos fazer ecoar, certos de
expressar os sentimentos do povo
brasileiro, aos que dirigem, no presente, a
Petrobrás, fiéis às diretrizes que lhe foram
dadas, de crescer para o Brasil,
desenvolver para a conquista definitiva da
emancipação econômica da Pátria.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o Sr. Senador
Sigefredo Pacheco.
O
SENHOR
SENADOR
SIGEFREDO PACHECO PRONUNCIA
DISCURSO
QUE,
ENTREGUE
À
REVISÃO
DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS
SENHORES SENADORES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Arthur Virgílio
José Cândido
Wilson Gonçalves
Dinarte Mariz
Ruy Carneiro
Pessoa de Queiroz
Jefferson de Aguiar
Gilberto Marinho
Milton Campos
Lino de Mattos
Attílio Fontana – (13).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa requerimentos
de informações que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 173, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeiro regimentalmente, se oficie
ao senhor Ministro do Trabalho e
Previdência Social, para que informe
quais as providências tomadas para se
intensificar
a
fiscalização
nos
estabelecimentos industriais e comerciais
do Estado do Rio de Janeiro, onde são
burladas sistemàticamente as Leis
Trabalhistas, por vários empregadores.
Sala das Sessões, em 10, de maio
de 1966. – Senador Aarão Steinbruch.
REQUERIMENTO Nº 174, DE 1966
Senhor Presidente:
Venho requerer a V. Ex.ª nos
têrmos do Regimento Interno, sejam, so-
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licitadas ao Ministério da Fazenda as
seguintes informações:
1) Estão sendo pagos pela Caixa de
Amortização ou Delegacias Fiscais do
Tesouro Nacional nos Estados os juros
das apólices da Divida Pública Federal
uniformizadas e de diversas emissões?
2) Quais as medidas adotadas para
a troca dos referidos títulos pelos
vigentes, de vez que, de acôrdo com a
Lei, o prazo para a troca expedirá no
próximo ano?
Sala das Sessões, 10 de maio de
1966. – Gilberto Marinho.
REQUERIMENTO Nº 175, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeiro, com fundamento nos
artigos 8º, alínea f, e 213, do Regimento
Interno, seja solicitada do Senhor Ministro
da Guerra a remessa, ao Senado, de
cópias autenticadas de tôdas as peças
constantes dos autos da sindicância
instaurada contra mim na guarnição federal
de Terezina, Estado do Piauí, a fim de que
me seja possível tomar conhecimento das
acusações que deram origem àquele
Inquérito, o que até a presente data me foi
negado pelas autoridades cumbidas.
Sala das Sessões, 10 de maio de
1966. – Sigefredo Pacheco.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
–
Os
requerimentos
de
informações que acabam de ser lidos
serão publicados e, em seguida,
despachados pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário Ofício encaminhado à Mesa
pela Câmara dos Deputados.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
Ofício nº 138-65.
Brasília, 9 de maio de 1966.
Senhor Presidente:
Comunico a V. Exa. que o Senhor
Deputado Carvalho Sobrinho deverá ser
substituído pelo Sr. Deputado, Elias do
Carmo na Comissão Mista que estuda o
Projeto de Lei nº 4-66 (CN), que "dispõe
sôbre a concessão do aval do Tesouro
Nacional a operação de crédito no
exterior."
Com meus renovados protestos de
estima e elevado aprêço, subscrevo-me
atenciosamente. – Geraldo Freire. ViceLíder da ARENA no exercício da Liderança:
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Para a substituição pedida é
designado o nobre Deputado Elias do
Carmo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se á:
ORDEM DO DIA
Item:
Votação, em turno único, do Parecer
nº 169, de 1966, da Comissão de
Agricultura sôbre a Indicação nº 4, de
1965, de autorização do Sr. Senador
Dylton Costa no sentido de que a
Comissão de Agricultura realize estudos
destinados a consolidar a Legislação
referente ao sistema cooperativista do
País.
Conforme foi acentuado pela Mesa
na sessão de 3 do corrente, a Comissão
de Agricultura, em seu parecer nada
propôs. Em sua conclusão diz:
"A indicação versa, inegàvelmente,
assunto da maior relevância, o qual, a seu
tempo,
deverá
ser
levado
em
consideração como base para um estudo
mais profundo por parte desta Comissão".
A indicação, segundo o Regimento
(art. 220), equivale à sugestão.
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Não tendo a Comissão apresentado
projeto-de-lei, ou proposto qualquer
providência parece acertado que a
consulta ao Plenário seja no sentido do
arquivamento da indicação.
A discussão foi encerrada na sessão
do dia 3 do corrente. (Pausa).
Em
votação
a
proposta
de
arquivamento da indicação. (Pausa).
Os Srs. Senadores que aprovam a
proposta, queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Aprovada
a
Indicação
será
arquivada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2:
Votação em turno único, do Projeto
de Resolução nº 24, de 1966, de autoria
da Comissão Diretora que concede
aposentadoria a Thomaz Pompeu Accioly
Borges, no cargo de Diretor, PL-1 do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
A discussão do projeto foi encerrada
no dia 4 do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado. O projeto volta à
Comissão Diretora para Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE
1966
Concede aposentadoria a Thomaz
Pompeu Accioly Borges, no cargo de
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. E aposentado com os
proventos correspondentes no cargo de
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do
Senado, nos têrmos do art. 191, § 1º, da
Constituição Federal, combinado com os
artigos 345, item IV, e 349, da Resolução
nº 6, de 1960, e a gratificação adicional a
que faz jus, o Assessor Legislativo, PL-2,
Thomaz Pompeu Accioly Borges.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3:
Discussão, em turno único, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 1966
(nº 1.843-B-64, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 5.500.000 (cinco
milhões e quinhentos mil cruzeiros), para
atender às despesas relativas à
comemorações do primeiro centenário do
nascimento de Lauro Müller, tendo
Parecer favorável, sob nº 326, de 1966,
da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentadas. (Pausa)
O projeto foi aprovado, irá a sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 25, DE 1966
(Nº 1.843-B-64, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de CR$ 5.500.000 (cinco
milhões e quinhentos mil cruzeiros) para
atender às despesas relativas à
comemoração do primeiro centenário do
nascimento de Lauro Müller.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
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do 5.500.000 (cinco milhões e
quinhentos
mil
cruzeiros)
para
atender às despesas decorrentes da
cunhagem de medalhas de prata e
impressão de diplomas relativos à
comemoração do primeiro centenário
do nascimento de Lauro Müller,
instituída pelo Decreto nº 53.568, de
20 de fevereiro de 1964.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1966
(nº 3.307-A-65, na Casa de origem), que
retifica a denominação de cargo do
Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal constante da Lei
número 4.279, de 4 de novembro de
1963, tendo Pareceres (ns. 285 e 286,
de 1966), das Comissões de Serviço
Público Civil, pela aprovação nos têrmos
do substitutivo que apresenta; de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade do substitutivo.
Em discussão o projeto com o
substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação o Substitutivo que tem
preferência sôbre o projeto.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
O Substitutivo foi aprovado, ficando
assim prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o substitutivo aprovado:
Substitutivo
Ao art. 1º:
Dê-se ao projeto a seguinte
redação:
Dá nova denominação aos cargos
de Auxiliar de Portaria do Quadro da
Secretaria
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Art. 1º Os cargos de Auxiliar de
Portaria, símbolo PJ-7, do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
a que se refere a Lei nº 4.279, de 4 de
novembro
de
1963,
passam
a
denominar-se Ajudante de Porteiro,
símbolo PJ-7.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
E' o seguinte o projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 29, DE 1966
(Nº 3.307 A-65, na Casa de origem)
Retifica a denominação de cargo do
Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, constante da Lei nº
4.279, de 4 de novembro de 1963.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica retificado o Quadro
constante da Lei nº 4.279, de 4 de
novembro de 1963, relativo aos
funcionários da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, para efeito de se
declarar ser "Ajudante de Porteiro" a
denominação do cargo que ali consta
como "Auxiliar de Portaria"
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Discussão, em turno único do Projeto
de Lei da Câmara nº 36, de 1966 (ns
3.464-A-66, na Casa de origem), que
autoriza o poder Executivo a abrir ao
poder Judiciário – Tribunal Regional do

Trabalho da 1ª Região, o crédito especial
de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros), para atender às despesas de
instalação da Junta de Conciliação e
Julgamento de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro, tendo parecer
favorável, sob nº 325, de 1966, da
Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar discuti-lo, irei declarar encerrada
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, a
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Vai à sanção.
E' o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 36, DE 1966
(Nº 3.464-A-66, na Casa, de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região – o crédito
especial de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões
de cruzeiros), para atender às despesas
de instalação da Junta de Conciliação e
Julgamento de Duque de Caixas, Estado
do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário
Tribunal do Trabalho da 1ª Região – o
crédito especial de Cr$ 20.000.000 (vinte
milhões de cruzeiros), para atender às
despesas de instalação da Junta de
Conciliação e Julgamento de Duque de
Caixas, no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 6:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 37,
de 1966 (nº 3.809-B-62, na Casa de
origem),
que
autoriza
o
Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 1.166.900.000 (um
bilhão, cento e sessenta e seis milhões
e novecentos mil cruzeiros), para
atender ao pagamento de despesas
com pessoal da Administração do Pôrto
do Rio de Janeiro, tendo Parecer
favorável, sob nº 378, de 1966, da
Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar discuti-lo, irei declarar encerrada
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovara
queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 37, DE 1966
(Nº 3.809-B-62, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
1.166.900.000 (um bilhão, cento e
sessenta e seis milhões e novecentos mil
cruzeiros), para atender ao pagamento de
despesas com pessoal da Administração
do Pôrto do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
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Viação e Obras Públicas, em favor da
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro,
o crédito especial de Cr$ 1.166.900.000
(um bilhão, cento e sessenta e seis
milhões e novecentos mil cruzeiros), para
atender ao pagamento:
a) de despesas decorrentes da
aplicação, ao pessoal daquela autarquia,
das vantagens resultantes do Plano de
Classificação de Cargos, no período de 1
de julho de 1960 a 30 de setembro de
1961 – Cr$ 1.086.900.000;
b) de compromissos assumidos com
o Sindicato dos Arrumadores do Estado
da Guanabara, em virtude da Convenção
de Trabalho firmada em 24 de agôsto de
1961 – Cr$ 80.000.000.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 39, de 1966 (nº
3.970-B-62, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito
especial
de
Cr$49.752.967
(quarenta e nove milhões, setecentos e
cinqüenta e dois mil, novecentos e
sessenta e sete cruzeiros), para atender às
despesas com o pagamento de benefícios
ao pessoal da Companhia de Navegação
Bahiana, tendo Parecer favorável, sob nº
324-66, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem use da palavra,
darei como encerrada a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado e vai à
sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 39, DE 1966
(Nº 3.670-B-62, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 49.752.967 (quarenta
e nove milhões, setecentos e cinqüenta e
dois mil e novecentos e sessenta e sete
cruzeiros), para atender às despesas com o
pagamento de benefícios ao pessoal da
Companhia de Navegação Bahiana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 49.752.967 (quarenta e
nove milhões, setecentos e cinqüenta e
dois mil e novecentos e sessenta e sete
cruzeiros), para atender às despesas com
o pagamento, ao pessoal da Companhia
de Navegação Bahiana, dos benefícios
determinados pelo Decreto nº 51.346, de
14 de novembro de 1961.
Art. 2º A despesa em causa é
relativa ao período de 12 de julho de 1960
a 21 de dezembro de 1961.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 8:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 41, de
1966 (nº 4.042-B-63. na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
credito especial de Cr$ 20.000.000

Quarta - feira 11
(vinte milhões de cruzeiros), para atender às
despesas
decorrentes
da
viagem
Presidencial aos Estados Unidos da América
e ao México, tendo Parecer favorável, sob
número 322-66, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem faça uso da
palavra, dou como encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado e irá à
Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 1966
(Nº 4.042-B-62, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000 (vinte
milhões de cruzeiros) para atender às
despesas
decorrentes
da
viagem
presidencial aos Estados Unidos da
América e ao México.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros) para atender às despesas
decorrentes da viagem de sua Excelência
o Senhor Doutor João Belchior Marques
Gonlart, Presidente da República, aos
Estados Unidos da América e ao México.
Parágrafo único. O crédito especial
de que trata êste artigo será registrado
pelo Tribunal de Contas e distribuído
automàticamente à Delegacia do Tesouro
Brasileiro em New York.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 9
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 1966
(nº 3.455-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da
República, que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Ensino
Especializado de Saúde Pública, tendo
Pareceres favoráveis (ns. 302 e 303, de
1966), das Comissões de Projetos do
Executivo; e de Finanças.
Depende de pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o projeto e a emenda de Plenário e das
Comissões de Projetos do Executivo e de
Finanças sôbre a emenda.
Já se encontra sôbre a mesa o
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que vai ser lido pelo Senhor 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
PARECER Nº 414, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Lei nº 57, de
1966 (nº 3.455-B-66 – Câmara) que
autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Ensino Especializado de Saúde
Pública e dá outras providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto
1.
Proveio
de
mensagem
presidencial de 11 de fevereiro p.p., o
presente projeto de lei, que autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação
Ensino Especializado de Saúde Pública e
dá outras providências.
2. A entidade terá como sede e fôro
o Estado da Guanabara e sua sigla é
FUNEESP. Gozará de autonomia
administrativa
financeira
didáti-
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ca
e
disciplinar,
e
adquirirá
personalidade com o cumprimento das
formalidades previstas na Lei dos
Registros Públicos.
3. Nos têrmos do artigo 4º, a
FUNEESP terá por objetivo manter,
agrupando-os sob sua jurisdição, a
Escola Nacional de Saúde Pública e
outros estabelecimentos destinados a
ministrar ensino especializado de Saúde
Pública, através de cursos de pósgraduação para pessoal auxiliar de nível
médio,
incluindo-se
entre
suas
atribuições:
a) promover a preparação de
pessoal auxiliar e a especilização e
treinamento do pessoal técnico e auxiliar
necessários à execução dos programas
de Saúde Pública do País;
b) colaborar com os órgãos e
entidades públicos ou particulares que
exerçam atividades de Saúde Pública no
País, visando à especialização e
aperfeiçoamento do pessoal técnico e
auxiliar;
c) organizar, manter e administrar,
diretamente ou mediante convênio de
cooperação com órgãos e entidades
públicos e particulares, centros de
treinamento para os fins de estágio,
experimentação e demonstração de
pessoal de nível técnico-científico e
auxiliar de Saúde Pública;
d) proceder a estudos e pesquisas
de interêsse para o aperfeiçoamento
técnico, científico e cultural do pessoal de
Saúde Pública.
4. A proposição prevê outras
providências
relativas
a
entidades
congêneres, sendo que o art. 14 prevê
que o pessoal será regido pela
Consolidação das Lei do Trabalho e os
Estatutos da Fundação definirão a
competência para a admissão e criação
de emprêgos.
5. Foi, sem emendas, o projeto
aprovado pela Câmara dos Deputados.
Quanto à emenda de plenário, de
autoria do eminente Senador Aarão
Steinbruck, é evidente sua procedência,
quando preceitua que os atuais
engenheiros do Ministério da Saúde,
que tenham curso da Escola Nacional
de Saúde Pública, desde que requeiram,
terão o respectivo título de nomeação
apostilado
com
o
Engenheiro
Sanitarista.
A Comissão de Constituição e
Justiça é pela aprovação do projeto e
emenda.
Sala das Comissões, em 6 de maio
de 1966. – Milton Campos, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Adalberto Sena.
– Jefferson de Aguiar. – Josaphat
Marinho. – Menezes Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer da Comissão
de Projetos do Executivo. Para êsse fim,
dou a palavra ao seu relator, Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente e Srs.
Senadores, ao Projeto de lei de origem do
Poder Executivo que institui a Fundação
Ensino Especializado de Saúde Pública
foi apresentada emenda de autoria do
nobre
Senador
Aarão
Steinbruch,
mandando incluir mais um artigo, assim
redigido:
"Os atuais engenheiros do Ministério
da Saúde que tenham curso da Escola
Nacional de Saúde Pública, desde que o
requeiram, terão o respectivo título de
nomeação apostilado como engenheiro
sanitarista".
À Comissão de Projetos do
Executivo surgiu, imediatamente no início
do exame da proposição, a indagação
sôbre se a propositura assessória eleva
despesa ou não, isto é, se sob esta
nova
denominação,
e
respectiva
apostila nos títulos de nomeação dos
engenheiros lotados no Ministério da

Saúde, virão êsses profissionais a
receber
vantagens,
aumento
de
vencimentos
ou
quaisquer
outros
benefícios pecuniários. Se assim fôr,
apesar de a Comissão considerar justa a
medida, não poderia acolher a Emenda,
de vez que ela, aumentando a despesa,
contraria a legislação em vigor que proíbe
a apresentação de Emendas a projeto de
origem executiva, incorrendo em aumento
de despesa.
Recebo a Emenda para relatar neste
momento. Pouco antes, quando avisado
pelo assessor da Comissão de Projetos
do
Executivo
procurei
tomar
conhecimento da matéria e obter
informações que me permitissem dar
parecer sôbre êsse aspecto, isto é, de
como considerada a medida justa,
razoável, poderia o Senado acolhê-la ou
não, tendo em vista a circunstância do
aumento de despesa.
A informação que obtive é de que,
apostilhados êsses títulos, a despesa
seria aumentada, pois êsses funcionários
viriam a perceber várias vantagens
pecuniárias.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Como autor da emenda devo informar a
V. Ex.ª os esclarecimentos prestados
pelas partes interessadas: aprovada a
emenda, não advirá qualquer aumento de
despesa para o erário, de vez que se trata
de
apenas
apostilhar
títulos
de
nomeação.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Levei
em consideração essa circunstância. Mas
a informação que recebi, nobre Senador,
é de que, apostilhados os títulos com a
denominação
de
"Engenheiros
Sanitaristas", êsses profissionais, êsses
funcionários, passariam a ter direitos a
salário-insalubridade e outras vantagens
pecuniárias.
Sinceramente devo declarar ao
senado que, se não fôsse o prazo exíguo
para dar parecer nesta sessão, iria pedir
informações ao DASP. Entretanto, não
tive
oportunidade.
Procurei
obter
informações, e aquelas que obtive,
através da Presidência da Comissão de
Projetos do Executivo, era de que a
proposição aumentaria a despesa, uma
vez que, apostilhados os títulos com a
denominação
de
"Engenheiros
Sanitaristas" êsses profissionais teriam
direito a elevação de salários ou
vencimentos.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Não foi essa a informação que prestaram
os interessados.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Registro a informação do nobre autor
da emenda, para conhecimento do
Plenário
que
vai
soberanamente
decidir.
Ante o exposto. Sr. Presidente,
manifesto-me pela rejeição da emenda,
não quanto ao seu mérito, mas quanto às
repercussões financeiras que contrariam
o disposto no Ato Institucional. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Solicito o parecer da
Comissão de Finanças, para o que dou
a palavra ao seu Relator, Senador
Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES
(para emitir parecer – sem revisão
do criador): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o regime pátrio atual que
se deve obedecer nesta Casa, para
cumprir os exíguos prazos que nos são
concedidos para pronunciamento das
Comissões em Plenário, obriga-se a
examinar, agora, a emenda que foi
apresentada ao projeto, já na Ordem
do Dia. A emenda tem por finalidade
atribuir aos atuais Engenheiros do
Ministério da Saúde Pública, que têm
curso na Escola Nacional de Saúde
Pública,
o
título
de
nomeação
apostilhado
como
Engenheiros
Sanitaristas.
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Em primeiro lugar, Sr. Presidente,
sem perder a principal característica de
bacharel, a emenda foge aos requisitos
formais que o Regimento exige, porque
nem sequer solicita a introdução do texto
como artigo, parágrafo ou alínea,
requisitos formais que justificariam a
denominação de emenda.
Segundo acabo de ouvir pelo
pronunciamento do nobre Senador
Antônio Carlos, Relator da matéria na
Comissão de Projetos do Executivo, a
providência nela contida, uma vez
adotada
pelo
Senado,
acarretaria
possìvelmente majoração da despesa
pública. Não tendo S. Ex.ª afirmado
categòricamente
êsse
aspecto
da
questão, a prática e a experiência que
temos da vida parlamentar nos levam a
uma conclusão segura de que esta
emenda, uma vez apresentada, não seria
para prejudicar os engenheiros do
Ministério da Saúde mas, evidentemente,
para lhes trazer vantagens. Êsse tem sido
o sentido geral das proposições desta
natureza, principalmente em matéria de
funcionalismo público.
As
emendas
geralmente
são
apresentadas, mesmo tendo um lastro de
inteira justiça para melhorar a situação de
servidores, nunca para prejudicar. No
caso em espécie a denominação de
"Engenheiro-Sanitarista"
aos
atuais
"Engenheiros" do Ministério da Saúde
traria, sem dívida, para essa classe,
aquelas vantagens asseguradas pela
legislação vigente aos EngenheirosSanitaristas.
A matéria é específica da Comissão
de Constituição e Justiça. Todavia,
entendo que, mesmo no âmbito da
Comissão de Finanças, antes de
procurar saber se uma despesa é ou
conveniente, tem-se que examinar em
primeiro lugar, a sua juridicidade e a sua
legalidade.
É evidente que trazendo a emenda
em si um aumento na Despesa Pública
mesmo que o quiséssemos, não
poderíamos dar-lhe tramitação normal,
uma vez que, pelo Ato Institucional, nos
foi tirada a iniciativa de proposições desta
natureza.
Sr. Presidente, embora salientada a
possibilidade de a medida trazer em si
providência de plena justiça, falta-nos
prerrogativa
legítima
para
um
pronunciamento favorável, uma vez que a
nossa conduta, em casos desta espécie,
deve-se conter dentro dos limites da
legislação vigente. Nessas condições,
somos pela sua rejeição porque a
proposição acarreta despesa. (Muito
bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Conhecidos os pareceres das
Comissões, ponho em votação o projeto
sem prejuízo das emendas.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 57, DE 1966
(Nº 3.455-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Ensino Especializado de
Saúde Pública, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a instituir, com sede e fôro no
Estado da Guanabara, uma Fundação
denominada
Fundação
Ensino
Especializado de Saúde Pública –
FUNEESP.
Parágrafo único. A Fundação a que
se refere êste artigo terá personalidade
jurídica de direito privado e será vinculada
ao Ministério da Saúde.
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Art. 2º No ato de constituição da
FUNEESP, após a aprovação dos
respectivos Estatutos por decreto do
Poder Executivo, o Govêrno Federal sera
representado pelo Ministro de Estado da
Saúde.
Parágrafo único. Os Estatutos da
FUNEESP
serão
elaborados
pelo
Ministério da Saúde e submetidos à
aprovação do Presidente da República no
prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação desta lei, ouvido o ProcuradorGeral da República.
Art. 3º A FUNEESP gozará de
autonomia
administrativa,
financeira,
didática e disciplinar e adquirirá
personalidade jurídica a partir da
inscrição, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o
qual serão apresentados os respectivos
Estatutos e o Decreto que os houver
aprovado.
Art. 4º A FUNEESP terá por objetivo
manter, agrupando-os sob sua jurisdição,
a Escola Nacional de Saúde Pública e
outros estabelecimentos destinados a
ministrar ensino especializado de Saúde
Pública através de cursos de pósgraduação para pessoal auxiliar de nível
médio, incluindo-se entre as suas
atribuições:
a) promover a preparação do
pessoal auxiliar e a especialização e
treinamento do pessoal técnico e auxiliar
necessários à execução dos programas
de Saúde Pública do País;
b) colaborar com os órgãos e
entidades públicos, ou particulares que
exerçam atividades de Saúde Pública no
País, visando à especialização e
aperfeiçoamento do pessoal técnico e
auxiliar;
c) organizar, manter e administrar
diretamente ou mediante convênios de
cooperação com órgãos e entidades
públicas e particulares, centros de
treinamento para os fins de estágio,
experimentação e demonstração de
pessoal de nível técnico-científico e
auxiliar de saúde Pública:
d) proceder a estudos e pesquisas
de interêsse para o aperfeiçoamento
técnico, científico e cultural do pessoal de
Saúde Pública.
Parágrafo único. A FUNEESP
poderá ainda, a juízo dos seus órgãos,
adotar outras modalidades de ministração
de ensino especializado de Saúde para
atender aos seus objetivos.
Art. 5º O patrimônio da FUNEESP
será constituído:
a) pelos bens móveis, imóveis e
semoventes que na data da constituição
da FUNEESP estejam destinados pela
União Federal ao funcionamento da
Escola Nacional de Saúde Pública e de
outras entidades públicas transferidas
para o âmbito da mesma Fundação;
b) pelos bens móveis e semoventes
que na data da constituição da
FUNEESP, constituam instalações e
equipamentos dos Cursos de Saúde
Pública de órgãos do Ministério da Saúde;
c) pelas doações e subvenções que
lhe forem feitas ou concedidas pela União
e demais pessoas jurídicas de direito
público
ou
privado,
nacionais,
estrangeiras ou internacionais, ou por
pessoas físicas;
d) pelos juros bancários, contribuição
escolar que fôr autorizada nos Estatutos e
rendas eventuais.
Parágrafo único. Os bens e recursos
da FUNEESP serão utilizados ou
aplicados
exclusivamente
para
a
consecução dos seus objetivos previstos
nesta lei, revertendo à União Federal, no
caso da extinção da Fundação.
Art. 6º A integração, no Patrimônio
da FUNEESP, dos bens móveis e dos
bens imóveis e semoventes a que se
refere a alínea a do artigo anterior,
será
providenciada,
respectiva-
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mente, pelo Ministério da Fazenda e pelo
Ministério da Saúde, no prazo de cento e
vinte (120) dias da instituição da
Fundação.
Art. 7º Para manutenção da
FUNEESP o Orçamento da União
consignará
anualmente,
subvenção
ordinária sob a forma de dotação global,
cujo montante não poderá ser, em cada
ano, interior a consignação para o
exercício antecedente.
Art.
8º
A
FUNEESP
será
administrada por um Conselho Diretor,
composto de 6 (seis) membros efetivos e
igual número de suplentes, nomeados
pelo Presidente da República.
Art. 9º Na forma do artigo anterior, o
Conselho Diretor da FUNEESP será
constituído de:
a) 1 (um) Técnico de Saúde Pública
do Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, indicado pelo Ministro de Estado;
b) 1 (um) Técnico de Ensino do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura, indicado pelo
Ministro de Estado;
c) 1 (um) membro do Ministério
Público
Federal,
indicado
pelo
Procurador-Geral da República;
d) (três) técnicos de Saúde Pública
que tenham ministrado tópicos dos
Cursos Básicos de Saúde Pública na
Escola Nacional de Saúde Pública ou em
outras entidades de ensino englobadas
na Fundação, escolhidos pelo Presidente
da Republica.
§ 1º Os membros do Conselho a que
se referem as alíneas a, b e c exercerão
mandato por quatro (4) anos e os
membros do Conselho a que se refere a
alínea d exercerão mandato por dois (2)
anos, podendo todos ser reconduzidos.
§ 2º Os membros e suplentes do
primeiro
Conselho
Diretor
serão
nomeados dentro de 30 (trinta) dias
seguintes a instituição da FUNEESP.
Art. 10. O membro indicado pelo
Ministério da Saúde será o Presidente do
Conselho Diretor e exercerá as funções
de Presidente da FUNEESP.
Art. 11. No que se refere ao ensino,
a FUNEESP será organizada em forma
departamental, constituindo o Conselho
Departamental, integrado pelos Chefes de
Departamentos previstos nos Estatutos, o
órgão consultivo para a fixação da política
educacional e da pesquisa.
Art. 12. A FUNEESP terá como
órgão de fiscalização contábil e financeira
um Conselho Fiscal composto de três (3)
membros e igual número de suplentes
nomeados pelo Presidente da República
dentre pessoas de ilibada reputação, com
mandato de três (3) anos.
Art. 13. A competência e o
funcionamento dos órgãos da FUNEESP
serão estabelecidos nos respectivos
Estatutos e regimentos.
Art. 14. O pessoal da FUNEESP será
regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho.
Parágrafo único. Os Estatutos
definem a competência para a admissão
e criação de empregos.
Art. 15. A FUNEESP poderá
requisitar, na forma da lei, funcionários de
órgãos públicos, federais, estaduais ou
municipais, tanto da administração direta,
como indireta, para atender a seus
serviços,
podendo
utilizar
êsses
funcionários em regime de tempo integral
que fôr adotado na Fundação, sem ônus
para os órgãos públicos a que
pertencerem.
Art. 16. Observada a legislação em
vigor, a FUNEESP poderá receber a
cooperação técnica e financeira de
órgãos
e
entidades,
públicas
e
particulares, nacionais, estrangeiras ou
Internacionais, mediante acôrdos em
convênios.
Parágrafo único. Os convênios em
acôrdos com entidades estrangeiras ou

internacionais deverão ser prèviamente
submetidos à aprovação do Govêrno
brasileiro.
Art. 17. A FUNEESP poderá firmar
acordos com Universidades brasileiras, a
fim de que lhe seja outorgado mandato
universitário para os seus cursos de nível
superior.
Art. 18. A FUNEESP poderá
conceder bolsas de estudo aos seus
alunos estagiários, na forma das normas
que forem estabelecidas pelo seu
Conselho Diretor.
Art. 19. A Escola Nacional de Saúde
Pública, criada pelo Decreto número
43.925, de 26 de junho de 1950, na forma
prevista pelo art. 5º da Lei nº 9.312, de 3
de setembro de 1964, passa a integrar a
FUNEESP, ficando consolidadas e em
vigor as disposições regulamentares e
regimentais daquele estabelecimento que
não colidam com a presente Lei e os
Estatutos da Fundação.
Art. 20. Ficam extintos a Diretoria
dos Cursos do Departamento Nacional de
Saúde os cursos do Departamento
Nacional da Criança, do Ministério da
Saúde, criados pelos Decretos-leis nº
3.333, de 6 de junho de 1941, e 4.739, de
23 de setembro de 1942.
Art. 21. Para ingresso nas classes ou
séries de classes de nível técnico de
Saúde Pública da Administração Pública
Federal, inclusive em caráter de
interinidade, será requisito indispensável
a apresentação de diploma ou certificado
do curso próprio ou equivalente ao da
FUNEESP, de acôrdo com os seus
Estatutos.
Art. 22. Na organização de seu
regime didático, inclusive de currículo dos
seus cursos a FUNEESP não estará
adstrita às exigências da legislação geral
do ensino.
Parágrafo único. Para que os
certificados de preparação do pessoal de
nível médio da FUNEESP possam
conferir a seus titulares prerrogativas
profissionais, deverão ser observados
pela Fundação os seguintes princípios:
1º) a duração dos seus cursos de
ensino médio não poderá ser inferior ao
padrão mínimo instituído pela legislação
geral;
2º) não poderá ser eliminada
disciplina que a legislação geral considere
obrigatória, o que não impede, tendo em
vista a formação de profissionais
especializados de Saúde Pública, que
qualquer disciplina possa ser ministrada
com extensão maior ou menor do que a
prevista na referida legislação;
3º) não poderá ser dispensada a
obrigatoriedade da freqüência dos alunos
regulares às aulas teóricas ou práticas e
aos demais trabalhos escolares, podendo
ser abolidas, entretanto, quaisquer
fórmulas admitidas pela legislação geral e
que importem indiretamente em dispensa
de freqüência.
Art. 23. A aplicação dos recursos
provenientes do Tesouro Nacional será
comprovada
pelo
Presidente
da
FUNEESP, na forma da lei.
Art. 24. Serão transferidos para a
FUNEESP e depositados na conta
especial da mesma Fundação, no Banco
do Brasil, os recursos consignados à
Escola Nacional de Saúde Pública do
Ministério da Saúde no Orçamento da
União para o exercício de 1966.
Art. 25. A FUNEESP gozará de
isenção dos impostos de importação e de
consumo, bem como da taxa de
despacho aduaneiro, relativamente aos
equipamentos
de
laboratório,
às
publicações e aos materiais científicos e
didáticos de que necessite, que não
tenham similar nacional.
Art. 26. Serão considerados públicos
federais relevantes os serviços da
FUNEESP, para os efeitos de imunidade
tributária.

Maio de 1966
Art. 27. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se à votação da
emenda,
por
escrutínio
secreto.
(Pausa.)
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra V.
Ex.ª.
O SR. AARÃO STEINBRUCH
(questão de ordem – sem revisão ao
orador): – Sr. Presidente, como não
consta dos avulsos da Ordem no Dia a
emenda ora relatada pelos nobre
Senadores Antônio Carlos e Wilson
Gonçalves, queria esclarecer que a
emenda é de minha autoria e visa
única e exclusivamente apostilar título
de engenheiro àqueles que fazem
curso no Ministério da Saúde. São
engenheiros na vida civil e fazem o
curso mantido e criado pelo Ministério
da Saúde, curso de sanitarista. E'
justo, portanto, que queiram apostilar
seu título.
E essa a emenda que apresentamos
e esperamos seja aprovada pelo Senado.
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se à votação da
emenda
ao
Projeto
57,
assim
redigida:
"Os
atuais
Engenheiros
do
Ministério da Saúde, que tenham
curso da Escola Nacional de Saúde
Pública, que o requeiram, terão o
respectivo
título
de
nomeação
apostilado
como
Engenheiro
Sanitarista."
A Comissão de Constituição e
Justiça emitia parecer favorável. As de
Projetos do Executivo e de Finanças,
pareceres contrários.
(Pausa.)
Em votação a emenda.
(Pausa.)
Procede a votação.
Vai-se passar à contagem.
Votaram Sim 19 Srs. Senadores;
Não, 13 Srs. Senadores. Houve duas
abstenções.
Aprovada a emenda. A matéria vai à
Comissão de Redação.
E'
a
seguinte
a
emenda
aprovada:
Os atuais engenheiros do Ministério
a Saúde, que tenham curso da Escola
Nacional de Saúde Pública, que o
requeiram, terão o respectivo título de
nomeação apostilado como Engenheiro
Sanitarista.
O SR. PRESIDENTE: (Nogueira da
Gama):
Item 10:
Discussão, em turno único do
Projeto de Lei da Câmara número 61,
de 1966, (nº 3.495-B-66, na Câmara
dos Deputados), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos especiais, num montante de
Cr$ 1.027.157.513 (um bilhão, vinte e
sete milhões, cento e cinqüenta e sete
mil, quinhentos e treze cruzeiros),
destinados
â
Presidência
da
República,
para
pagamento
de
despesas referentes a exercícios
anteriores, tendo Parecer favorável,
sob nº 394, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Em discussão o projeto.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
dou como encerrada a discussão.
Em votação.
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Os
senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados.
(Pausa.)
Aprovado. Vai à redação.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 61, DE 1966
(Nº 3.495-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos especiais, num montante de Cr$
1.027.157.513 (um bilhão, vinte e sete
milhões cento e cinqüenta e sete mil
quinhentos e treze cruzeiros), destinados
à Presidência para pagamento de
despesas
referentes
a
exercícios
anteriores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E’ o Poder Executivo
autorizado a abrir à Presidência da
Republica
os
seguintes
créditos
especiais:
1 – Cr$ 471.266.000 (quatrocentos e
setenta e um milhões, duzentos e
sessenta e seis mil cruzeiros), para
ocorrer
às
despesas
com
os
compromissos assumidos em 1965, com
a aquisição de material de consumo e a
prestação de serviços de terceiros;
2 – Cr$ 555.891.513 (quinhentos e
cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e
noventa e um mil quinhentos e treexercícios, destinados a atender ao
pagamento das dívidas contraídas pela
Presidência da República em exercícios
passados, até 1º de abril de 1964.
Art. 2º Os créditos especiais em
aprêço
serão
automàticamente
registrados e distribuídos ao Tesouro
Nacional pelo Tribunal de Contas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 11:
Discussão, em turno único, ao
Projeto de Lei da Câmara número 63, de
1966 (nº 3.539-B-66, na casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que revoga dispositivo da Lei
número 4.213, de 14 de fevereiro de 1963
que dispõe sôbre o Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais e dá
outras providências, tendo Parecer
favorável, sob nº 387, de 1966, da
Comissão de Projetos do Executivo.
Em discussão o projeto.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
Em votaçao.
Os
senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados.
(Pausa.)
Aprovado. Vai à sanção.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 63, DE 1966
(Nº 3.939-B-66 na Casa de origem)
Revoga dispositivo da Lei número
4.213, de 14 de fevereiro de 1963, que
dispôs sôbre o Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a letra g do
item “a” do art. 6º da Lei nº 4.213, de 14
de fevereiro de 1963.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 4.213, de
14 de fevereiro de 1963, fica acrescido de
uma letra com a seguinte redacão:
“a) realizar operações de crédito com
estabelecimentos nacionais ou estrangeiros.”
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Art. 3º A letra o do art. 9º da Lei nº
4.213, de 14 de fevereiro de 1963, passa
a ter a seguinte redação:
“o) assinar contratos de operações
de
crédito
com
estabelecimentos
nacionais e estrangeiros, depois de
ouvido o C.N.P.V.N., devidamente
autorizado pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas, obedecida a Legislação
em vigor.”
Art. 4º O art. 26 da Lei nº 4.213, de
14 de fevereiro de 1963, é acrescido de 4
(quatro) parágrafos com a seguinte
redação:
“§ 3º As sociedades de econômia
mista de que trata êste artigo serão
constituidas por escritura pública, nos
têrmos do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de
setembro de 1940.
§ 4º O representante da União, nos
atos constitutivos e nas AssembléiasGerais das sociedades referidas no
parágrafo anterior, será o Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis.
§ 5º Os dirigentes e fiscais que, nas
sociedades referidas, forem eleitos pela
representação do capital da União
deverão ter os seus nomes prèviamente
submetidos à aprovação do Ministro da
Viação e Obras Públicas.
§ 6º Os vencimentos e demais
vantagens a serem atribuídos aos
dirigentes fiscais das sociedades citadas
serão por elas fixados e submetidos à
aprovação do Ministério da Viação e
Obras Públicas.”
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 12:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 64, de
1966, (nº 3.511-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que dispõe
sôbre
o
reengajamento de Sargentos do Exército
até adquirirem a estabilidade, tendo
Parecer, sob nº 388, de VTFF, da
Comissão de Projetos do Executivo.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer, sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Irá à sanção.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 64, DE 1966
(Nº 3.511-B-66, na Casa de origem)
Dispõe sôbre o reengajamento de
Sargentos do Exército até adquirirem a
estabilidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Os Sargentos do Exército que
contavam, em 26 de julho de 1962, mais
de 5 (cinco) anos de praça poderão
reengajar até adquirirem a estabilidade,
desde que satisfaçam os demais
requisitos da Lei do Serviço Militar.
Art. 2º Ficam revogadas as Leis
números 4.015, de 16 de dezembro de
1961, e 4.104, de 23 de julho de 1962.
Art. 3º A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 12:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 137, de
1965 (nº 1.642-8-64, na Casa de origem),
que dispõe sôbre o pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias a

servidores públicos, civis, assegurados
por sentenças concessivas de mandados
de segurança e dá outras providências,
tendo Pareceres (ns. 351 a 354, de 1966),
das Comissões de Serviço Público Civil;
1º pronunciamento, pela audiência da
Comissão de Constituição e Justiça; 2º
pronunciamento, pela aprovação; de
Constituição
e
Justiça,
pela
constitucionalidade; de Finanças, pela
aprovação.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentados.
– (Pausa)
Está aprovado.
Irá à Comissão de Redação.
E’ o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 137, DE 1965
(Nº 1.642-B-66, na Casa de origem)
Dispõe sôbre o pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias a
servidores públicos civis, assegurados por
sentenças concessivas de mandados de
segurança, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pagamento de vencimentos
e vantagens pecuniáras assegurados, em
sentenças concessivas de mandados de
segurança, a servidores públicos federais,
da administração direta e autárquica,
e a servidores públicos estaduais e
municipais, sòmente será realizado a
contar da data do ajuizamento da inicial,
relativamente às prestações que desde
então se vencerem.
§ 1º Desde que haja crédito para o
atendimento da despesa resultante, a
efetivação do pagamento ordenado se
fará na fôlha de pagamento do mês
subseqüente ao em que a autoridade
coatora tiver ciência da decisão (art. 11
da Lei nº 1.533, de 1951).
§ 2º Se não existir crédito, a
autoridade coatora, ou a repartição
responsável
pelo
cumprimento
da
decisão, encaminhará, de imediato, a
quem de direito, o pedido de suprimento
de recursos, de acôrdo com as normas
em vigor.
§ 3º A sentença que implicar em
pagamento de atrasados será objeto,
nessa parte, de liquidação por cálculo
(artigos 906, 907 e 908 do C.P.C.),
procedendo-se,
em
seguida,
de
acôrdo com o art. 204 da Constituição
Federal.
§ 4º Não se dará medida liminar para
efeito de pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias.
Art. 2º A autoridade administrativa
ou judiciária que ordenar a execução
de pagamentos com violação das
normas constantes do artigo arterior
incorrerá nas sanções do art. 315, do
Código Penal, e pena acessória
correspondente.
Parágrafo único. Incorrerá ainda nas
sanções do Código Penal, previstas no §
2º do art. 317 e pena acessória
decorrente, a autoridade que, em caso de
não-existência de crédito deixar de
solicitar com urgência o suprimento de
recurso correspondente à sentença
prolatada.
Art. 3º Para os efeitos de presente
Lei,
aplica-se
às
autarquias
o
procedimento disposto no art. 204
e parágrafo único, da Constituição
Federal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se à votação
dos
requerimentos
lidos
na
hora
do
Expediente.
Em
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primeiro lugar vota-se o Requerimento nº
169, de autoria do nobre Senador José
Ermírio.
Em votação o requerimento.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o Requerimento nº
170, também de autoria do Sr. Senador
José Ermírio e outros.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram
conservar-se
sentados.
–
(Pausa)
Aprovado.
Em conseqüência, é concedida
a
audiência
da
Comissão
de
Agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o Requerimento nº
171, de autoria do Sr. Senador José
Ermírio e outros.
Em votação o Requerimento.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovado.
É, pois, concedida a audiência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o Requerimento nº
172, de 1966, do Sr. Senador José
Ermírio e outros.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).
Aprovado.
É, pois, concedida a audiência
solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da
Gama):
–
Sôbre
a
mesa
requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 176, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 211, letra p e
315, do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação para imediata
discussão e votação da redação final do
Projeto de Resolução nº 24, de 1966, que
concede
aposentadoria
a
Thomaz
Pompeu Accioly Borges, Assessor
Legislativo do Quadro do Pessoal da
Secretaria do Senado Federal.
Sala das Sessões, em 10 de maio de
1966. – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
–
Em
conseqüência
da
aprovação
do
requerimento
fica
dispensada de publicação a redação final
do Projeto de Resolução nº 24 de 1966,
passando-se imediatamente à sua
discussão e votação.
Em discussão a Redação Final.
(Pausa.)
Nenhum
dos
Srs.
Senadores
desejando fazer uso da palavra, dou por
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Redação Final, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada a Redação Final.
Vai o projeto à promulgação.
É a seguinte Redação Final
aprovada:
PARECER Nº 415, DE 1966
Redação final do Projeto de
Resolução nº 24, de 1966, que
concede aposentadoria a Thomaz
Pompeu Accioly Borges Assessor
Legislativo do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
A Comição Diretora apresenta a
redação final do Projeto de Resolução nº
24, de 1966, nos seguintes têrmos:
RESOLUÇAO Nº

, DE 1966

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É aposentado com os
proventos correspondentes ao cargo de
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Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do
Senado, nos têrmos do artigo 191, § 1º da
Constituição Federal, combinado com os arts.
345, item IV, e 349, da Resolução nº 6, de
1960, e a gratificação adicional a que faz jus,
o Assessor Legislativo, PL-2, Thomaz
Pompeu Accioly Borges.
Sala da Comissão Diretora, em 10 de
maio de 1966. – Auro Moura Andrade. –
Dinarte Mariz. – Barros Carvalho. – Joaquim
Parente. – Guido Mondin. – Raul Giuberti.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa ofício, que vai ser
lido pelo Senhor 1º Secretário.
É lido o seguinte:
OFÍCIO
Brasília, 10 de maio de 1966
Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que o
Senhor João Abrahão, deverá ser substituído
pelo Senhor Senado Edmundo Levi na
Comissão Mista que estuda o Projeto de Lei
nº 5-66 (C.N.), que, Organiza a Justiça
Federal de Primeira Instância e dá outras
providências.
Com os meus renovados protestos de
estima e elevado aprêço, subscrevo-me
atenciosamente, Bezerra Neto, Vice-Líder do
MDB no exercício da liderança.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – E’ designado o nobre Senador
Edmundo Levi para substituir o nobre
Senador João na Abraão na Comissão
incumbida de estudar e dar parecer sôbre o
Projeto de Lei nº 5, de 1966, que organiza a
Justiça Federal, em primeira instância, e dá
outras providências, nos têrmos do
requerimento que acaba de ser lido.
Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Há, ainda, orador inscrito.
Tem a palavra o nobre Senador Aarão
Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (Sem
revisão do orador): – Senhor Presidente e
Srs. Senadores, sobradas e fundadas razões
tiveram inúmeros parlamentares, Senadores
e Deputados quando combatera à proposição
governamental hoje transformada em lei, que
reajusta a locação de imóveis.
Num país cuja deficiência habitacional é
da ordem de sete milhões de unidades não
se compreende e não se justifica um projeto
que,
convertido
em
lei,
reajuste,
progressivamente, os aluguéis. Hoje em dia,
mais de cinqüenta por cento do salário do
trabalhador
ou
do
vencimento
do
funcionalismo público é absorvido pelo
pagamento dos aluguéis, e de vez que não
só êle paga uma taxa periódica, a título de
habitação, que é reajustada, também
periòdicamente, como paga as despesas de
condomínio, qual crescem de trimestre para
trimestre, com as despesas de iluminação,
água, até na Guanabara, por exemplo, neste
mês, tais despesas são acrescidas de vinte e
sete por cento. O problema do condomínio
para aquêles que são proprietários de
imóveis, torna-se um problema angustiante,
porque, se pagam determinada quantia à
Caixa Econômica, ou a qualquer Instituto de
Previdência Social que lhes financiou a
aquisição do imóvel, acrescido com a
despesa do condomínio decorrente da
elevação de taxas, ficam em situação de
completa insovência.
Não podemos legislar como nos
Estados Unidos, onde dezoito por cento
dos vencimentos ou rendimentos são
absorvidos pelo aluguel. Entre nós
esta
percentagem
vai
cinqüenta,
sessenta, setenta, e mesmo oitenta por
cento. Quem quiser, hoje, conseguir um
imóvel, até na zona norte do Rio
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de Janeiro, terá que pagar por um simples
apartamento de sala, quarto e kitchenette Cr$
200.000, além das taxas, quando o maior
salário-mínimo do país é da ordem de Cr$
84.000.
Levando-se em consideração o fato que
denunciei desta tribuna, e que não será
demais repetir, quando foi dado o último
aumento do salário-mínimo, no dia 1º de
março, afirmava-se que não seriam
aumentados os aluguéis, de vez que se
tratava não de um aumento do saláriomínimo e sim de um simples reajuste.
Embora porta-vozes governamentais
assim o confirmasse, não tardou muito para
que S. Exa., o Sr. Presidente da República,
baixasse um outro decreto-lei determinando o
reajuste dos aluguéis em três etapas. E S.
Exa. entendia que o fazia porque essa
medida deveria ser posta em prática, se não
estaria em perigo a nação! O assunto foi
objeto de em brilhante discurso aqui
pronunciado pelo ilustre Senador Josaphat
Marinho.
Se S. Exa., o Sr. Presidente da
República, atendendo ao clamor público,
remetesse. Mensagem a esta Casa para que,
num
determinado
período,
não
se
reajustassem de maneira alguma, aluguéis,
aí sim S. Exa. atenderia à segurança
nacional, porque atenderia a um fato que
constitui realmente calamidade pública.
O Conselho Nacional de Economia, cuja
finalidade precípua é o exame da situação
econômico-financeira do país, limita-se única
e exclusivamente a se reunir no Rio de
Janeiro para aumentar aluguel.
Pois tôda vez que a imprensa dá a
notícia de que o Conselho está reunido
surge, no dia seguinte, uma nova tabela de
aumento de aluguéis, porque esta é feita de
mês em mês.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Com
prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – E
assinale V. Exa. que qualquer medida dessa
natureza, para atender ao real interêsse
público, o Govêrno pode obtê-la no regime
atual, em prazo restritísmo, pois que, pelas
normas constitucionais vigentes, até mesmo
em trinta dias o Congresso lhe dará lei dêsse
tipo.
Fique, porém, certo V. Exa., de que não
virá Mensagem. O Govêrno deixará que os
inconvenientes se multipliquem para, então,
usurpar, uma vez mais, as atribuições do
Congresso Nacional e baixar um decreto-lei
nesse sentido.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Não
acredito que o Poder Executivo baixe decreto
nesse sentido. Pode acontecer justamente o
contrário, que entenda que o aluguel é
insuficientemente pago pelos inquilinos e,
para determinar nova medida, passe a
reajustá-lo.
O apêlo, faço-o também à liderança do
Govêrno nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional, no sentido de que
resolva o assunto agora. Amigos meus,
funcionários categorizados declaram que não
podem mais suportar o pagamento dos
aluguéis, acrescido das taxas de luz, gás e
do impôsto predial, também pago pelo
inquilino, embora exista uma taxa de 4%, que
o proprietário é obrigado a pagar ao Banco
Nacional de Habitação. Esta taxa é
descarregada nas despesas do inquilino!
Para concluir, Sr. Presidente, repito o
que disse anteriormente: é possível comer
menos e se está comendo menos no
Brasil. Hoje, já não se fazem as refeições
normais de antigamente: café pela manhã,
almôço e jantar. Na maioria dos casos, só
se faz, quando se pode fazer, uma
refeição por dia! Pode-se vestir me-
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nos, mas morar menos é absolutamente
impossível!
A
política
governamental
de
descongelamento dos alugueres, num país
carente de habitações, em que a procura é
maior do que a oferta, constitui verdadeiro
crime contra a economia nacional, crime
contra a desfavorecida população brasileira.
(Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Lembro aos Senhores Senadores
que o Congresso Nacional está convocado
para reunir-se, hoje, às 21 horas, para ouvir a
leitura de Mensagem presidencial e às 21
horas e 30 minutos, para apreciação de veto
presidencial.
Nada mais havendo que tratar, encerro
a sessão, designando para a próxima a
seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 1966
(Quarta-feira)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 1963 (nº 3.819-B/62
na Casa de origem), que cria três Juntas de
Conciliação e Julgamento da 2ª Região da
Justiça do Trabalho, com sede nas Comarcas
que especifica, tendo:
Pareceres (nºs 1.405 a 1.408, de 1965,
372 à 375, de 1966)
Sôbre o Projeto:
– da Comissão de Constituição e
Justiça:
1º
pronunciamento
–
pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto,
com voto em separado do Sr. Senador Eurico
Rezende;
2º
pronunciamento
–
pela
constitucionalidade do Substitutivo
da
Comissão de Legislação Social;
– da Comissão de Legislação Social,
pela aprovação, nos têrmos do substitutivo
que apresenta;
– da Comissão de Serviço Público Civil,
pela aprovação do projeto, com a alteração
que sugere no art. 2º, e rejeição do
substitutivo da Comissão de Legislação
Social; e
– da Comissão de Finanças, pela
aprovação do Projeto, com a alteração
sugerida pela Comissão de Serviço Público
Civil, e rejeição do substitutivo da CSPC.
Sôbre as emendas de plenário:
– da Comissão de Constituição e
Justiça, pela rejeição;
– da Comissão de Legislação social,
pela rejeição;
– da Comissão de Serviço Público Civil,
pela rejeição;
– da Comissão de Finanças, pela
rejeição.
2
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 92, de 1964 (nº 3000-B/61
na Casa de origem) que reconhece a
profissão de Sociólogo, e dá outras
providencias, tendo:
Pareceres (nºs 417 a 419, de 1965 e
383 a 386, de 1966) das Comissões:
Sôbre o Projeto:
– de Educação e Cultura, favorável com
emendas que oferece, sob nºs 1-CEC a 6CEC;
– de Serviço Público Civil, favorável
com a emenda que oferece, sob nº 7-CSP; e
– de Finanças, favorável ao projeto e às
emendas da Comissão de Educação e
Cultura e oferecendo subemenda à emenda
nº 7-CSP.
Sôbre a emenda: (de plenário nº 8).
– de Educação e Cultura, favorável,
presentando subemenda à emenda nº 8;
– de Constituição e Justiça, favorável;

– de Serviço Público Civil, favoráveI;
– de Finanças, favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 132, de 1964 (nº 4.769B/62 na Casa de origem), que promove ao
pôsto imediato em conseqüência de
ferimentos recebidos em campanha ou na
manutenção da ordem pública, ou em virtude
de acidente em serviço, tendo:
Pareceres (nºs 1.422 e 1.423, de 1964,
368, de 1965, 45, 46 e 214, de 1966) das
Comissões:
– de Segurança Nacional
1º pronunciamento: favorável ao projeto,
oferecendo emenda nº 1-CSN;
2º pronunciamento: pela rejeição da
emenda de Plenário (nº 2) e oferecendo
subemenda à emenda 1-CSN;
– de Finanças
1º pronunciamento: favorável ao projeto;
2º
pronunciamento:
contrário
às
emendas;
– da Comissão de Constituição e
Justiça
1º
pronunciamento:
pela
constitucionalidade do projeto, favorável à
emenda 1-CSN, com subemenda que
oferece, e contrário à emenda de Plenário,
por inconstitucional;
2º
pronunciamento:
contrário
à
subemenda da Comissão de Segurança
Nacional à emenda 1-CSN.
4
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 157, de 1965 (nº 1.315B/65 na Casa de origem), que dá nova
redação aos parágrafos 1º e 2º do art. 9º da
Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962 (que
eleva o Território do Acre à categoria de
Estado), tendo:
Pareceres favoráveis sôbre o Projeto e
a Emenda de Plenário (nºs 1.516 a 1.518, de
1965, e 329 a 331, de 1966 das Comissões:
– de Constituição e Justiça;
– de Serviço Público Civil e
– de Finanças.
5
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 307, de 1965 (nº 2.766B/65 na Casa de origem) que dispõe sôbre
irradiações em idioma estrangeiro, tendo:
Pareceres favoráveis, sob nºs 327 e
328, de 1966, das Comissões:
– de Educação e Cultura e
– de Transportes, Comunicações e
Obras públicas.
6
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 313, de 1965 (nº 4.689B/62, na Casa de origem), que concede à
emprêsa TV Rádio Nacional de Brasília o
auxílio no valor de Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros), tendo:
Pareceres favoráveis (sob nºs 292 a
294 de 1966) das Comissões:
– de Constituição e Justiça;
– do Distrito Federal; e
– de Finanças.
7
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 24, de 1966 (nº 491B/63 na Casa de origem) que concede
isenção de impostos, taxas e emolumentos
para um automóvel doado a Mauro Ramos
de Oliveira por cidadãos alemães, tendo:
Parecer favorável, sob nº 267, de 1966
da Comissão de Finanças.
8
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 33, de 1966 (nº 2.951-B61
na
Casa
de
origem,
que
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concede isenção de direitos, impôsto de
consumo, taxas aduaneiras, exclusive a de
previdência social, para a importação de um
altar de madeira e dois sinos de bronze,
doados pelo Japão ao Templo Hongwanji da
América do Sul, com sede em São Paulo,
tendo:
Parecer favorável, sob nº 379, de 1966
da Comissão:
– de Finanças.
9
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 33, de 1966 (nº 2.649-C,
de 1966 na Casa de origem) que cria uma
Junta de Conciliação e Julgamento em Santo
André, Estado de São Paulo, e dá outras
providências, tendo:
Pareceres, sob nºs 380 e 381, de 1966
das Comissões de:
– Serviço Público Civil, pela aprovação
com emenda que apresenta; sob nº 1-CSPC;
– Finanças, favorável ao projeto e à
emenda.
10
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 38, de 1966 (nº 3.902-B62 na Casa de origem), que concede isenção
dos impostos de importação e de consumo e
da taxa de despacho aduaneiro à Igreja
Memorial Batista de Brasília, para importar
um órgão elétrico e acessórios, tendo:
Parecer favorável, sob nº 264, de 1966
da Comissão:
– De Finanças.
11
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 40, de 1966 (nº 4.016-B62, na Casa de origem), que altera a Lei nº
3.931, de 3-8-61, que concede isenção do
impôsto de importação e outros tributos para
donativos consignados à Confederação
Evangélica do Brasil, tendo:
Parecer favorável,
Comissão de Finanças.

nº

323-66,

da

12
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 62, de 1966 (nº 3.504-B66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia e dá outras
providências, tendo:
Pareceres favoráveis (ns. 406 e 407, de
1966), das Comissões:
– De Projetos do Executivo e
– De Finanças.
13
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 69, de 1966 (nº 3.228-B61 na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, através do Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 62.000.000 (sessenta e dois milhões
de cruzeiros), destinado a suplementação do
auxílio federal concedido à Companhia de
Navegação Bahiana, tendo:
Parecer favorável, sob o número 411,
de 1966, da Comissão de Finanças.
14
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 81, de 1966 (nº 3.525-A66, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe
sôbre o Código Sanitário do Distrito Federal,
tendo:
Parecer, sob nº 405, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça,
favorável ao substitutivo da Comissão Mista
do Congresso Nacional.
Nº 15
Discussão, em turno único, do e Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 1966 (nº 3.497-B-66 na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que isenta de
tributos alfandegários material hospitalar desti-

nado ao Hospital Miguel Couto; e da taxa de
despacho aduaneiro, materiais para obras de
interêsse público tendo:
Parecer favorável, sob nº 404, de 1966
da Comissão de
– Finanças.
16
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 167, de 1966 em que o Sr.
Senador Bezerra Neto solicita informações, a
serem prestadas pelo Conselho Monetário
Nacional, através do Ministro da Fazenda,
sôbre instituições financeiras mencionadas
nos arts. 17 e 18 da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
17
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 168, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador Bezerra Neto solicita
informações a serem prestadas pelo Banco
Central da República, através do Ministro da
Fazenda sôbre instituições financeiras
reguladas pelos arts. 17 e 18 da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.

Projeto de Resolução nº 26, de 1966, de
autoria do Sr. Senador José Ermirio que
altera disposições do Regimento Interno.
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão da 17 horas e 35
minutos.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS
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suas atribuições e considerando que o Sr.
Dirceu Cardoso, tesoureiro do I.P.C. se acha
ausente, não se sabendo quando volta, de
acôrdo com o art. 12, letra c da Lei nº 4.284
nomeia Tesoureiro Substituto o Sr. José
Passos Pôrto.
Brasília,
em
19
de
abril
de
1966. – Mons. Alfredo Arruda Câmara,
Presidente.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO E JUSTIÇA.

–

Solicitando

diligência

junto

ao

Presidente da Câmara Federal sôbre o
12ª REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,

Projeto de Lei da Câmara nº 8-64 – Dispõe

REALIZADA NO DIA 6 DE MAIO DE 1966

sôbre medidas aos menores de 18 anos pela
prática de fatos definidos como infrações

Às 15,30 horas do dia 6 de maio de
1966, na Sala das Comissões, sob a
presidência

do

Senhor

Senador

Milton

Campos, presentes os Senhores Senadores
Josaphat

Marinho,

Jefferson

de

Aguiar,

Wilson Gonçalves, Bezerra Neto, Adalberto
Sena e Menezes Pimentel, reúne-se a
Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Eurico Rezende, Gay da Fonseca
e Arthur Virgílio.

18
PROPOSIÇÃO SÔBRE A MESA PARA
RECEBIMENTO DE EMENDAS (3º DIA)
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dentes, para os efeitos destas Instruções, o
cônjuge e os filhos de qualquer condição, que
estejam sob a dependência econômica do
contribuinte.
Brasília, em 20 de abril de 1966. – Arruda
Câmara, Presidente. – Passos Pôrto. – Ary
Pitombo. – Campos Vergal. – Lauro Cruz.
O Presidente do Instituto de Previdência
dos Congressistas, usando de

É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior e, em seguida, aprovada.
Dos projetos constantes da pauta são
relatados os seguintes:

penais.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições são aprovados.
Pelo Senador Jefferson de Aguiar:
– Pela constitucionalidade do Projeto de
Lei do Senado nº 49-65 – Que loteia, para
aquisição pelos seus ocupantes, as terras da
extinta Estrada de Ferro Bragança, Estado do
Pará.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições é aprovado.
Pelo Senador Adalberto Sena:
– Pela constitucionalidade e juridicidade
do projeto e do substitutivo da Comissão
Mista apresentado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 81-66 – Dispõe sôbre o Código

Pelo Senador Bezerra Neto:
– Pela constitucionalidade e juridicidade
do Projeto de Lei da Câmara nº 57-66 –
Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Ensino Especializado de Saúde
Pública, bem como da emenda apresentada
no Plenário.
– Pela rejeição das emendas números

Sanitário do Distrito Federal.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições é aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno
Brandão, Secretária, a presente ata que
depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

INSTRUÇÕES

1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 27; pela aprovação
das de nos 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 e

COMISSÃO MISTA DO

O Instituto de Previdência dos
Congressistas nos têrmos do artigo 15 da Lei
nº 4.937, de 18 de março de 1966, que cria o
“Fundo
Assistencial”
poderá
prestar
assistência médico-hospitalar e odontológica
aos seus contribuintes, de acôrdo com as
normas abaixo, estabelecidas pelo Conselho
Deliberativo.
Art. 1º Nos casos de operações de
custo elevado ou de internamento hospitalar
superior a 10 dias, aos contribuintes e seus
dependentes poderá o Conselho Deliberativo
conceder um “auxílio-doença” que, em
hipótese alguma poderá ser superior ao
vencimento mensal do contribuinte.
§ 1º Para percepção dêste auxílio é
obrigatória a apresentação de recibos e notas
de despesas especificadas, incluindo-se do
cálculo
as
despesas
relativas
a
acompanhantes e extraordinárias.
§ 2º O Conselho Deliberativo estudará
cada caso para fixar o quantum ou o
indeferimento do auxílio pedido.
§ 3º Desde que qualquer entidade
pública haja custeado integralmente tais
despesas, o beneficiário não terá direito ao
auxílio-doença constante dêste artigo.
§ 4º Em nenhuma hipótese poderá ser
concedido mais de um auxílio-doença para o
mesmo caso.
Art. 2º Poderá o Conselho Deliberativo
autorizar empréstimo especial para aquisição
do aparelho ortopédico, de correção auditiva
e
tratamento
dentário,
mediante
comprovação das despesas efetuadas,
desde que as contribuições recolhidas
garatam o empréstimo.
Art. 3º O prazo de habilitação ao auxíliodoença é de 60 dias, contados a partir da
data em que o contribuinte fôr notificado.
Art. 4º Não será concedido auxíliodoença para operações plásticas, a menos
que as mesmas sejam indispensáveis à
saúde e à vida do beneficiário, nem para
tratamentos em estações balneárias, ou de
repouso.
Art. 5º São considerados depen-

pela parejudicilidade das de nos 7, 8, 9 e 11; e

CONGRESSO NACIONAL

com subemenda as de nos 3, 20 e 25,
apresentadas, em Plenário, ao Projeto de Lei

2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26

da Câmara nº 238-65 – Institui o Código

DE ABRIL DE 1966

Nacional de Trânsito.
– Pela constitucionalidade da emenda

Às dezesseis horas do dia vinte e seis

de Plenário apresentada ao Projeto de Lei do

de abril de mil novecentos e sessenta e seis,

Senado

nº

46-64

–

Dispõe

sôbre

a

elaboração de projeto para construção de
usina termoelétrica no Pôrto de Tubarão,
Vitória, Estado do Espírito Santo.
– Pela constitucionalidade, com emenda
substitutiva, do Projeto de Lei do Senado nº
14-66 – Atualiza o Valor de Financiamento
atribuido pelo art. 9º da Lei nº 3.253, de 27-857.
– Pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 96-63 – Aprova o contrato
celebrado entre o Departamento dos Correios
e Telégrafos e a firma A. Martins & Cia. Ltda.;
do Projeto de Decreto Legislativo nº 20 de
1966 – Mantém ato do Tribunal de Contas de
3-12-65, de registro da despesa de Cr$ 3.792
para pagamento a Rio Light S. A. –
Servidores de Eletricidade e Carris, pelo
fornecimento de energia elétrica, em 1946,
ao Ministério da Aeronáutica.
–

Pela

constitucionalidade,

com

emenda, do Projeto de Lei da Câmara nº 92-

na Sala da Comissão de Finanças do Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores
Antônio Carlos, Adolpho Franco, Domicio
Gondim, Raul Giuberti José Leite, Josaphat
Marinho, Edmundo Levi e Dilton Costa, e, os
Senhores Deputados Herbert Levi, Daniel
Faraco, Ormeo Botelho, Raul de Gois, Jorge
Kalume

e

Ulysses

Guimarães,

sob

a

presidência do Senhor Senador Manoel
Villaça, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida do estudo do
Projeto de Lei nº 3, de 1966 (CN), que altera
disposições

da

Lei de

Falências,

para

apreciar o parecer do Relator sôbre a
matéria.
Deixam de comparecer à reunião, os
Senhores Senadores Bezerra Neto e João
Abrahão, e, os Senhores Deputados Alde
Sampaio, Raimundo de Britto, César Prieto,
Roberto Saturnino e Paulo Macarini.
E’ lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
Em

seguida,

a

presidência

lê

66 – Modifica dispositivos, da Lei nº 2.180, de

comunicação das respectivas lideranças da

5 de fevereiro de 1954, alterada pela de nº

substituição dos Senhores Senadores Atilio

3.543, de 11-2-59, que dispõe sôbre o

Fontana, Jefferson de Aguiar e Heribaldo

Tribunal Marítimo.

Vieira pelos Senhores Senadores José Leite,

Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados.

Adolpho Franco e Raul Giuberti, e, dos
Senhores Deputados Benedicto Vaz e Aroldo

Pelo Senador Josaphat Marinho:

Carvalho pelos Senhores Deputados Raul de

– Pela aprovação, com Projeto de

Góis e Jorge Kalume.

Resolução, do Oficio nº 6-P/MC do Sr.
Presidente do Supremo Tribunal Federal.

O

Senhor

Presidente

concede

a palavra ao Senhor Deputado Herbert
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Levi que lê o seu parecer,
concluindo por substitutivo.
Em discussão, usam da
palavra os Senhores Deputados
Daniel
Faraco,
Ulysses
Guimarães e o Senhor Senador
Josaphat Marinho.
São
apresentados
os
seguintes
destaques
e
subemendas:
Destaque nº 1 – À emenda
nº 3, parcialmente, a fim de fixar
em 50% em vez de 45%, o
quantum mínimo a pagar nos
casos de concordata para
pagamento à vista. Destaque
assinado pelo Deputado Daniel
Faraco.
Destaque nº 2 – A emenda
nº 13, assinado pelo Deputado
Ulisses Guimarães.
Destaque nº 3 Ao art. 1º,
dando nova redação ao art. nº
156. Destaque assinado pelo
Deputado Ulisses Guimarães.
Subemenda nº 1 – Ao artigo
172 do Relator. Subemenda
assinada
pelo
Deputado
Herbert Levi.
Subemenda nº 2 – Incluindo
um artigo e seu paragrafo único
ao Substitutivo do Relator.
Submenda
assinada
pelo
Deputado Herbert Levi.
Em votação, é o Substitutivo
do
Relator
aprovado,
ressalvados os destaques e as
subemendas apresentadas.
Submetidos a votos os
destaques apresentados, são
rejeitados os de numeros 2 e 3,
e, aprovado o de número 1.
Em seguida, o Senhor
Presidente coloca em discussão
e votação as subemendas
apresentadas, de autoria do
Senhor Deputado Herbert Levi,
que são aprovadas com voto
contrário do Senhor Deputado
Ulysses Guimarães quanto a
subemenda nº 2.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando
eu, Afrânio Cavalcanti ilegível
Junior, Auxiliar de Secretaria
Substituto FT-5, do Quadro de
Secretaria do Senado Federal,
e Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e demais
membros da Comissão.
Consubstanciado no que foi
aprovado, a Comissão oferece
o seguinte substitutivo:
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SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO
Altera a redação dos artigos
156, § 1º item II, 172 (caput) e
175 e acrescenta um parágrafo
ao artigo 173 do Decreto-lei nº
7.661 de 25 de junho de 1943
(Lei de Falências).
O
Congresso
Nacional
decreta:
Art. 1º Os artigos 141,
caput, 156, § 1º, incisos I e II,
163, 169, inciso IV, 172, caput,
173, 175, 200, caput e 212,
incisos I e II, do Decreto-lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945,
passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 141. O devedor que
exerce
individualmente
o
comércio é dispensado dos
requisitos de ns. I e II do artigo
antecedente se o seu passivo
quirográfico fôr inferior a 100
(cem) vêzes o maior saláriomínimo vigente, no País”.
“Art. 156 ..............................
§ 1º ......................................
I – 50%, se fôr à vista;
II – 60%, 75%, 90% ou
100%,
se
a
prazo,
respectivamente, de 6 (seis) 12
(doze) 18 (dezoito) ou 24 (vinte
e quatro) meses, devendo ser
pagos, pelo menos, 2/5 (dois
quintos) no primeiro ano, nas
duas últimas hipóteses”.
“Art. 163. O despacho que
manda processar a concordata
preventiva
determina
o
vencimento
antecipado
de
todos os créditos sujeitos ao
seus efeitos.
Parágrafo
único.
No
processo
de
concordata
preventiva,
os
créditos
legalmente habilitados vencerão
juros à taxa de 12% (doze por
cento) ao ano, até o seu
pagamento ou depósito em
juízo”.
“Art. 169 ...…........................
I – ...............…......................
II – ................…....................
III – ......................................
IV – Fiscalizar o procedimento
do devedor na administração

dos seus haveres, enquanto
se processa a concordata,
visando, até o dia 10 (dez)
de cada mês, seguinte ao
vencido conta demonstrativa,
apresentada pelo concordatário
que especifique com clareza a
receita e a despesa; a conta,
rubricada pelo juiz, será junta
aos autos;”
«Art. 172. O devedor, que
recorrer concordata preventiva,
deve consentir sob pena de
seqüestro, que seus credores
por si ou por seus contadores
legalmente
habilitados,
lhe
examinem os livros e papéis e
extraiam os apontamentos e as
cópias que entenderem, nos
prazos e pela forma que forem
estabelecidos pelo juiz”.
“Art. 173. A verificação dos
créditos
será
feita
com
observância do disposto na
Seção 1ª do Título VI.
§ 1º Conclusos os autos,
nos têrmos do art. 92, o juiz, no
prazo de cinco dias, julgará os
créditos e as impugnações, à
vista das provas apresentadas
pelas partes e das que houver
determinado.
§ 2º Não caberá recurso da
decisão, mas os interessados
poderão
propor
ação
de
revisão,
que
correrá
em
separado, sem prejuízo do
curso
do
processo
da
concordata”.
“Art. 175. O prazo para o
cumprimento da concordata
inicia-se na data do pedido do
ingresso em juízo.
Parágrafo único. O devedor,
sob pena de decretação de
falência, deverá:
I – depositar, em juízo, as
quantias correspondentes às
prestações que se vencerem
antes
da
sentença
que
conceder a concordata, até o
dia
imediato
aos
dos
respectivos vencimentos, se a
concordata fôr a prazo; se à
vista,
as
quantias
correspondentes
à
porcentagem
devida
aos
credores quirográficos dentro
dos trinta dias seguintes à data
do ingresso do pedido em juizo;
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II – pagar as custas e
despesas do processo e a
remuneração
devida
ao
comissário, dentro dos trinta
dias seguintes à data em que
fôr proferida a sentença de
concessão da concordata”.
“Art. 200. A falência cujo
passivo fôr inferior a 100 (cem)
vêzes o maior salário-mínimo
vigente
no
País
será
processada sumáriamente, na
forma
do
disposto
nos
parágrafos seguintes”.
“Art. 212 ..............................
I – o perito designado pelo
sindico (art. 63 nº V) perceberá,
por todos os serviços que
prestar, o salário que fôr
arbitrado pelo juiz, até o
máximo de 2 (duas) vêzes o
salário-mínimo
vigente
na
região; tratando-se de trabalho
excepcional, o síndico poderá,
se a massa comporta e o juiz
autorizar, ajustar o salário do
perito além daquele máximo;
II – os peritos nomeados
para a verificação de contas de
que trata o art. 1º, § 1º,
perceberão o salário máximo de
valor igual a metade do saláriomínimo vigente na região”
Art. 2º Nas concordatas
preventivas, o curso do prazo
para pagamento se ainda não
iniciado, se contará a partir da
data de publicação desta lei.
Art. 3º Nos procedimentos
judiciais de qualquer espécie,
quando o juiz apurar que o
devedor agiu com dolo, fraude,
violência ou simulação, para
protelar ou evitar o pagamento
das seus débitos, êstes serão
atualizados em função das
variações do poder aquisitivo da
moeda.
Parágrafo
único.
A
atualização se processará nas
mesmas bases e condições
previstas para o reajuste do
valor
das
obrigações
do
Tesouro Nacional.
Art. 4º Esta Iei entrará em
vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em
Contrário.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
4º Secretaria – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
Jose Ermirio

Secretário: Claúdio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Attílio Fontana
Julio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador lrineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Pericles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA
TITULARES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMERCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobo da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Enrico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Ruit Rosado

MDB

Aurélio Vianna
Argemiro de Figueiredo
Ruy Carneiro
Pessoa de Queiroz
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

ARENA
TITULARES

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Aarão Steinbruch
Antônio Balbino
Edmundo Levi
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro
Bezerra Neto
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas

Bezerra Neto
Antônio Balbino
José Ermírio
Aurélio Vianna
Lino de Mattos
Ruy Carneiro
Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB

TITULARES

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

José Ermírio
Aarâo Steinbruch
Nelson Maculan
Pessoa de Queiroz
Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MDB

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Josaphat Marinho
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio
Nelson Maculan
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, ás quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
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Edmundo Levi
Silvestre Péricles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 58

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

Em 12 de maio de 1966, às 9 horas
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas
à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
ORDEM DO DIA
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4, de 1966
horas e 30 minutos;
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de (C.N.), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sôbre
maio a pauta constante da relação anexa.
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade, a concessão de aval do Tesouro Nacional em operação de crédito
no exterior.
Presidente do Senado Federal.
Dia 12 de maio:
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.019-B-65 na Câmara e nº
140-65 no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixada
ao art. 1º da Lei nº 3.610, de 10 de outubro de 1559, que dispõe
sôbre os exames de habilitação para os Auxiliares de
Enfermagem e Parteiras Práticas;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 504-C-63 na Câmara e nº 366 no Senado, que dispõe sôbre das verbas orçamentárias
destinadas ao desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos e das vinculadas a ajustes bilaterais e dá outras
providências.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64 na Câmara e nº
112-65 no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a fazer
doação de terreno á Associação Rural de Pedro Leopoldo, para
construção de seu Parque de Exposição Agropecuária e
Industrial;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2.467-B-64 na Câmara e nº
75-63 no Senado, que altera a redação do art. 35 do Decreto-lei
nº 3.199, de 14 de abril de 1941 que estabelece as bases de
organização dos desportos em todo o País e dá outras
providências.
Dia 13 de maio:
– veto (parcial ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta
os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas
dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a quota de
previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas
de salário e dá outras providências:
O Presidente do Senado Federal, nas têrmos do art. 70, § 3º,
da Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca
as duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta
a realizar-se no dia 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 30
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, conhecerem dos
seguintes vetos presidenciais:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a
redação da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral);
– veto (total) ao projeto de Lei nº 59-64 no Senado Federal e
número 2.564-65 na Câmara dos Deputados, que reduz o prazo
para aquisição da nacionalidade brasileira ao natural de país
fronteiriço, e dá outras providências.
Senado Federal, 11 de maio de 1966
CAMILLO NOGUEIRA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência

SESSÃO CONJUNTA
Em 12 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais (totais):
1º

Ao Projeto de Lei nº 504-C-63, na Câmara e nº 3-66,
no Senado, que dispõe sôbre a aplicação das verbas
orçamentárias

destinadas

ao

desenvolvimento

econômico e social, ou a investimentos e das
vinculadas

a

ajustes

bilaterais,

e

dá

outras

providencias;
2º

Ao Projeto de Lei nº 2.019-B-64, na Câmara e nº 14065, no Senado, que prorroga por 2 (dois) anos o
prazo fixado no art. 1º, da Lei nº 3.640 de 10 de
outubro de 1959, que dispõe sôbre os exames de
habilitação para os Auxiliares de Enfermagem e
Parteiras Práticas;

3º

Ao Projeto de Lei nº 2.257-B-64, na Câmara e nº 112-65,
no Senado, que autoriza o Ministério da Agricultura a
fazer doação de terreno à Associação Rural de Pedro
Leopoldo, para construção de seu Parque de Exposição
Agropecuária Industrial;

4º

Ao Projeto de Lei nº 75-63, no Senado e nº 2.467-B-64,
na Câmara, que altera redação do art. 35, do DecretoLei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, que estabelece as
bases de organização dos desportos em todo o País, e
dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO

Cédula
1
2
3
4

Veto
1º
2º
3º
4º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Totalidade da projeto.
Totalidade do projeto.
Totalidade do projeto.
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SESSÃO CONJUNTA

EXPEDIENTE

Em 16 de maio de 1966, às 21 horas

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORDEM DO DIA

DIRETOR GERAL

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5, de 1966 (C.N.), de iniciativa do
Presidente da República, que organiza a Justiça Federal de Primeira Instância e dá
outras providências.
SESSÃO CONJUNTA
Em 17 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 13/65 (C.N.), que reajusta os
vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas dos impostos de
renda, importação, consumo e sêlo e da quota de previdência social, unifica
contribuições baseadas nas fôlhas de salário e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6
7

Maio de 1966

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 15.
§ 2º do art. 17.
Art. 21 e seus parágrafos.
§ 1º do art. 24.
Alínea "a" do § 2º do art. 24.
Art. 39.
Art. 40.

4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS. NOGUEIRA
DA GAMA E CUIDO MONDIM
Às 14 horas e 30 minutos achamse presentes os Srs. Senadores:
VivaIdo Lima – Edmundo Levi –
Arthur Virgílio – Cattete Pinheiro
Eugênio Barros – Joaquim Parente –
Menezes Pimentel – Wilson Gonçalves
– Dinarte Mariz – Manoel Vilaça –
Barros Carvalho – Pessoa de Queiroz –
Ermírio de Moraes – José Leite –
Aloysio de Carcalho – Josaphat
Marinho Jefferson de Aguiar – Raul
Giuberti – Aarão Steinbruch – Gouveia
Vieira – Milton Campos – Nogueira da
Gama – Lino de Mattos – Pedro
Ludovico – Bezerra Neto – Antônio
Carlos – Attilio Fontana – Guido
Mondin – Daniel Krieger – Gay da
Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Alista de presença acusa o
comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede a leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Sr. Presidente da República, nos
Seguintes têrmos:
MENSAGEM
Nº 99, DE 1966
(Nº 214-66, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, no uso das atri-
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Exterior

buições que me conferem os arts. 70, §
1º e 87, II da Constituição Federal,
resolvi vetar, parcialmente, o Projeto
de Lei do Congresso Nacional, nº 2, de
1966, que altera a redação da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).
Incide o veto sôbre as seguintes
partes, que considero contrárias ao
interêsse público: arts. 28, 40 e 41.
Razões: Em nossa organização
política, figuram os partidos como
instituições oficiais, incumbidas de
formar a vontade nacional. E' por seu
intermédio que o cidadão participa
eficazmente, da vida pública, já que o
eleitor está adstrito a escolher os
seus representantes políticos dentre
os nomes indicados pelos partidos. A
êstes compete, no desempenho de
sua missão, promover unidade de
ação, no plano político, entre os que
professam convicções comuns, de
modo a proporcionar-lhes ingerência
no exercício do poder.
Para isso se faz mister, contudo, a
vinculação do eleitor ao partido, bem
como a sua estrita fidelidade aos
postulados
programáticos
de
sua
agremiação e à linha de conduta
estabelecida pelos órgãos dirigentes.
A identificação entre o eleitor e o
partido não será porém, estimulada
se lhe fôr permitido votar, nas
eleições
para
a
Câmara
dos
Deputados e Assembléia Legislativa,
em candidatos de partidos diferentes.
Consagrou-se por isso mesmo, na
Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965,
art. 146, inciso IX, alínea b, o
princípio de que, nas eleições para a
Câmara dos Deputados e Assembléia
Legislativa, os candidatos indicados
devem ser do mesmo partido, sob
pena de nulidade do voto para os dois
cargos (art. 175, § 2º). Incorporou-se,
por meio dêsse dispositivo legal, ao
nosso direito político a regra do voto
vinculado ou partidário que, nos
preceitos ora vetados se quer abolir
sob o fundamento de que não
contribui para aperfeiçoar o regime
democrático.
Se os partidos são, no entanto,
organismos reputados, pela ordem
constitucional, assim como pela opinião
comum da doutrina política, elementos
essenciais ao regime democrático o
fortalecimento
das
agremiações
partidárias, mediante a preservação da
disciplina entre os seus adeptos
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e
sua
melhor
e
mais
sólida,
arregimentação,
não
pode
senão
favorecer
aperfeiçoamento
da
democracia.
E' certo que as restrições impostas à
faculdade
de
escolha
do
eleitor
acarretam,
em
certa
medida,
cerceamento de sua liberdade política.
Tais restrições, em escala menos ampla,
são resultantes, todavia, do próprio
sistema de partidos, adotado em nossa
organização política, pois não podendo
ser votado senão quem constar da lista
apresentada pelas instituições partidárias,
o eleitor há de cingir-se à indicação dos
nomes que lhe tenham sido propostos. O
voto vinculado, restringindo a escolha,
nas eleições proporcionais, aos nomes
dos candidatos do mesmo partido
pertence, assim, à índole do sistema
vigorante entre nós.
A não coincidência possível entre a
opinião dos eleitores e a orientação dos
partidos, no que diz respeito à indicação
de
candidatos,
não
leva,
necessàriamente, a que se haja de
eliminar o princípio do voto Partidário ou
vinculado, mas induz, sòmente, a que se
aperfeiçoem
a
organização
e
o
funcionamento dos partidos políticos, de
maneira a estabelecer-se consonância
entre as tendências das correntes de
opinião e as decisões dos órgãos
dirigentes.
São estas as razões que me levaram
o vetar, parcialmente o projeto em causa,
as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Brasília, 4 de maio de 1966. – H.
Castelo Branco.
PROJETO A QUE SE REFERE O
VETO
Altera a redação da Lei número
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).
Art. 1º – A Lei número 4.737, de 15
de julho de 1965, passa a vigorar com as
alterações
constantes
dos
artigos
seguintes.

Art. 2º – O caput do artigo 7º passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º – O eleitor que deixar de
votar e não se justificar perante o juiz
eleitoral até trinta dias após a realização
da eleição incorrerá na multa de três a
dez por cento sôbre o salário-mínimo do
região, imposta pelo juiz eleitoral e
cobrada na forma prevista no artigo
367".
Art. 3º – O caput do art. 8º passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º – O brasileiro nato que
não se alistar até os dezenove anos
ou o naturalizado que não se alistar
até um ano depois de adquirida a
nacionalidade brasileira incorrerá na
multa de três a dez por cento sôbre o
valor do salário-mínimo da região,
imposta pelo juiz e cobrada no ato da
inscrição eleitoral através de sêlo
federal
inutilizado
no
próprio
requerimento".
Art. 4º – O artigo 4, mantida a
redação tio caput passa a vigorar com os
seguintes parágrafos:
"§ 1º – Os biênios serão
contados, ininterruptamente, sem o
desconto de qualquer afastamento,
nem mesmo o decorrente da licença,
férias, ou licença especial, salvo no
caso do § 3º.
§ 2º – Os juízes afastados por
motivo de licença, férias e licença
especial, de suas funções na Justiça
comum,
ficarão
automàticamente,
afastados da Justiça Eleitoral pelo
tempo
correspondente,
exceto
quando, com períodos de férias
coletivas, coincidir a realização de
eleição, apuração ou encerramento de
alistamento.
§ 3º – Da homologação da
respectiva convenção partidária, até
a apuração final da eleição não
poderão servir como juízes nos
Tribunais Eleitorais, ou como juiz
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eleitoral,
o
cônjuge,
parente
consanguíneo legítimos ou ilegítimo,
ou afim, até o segundo grau, de
candidato a cargo eletivo registrado na
circunscrição.
§ 4º – No caso de recondução para
o segundo biênio, observa-se-ão as
mesmas formalidades indispensáveis á
primeira investidura".
Art. 5º – O § 1º do artigo 16 passa
a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1º – A nomeação, pelo
Presidente da República, de juizes
de categoria de juristas, deverá
ser feita dentro dos trinta dias do
recebimento
da
lista
tríplice
enviada pelo Supremo Tribunal
Federal, dela não podendo constar
nome de magistrado aposentado
ou de membro do Ministério
Público".
Art. 6º – No inciso I, do artigo 22,
à letra h passa a vigorar com a
redação a seguir indicada, sendo
acrescentada ainda, a letra "e".
"h) os pedidos de desaforamento
dos feitos não decididos nos
Tribunais Regionais dentro de trinta
dias da conclusão ao relator,
formulados por partido, candidato,
Ministério
Público
ou
parte
legitimamente interessada;
i) as reclamações contra os seus
próprios juizes que, no prazo de trinta
dias a contar da conclusão não
houvessem julgado os feitos a êles
distribuídos".
Art. 7º O inciso XIV do artigo 23
passa a vigorar com a seguinte
redação:
"XIV – requisitar fôrça federal
necessária ao cumprimento da lei, de
suas próprias decisões ou das
decisões dos Tribunais Regionais que
o solicitarem, e para garantir a votação
e a apuração";
Art. 8º – O § 2º do artigo 25 passa
a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2º – A lista não poderá conter
nome de magistrado aposentado ou de
membro do Ministério Público".
Art. 9º – Ao artigo 23 é
acrescentado o seguinte parágrafo:
"§ 3º – No caso previsto no
parágrafo anterior será observado o
disposto no parágrafo único do artigo
20".
Art. 10 – A letra g, do inciso I, do
artigo 29, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"g)
os
pedidos
de
desaforamento dos feitos não
decididos pelos juizes eleitorais em
trinta dias da sua conclusão para
julgamento, formulados por partido,
candidato, Ministério Público ou
parte legitimamente interessada, em
prejuízo das sanções decorrentes do
excesso de prazo".
Art. 11 – Ao artigo 30 é
acrescentado o seguinte inciso:
"XIX – suprimir os mapas
parciais de apuração, mandando
utilizar apenas os boletins e os
mapas totalizadores, desde que o
menor número de candidatos às
eleições proporcionais justifique a
supressão, observadas as seguintes
normas:
a) qualquer candidato ou partido
poderá requerer ao Tribunal Regional
que suprima a exigência dos mapas
parciais de apuração;
b) a decisão do Tribunal
Regional qualquer candidato ou
partido poderá, no prazo de três
dias recorrer para o Tribunal
Superior que decidirá em cinco dias;
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c) a supressão dos mapas
parciais de apuração só será admitida
até seis meses antes da data da
eleição;
d) os boletins e mapas de
apuração serão impressos pelos
Tribunais
Regionais,
depois
de
aprovados pelo Tribunal Superior;
e) o Tribunal Regional ouvirá os
partidos na elaboração dos modelos
dos boletins e mapas de apuração, a
fim de que êstes atendam as
peculiaridades locais, encaminhados
das sugestões ou impugnações
formuladas pelos partidos, à decisão
do Tribunal Superior".
Art. 12 Os §§ 4º e 11 do artigo 45
passam a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 4º – Deferido o pedido, no
prazo de cinco dias, o título e o
documento que instruiu o pedido serão
entregues
pelo
juiz,
escrivão,
funcionário ou preparador. A entrega
far-se-á ao próprio eleitor, mediante
recibo, ou a quem o eleitor autorizar
por escrito o recebimento, cancelandose o título cuja assinatura não fôr
idêntica e à do requerimento de
inscrição e à do recibo.
O recibo será obrigatoriamente
anexado
ao
processo
eleitoral,
incorrendo o juiz que não o fizer na
multa de um a cinco salários-mínimos
regionais, na qual incorrerão ainda o
escrivão, funcionário ou preparador, se
responsáveis, bem como qualquer
dêles, se entregarem ao eleitor o título
cuja assinatura não fôr idêntica à do
requerimento de inscrição e do recibo
ou o fizerem a pessoa não autorizada
por escrito.
§ 11 – O título eleitoral e a fôlha
individual de votação somente serão
assinados pelo juiz eleitoral depois de
preenchidos pelo cartório e de deferido
o pedido, sob as penas do artigo 293".
Art. 13. – É acrescentado ao
artigo 45 o seguinte parágrafo:
"§ 12 – É obrigatória a remessa ao
Tribunal Regional da ficha do eleitor,
após a expedição do seu título".
Art. 14. O atual § 4º, do artigo 46,
é remunerado para 5º, passando a
figurar como § 4º o seguinte:
"§ 4º – O eleitor poderá, a
qualquer tempo, requerer ao juiz
eleitoral a retificação de seu título
eleitoral ou de sua fôlha individual de
votação, quando nêles constar êrro
evidente, ou indicação de seção
diferente daquela a que devesse
corresponder a residência indicada no
pedido de inscrição ou transferência".
Art. 15 – São acrescentados ao
artigo 47 os seguintes parágrafos:
"§ 1º – Em cada Cartório de
Registro Civil haverá um livro especial,
aberto e rubricado pelo Juiz Eleitoral,
onde o cidadão, ou o delegado de
partido, deixará expresso o pedido de
certidão para fins eleitorais, datando-o.
§ 2º – O escrivão, dentro de
quinze dias da data do pedido,
concederá a certidão, ou justificará,
perante o Juiz Eleitoral, por que deixa
de fazê-lo.
§ 3º – A infração ao disposto
neste artigo sujeitará o escrivão às
penas do artigo 293".
Art. 16. O § 2º do artigo 55 passa
a vigorar com a seguinte redação:
"§ 2º – O disposto nos incisos
II e III do parágrafo anterior não se
aplica
quando
se
tratar
de
transferência de título eleitoral
de servidor público civil, militar,

autárquico, ou de membro de sua
família, por motivo de remoção ou
transferência".
Art. 17. O caput e o § 1º do artigo
57 passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 57 O requerimento de
transferência de domicílio eleitoral será
imediatamente publicado na imprensa
oficial na Capital, e em cartório nas
demais localidades, podendo os
interessados impugná-lo no prazo de
dez dias.
§ 1º Certificado o cumprimento do
disposto neste artigo, o pedido deverá
ser desde logo decidido, devendo o
despacho do juiz ser publicado pela
mesma forma."
Art. 18. É acrescentado um § 5º
ao art. 62, passando o § 4º a vigorar
com a seguinte, redação:
"§ 4º O nome indicado pelo juiz
eleitoral para preparador deverá ser
prèviamente divulgado através de
edital afixado no Cartório Eleitoral,
podendo qualquer candidato ou
partido, no prazo de três dias,
impugnar a indicação.
§ 5º Se o juiz mantiver o nome
indicado, a impugnação devirá ser
remetida ao Tribunal Regional, que a
apreciará antes de decidir sôbre a
nomeação."
Art. 19. É acrescentado ao art. 71
o seguinte parágrafo:
"§ 4º Quando houver denuncia
fundamentada
de
fraude
no
alistamento de uma zona ou município,
o Tribunal Regional poderá determinar
a realização de correição e, provada a
fraude em proporção comprometedora,
ordenará a revisão do eleitorado,
obedecidas as Instruções do Tribunal
Superior e as recomendações que,
subsidiàriamente, baixar, com o
cancelamento de ofício das inscrições
correspondentes aos títulos que não
forem apresentados à revisão".
Art. 20. O inciso V, do § do artigo
94 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"V – com folha-corrida fornecida
pelos cartórios competentes, para
que se verifique se o candidato está
no gôzo dos direitos políticos (art.
132, III, e 135 da Constituição
Federal)."
Art.21. É acrescentado ao artigo
100 o seguinte parágrafo:
"§ 5º Após o sorteio efetuado nos
têrmos dêste artigo, os partidos
conservarão sempre que possível as
mesmas séries e os candidatos à
reeleição o mesmo número, salvo em
relação a êstes os que optarem por
nôvo número."
Art. 22. O caput do art. 120 passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 120. Constituem a mesa
receptora
um
presidente,
um
primeiro e um segundo mesários,
dois secretários e um suplente,
nomeados
pelo
juiz
eleitoral
sessenta dias antes da eleição, em
audiência pública, anunciada pelo
menos
com
cinco
dias
de
antecedência."
Art. 23. É acrescentado ao artigo
127 o seguinte inciso:
"IX
–
anotar
o
nãocomparecimento do eleitor no verso da
fôlha individual de votação."
Art. 24. É revogado o inciso VI
do art. 133, ficando remunerados
de VI a XVI os atrais incisos VII a
XVII.
Art. 25. O § 5º do art. 135 passa a
vigorar com a redação seguinte, acres-
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centados ao referido artigo os §§ 7º e
8º:
"§ 5º Não poderão ser localizadas
seções eleitorais em fazenda, sítio ou
qualquer propriedade rural privada,
mesmo existindo no local prédio
público, incorrendo o juiz nas penas do
art. 312, em caso de infringência.
§ 7º Da designação dos lugares
de votação poderá qualquer partido
reclamar ao juiz eleitoral, dentro de
três dias a contar da publicação,
devendo a decisão ser proferida dentro
de quarenta e oito horas.
§ 8º Da decisão do juiz eleitoral
caberá recurso para o Tribunal
Regional, interposto dentro de três
dias, devendo, no mesmo prazo, ser
resolvido."
Art. 26. O parágrafo único do
artigo 143 passa a § 1º, sendo
acrescentado, como § 2º, o seguinte:
"§ 2º Observada a prioridade
assegurada aos candidatos, têm
preferência para vetar o juiz eleitoral
da zona, seus auxiliares de serviço, os
eleitores de idade avançada, os
enfermos e as mulheres grávidas".
Art. 27. São revogados os §§ 1º e
3º da art. 145, renumerado para
parágrafo único o atual § 2º, passando
o caput a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 145. O presidente, mesários,
secretários, suplentes e os delegados
e fiscais de partido votarão perante as
mesas em que servirem, sendo que os
delegados e fiscais desde que a
credencial esteja visada na forma do
art. 131 § 3º; quando eleitores de
outras seções, seus votos serão
tomados em separado."
Art. 28. A letra b do inciso IX, do
art. 146, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"b) escrevendo o nome o
prenome, ou o número do candidato
de sua preferência nas eleições
proporcionais."
Art. 29. São revogados os §§ 4º e
5º do art. 148.
Art. 30. São revogados os §§ 1º e
2º do art. 151.
Art. 31. O inciso I do art. 154
passa a vigorar com a seguinte
redação:
"I – vedará a fenda de introdução
da cédula na urna, de modo a cobri-la
inteiramente com tiras de papel ou
pano forte, rubricadas pelo presidente
e mesários e, facultativamente, pelos
fiscais presentes; separará tôdas as
fôlhas de votação correspondentes aos
eleitores faltosos e fará constar, no
verso de cada uma delas, na parte
destinada à assinatura do eleitor, a
falta verificada, por meio de breve
registro, que autenticará com a sua
assinatura."
Art. 32. O § 2º do art. 159 passa a
vigorar com a redação seguinte,
acrescentados ao referido artigo os §§
3º, 4º e 5º:
"§ 2º Em caso de impossibilidade
de observância do prazo previsto neste
artigo, o fato deverá ser imediatamente
justificado perante o Tribunal Regional,
mencionando-se as horas ou dias
necessários para o adiamento, que
não poderá exceder a cinco dias.
§ 3º Esgotado a prazo e a
prorrogação estipulada neste artigo,
ou não tendo havido em tempo hábil o
pedido de prorrogação, a respectiva Junta
Eleitoral perde a competência para
prosseguir na apuração, devendo o seu
presidente remeter, imediatamente, ao Tri-
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bunal Regional, todo o material relativo
à votação.
§ 4º Ocorrendo a hipótese prevista
no parágrafo anterior, competirá ao
Tribunal Regional fazer a apuração.
§ 5º Os membros da Junta
Eleitoral
responsáveis
pela
inobservância injustificada dos prazos
fixados neste artigo estarão sujeitos à
multa de dois a dez salários mínimos,
aplicada pelo Tribunal Regional."
Art. 33. É acrescentado ao art.
165, caput, o seguinte inciso:
"XI – se consta nas fôlhas
indviduais de votação dos eleitores
faltosas o devido registro de sua falta."
Art. 34. O art. 166 e o seu § 1º
passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 166. Aberta a urna, a Junta
verificará se o número do cédulas
oficiais corresponde ao da votantes.
§ 1º A incoincidência entre o
número de votantes e o de céduIas
oficiais encontradas na urna não
constituirá motivo de nulidade da
votação, desde que não resulte de
frauda comprovada."
Art. 35. São revogados os incisos
III e IV do art. 167, passando os
incisos I e II a vigorar com a seguinte
redação:
"I – examinar as sobrecartas
brancas contidas na urna, anulando os
votos referentes aos eleitores que não
podiam votar;
II – misturar as cédulas oficiais
dos que podiam votar com as demais
existentes na urna."
Art. 36. O § 4º art. 169 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 4º Os recursos serão instruídos
de ofício, com certidão da decisão
recorrida; se interpostos verbalmente,
constará também da certidão o trecho
correspondente do boletim."
Art. 37. O art. 172 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 172. Sempre que houver
recurso fundado em contagem
errônea de votos, vícios de cédulas
ou de sobrecartas para votos em
separado, deverão as cédulas ser
conservadas em invólucro lacrado,
que acompanhará o recurso e
deverá ser rubricado pelo juiz
eleitoral, pelo recorrente e pelos
delegados de partido que o
desejarem."
Art. 38. O atual parágrafo único do
art. 174 passa a § 3º, acrescentados
ao referido artigo os seguintes §§ 1º e
2º:
"§ 1º Após fazer a declaração do
voto em branco e antes de ser
anunciado o seguinte, será apôsto na
cédula, no lugar correspondente á
indicação do voto, um breve sinal
indelével, além da rubrica do
presidente da turma.
§ 2º Não poderá ser iniciada a
apuração
dos
votos
da
urna
subseqüente, sob as penas do art.
345, sem que os votos em branco da
anterior estejam todos registrados pela
forma referida no § 1º."
Art. 39. É revogado o § 2º do
artigo 175, renumerados os atuais §§
3º e 4º para 2º e 3º.
Art. 40. É revogado o inciso V do
art. 176.
Art. 41. O inciso II, do artigo 177,
passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescentado ao referido
artigo o inciso V:
"II – se o eleitor escrever o
nome de um candidato e o número
correspondente a outro da mesma
legenda
ou
não
contar-se-á
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o voto para o candidato cujo nome foi
escrito.
V – se o eleitor assinalar uma
sigla partidária e escrever o nome ou o
número do candidato de outro partido
o voto será contada para o candidato
cujo nome ou número foi escrito".
Art. 42. O art. 134 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 181. Terminada a apuração,
a Junta remeterá ao Tribunal Regional,
no prazo de vinte e quatro horas, todos
os papéis eleitorais referentes eleições
estaduais ou federais, acompanhados
dos
documentos
referentes
a
apuração, juntamente com a ata geral
dos seus trabalhos, na qual serão
consignadas as votações apuradas
para cada legenda e candidato e os
votos não apurados, com a declaração
dos motivos por que o não foram.
§ 1º Essa remessa será feita em
invólucro fechado, lacrado e rubricado
pelos membros da Junta, delegados e
fiscais de Partido, por via postal ou sob
protocolo, conforme fôr mais rápida e
segura a chegada ao destino.
§ 2º Se a remessa dos papéis
eleitorais de que trata êste artigo não
se verificar no prazo nêle as
estabelecido, os membros da Junta
estarão
sujeitos
à
multa
correspondente à metade do saláriomínimo
regional
por
dia
de
retardamento.
§ 3º Decorridos quinze dias sem
que o Tribunal Regional tenha
recebido os papéis referidos neste
artigo ou comunicação de sua
expedição, determinará ao Corregedor
Regional ou Juiz Eleitoral mais
próximo que os faça apreender e
enviar imediatamente, transferindo-se
para
o
Tribunal
Regional
a
competência para decidir sôbre os
mesmos".
Art. 43 O parágrafo único do artigo
198 é substituído pelos seguintes
parágrafos:
"§
1º
Ocorrendo
motivos
relevantes expostos com a necessária
antecedência, o Tribunal Superior
poderá conceder prorrogação dêsse
prazo, uma só vez e por quinze dias.
§ 2º Se o Tribunal Regional não
terminar a apuração no prazo legal,
seus membros estarão sujeitos à multa
correspondente à metade do saláriomínimo
regional
por
dia
de
retardamento".
Art. 44. O parágrafo único do
artigo 200 é renumerado para 1º,
acrescentado ao referido artigo o
seguinte parágrafo:
"§ 2º O Tribunal Regional,
antes de aprovar o relatório da
Comissão Apuradora e, em três
dias improrogáveis, julgará as
impugnações e as reclamações não
providas pela Comissão Apuradora,
e se as deferir, voltará o relatório à
Comissão para que sejam feitas
as
alterações
resultantes
da
decisão".
Art. 45. E' acrescentado ao artigo
220, caput, o seguinte inciso:
"V – quando a seção eleitoral tiver
sido localizada com infração do
disposto nos §§ 4º e 5º do art. 135".
Art. 46. Revogado o inciso I, do
art. 221, os atuais incisos II, III e IV são
remunerados para I II e III.
Art. 47. São revogados os §§ 1º e
2º do art. 222.
Art. 48. O § 3º do art. 223 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 3º A nulidade de qualquer ato,
baseada em motivo de ordem

constitucional,
não
poderá
ser
conhecida em recurso interposto fora
de prazo. Perdido o prezo numa fase
própria só em outra que apresentar
poderá ser argüida.
Art. 40. São acrescentados ao
artigo 243 os seguintes parágrafos:
"§ 1º O ofendido por calúnia,
difamação ou injúria, sem prejuízo e
independentemente da ação penal
competente, poderá demandar, no
Juízo Cível a reparação do dano
moral, respondendo por êste o ofensor
e, solidàriamente, o partido político
dêste quando responsável por ação ou
omissão, e quem quer que, favorecido
pelo crime, haja de qualquer modo
contribuído para êle.
§ 2º No que couber, aplicar-se-ão
na reparação do dano moral, referido
no parágrafo anterior, os arts. 81 a 88
da Lei nº 4.117, de 27 de agôsto de
1962.
§ 3º E' assegurado o direito de
resposta e quem fôr injuriado,
difamado ou caluniado através da
imprensa,
rádio
televisão,
ou
altofalante, aplicando-se, no que
couber os arts. 90 e 96 da Lei nº
4.117, de 27 de agôsto de 1962".
Art. 50. O art. 250 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 25. Nas eleições gerais de
âmbito estadual ou nacional, as
estações
de
radiodifusão
e
televisão de qualquer potência,
inclusive as de propriedade da
União, Estados, Territórios ou
Municípios,
reservarão
nos
sessenta
dias
anteriores
à
antevéspera do pleito, duas horas
diárias para a propaganda eleitoral
gratuita, sendo uma delas à noite,
entre vinte e vinte e três horas,
conforme instruções, providências
e fiscalização da Justiça Eleitoral,
para o efetivo cumprimento do
preceituado neste artigo.
§ 1º Nas eleições de âmbito
municipal, as emissoras reservarão,
nos
trinta
dias
anteriores
à
antevéspera do pleito uma hora diária,
sendo trinta minutos à noite, entre
vinte e três horas, para a propaganda
gratuita.
§ 2º Desde que haja concordância
de todos os partidos e emissoras de
rádio e televisão, poderá ser adotado
qualquer outro critério na distribuição
dos horários, que deverá ser
prèviamente comunicado à Justiça
Eleitoral.
§ 3º O horário não utilizado por
qualquer partido será redistribuído aos
demais,
vedada
cessão
ou
transferência.
§ 4º As estações de rádio e
televisão ficam obrigadas a divulgar
gratuitamente comunicados da Justiça
Eleitoral até o Máximo de quinze
minutos, entre as dezoito e as vinte e
duas horas, nos trinta dias que
precederem ao pleito".
Art. 51. São acrescentados ao
artigo 256 os seguintes parágrafos:
"§ 1º No período da campanha
eleitoral,
independentemente
do
critério de prioridade os serviços
telefônicos, oficiais ou concedidos,
farão instalar, na sede dos diretórios
devidamente registrados, telefones
necessários, mediante requerimento
do respectivo presidente e pagamento
das taxas devidas.
§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral
baixará as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto no parágrafo
anterior, fixando as condições a serem
observadas".
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Art. 52. E' acrescentado ao artigo
266 o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Se o recorrente
se reportar a coação, fraude, uso de
meios de que trata o art. 237 ou
emprêgo de processo de propaganda
ou captação de sufrágios vedado por
lei, dependentes de prova a ser
determinada pelo Tribunal, bastar-lheá
indicar
os
meios
a
elas
conducentes".
Art. 53. O § 6º do art. 267 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 6º Findos os prazos a que se
referem os parágrafos anteriores, o juiz
eleitoral fará, dentro de quarenta e oito
horas, subir os autos ao Tribunal
Regional com a sua resposta e os
documentos em que se fundar, sujeito
à multa de dez por cento de saláriomínimo
regional
por
dia
de
retardamento salvo se entender de
reformar a sua decisão".
Art. 54. O art. 268 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 268. No Tribunal Regional
nenhuma alegação escrita ou nenhum
documento poderá ser oferecido por
qualquer das partes, salvo o disposto
no art. 270".
Art. 55. O art. 270 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 270. Se o recurso versar
sôbre coação fraude, uso de meios de
que trata o art. 237, ou emprêgo de
processo de propaganda ou captação
de
sufrágios
vedado
por
lei
dependente de prova indicada pelas
partes ao interpolou ao impugná-lo, o
relator no Tribunal Regional deferi-la-á
em vinte e quatro horas da conclusão,
realizando-se
ela
no
prazo
improrrogável de cinco dias.
§ 1º Admitir-se-ão como meios de
prova para apreciação pelo Tribunal as
justificações e as perícias processadas
perante o juiz eleitoral da zona, com
citação dos partidos que concorreram
ao pleito e do representante do
Ministério Público.
§ 2º Indeferindo o relator a prova,
serão os autos, à requerimento do
interessado, nas vinte e quatro horas
seguintes, presentes à primeira sessão
do Tribunal, que deliberará a respeito.
§ 3º Protocoladas as diligências
probatórias ou com a juntada das
justificações
ou
diligências,
a
Secretária do Tribunal abrirá, sem
demora, vista dos autos, por vinte e
quatro
horas
seguidamente
ao
recorrente e ao recorrido para dizerem
a respeito.
§ 4º Findo o prazo acima, serão
os autos conclusos ao relator".
Art. 56. O art. 345 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 345. Não cumprir a
autoridade judiciária, ou qualquer
funcionário dos órgãos da Justiça
Eleitoral, nos prazos legais, os deveres
impostos por êste Código, se a
infração não estiver sujeita a outra
penalidade:
Pena – pagamento de trinta a
noventa dias-multa".
Art. 57. O art. 367 passa a vigorar
com os seguintes parágrafos:
"§ 1º As multas aplicadas pelos
Tribunais
Eleitorais
serão
consideradas líquidas e certas, para
efeito de cobrança mediante executivo
fiscal, desde que inscritas em livro
próprio na Secretaria do Tribunal
competente.
§ 2º A multa pode ser
aumentada até dez vêzes, se o juiz,
ou Tribunal, considerar que em
virtude da situação econômica do
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infrator, é ineficaz, embora aplicada no
máximo.
§ 3º O alistando ou o eleitor, que
comprovar devidamente o seu estado de
pobreza, ficará isento do pagamento de
multa.
§ 4º Fica autorizado o Tesouro
Nacional a emitir selos, sob a designação
"Sêlo Eleitoral", destinados ao pagamento
de emolumentos, custas, despesas e
multas, tanto as administrativas como as
penais, devidas à Justiça Eleitoral.
§ 5º Os pagamentos de multas
poderão ser feitos através de guias de
recolhimento se a Justiça Eleitoral não
dispuser de sêlo eleitoral em quantidade
suficiente
para
atender
aos
interessados".
Art. 58. E' revogado o parágrafo
único do art. 374, e o caput do
mencionado artigo passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 374. Os membros dos tribunais
eleitorais, os juízes eleitorais e os
servidores públicos requisitados para os
órgãos da Justiça Eleitoral que, em
virtude de suas funções nos mencionados
órgãos, não tiverem as férias que lhes
couberem, poderão gozá-las no ano
seguinte, acumuladas ou não".
Disposições Transitórias
Art. 59. Não se aplicará a multa a
que se refere o art. 8º do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965) a
quem se alistar até o dia 31 de março de
1967.
Art. 60. O prazo para a entrada em
Cartório do requerimento de registro de
candidato a cargo eletiva, nas eleições
que se realizarem em 1966 terminará,
improrrogàvelmente, às dezoito (18)
horas do 30º (trigêsimo) dia anterior à
data marcada para a realização das
mesmas.
Art. 61. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
dsposições em contrário.
Brasília, de abril de 1966.
MENSAGEM
Nº 100, DE 1966
(Nº 215-66, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado FederaI:
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, no uso das
atribuições que me conferem os arts.
70, § 1º e 87, II, da Constituição
Federal,
resolvir negar sanção ao
Projeto de Lei da Câmara nº 2.561-65
(no Senado nº 59-64); que reduz o
Prazo para aquisição da nacionalidade
brasileira ao natural de País fronteiriço
e
dá
outras
providências,
por
considerá-lo contrario ao interêsse
público, em face das razões que passo
a expor:
1. Não se afigura conveniente
reduzir-se para dois anos o prazo de
residência do estrangeiro no Brasil,
pelo fato de hiver sido ou ainda ser
empregado
de
pessoa
jurídica
brasileira
no
exterior.
Nenhuma
semelhança existe, para que se
dispense tratamento igual, entre a
situação do empregado em missão
diplomática em repartição ao consular
do Brasil no exterior, como previsto na
lei atual, e do empregado de pessoa
juridica brasileira no exterior, uma vez
que aquêle presta
serviços ao
Brasil, ao passo que este, o faz a
particulares.
2.
Também,
não
parece
aconselhável a redução do prazo de
residência,
no
Brasil,
para
os
estrangeiros
naturais
de
países
fronteiriços.
Em
primeiro
lugar,
porque há países que, apesar de
limítrofes com o Brasil, reduzido
intercâmbio comercial e cultural
mantém conosco. Em segundo lugar,
porque importa estabelecer dis-
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criminação entre os naturais de outros
países do continente, que, embora não
sejam lindeiros com o Brasil, entretém
conosco intimas relações culturais e
comerciais.
3. Por fim, merece ressaltado que
o Govêrno pretende enviar ao
Congresso Nacional, dentro em breve,
o projeto de Estatuto do Estrangeiro,
no qual a aquisição, a perda e
reaquisição
da
nacionalidade
brasileira ficam sujeitas a nova
regulamentação,
não
convindo,
portanto,
alterações
parciais
à
legislação em vigor.
São estas as razões que me levaram
a negar sanção ao projeto em causa, as
quais ora submeto à elevada apreciação
dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, em 4 de maio de 1966. – H.
Castello Branco.

23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de
1961, tenho a honra de submeter á
aprovação de Vossas Excelências a
designação que desejo fazer do Senhor
Alfredo Teixeira Valladão, ocupante de
cargo de Ministro de Segunda Classe, da
carreira de Diplomata, do Quadro de
Pessoal, Parte Permanente, do Ministério
das Reações Exteriores para, exercer a
função de Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República Popular da
Polônia.
Os méritos do Senhor Alfredo
Teixeira Valladão, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 11 de maio de 1966. –
Humberto de Alencar Casteilo Branco.

O PROJETO VETADO

MINISTRO ALFREDO TEIXEIRA
VALLADÃO

Reduz o prazo para aquisição da
nacionalidade brasileira ao natural de país
fronteiriço, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 818, de
18 de setembro de 1949, que regula a
aquisição, a perda e a reaquisição da
nacionalidade, e a perda dos direitos
políticos, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 9º O prazo de residência, fixada
na art. 9º, nº II, será reduzido, quando o
naturalizando preencher qualquer das
seguintes condições:
I – ter filho ou cônjuge brasileiro;
II – ser filho de brasileiro ou
brasileira;
III – recomendar-se por sua
capacidade profissional, cientifica, ou
artística;
IV – ser agricultor ou trabalhador
especializado
em
qualquer
setor
industrial;
V – ter prestado ou poder prestar
serviços relevantes ao Brasil, a juizo do
Govêrno;
VI – ser ou ter sido empregado em
missão diplomática ou repartição consular
do Brasil, bem como de pessoa jurídica
brasileira no exterior, e contar dez anos
contínuos de bons serviços;
VII – ser natural de país fronteiriço
ao Brasil;
VIII – ter, no Brasil, bem imóvel, do
valor mínimo de Cr$ 2.000.000 (dois
milhões de cruzeiros), ser agricultor ou
industrial que disponha de fundos de igual
valor, ou possuir quota integralizada de
montante, pelo menos, idêntico, em
sociedade comercial ou civil destinada,
principal
e
permanentemente,
ao
exercício da indústria ou da agricultura.
Parágrafo único. A residência será
de 1 (um) ano, no caso do nº II; de 2
(dois) anos, nos casos dos ns. I, VI e VII,
e de 3 (três) anos, nos demais".
Art. 2º O item VI do § 1º do artigo 10,
da Lei nº 818, de 18 de setembro de
1949, alterada pela Lei número 3.192, de
4 de julho de 1957, passa a vigorar com a
seguinte redeção:
"VI – certidões ou atestados que
provem, quando fôr o caso, as condições
do art. 9º, ns. I a VIII".
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
À Comissão Mista incumbida de
relatar o veto.
MENSAGEM
Nº 101, DE 1966
(Nº 229, DE 1966, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal:
De acôrdo com o preceito constitucional
e nos têrmos dos artigos 22 e

CURRICULUM VITAE

O Ministro Alfredo Teixeira Valladão
em Varginha, Estado de Minas Gerais,
em 9 de junho de 1917.
2. Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito da
Universidade do Brasil; membro da
Sociedade
Brasileira
de
Direito
internacional;
membro
efetivo
da
Sociedade
Brasileira
de
Direito
Aeronautico.
3. Ingressou no Ministério das
Relações Exteriores como Cônsul de
Terceira Classe, por concurso, em 25 de
maio de 1942; promovido a Cônsul de
Segunda Classe, por merecimento em 10
de dezembro de 1945; promovido a
Primeiro Secretário, por merecimento, em
16 de dezembro de 1953; Conselheiro em
2 de setembro de 1958; promovido a
Ministro de Segunda Classe, por
merecimento, em 6 de outubro de 1959.
4.
Durante
sua
carreira
desenpenhou as seguintes funções no
exterior: Cônsul em Beirute; Cônsul
em Paramaribo; Cônsul em Montreal;
Segundo Secretário removido para a
Delegação do Brasil em Genebra;
Cônsul-Adjunto
da
Brasil
em
Montreal; Cônsul-Geral do Brasil em
Genebra;
Ministro-Conselheiro
do
Brasil em Genebra.
5. Além dessas funções exerceu as
seguintes
missões
e
comissões:
Encarregado
do
Consulado
em
Paramaribo em 1945; Encarregado do
Consulado-Geral em Montreal em 1949;
Assessor Técnico, representante do
Brasil, na I Assembléia-Geral da
Organizacão Internacional da Aviação
Civil, em Montreal em 1948; Assessor do
representante do Ministério das Relações
Exteriores na Comissão Especial para o
Estudo da posição do Brasil à VI Reunião
das Partes Contratantes do Acôrdo Geral
sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio, em
Genebra em 1951; Representante do
Ministério das Relações Exteriores, na
Comissão
Mista
Brasil-Alemanha,
encarregada de acompanhar e facilitar a
execução do Ajuste Comercial entre o
Brasil e a República Federal da Alemanha
em 1952; Representante do Ministério
das Relacões Exteriores na execução do
Ajuste Comercial Brasil-Portugal em
1952; Representante do Ministério das
Relacões Exteriores na execução do
Ajuste Comercial Brasil-Itália em 1952;
Representante
do
Ministério
das
Relações Exteriores na Comissão Mista
Brasil-Tchecoslováquia, encarregada de
acompanhar e facilitar a execução do
ajuste comercial Brasil-Tchecoslováquia
em 1952; delegado do Brasil à Comissão
"ad hoc" para a Agenda e Assuntos
Internacionais do Acôrdo Geral de Tarifas
Aduaneiras e Comerciais, em Genebra,
em 1952; delegado do Brasil à VII
Reunião da Parte Contratante do
Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comercial, também em Genebra. em
1952; representante do Itamarati na
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Comissão Encarregada de projetar a
reforma dos Escritórios de Propaganda e
Expansão Comercial do Brasil, em 1953;
presidente da Comissão encarregada de
elaborar o anteprojeto de atualização e
modificação da regulamento relativo a
despacho
consular
de
aeronaves
comerciais, em 1953; assessor da
Delegação do Brasil, para negociar com a
Alemanha, em Bonn, a renovação do
ajuste comercial e os têrmos do nôvo
ajuste de pagamento, em 1953; secretário
executivo da Comissão Consultiva de
Acôrdos Comercais, em 1953; delegado à
VIII assembléia da Organização da
Aviação Civil Internacional (O. A. C. I.), na
Inglaterra, em 1953; delegado no Brasil
na VIII Reunião das Partes Contratantes
do Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras
e Comércio, em Genebra, em 1953;
encarregado da Delegação junto ao
Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho, em 1953;
delegado do Brasil à Segunda Sessão da
Conferência Internacional do Estanho, em
Genebra,
em
1953;
delegado
Governamental à 123ª Sessão do
Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho, em Genebra,
em 1953; Encarregado da Delegação em
Genebra, em 1953; delegado do Brasil à
Comissão Consutiva do Alto Comissário
das Nações Unidas para Refugiados, em
Genebra, em 1953; Encarregado da
Delegação em Genebra, em 1954;
observador do Brasil na Conferência em
Genebra sôbre problemas asiáticos, em
1954; observador do Brasil na XVIIIª
Sessão do Conselho Econômico e SociaI
das Nações Unidas, em Genebra, em
1954; delegado do Brasil à Comissão "ad
hoc" para a Agenda e Assuntos
intersessionais do Acôrdo Geral de
Tarifas Aduaneiras e Comércio, em
Genebra, em 1954; Encarregado da
Delegação em Genebra, de 4 de agôsto
de 1954 a 8 de outubro de 1954;
Observador do Brasil na IX Assembléia
Plenária da Federação Mundial das
Associações para as Nações Unidas, em
Genebra,
em
1954;
delegado
governamental à V Sessão da Comissão
do Ferro e Aço da Organização
Internacional do Trabalho, em Genebra,
em 1954: delegado do Brasil na IX
Reunião das Altas Partes Contratantes do
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e
Comércio, em Genebra, em 1954;
delegado do Brasil a Comissão "ad hoc"
para a Agenda e Assuntos Intersessionais
do Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio, em Genebra, em 1954;
delegado do Brasil à Reunião do Comitê
Consultivo do Alto Comissário das
Nações Unidas para os Refugiados, em
Genebra, em 1954; Encarregado da
Delegação em Genebra de 6 de
dezembro de 1954 a 27 de abril de 1955;
Observador do Brasil na X Sessão da
Comissão Econômica para a Europa, em
Genebra, em 1955: Observedor do Brasil
na 11ª Sessão da Comissão dos Direitos
do Homem, em Genebra, em 1955;
Delegado do Brasil ao 2º Congresso da
Organização Meteorológica Mundial, em
Genebra, em 1955; Chefe da Delegação
do Brasil à 2ª Sessão do Conselho do
Comitê Intergovernamental para as
Migrações Européias, em Genebra, em
1955; Delegado Suplente do Brasil na I
Sessão do Comitê Executivo do Fundo de
Emergência das Nações Unidas para os
Refugiados, em Genebra em 1955:
Observador do Brasil na 129ª Sessão do
Conselho de Administração da Repartição
Internacional do Trabalho, em Genebra,
em 1955; Conselheiro Técnico do Brasil
na
38ª
Sessão
da
Conferência
Internacional
do
Trabalho,
em
Genebra, em 1955; Observado do
Brasil na XX Sessão do Conselho
Econômico e Social das Nações
Unidas, em Genebra, em 1955;
Assessor da Delegação do Brasil à
Conferência sôbre a utilização de
energia atômica para fins pacíficos,
em Genebra, em 1955; Delegado do
Brasil nas reuniões do Comitê "ad
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hoc"
para
a
Agenda
e
Assuntos
Intersessionais do Acôrdo Geral de Tarifas
Aduaneiras e do Comércio, em Genebra, em
1955; Delegado do Brasil na 2ª Reunião do
Grupo de Trabalho do Acôrdo Geral de
Tarifas Aduaneiras e do Comércio, para os
problemas do comércio internacional dos
produtos de base, em Genebra, em 1955;
Delegado Suplente do Brasil na 3ª Sessão do
Conselho do Comitê Intergovernamental para
as Migrações Européias, em Genebra, em
1955; Delegado do Brasil na X Sessão das
Partes Contratantes do Acôrdo Geral de
Tarifas Aduaneiras e do Comércio, em
Genebra, em 1955; Delegado do Brasil na 2ª
Sessão da Comissão Consultiva Permanente
para o Comércio Internacional de Produtos
de Base do Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas, em Genebra, em 1955;
Observador do Brasil na Conferência das
Partes Contratantes ao Acôrdo Geral de
Tarifas Aduaneiras e Comércio sôbre
negociações tarifárias, em Genebra, em
1956; Delegado Suplente do Brasil na IV
Sessão do Comitê Executivo e do Conselho
do
Comitê
Intergovernamental
para
Migrações Européias, em Genebra, em 1956;
Delegado do Brasil no Comitê "ad hoc" para
a Agenda e Assuntos Intersessionais do
Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio, em Genebra, em 1956; Assessor
da Delegação do Brasil à XXI Sessão do
Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas, em 1956; Conselheiro Técnico da
Delegação do Brasil na XXXIX Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho,
realizada em Genebra, em 1956; Assessor
da Delegação do Brasil na XXII Sessão do
Conselho
Econômico
e
Social
da
Organização das Nações Unidas, realizada
em Genebra, em 1956; Delegado do Brasil
à XI Reunião das Altas Partes Contratantes
do Acôrdo Geral sôbre Tarifas e Comércio,
em Genebra, em 1956; Delegado Suplente
do Brasil na V Reunião de Conselho e do
Comitê
Executivo
do
Comitê
Intergovernamental
de
Migrações
Européias, em Genebra, em 1956;
Delegado do Brasil no Comitê "ad hoc" para
a Agenda e Assuntos Intersessionais do
Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio,
em Genebra,
em 1956;
Encarregado da Delegação em Genebra, de
8 de julho de 1956 a 13 de agôsto de 1956;
de 24 de outubro de 1956 a 31 de
dezembro de 1956; de 25 de outubro de
1956 a 14 de julho de 1957; Delegado do
Brasil na IV Sessão da Comissão
Consultiva para o Comércio Internacional
de Produtos de Base do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, em
Genebra, em 1956; Delegado do Brasil no
Grupo de Trabalho encarregado de rever as
atividades do Comitê Intergovernamental
para as Migrações Européias, em Genebra,
em 1957; Delegado Suplente na IV Sessão
e Delegado na VI Sessão do Conselho do
Comitê Intergovernamental das Migrações
Européias, em 1957; Delegado Suplente na
XL Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho, em Genebra, em 1957; Assessor
da Delegação do Brasil na XXIV Sessão do
Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas, em Genebra, em 1957; Delegado
Suplente do Brasil na V Sessão das
Partes Contratantes do Acôrdo Geral de
Tarifas Aduaneiras e Comércio, em
Genebra, em 1957; Delegado do Brasil na
XII Sessão das Partes Contratantes do
Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio, em Genebra, em 1957;
Delegado à VII Reunião do Conselho
Deliberativo do Comitê Intergovernamental
para as Migrações Européias, em
Genebra
em
1957;
Delegado
no
Comitê de Negociações Tarifárias com o
Brasil do Acôrdo Geral de Tarifas,
Aduaneiras e Comércio, em Genebra, em
1957; Representante do Brasil na
Comissão do Tratado de Roma e
observador nas reuniões dos membros da
Comunidade
Econômica
Européia
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em Genebra, em 1958; Delegado do Brasil às
negociações tarifárias brasileiras no Acôrdo
Geral de Tarifas Aduareiras e Comércio, em
Genebra, em 1953; Representante do Brasil
na reunião do Comitê Intersessional do
GATT, em Genebra, em 1958; Representante
substituto do Brasil no Conselho de
Administração da Repartição Internacional
do Trabalho; Assessor da Delegação do
Brasil à XXVI Sessão do Conselho
Econômico e Social da Organização das
Nações Unidas, em Nova York, em 1958;
Delegado do Brasil à VI Sessão da Comissão
Consultiva Permanente para o Comércio
Internacional dos Produtos de Base, em
Nova York, em 1953; Chefe do Gabinete do
Ministro de Estado Francisco Negrão de Lima
em 1958; Delegado do Brasil à XIII Sessão
das Partes Contratantes do Acôrdo Geral de
Tarifas Aduaneiras e Comércio, em Genebra,
em 1953; Delegado do Brasil à VII Sessão do
Conselho
Deliberativo
do
Comitê
Intergovernamental para as Migrações
Européias (CIME), em Genebra, em 1958;
Delegado do Brasil à XIV Sessão das Partes
Contratantes do GATT, em Genebra, em
1959; Delegado Suplente na V Reunião de
Conculta dos Ministros das Relações
Exteriores dos Estados Americanos, em
1959; Chefe do Gabinete do Ministro de
Estado Horácio Lafer, em 1959; Chefe do
Serviço de Relações com o Congresso
Nacional, em 1959; Membro do Grupo de
Trabalho para o Estudo do Sistema de
Formação e Aperfeiçoamento do Diplomata
..........
(GAD),
em
1960;
Delegado
Permanente do Brasil no Conselho das
Partes Contratantes do Acôrdo Geral sôbre
Tarifas Aduaneiras e Comércio, em
Genebra, em 1960; Delegado substituto na
XLV Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho, em Genebra, em 1961;
Subchefe da Delegação que representou o
Brasil no 2º período de Sessões da II
Conferência das Nações Unidas sôbre
açúcar, em Genebra, em 1961; Chefe da
Delegação do Brasil à Conferência
Internacional do Trigo, em Genebra, em
1962; Subchefe da Delegação Brasileira à
XIX Sessão do Comitê Executivo e à XVI
Sessão
do
Conselho
do
Comitê
Intergovernamental para as Migrações
Européias (CIME), em 1962; Delegado à
XXXIV Sessão do Conselho; Econômico e
Social das Nações Unidas, em Genebra,
em 1962; Delegado do Brasil na Reunião de
Nível Ministerial do Acôrdo Geral sôbre
Tarifas Aduaneiras e Comércio, em 1963;
Delegado do Brasil na Conferência
Negociadora do Convênio Internacional do
Cacau, em Genebra, em 1963; Delegado à II
Sessão do Comitê Preparatório da
Conferência das Nações Unidas sôbre
Comércio e Desenvolvimento; Chefe da
Delegação que representou o Brasil na
XXI Sessão das Partes Contratartes do
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (GATT), em Genebra, em
1964; Subchefe da Delegação à Sessão
Extraordinária das Partes Contratantes
do
Acôrdo
Geral
sôbre
Tarifas
Aduaneiras e Comércio (GATT), e às
reuniões do Comitê de Negociações
Comerciais, do Comitê do Balanço e do
Comitê de Ação que antecederam a
referida Sessão Extraordinária e à
abertura
da
sexta
Rodada
de
Negociações Comerciais do GATT, em
Genebra, em 1964; Delegado Suplente à
XIX Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas, em 1964; Subchefe da
Delegação à XXII Sessão Anual das
Partes Contratantes do Acôrdo Geral
sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATT), em 1965; Delegado Suplente à
XX Assembléia da Organização das
Nações e Unidas, em 1965.
6. Dos assentamentos pessoais do
Ministro Alfredo Teixeira Valladão verifica-se
que:
a) não consta dêles qualquer nota que o
desabone;

b) foi êle diversas vêzes elogiado
pelo desempenho dado às suas missões
e comissões;
c) é casado com a senhora Anna
Maria da Gama e Abreu Valladão.
7. O Ministro Alfredo Teixeira
Valladão, que exerce presentemente a
função
de
Ministro-Conselheiro
da
Delegação do Brasil em Genebra, é
indicado para exercer a função de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República Popular da
Polônia.
Secretaria de Estado,... de ... de
1966. – Jorge A. de Seixas Corrêa,.
Chefe da Divisão do Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores.
OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 95, DE 1966
(Nº 3.538-B-66, NA ORIGEM)
Autorisa o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.000 (um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros
para atender a despesas com a
manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (hum bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a manutenção dos
serviços afetos à segurança do tráfego
aéreo.
Art. 2º O crédito especial de que
trata êste Lei será registrado pelo
Tribunal de Contas da União e
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 96, DE 1966
(Nº 3.556-B-66, NA ORIGEM)
Altera o Quadro de Pessoal do
Tribunal Marítimo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de
Pessoal – Permanente – do Tribunal
Marítimo, 1. (um) cargo de provimentos
em comissão, símbolo 2-C – Direção
Superior
–
de
Diretor-Geral
da
Secretaria, e 4 (quatro) cargos, também
de provimento em comissão, símbolo 5-C
– Direção Intermediária – de Diretor de
Divisão.
Art. 2º O provimento dos cargos
em comissão, de que trata o artigo
anterior, da competência do Presidente
da República, na forma do art. 6º da Lei
nº 2.674, de 8 de dezembro de 1955,
fica condicionado à supressão dos
cargos de igual denominação existentes
na Parte Suplementar do Tribunal
Marítimo,
assegurando-se
aos
ocupantes efetivos, enquanto estiverem
em exercício nestes cargos extintos, os
vencimentos dos símbolos dos cargos
em comissão correspondentes da Parte
Permanente.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 1966
(Nº 3.559-B-66, NA ORIGEM)
Autoriza a abertura pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas do crédito especial
de Cr$ 2.000.000.000 (dois bilhões de
cruzeiros) para atender às despesas com
obras de emergência na Nova Adutora do
Guandu, no Estado da Guanabara.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, em favor do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, o crédito
especial de Cr$ 2.000.000.000 (dois bilhões
de cruzeiros), para atender às despesas com
obras de emergência na Nova Adutora do
Guandu, no Estado da Guanabara.
Art. 2º O crédito de que trata a presente
Lei será aplicado mediante convênio a ser
celebrado entre o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento e a CEDAG –
Companhia Estadual de Águas – Guanabara.
Art. 3º A CEDAG indenizará o Tesouro
Nacional na forma a ser prevista no convênio
referido no art. 2º.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 1966
(Nº 3.560-B-66, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Superior Tribunal Militar –
o crédito especial de Cr$ 90.000.000
(noventa milhões de cruzeiros), para
aquisição de novas viaturas destinada, ao
serviço daquela Egrégia Côrte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo autorizado
a abrir ao Poder Judiciário – Superior
Tribunal Militar – o crédito especial de Cr$
90.000.000 (noventa milhões de cruzeiros)
para aquisição de 9 (nove) viaturas
destinadas ao serviço de transporte dos
Senhores Ministros e ao serviço de
comunicação dêsse Tribunal.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 99, DE 1966
(Nº 3.562-B-66, NA ORIGEM)
Estende a praças licenciadas, nas
condições que especifica, o disposto no
parágrafo único do art. 20 da Lei nº 3.765, de
4 de maio de 1960.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As ex-praças da Marinha
licenciadas do Serviço Ativo, em decorrência
de atos de indisciplina ocorridos em praço de
1964, e que contavam na data do
licenciamento mais de 10 (dez) anos de
serviço, aplicam-se as disposições do
parágrafo único do art. 20 da Lei número
3.765, de 4 de maio de 1960.
§ 1º Os benefícios desta lei são devidos
a partir da data do licenciamento.
§ 2º O Ministério da Marinha fará
publicar no Diário Oficial, dentro de 30 dias, a
relação das praças de que trata esta lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetos do Executivo
e de Finanças.
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Onde se lê:
Recapitulação

(Nº 3.563-B, NA ORIGEM)

Despesa Fixa ................................................................
Despesa Variável ..........................................................
Leia-se:

Altera sem aumento de despesa, distribuição, de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de
10 de dezembro de 1965

Recapitulação
Despesa Fixa ................................................................
Despesa Variável ..........................................................

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica retificada a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965, que estima a Receita e
fixa a Despesa da União, para o exercício financeiro de 1966 na forma abaixo:
Anexo 4.00.00 – Poder Executivo
Subanexo 4.01.01 – Presidência da República (Órgãos Dependentes)

3.1.2.0 – Material de Consumo
7) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
3.1.3.0 – Serviço de Terceiros
7) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
3.1.4.0 – Encargos Diversos
6) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
Leia-se:
3.1.1.0 – Pessoal
3.1.1.1 – Pessoal Civil
6) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
3.1.2.0 – Material de Consumo
7) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
3.1.3.0 – Serviços de Terceiros
7) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
3.1.4.0 – Encargos Diversos
6) Grupo de Trabalho de Brasília ...................
4.06.00 –
4.06.05 –
3.2.0.0 –
3.2.1.0 –

Ministério da Educação e Cultura
Conselho Nacional de Serviço Social
Transferências Correntes
Subvenções Sociais

Onde se lê:
1) Subvenções Ordinárias, conforme discriminação no
Adendo "A" ................................................................. V
2) Subvenções Extraordinários conforme discriminação
no Adendo "B" ............................................................ V

4.06.00 –
4.06.17 –
3.0.0.0 –
3.1.0.0 –
3.1.4.0 –
12. 00 –

938.970
43.827.531
44.766.501

Ministério da Educação e Cultura
Diretoria do Ensino Superior (Órgãos Dependentes)
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargo Diversos
Encargos Diversos em Geral, a conta de fundos especiais:

Onde se lê:
W-06 – Universidade de Goiás

3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.1.0.0 – Despesas de Custeio
Onde se lê:
3.1.1.0 – Pessoal
3.1.1.1 – Pessoal Civil
6) Grupo de Trabalho de Brasília ...................

938.970
43.807.531
44.746.501

110.890 F
158.000 V

268.890

50.000 V

50.000

2.000.000 V

2.000.000

100.000 V
2.418.890

100.000
2.418.890

1) Escola de Brasília ..................................
–
Suprima-se:
Onde se lê:
V – 3.195.00 – 3.198.800 – 3.448.590
Leia-se:
V – 3.175.000 – 3.178.800 – 3.428.590

20.000

Onde se lê:
127.364.405
Leia-se:
127.344.405
Onde se lê:
171.454.960
Leia-se:
171.434.960
Onde se lê:

150.890
880.000 V

1.038.890

50.000 V

50.000

1.230.000 V

1.230.000

100.000 V
2.418.890

100.000
2.418.890

Recapitulação:
Despesa Fixa ....................................................................
Despesa Variável ..............................................................
Leia-se:
Recapitulação:
Despesa Fixa ....................................................................
Despesa Variável ..............................................................
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
(Demonstração da Despesa por Unidades)

15.879 400
18.092.200

33.971.600

Leia-se:
1) Subvenções Ordinárias, conforme discriminação no
Adendo "B" .................................................................
5.879.400
2) Subvenções Extraordinárias conforme discriminação
no Adendo "C".............................................................
16.730.200
3) Diversos (adiante do Adendo "C") ..............................
940.000 V 17.670.200
4) Para atender as entidades não contempladas na
discriminação orçamentária (§ 2º, art. 4º, da Lei nº
1.493, de 13 de dezembro de 1951) ..........................
422.000
33.971.600
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
4.06.16 – Diretoria do Ensino Superior
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.2.0 – Serviços em Regime de Programação Especial
Y-05 – Fundo Naeiona; do Ensino Superior.
5) Contribuições para encargos de manutenção e excepcionalmente, para obras de
estabelecimentos isolados de ensino superior, conforme discriminação do Adendo "K".
Onde se lê:..........................................................
285.400
Leia-se:................................................................
305.400
Onde se lê:..........................................................
11.332.800 – 11.332.800
Leia-se: ...............................................................
11.352.800 – 11.352.800
Onde se lê: .........................................................
11.335.780 –
Leia-se: ...............................................................
11.355.780
Onde se lê: .........................................................
14.856.423
Leia-se: ...............................................................
14.876.423
Onde se lê: .........................................................
44.746.501
Leia-se: ...............................................................
44.766.501

446.633
17.008.327
171.454.960

446.633
170.988.327

Onde se lê:
4.06.16 – Diretoria
do
Ensino
Superior ..............................

29.890.078

14.856.423

44.746.501

Leia-se:
4.06.17 – Diretoria
do
Ensino
Superior
(órgãos
Dependentes) .....................

127.364.405

44.090.555

171.454.960

Onde se lê:
Total ..............................................

329.521.036

127.910.527

457.431.563

127.930.527

457.431.563

Leia-se:
Total ..............................................
329.501.036
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
Adendo "B" – Subvenções Ordinárias Bahia
(pg. 396)

Inclua-se:
Itabuna (nome de município; imediatamente após a entidade "Escola e
Gabinete Dentário Maçônico da cidade de Itaberaba") .................................
Vitória da Conquista:
Onde se lê:
Centro, de Assistência Social de Nossa Senhora das Vitorias, sendo de
Cr$ 12.300.000 para a sua Escola de Menores ............................................

14.600

Leia-se:
Centro de Assistência Social de Mossa Senhora das Vitorias ......................
Escola de Menores a cargo do Centro de Assistência Social de Vitória da
Conquista ......................................................................................................

12.300

2.300
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Guanabara
Onde se lê:
Sociedade Propagadora de Belas Artes (Liceu,de Artes e Ofícios) .........
Leia-se:
Sociedade Brasileira de Bela Artes ............................................
Sociedade Propagadora de Belas Artes, (Liceu de Artes e Ofícios) ........

18.000

(N° 3.587-B-66, NA ORIGEM)

5.000
13.000

Modifica os arts. 1º e 3º da Lei nº
4.874, de 2 de dezembro de 1965, que
"autoriza a doação, do Hospital Evangélico
da Bahia, de um lote de terreno".

Paraná
Clevelândia
Onde se lê:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Clevelândia .......
Leia-se:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Clevelândia .......

3.600
3.620

Rio Grande do Sul
Onde se lê:
Salvador do Sul
Obra Social Paroquial São Pedro .............................................................
São Pedro do Sul
Obra Social Paroquial S. Pedro do Sul .....................................................
Leia-se:
Salvador do Sul
Obra Social Paroquial São Pedro .............................................................
Santa Catarina
Inclua-se:
Pág. 482 – Ouro (nome de Município; imediatamente após a entidade
"Instituto São José no município de Orleães)

1.600
1.000

2.600

Adendo "I" – Diretoria do Ensino Industrial
I-27 – Sergipe
: Onde se lê:
10) Artezanato de Malhador, a cargo da ASPM .......................................
Leia-se:
10) Artezanato de Malhador a cargo do CSSJ – Aracaju .........................

4.000
4.000

Adendo "K" – Diretoria do Ensino Superior
K-10 – Goiás
Inclua-se:
Escola de Serviço Social ..........................................................................
Onde se lê: ................................................................................................
Leia-se: .....................................................................................................

20.000
285.400
305.400

4.10.00 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores Adendo "A"
Paraná
Onde se lê:
Lar da Menina de Capinzal .......................................................................
Paróquia de S. Paulo Apóstolo, de Capinzal ............................................
Exclua-se:
Onde se lê: ................................................................................................
Leia-se: .....................................................................................................

4.000
4.000
379.000
371.000

Santa Catarina
Inclua-se:
Lar da Menina de Capinzal .......................................................................
Paróquia de S. Paulo Apóstolo, de Capinzal ............................................
Onde se Lê: ..............................................................................................
Leia-se: .....................................................................................................

4.000
4.000
338.000
346.000

Sergipe
Onde se lê:
Paróquia de Nossa Senhora de Lurdes, da Ação Social CatóIica, em
Aracaju ......................................................................................................
Leia-se:
Ação Social, da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes – Aracaju ........
Onde se lê:
Serviço Social, da Paróquia de Frei Paulo ...............................................
Leia-se:
Serviço de Assistência Social Paroquial de Frei Paulo ............................

2.000
2.000
4.000
4.000

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passam a ter a seguinte
redeção os arts. 1º e 3º da Lei número
4.874 de 2 de dezembro de 1965, que
autoriza a dotação, ao Hospital Evangélico
da Bahia, de um lote de terreno:
"Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a doar ao Hospital Evangélico
da Bahia, entidade assistencial de fins
filantrópicos, regularmenete inscrita no
Conselho Nacional de Serviço Social, uma
área de terreno com 17.992,50 m2
(dezessete mil novecentos e noventa e dois
metros
e
cinqüenta
centimetros
quadrados), desmembrada da área maior
de 125.258,06 m2 (cento e vinte e cinco mil
duzentos e cinqüenta e oito metros e seis
centímetros quadrado), adquirida pela
União a Associação da Companhia de
Santa Ursula, na Vila Santa Angela, antiga
Quinta da Ondina, Estrada de São Lázaro,
na Cidade de Salvador, Estado da Bahia".
"Art. 3º A área doada terá os limites
abaixo indicados, partindo do seguinte
caminhamento de referência: alinhamento
definido pelo cruzamento da direção do muro
de alvenaria de pedra, esquerdo, de
propriedade do CRINEP, na Av. Presidente
Vargas, com o meio-fio da rua, com
comprimento de 31,00 m (trinta e um metros)
e azimute de 34º 26' N. M. (trinta e quatro
graus vinte minutos norte magnético); a partir
daí, alinhamento com 1,30 m (um metro e
trinta centímetro) e rumo de 6º 10' NE (seis
graus e dez minutos nordeste); a partir daí,
alinhamento com 3,70m (três metros e
setenta centímetros e rumo de 32º 30' NW
(trinta e dois graus e trinta minutos noroeste).
O extremo dêsse terceiro alinhamento
constitui o marco inicial do caminhamento
limitrofe do terreno.
Divisória Sul – Com terrenos de
quem de direito.
Partindo do marco inicial, extremo do
terceiro alinhamento atrás definido, um
alinhamento de 91,29 m (noventa e um
metros e vinte e nove centímetros) e rumo
de 32º 30' NW (trinta e dois graus e trinta
minutos noroeste), correspondente a uma
cêrca existente.
Divisória Oeste – Com terrenos do
"Loteamento Jardim Atlântida".
A partir do extremo do alinhamento
anterior, um alinhamento com 19,28m
(dezenove metros e vinte e oito centimetros)
e rumo de 64º 20' NE (sessenta e quatro
graus e vinte minutos nordeste); a partir dai,
alinhamento com 29,67m (vinte e nove
metros e sessenta e sete centímetro) e rumo
de 36º 30' NE (trinta e seis graus e trinta
minutos nordeste); a partir dai, alinhamento
com 54,54m (cinqüenta e quatro metros e
cinqüenta e quatro centímetros) e rumo 17º
10' NE (dezessete graus e dez minutos
nordeste); a partir dai, alinhamento com
79,70m (setenta e nove metros e setenta
centmetro) e rumo de 10º 34' NE (dez graus
e trinta e quatro minutos nordeste).
Divisória Norte – Com terrenos do
CRINEP (remanescentes.
A partir do extremo do alinhamento
anterior, um alinhamento com 71,47m
(setenta e um metros e quarenta e sete
centímetros) e rumo de 80º 32' SE (oitenta
graus e trinta e doi minutos sudeste).
Divisória Este
– Com terrenos
remanescentes do CRINEP.
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A partir do extremo do alinhamento
anterior, um arco de círculo correspondente ao
raio de 54,50m (cinqüenta e quatro metros e
cinqüenta centímetros) e ângulo central de 14º
30' (quatorze graus e trinta minutos); a partir
dai, um alinhamento tangente de 15,17m
(quinze metros e dezessete centimetros) e
rumo de 17º 57' SW (dezessete graus e
cinqüenta e sete minutos sudoeste); a partir
daí, um arco de círculo correspondente ao raio
de 66,00m (sessenta e seis metros) a ângulo
central de 29º 30' (vinte e nove graus e trinta
minutos); a partir daí, uma tangente com
48,12m (quarenta e oito metros e doze
centimetros) e rumo de 11º 54' SE (onze graus
e cinqüenta e quatro minutos sudeste); a partir
daí, um arco de círculo correspondente ao raio
de 20,50 metros (vinte metros e cinqüenta
centímetros) e ângulo central de 56º 30'
(cinqüenta e seis graus e trinta minutos); a
partir daí, uma tangente com 7,56m (sete
metros e cinqüenta e seis centimetros) e rumo
de 44º 46' SW (quarenta e quatro graus e
quarenta e seis minutos sudoeste); a partir daí,
um arco de circulo de raio igual a 60,50m
(sessenta metros e cinqüenta centimetros) e
ângulo central de 33º 00' (trinta e três graus); a
partir daí, uma tangente com 30,22m (trinta
metros e vinte e dois centimetros) e rumo de
11º 56' SW (onze graus e cinqüenta e seis
minutos sudoeste); a partir daí, um arco de
circulo correspondente ao raio de 25,50m
(vinte e cinco metros e cinqüenta centímetros),
e ângulo central de 55º 30' (cinqüenta e cinco
graus e trinta minutos); a partir daí, uma
tangente com 27,89m (vinte e sete metros e
oitenta e nove centímetros) e rumo de 66º 51'
SW (sessenta e seis graus e cinqüenta e um
minutos sudoeste); a partir dai, um arco de
circulo correspondente ao raio de 39,00 (trinta
e nove metros) e ângulo central de 17º 15'
(dezessete graus e quinze minutos),
constituindo êste ponto (limite do arco) o final e
também incial do caminhamento".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 102,
DE 1966
(N° 3.608-B-66, NA ORIGEM)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 102,
DE 1966
(N° 3.608-B-66, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre as promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art. 1º A presente Lei tem por
finalidade estabelecer os principios, os
requisitos e o processamento, para as
promoções dos Oficiais da ativa da
Aeronáutica.
Art. 2º. As promoções no Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da ativa são
realizadas no interêsse de Aeronáutica
com o objetivo de atender:
1 – às necessidades de pessoal para
a organização militar, com base nos
efetivos fixados em lei;
2 – ao justo aproveitamento dos
valôres
profissionais
para
o
desempenho das diferentes funções,
principalmente as de comendo, chefia
e diração;
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3 – ao adequado equilíbrio de
acesso de forma regular, gradual e
sucessiva, aos postos da hierarquia
militar.
Art. 3º O ingresso nos Quadros do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica da ativa
é feito no pasto inicial da escala
hierarquica do respectivo Quadro.
Art. 4º O ingresso nos quadros é
permitido:
1 – aos possuidores de Curso de
escola de formação de Oficiais da
Aeronáutica da ativa;
2 – aos diplomados pelas
faculdades civis, reconhecidas pelo
Govêrno
Federal,
na
forma
estabelecida em lei, desde que
habilitados em concurso ou estágio,
organizado
pelo
Ministério
da
Aeronáutica, quando não haja escola
de
formação
de
Oficiais
da
Aeronáutica
da
ativa
para
o
respectivo Quadro.
Art. 5º Para os Quadros do
Serviço de Saúde, é considerado pôsto
inicial da escala hierárquica o de
Primeiro-Tenente.
Art. 6º Para ingressa nos quadros
é necessário que o Aspirante ou
Estagiário revele correta conduta civil e
militar.
Art. 7º O acesso aos postos da
hierarquia militar é feito através da
promoções graduais e sucessivas,
obedecendo
aos
princípios
de
antiguidade, merecimento ou escolha.
Parágrafo único. Para atender a
casos específicos, as promoções também
poderão ser efetuadas por bravura, em
ressarcimento de preterição ou "post
mortem".
Art. 8º A ordem hierárquica de
colocação dos oficiais no pôsto inicial
é
ditada
pela
Antiguidade
Selecionada.
Parágrafo
único.
Antiguidade
Selecionada é a ordem de colocação
final, por aproveitamento, em Curso da
Escola de Formação, Concurso, Curso ou
Estágio, de acôrdo com a exigência para
ingresso nos quadros do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da Ativa.
Art. 9º A efetivação da promoção só
ocorrerá pela existência da vaga
correspondente, exceto as efetuadas por
bravura, em ressarcimento da preterição
ou "post mortem".
Art. 10 Às vagas nos diferentes
quadros da Corpo de Oficiais da
Aeronáutica da Ativa são provenientes de:
1 – falecimento;
2 – aumento ou criação de quadros;
3 – promoção ao posto superior;
4 – transferência para categoria
especial;
5 – agregação;
6 – perda de patente;
7 – demissão;
8 – transferência para a reserva;
9 – reforma.
Art. 11 Os oficiais em condições
de serem promovidos, de acôrdo com
os princípios estabelecidos nesta Lei,
serão relacionados em Quadros de
Acesso,
por
Antiguidade,
por
Merecimento
ou
por
Escolha,
organizados separadamente, para
cada, pôsto e quadro.
Art. 12. A organização dos Quadros
de Acesso é atribuição, da Comissão de
Promoções, que relacionará os oficiais da
seguinte forma:
1 – Quadros de Acesso por
Antiguidade:
Por
ordem
de
precedência
hierárquica.
2 – Quadros de Acesso por
Merecimento:
Por ordem decrescente do grau de
merecimento, no julgamento da Comissão
de Promoções.
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3 – Quadros de Acesso por Escolha:
Por
ordem
de
procedência
hierárquica.
§ 1º Para as promoções por
merecimento
serão,
sempre,
reformulados
os
correspondentes
Quadros de Acesso, mesmo que não
tenha havido promoção anterior, em uma
das datas fixadas no art. 52.
§ 2º Os Quadros de Acesso serão
publicados nas condições previstas na
regulamentação desta lei.
§ 3º Os Quadros de Acesso por
Antiguidade serão constituídos pelos
oficiais, em condições de promoção,
colocados em ordem de precedência
hierárquica, até os seguintes limites:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

efetivos até 20 .....................
efetivos de 21 a 40 ..............
efetivos de 41 a 80 ..............
efetivos de 81 a 160 ............
eletivos de 161 a 320 ..........
efetivos acima de 320 .........

12
16
24
36
52
72

§ 4º Os Quadros de Acesso por
Merecimento são constituídos por metade
do número de oficiais constantes aos
correspondentes Quadros de Acesso por
Antiguidade, e selecionados dentre êsses,
pela Comissão de Promoções.
§ 5º Os Quadros de Acesso por
Escolha, para promoção a Brigadeiro, serão
constituídos pela metade de número de
Coroneis, em condições de promoção,
colocados em ordem de precedência
hierárquica, até os limites abaixo fixados,
selecionados pela Comissão de Promoções:
a)
b)
c)

efetivos até 25 .....................
efetivos de 26 a 50 ..............
efetivos acima de 50 ...........

16
20
26

§ 6º Os Quadros de Acesso por
Escolha para promoção de OficiaisGenerais serão constituídos pelos oficiais,
em condições de promoção, colocados
em ordem de precedência hierárquica, até
os seguintes limites:
a) efetivos até 10 – Todos;
b) efetivos acima de 10 – 10 mais
50% do que exceder, de 10.
Art. 13 Não poderá ser cogitado,
incluido ou mantido em Quadres de
Acesso, o oficial que estiver nas
seguintes situações:
1 – Sub judice";
2 – Agregado sem direito a
promoção;
3 – Prisioneiro de guerra,
4 – Desaparecido;
5 – Extraviado.
§ 1º Considera-se "sub judice" o
oficial:
a) prêso preventivamente em
flagrante delito, enquanto a prisão não
houver sido revogada;
b)
condenado
em
sentença
transitada em julgado, durante o
cumprimento da pena;
c) condenado, mesmo beneficiado
com "sursis", durante a sua vigência;
d) denunciado em processo crime
revogada ou não a prisão preventiva
porventura imposta, enquanto não houver a
sentença final transitado em jurado. Exclui-se
o caso em que a denúncia não for aceita,
quando então; o Oficial deixará de ser
considerado "sub judice", a partir da data em
que tenha transitado em julgado o despacho
do não recebimento da denúncia;
e) na situação de desertor.
§ 2º Considera-se agregado, sem
direito a promoção, o oficial:
a) licenciado para tratar de interêsse
particular;
b) licenciado para exercer atividades
em organizações civis;
c) desertor.
§ 3º Considera-se prisioneiro de
guerra o oficial que, em campanha,

fôr capturado por fôrças, inimigas, até sua
libertação ou repatriamento.
§ 4º Considera-se desaparecido o
oficial do qual não haja notícia até 30
(trinta)
dias,
quando,
comprovadamente, tenha desaparecido
em viagem, acidente, operações ou
calamidade pública.
§ 5º Considera-se extraviado,
quando o desaparecimento ultrapassar de
30 (trinta) dias.
Art. 14. O oficial será excluído de
qualquer Quadro de Acesso pela
Comissão de Promoções, quando:
1 – fôr considerado incapaz para o
acesso, temporária ou definitivamente;
2 – fôr enquadrado em qualquer uma
das situações previstas no artigo 13;
3 – tiver sido incluído indevidamente
no Quadro de Acesso.
Art. 15. O oficial não incluído em
Quadros de Acesso, ou deles excluido,
por motivo de situação de prisioneiro de
guerra, desaparecido ou extraviado, será
incluído ou remedado no correspondente
Quadro de Acesso, desde que, cessado o
motivo, satisfaça as condições para o
acesso.
Parágrafo único. Êste artigo também
se aplica ao oficial que, tendo estado na
situação
de
"sub
Judice",
foi
impronunciado ou absolvido por sentença
passada em julgado.
Art. 16. As vagas abertas serão
preenchidas, em cada pôsto, por
promoção, da seguinte forma:
1 – as de 2º Tenente, 1º Tenente e
Capitão – tôdas por antigüidade;
2 – as de Major – duas por
antigüidade e uma por merecimento;
3 – as de Tenente-Coronel uma por
anitigüidade e uma por merecimento;
4 – as de Coronel – uma por
antigüidade e três par merecimento;
5 – as de Brigadeiro, MajorBrigadeiro e Tenente-Brigadeiro – tôdas
por escolha.
Parágrafo único. Serão preenchidas,
exclusivamente por merecimento, as
vagas do último posta, nos quadros em
que não haja acesso ao pôsto de
Brigadeiro.
Art. 17. Havendo num pôsto
oficiais aguardando reinclusão em seu
Quadro, as vagas que ocorrerem
serão por eles preenchidas, por
ordem de precedência hierárquica, e
prioritàriamente ao preenchimento
das
mesmas
por
promoções;
excetuam-se as vagas decorrentes da
aplicação das cotas compulsórias, de
que trata a Lei de inatividade dos
Militares, as quais serão preenchidas
de acôrdo com a referida lei.
Art. 18. Os oficiais incluídos em
categoria especial, e os agregados, não
preenchem vagas e, quando promovidos,
não alteram o cômputo das cotas
previstas no art. 16; quando integrando
Quadros de Acesso, são considerados
como excedentes aos limites fixados no
art. 12.
Parágrafo único. Os oficiais de que
trata êste artigo serão incluídos em
Quadros de Acesso:
a) por Antigüidade – desde que
sejam mais antigos do que o último oficial
numerado incluído;
b) por Merecimento – desde que
constante do correspondente Quadro de
Acesso por Antigüidade e selecionado
pela Comissão de Promoções.
Art. 19. O preenchimento de vaga
que deva ser feito pelo princípio de
antigüidade, na forma. do art. 16, poderá
ser processado pelo princípio de
merecimento, sem alterar a seqüência no
cômputo de cotas futuras, desde que o
oficial a ser promovido figure em primeiro
lugar no Quadro de Assesor por
Merecimento.
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Art. 20 A incapacidade do oficial para
o acesso será:
1 – temporária:
a) por falta de requisitos sanáveis
para a pramoção;
b) na situação de "sub judice";
c) agregado sim direito a promoção;
d) na situação de prisioneiro de
guerra;
e) na situação de desaparecido ou
extraviado;
f) quando em inspeção de saúde fôr
julgado
incapaz
temporàriamente,
observadas as dispasições desta lei.
2 – definitiva, quando:
a) enquadrado em dispositivo de lei
que acarrete sua passagem compulsoria
para a inatividade;
b) cogitado para integrar Quadros
de Acesso, na forma desta lei, não
possuir diploma de Curso exigido
como
requisito
para
acesso,
esgotadas as possibilidades de obtêlo.
c) fôr julgado incapaz, moral eu
profissionalmente, em prosesso regular,
na forma da legislação em vivos.
d) por falta de requisitos sanáveis,
estiver fora de Quadro de Acesso por 2
(dois) anos consecutivos.
CAPÍTULO II
REQUISITOS ESSENCIAIS
Art. 21 Para a promoção por
qualquer dos princípios necessário que o
oficial
possua,
como
requisitos
essenciais, o interstício, a aptidão fisica, o
conceito moral e profissional e as
condições peculiares a cada pôsto e
Quadro.
Art. 22. O interstício é o período
mínimo de serviço, em cada pôsto,
necessário para que o oficial adquira os
conhecimentos
imprescindíveis
ao
exercício das funções atribuídas ao pôsto
imediatamente superior.
§ 1º Os interstícios para promoção,
nos diferentes postos, são:
a) a 2º Tenente – 6 (seis) meses
como Aspirante;
b) a 1º Tenente – 2 (dois) anos como
2º Tenente;
c) a Capitão – 6 (seis) anos como
Oficial subalterno, dos quais pelo menos
2 (dois) anos como 1º Tenente;
d) a Major – 4 (quatro) anos como
Capitão;
e) a Tenente-Coronel – 3 (três) anos
como Major;
f) a Coronel – 2 (dois) anos como
Tenente-Coronel;
g) a Brigadeiro – 2 (dois) anos como
Coronel;
h) a Major-Brigadeiro – 2 (dois) anos
como Major-Brigadeiro.
§ 2º O interstício de Oficial
Estagiário do Serviço de Saúde é
fixado pela duração do Curso ou
Estágio
previsto
em
legislação
especial, não podendo, no entanto,
ser inferior a 6 (seis) meses.
Art. 23. A aptidão física exprime
as condições de sanidade que
habilitam o oficial ao exercício das
atividades
físicas
funcionais,
inerentes
ao
pôsto,
quadro
e
categoria a que pertence.
§ 1º A aptidão física será
verificada mediante inspeção de
saúde realizada por Junta Especial de
Saúde, quando se tratar de pessoal
funcionalmente obrigado ao tão e por
Junta Regular de Saúde, nos demais
casos.
§ 2º O Oficial hOspitalizado, ou
temporáriamente
incapaz,
em
conseqüência de acidente ocorrido em
serviço, ou de moléstia adquirida em
serviço, será considerado para efeito
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de promoção, em relação à aptidão física,
da seguinte forma:
a)
incluído
ou
mantido
no
Quadro de Acesso, satisfeitas as
demais condições, desde que se
encontre na situação de hospitalizado, ou
incapaz temporàriamente, até 12 (doze)
meses consecutivos, referidos à data em
que teve início a sua hospitalização ou
incapacidade temporária;
b) excluído de Quadro de Acesso, se
a
hospitalização,
ou
incapacidade
temporàriamente, até 12 (doze) meses
consecutivos;
c) Os prazos referidos nas letras a e
b acima, quando se tratar
de
incapacidade temporária resultante de
acidente aéreo em serviço autorizado por
ordem de missão, será de 24 (vinte e
quatro) meses.
§ 3º O oficial enquadrado na
letra b do parágrafo anterior, que
venha a ser julgado apto em nova
inspeção de saúde, realizada por Junta
Superior, antes de haver atingido o
vigésimo quarto mês de incapacidade a
física continuada, terá sua situação
estabelecida na regulamentação desta
Lei.
Art. 24. O conceito constitui requisito
para promoção, por aferir o conjunto de
qualidades morais do oficial e as
qualidades profissionais reveladas e
aperfeiçoadas durante o desempenho de
suas atividades militares.
Parágrafo único. As instruções sôbre
avaliação, análise e processamento do
conceito
serão
estabelecidas
na
regulamentação desta Lei.
Art. 25. As condições peculiares de
acesso
serão
estabelecidas
na
regulamentação desta lei, devendo, entre
outras, ser consideradas as seguintes:
1 – para promoção ao pôsto de
Major – o Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais, previsto para o correspondente
Quadro;
2 – para promoção ao pôsto de
Coronel no Quadro de Oficiais Aviadores
– o Curso de Estado-Maior da
Aeronáutica;
3 – para promoção o pôsto de
Brigadeiro no Quadro de OficiaisAviadores – o Curso Superior de
Comando da Aeronáutica;
4 – para promoção ao pôsto de
Coronel
no
Quadro
de
Oficiais
Intendentes e no Quadro de Oficiais
Médicos – o Curso de Direção de
Serviço.
CAPITULO III
PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE
Art. 26. A antigüidade é a
precedência hierárquica de um oficial
sobre os demais do mesmo pôsto,
estabelecido de acôrdo, com as leis e os
regulamentos em vigor.
Art. 27. As vagas de cada pôsto e
quadro, correspondentes às cotas de
antiguidade,
serão
preenchidas,
sucessivamente, pela promoção dos
oficiais, de acôrdo com a ordem de
colocação dos mesmos no Quadro de
Acesso por Antigüidade.
Parágrafo único. O oficial agregado
por motivo de licença para tratamento
de saúde de pessoa da família só
concorrerá à promoção pelo princípio de
antigüidade.
Art. 28. Os oficiais incluídos em
categoria especial e os agregados,
quando em Quadros de Acesso por
Antigüidade, serão promovidos por
êsse princípio sempre que oficial mais
moderno numerado, do mesmo pôsto e
quadro, houver sido promovido per
antigüidade.
CAPITULO IV
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO
Art. 29. O merecimento é o
conjunto de atributos que distinguem e
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realçam o valor do oficial, entre os seus
pares. Tem por base as qualidades
profissionais, morais e intelectuais de
cada um, e a proficiência no desempenho
das funções exercidas.
Art. 30. As vagas de cada pôsto e
quadro, correspondentes às cotas de
merecimento,
serão
preenchidas,
sucessivamente, pela promoção dos
oficiais, de acôrdo com a ordem de
colocação dos mesmos no Quadro de
Acesso por Merecimento.
Art. 31. Os oficiais incluídos em
categoria especial e os agregados,
quando em Quadros de Acesso por
Merecimento, serão promovidos por êsse
princípio sempre que oficial numerado, e
colocado abaixo dêles nos referidos
Quadros de Acesso, houver sido
promovido por merecimento.
CAPITULO V
PROMOÇÃO POR ESCOLHA
Art. 32. A Promoção por Escolha é a
forma pela qual é processado o acesso
aos postos de Oficial-General, no Corpo
de Oficiais da Aeronáutica da ativa.
Art. 33. A Escolha é ato da
competência do Presidente da República,
recaindo
a
mesma
em
oficiais
selecionados de Quadros de Acesso por
Escolha e apresentados em Listas Para
Promoções.
§ 1º O número de oficiais numerados
promovidos deverá ser igual ao de vagas
existentes.
§ 2º Os oficiais incluídos em
Categoria
Especial
poderão
ser
promovidos, desde que não ultrapassem
o total de oficiais numerados, previsto no
parágrafo anterior.
Art. 34. As Listas Para Promoção,
organizadas em função do número de
vagas, são relações de oficiais de cada
pôsto e quadro, selecionados dos
correspondentes Quadros de Acesso por
Escolha e sôbre os quais recairá a
preferência do Presidente da República,
para a promoção aos postos de OficialGeneral.
§ 1º Os oficiais do Quadro de
Oficiais-Aviadores de categoria especial,
colocados em Quadros de Acesso por
Escolha acima de oficiais numerados
incluídos em Listas Para Promoção, serão
também incluídos nas correspondentes
Listas Para Promoção, a critério da
Comissão Especial.
§ 2º Os oficiais incluídos nas Listas
Para Promoção, na forma do parágrafo
anterior
serão
considerados
como
excedentes aos limites fixados no art. 38.
Art 35. As Listas Para Promoção são
constituídas por oficiais selecionados, de
Quadros de Acesso por Escolha, pelo
julgamento de uma Comissão Especial,
tendo como membros natos o Ministro da
Aeronáutica e o Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica.
§ 1º Os demais membros da
Comissão Especial são convocados pelo
Ministro da Aeronáutica dentre os
Tenentes-Brigadeiros
e
MajoresBrigadeiros do Quadro de OficiaisAviadores, em função.
§ 2º A seleção de oficiais, para
constituírem as Listas Para Promoção, será
realizada em reunião da Comissão
Especial, com a presença de, no mínimo, 5
(cinco)
membros,
incluído
o
seu
Presidente, salvo quando se tratar de
promoção ao pôsto de Tenente-Brigadeiro,
quando então serão convocados apenas os
Tenentes-Brigadeiros.
§ 3º No impedimento do Ministro da
Aeronáutica, a Comissão Especial será
presidida pelo Chefe do Estado Maior da
Aeronáutica.
Art. 36. A Comissão Especial
registrará em ata o julgamento feito em
cada reunião e a respectiva apuração de
votas.
Art. 37. Os oficiais, inclusive os de
categoria especial, serão relacionados
nas Listas para Promoção, em ordem

decrescente do número de votos
obtidos, no julgamento da Comissão
Especial.
Parágrafo único. No caso de empate,
a colocação dos Oficiais nas Listas Para
Promoção será determinada pela da
precedência hierárquica.
Art. 38. Em função das vagas
nos postos de Oficial-General, as
Listas Para Promoção serão constituídas
de:
I – Quadro de Oficiais-Aviadores
a) promoção ao pôsto de Brigadeiro:
1 – para a primeira vaga: 3 (três)
Coronéis
numerados,
ou
assim
considerados, selecionados dentre os
colocados no Quadro de Acesso;
2 – para cada vaga subseqüente:
mais 2 (dois) Coronéis numerados,
ou assim considerados, selecionados
dentre os colocados no Quadro de
Acesso.
b) promoção aos postos de MajorBrigadeiro e Tenente-Brigadeiro:
1 – para a primeira vaga: 3 (taês)
Brigadeiros
ou
Majores-Brigadeiros
numerados, ou assim considerados
selecionados dentre os colocados no
Quadro de Acesso correspondentes;
2 – para cada vaga subseqüente:
mais 1 (um) Brigadeiro ou MajorBrigadeiro
numerado,
ou
assim
considerado, selecionado dentre os
colocados no Quadro de Acesso
correspondente.
II – Quadros de Oficiais-Intendentes
e de Oficiais Médicos:
a)
promoção
ao
pôsto
de
Brigadeiro:
1 – para a primeira vaga: 3 (três)
Coronéis
numerados,
ou
assim
considerados, selecionados dentre os
colocados no Quadro de Acesso
correspondente;
2 – para cada vaga subseqüente:
mais 2 (dois) Coronéis numerados, ou
assim considerados, selecionados dentre
os colocados no Quadro de Acesso
correspondente.
b) promoção ao pôsto de MajorBrigadeiro:
todos
os
Brigadeiros
constantes do Quadro de Acesso
correspondente.
Art. 39. Os Coronéis e OficiaisGenerais não incluídos em Categoria
Especial, quando agregados e em
Quadros de Acesso, serão considerados
como numerados para os efeitos de
seleção, relacionamento e promoção.
Parágrafo
único.
Aos
oficiais
promovidos na forma dêste artigo, não se
aplica o disposto no art. 18.
Art. 40. O oficial, cujo nome consta
por quatro vêzes consecutivos em
primeiro lugar na Lista Para Promoção,
não poderá deixar de ser promovido,
quando da sua apresentação pela quarta
vez.
Art. 41. O Ministro da Aeronáutica
apresentará ao Presidente da República,
até 45 (quarenta e cinco) dias, contados
da data de abertura da voga, as Listas
Para Promoção.
Parágrafo único. As Listas Para
Promoção
serão
organizadas
considerando-se as vagas existentes em
cada pôsto e quadro, e aquelas que
decorrerem do preenchimento das
mesmas.
CAPITULO VI
PROMOÇÃO POR BRAVURA
Art. 42. Bravura é o ato meritório
que, ultrapassando o cumprimento do
dever
militar,
é
praticado
com
desprendimento e risco de vida.
Art. 43. A bravura, em casos de
operações de guerra, constitui motivo de
promoção.
§ 1º Para efeito dêste artigo, a
bravura deverá ser comprovada na forma
estabelecida na regulamentação desta
Lei.
§ 2º A Promoção por Bravura será
feita independente de vaga ou condi-
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ções, pelo Comandante do Teatro de
Operações, pelo Comandante-em-Chefe
ou pelo Presidente da República.
§ 3º O Govêrno, posteriormente,
proporcionará
ao
promovido
a
oportunidade de satisfazer as condições
exigidas para o acesso.
CAPÍTULO VII
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
Art. 44. Promoção em Ressarcimento
de Preterição é aquela que é feita após ser
reconhecido o direito de um oficial preterido
à promoção que lhe caberia.
Art.
45.
A
promoção
em
ressarcimento de preterição ocorrerá
após o reconhecimento, ex officio ou
recorrido, do direito assecuratório da
promoção.
Parágrafo único. Cabe à Comissão
de Promoções a abertura do processo,
quando o reconhecimento fôr ex officio,
ou sua informação, quando recorrido.
Art. 46. A antiguidade do oficial
promovido
em
ressarcimento
de
preterição será contada da data
estabelecida no ato em que lhe fôr
reconhecido o direito à promoção.
Art. 47. O oficial incluído ou reincluído
em Quadro de Acesso por Antiguidade ou
por Merecimento, na forma do disposto no
art. 15, será promovido em ressarcimento de
preterição, a contar da data em que lhe
caberia a promoção por Antiguidade ou
Merecimento.
Parágrafo único. As promoções
efetuadas na forma dêste artigo não
dependerão de vagas.
CAPÍTULO VIII
PROMOÇÃO POST MORTEM
Art. 48. Promoção Post Mortem é
aquela efetuada após o falecimento do
militar.
Art. 49. A promoção Post Mortem é
feita de conformidade com a legislação
em vigor.
CAPÍTULO IX
EFETIVAÇÃO DAS PROMOÇÕES
Art. 50. As promoções pelos diversos
princípios, exceto o de bravura, são
efetivadas por Portaria Ministerial até o
pôsto de Capitão. e por Decreto
Presidencial para os demais postos.
Art. 51. A promoção ao pôsto inicial dos
quadros, satisfeitas as condições, ocorrerá
em qualquer época, o mesmo acontecendo
com as nomeações e inclusões.
Art.
52.
As
promoções
por
Antiguidade e Merecimento se efetuarão
nos dias 20 de janeiro, 22 de abril, 20 de
julho
e
23
de
outubro,
para
preenchimento das vagas abertas até os
dias 10 de janeiro, 12 de abril, 10 de julho
e 13 de outubro, respectivamente.
Art. 53. As promoções por Escolha
serão efetivadas a partir da apresentação
da Lista Para Promoção.
CAPÍTULO X
RECURSO
Art. 54. O recurso é o meio legal de que
dispõe o oficial, ou Aspirante-a-Oficial, para
pleitear o reconhecimento de um direito que
julga lhe tenha sido negado.
Parágrafo único. Os prazos e
processamento do recurso serão fixados
na regulamentação desta Lei.
CAPITULO XI
COMISSÃO DE PROMOÇÕES
Art. 55. A Comissão de Promoções,
diretamente subordinada ao Ministro da
Aeronáutica, é o órgão encarregado
do estado de todos os assuntos re-
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lativos a promoções no Corpo de Oficiais
da Aeronáutica da Ativa.
Art. 56. O Presidente da Comissão
de Promoções é o Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica.
Art. 57. Compete essencialmente à
Comissão de Promoções:
1 – organizar os Quadros de
Acesso para promoção pelos diversos
princípios;
2 – assistir à Comissão Especial
na organização das Listas Para
Promoção;
3 – encaminhar ao Ministro da
Aeronáutica, com parecer, os recursos
interpostos;
4 – formular e emitir pareceres sobre
promoções, merecimento profissional
precedência hierárquica e colocação nos
Quadros de Acesso ou no Almanaque dos
Oficiais da Aeronáutica;
5 – providenciar os documentos
indispensáveis à elaboração dos Quadros
de
Acesso,
determinando
às
Organizações
as
providências
necessárias;
6 – propor ao Ministro da
Aeronáutica agregações e reversões de
oficiais, nos processos que impliquem em
promoções.
Art. 58. A Comissão de Promoções é
constituída por 7 (sete) Membros Efetivos
e 5 (cinco) Membros Suplentes, todos
Oficiais-Generais do Quadro de OficiaisAviadores.
§ 1º Dos 7 (sete) Membros
Efetivos, 2 (dois) são considerados
Membros Natos, e 5 (cinco), Membros
Temporários.
a – São Membros Natos o
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica e
o
Diretor-Geral
do
Pessoal
da
Aeronáutica;
b – Os Membros Temporários são
designados anualmente, por decreto, na
segunda quinzena do mês de dezembro,
coincidindo com o ano civil imediato o
período de exercício de funções na
Comissão de Promoções.
§ 2º Os Membros Suplentes
são designados no mesmo decreto
de
designação
dos
Membros
Temporários, coincidindo com o ano
civil imediato o período de exercício
da suplência.
§ 3º A Comissão de Promoções será
acrescida de 2 (dois) membros, o DiretorGeral de Intendência e o Diretor-Geral de
Saúde, convocados para a organização
dos Quadros de Acesso de Oficiais
Intendentes, Oficiais-Médicos e OficiaisFarmacêuticos.
Art. 59. Os Membros Efetivos
serão
substituídos
por
Membros
Suplentes, em seus impedimentos
eventuais.
§ 1º No impedimento do Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica as reuniões
da Comissão de Promoções serão
presididas pelo Membro Efetivo ou
Suplente
de
maior
precedência
hierárquica.
§
2º
O
Diretor-Geral
de
Intendência e o Diretor-Geral de Saúde
serão substituídos pelo oficial do
respectivo Quadro que lhe seguir na
escala hierárquica e que esteja em
função.
Art. 60. Só imperiosa necessidade
do serviço, ou motivo de saúde,
poderá impedir a presença de qualquer
dos membros aos trabalhos da Comissão
de Promoções, os quais preterem
qualquer outro serviço, que não os da
Justiça.
Art. 61. Os membros temporários
não poderão exercer consecutivamente
funções na Comissão de Promoções,
por período superior a 2 (dois)
anos.
Art.
62.
A
Comissão
de
Promoções disporá de uma Secretaria,
chefiada
por
um
Coronel-Aviador,
com organização e funcionamento
fixados
na
regulamentação
desta
lei.
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Parágrafo único. A Comissão de
Promoções disporá de um Regimento
Interno, baixado por ato Ministerial.
Art. 63. As normas de trabalho,
reguladoras do funcionamento e das
atribuições da Comissão de Promoções,
serão fixadas na regulamentação desta
lei.
CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 64. O Aspirante a Oficial que,
uma vez completado o interstício, – deixar
de ser promovido por não possuir correta
conduta civil ou militar, ou por indisciplina
de vôo, poderá ser licenciado do serviço
ativo, mediante proposta da Comissão de
Promoções.
Parágrafo único. Será, também por
proposta da Comissão de Promoções,
licenciado do serviço ativo o Aspirante a
Oficial que, por conceito de favorável,
deixar de ser promovido na época
regulamentar e que, 6 (seis) meses após
haver completado o interstício, não
satisfaça, ainda, essas condições para a
promoção.
Art. 65. O oficial estagiário, desligado
durante o curso ou estágio, por lhe faltar
correta conduta e conceito favorável,
retornará à situação que tinha antes da
matrícula.
Art. 66. O oficial promovido
indevidamente, será agregado ao quadro
a que pertence, sem contar antiguidade
no nôvo pôsto.
Parágrafo único. O oficiai agregado,
na forma dêste artigo, desagregará
quando lhe couber a promoção de acôrdo
com esta lei.
Art. 67. O oficial promovido em
ressarcimento de preterição retornará à
sua
situação
hierárquica
sendo
considerado excedente o oficial mais
moderno
do
pôsto
e
quadro
correspondente, se fôr o caso.
Art. 68. Aos oficiais que estiverem
matriculados em Curso do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica ou do
Instituto Militar de Engenharia, ou que
concluírem com aproveitamento os
referidos cursos, há menos de 2 (dois)
anos da data em que lhes caiba
promoção ao pôsto de Major, não se
aplica, para efeito dessa promoção, o
disposto no item 1º do art. 25
desta Lei.
Parágrafo
único.
Os
oficiais
promovidos na forma dêste artigo ficam
obrigados ao cumprimento da exigência
do item 1 do art. 25, para que possam ser
incluídos em Quadro de Acesso para
promoção ao pôsto de Tenente-Coronel.
Art. 69. O "Alto Comando da
Aeronáutica",
quando
fôr
ativado,
assumirá as atribuições da Comissão
Especial de que trata o art. 35 desta lei.
Art. 70. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Poder Executivo.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 71. Esta Lei não se aplica aos
oficiais do Quadro Complementar de
Aviadores, de que trata o Decreto-lei nº
3.448, de 23 de julho de 1941.
Art. 72. As promoções dos oficiais
homólogos do Quadro de Infantaria-deGuarda serão processadas da seguinte
forma:
1 – as de Antiguidade – de acôrdo
com o disposto em regulamentação
especifica;
2 – as de Merecimento – em número
igual
ao
de
oficiais
numerados
promovidos, do mesmo pôsto, satisfeitas,
ainda, as condições estabelecidas nesta
Lei e na sua regulamentação.
Art. 73. Aos atuais PrimeirosTenentes que já tenham completado
o interstício previsto para seu pôsto
pelo Decreto nº 48.983, de 1º de ou-

tubro de 1960, não se aplica a
exigência da letra e do § 1º do artigo 22
desta Lei.
Art. 74. Aos atuais TenentesCoronéis do Quadro de Oficiais
intendentes e Quadro de OficiaisMédicos, não se aplica o dispôsto no item
4º do art. 25, durante o período de
carência de 2 (dois) anos, contados da
data de vigência desta Lei.
§ 1º Os oficiais promovidos de
conformidade com êste artigo ficam
obrigados à realização do Curso de
Direção de Serviços, no prazo máximo de
3 (três) anos, contados a partir da data de
promoção ao pôsto de Coronel.
§ 2º Os oficiais enquadrados no
presente artigo estarão incapacitados
definitivamente para o acesso, na forma
estabelecida nesta Lei, se, dentro do
prazo fixado no parágrafo anterior, e por
motivo dependente do interessado, não
realizarem o Curso de Direção de
Serviços.
Art. 75. Dentro de 60 (sessenta) dias,
a partir da data da publicação desta Lei, o
Poder
Executivo
baixará
a
sua
regulamentação.
Art. 76. Ficam revogadas as
disposições em contrário.
A Comissão de Projeto do Executivo
e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 103, DE 1966
(Nº 3.580-B-66, NA ORIGEM)
Cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações
e
dá
outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações
Art. 1º Fica criado um fundo de
natureza contábil, denominado "Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações",
destinado a prover recursos para cobrir as
despesas feitas pelo Govêrno Federal na
execução da fiscalização dos serviços de
telecomunicações, desenvolver os meios
e aperfeiçoar a técnica necessária a essa
execução.
Art. 2º O Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações será constituído:
a) das taxas de Fiscalização;
b) das dotações orçamentárias que
lhe forem atribuídas no Orçamento Geral
da União;
c) dos créditos especiais votados
pelo Congresso;
d) do recolhimento das multas
impostas
aos
concessionários
e
permissionários
dos
serviços
de
telecomunicações;
e) das quantias recebidas pela
prestação de serviços por parte do
Laboratório e demais órgãos técnicos do
Conselho Nacional de Telecomunicações;
f) rendas eventuais;
g)
recolhimento
de
saldos
orçamentários e outros;
h) juros de depósitos bancários.
Parágrafo único. Os recursos a que
se refere êste artigo serão recolhidos aos
estabelecimentos oficiais de crédito, em
conta especial, sob a denominação do
"Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações".
Da Aplicação do Fundo
Art. 3º Os recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações serão
aplicados pelo Conselho Nacional de
Telecomunicações exclusivamente:
a)
na
instalação,
custeio,
manutenção e aperfeiçoamento da
fiscalização
dos
serviços
de
telecomunicações existentes no País;
b) na aquisição de material
especializado necessário aos serviços de
fiscalização;
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c) na fiscalização da elaboração e
execução de planos e projetos referentes
às telecomunicações
Art. 4º Até o dia 31 de outubro de
caca ano, o Departamento Nacional de
Telecomunicações elaborará o programa
de aplicação dos recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações, para
o exercício seguinte e o submeterá à
aprovação do Plenário do Conselho
Nacional de Telecomunicações.
Art. 5º Até o dia 31 de março de cada
ano,
o
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações prestará contas ao
Tribunal de Contas da União da apuração
dos recursos do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações ao exercício anterior.
Das Taxas de Fiscalização
Art. 6º As taxas de fiscalização, a
que se refere a letra "a" do art. 2º, são as
seguintes: a da instalação e a do
funcionamento.
§ 1º Taxa de fiscalização da
instalação é aquela devida pelas
concessionárias e permissionárias de
serviços
de
telecomunicações,
no
momento em que lhes é outorgada
autorização para a execução do serviço e
tem a finalidade de ressarcir as despesas
realizadas pelo Poder Público até o
licenciamento das respectivas estações.
§ 2º Taxa de Fiscalização do
funcionamento é aquela devida pelas
concessionárias e permissionárias de
serviços de telecomunicações para fazer
face às despesas do Poder Público com a
fiscalização da execução dos serviços.
Art. 7º A taxa de fiscalização da
instalação tem os seus valôres fixados no
Anexo I desta Lei.
Parágrafo
único.
Não
serão
licenciadas
as
estações
das
permissionárias e concessionárias de
serviços de telecomunicações que não
efetuarem o pagamento da taxa de
fiscalização da instalação.
Art. 8º A taxa de fiscalização do
funcionamento será paga, anualmente, até o
dia 31 de março e seus valôres são os
correspondentes a 50% (cinqüenta por
cento) dos fixados para a taxa de fiscalização
da instalação no Anexo I desta Lei.
§ 1º O não pagamento da taxa de
fiscalização do funcionamento até a data
estabelecida neste artigo, importará em
mora da entidade faltosa que ficará
sujeita ao pagamento de juros de um por
cento (1%) calculado sôbre o montante da
dívida, por mês de atraso.
§ 2º O não pagamento da taxa de
fiscalização do funcionamento durante 2
(dois)
exercícios
consecutivos
determinará a cassação da concessão ou
permissão sem que caiba, às entidades
faltosas, direito a qualquer indenização.
§ 3º A cassação, a que se refere o
parágrafo anterior, será efetivada mediante
decreto do Presidente da República,
quando se tratar de concessão, e, por
Portaria do Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, no caso de
permissão.
Art. 9º O montante das taxas será
depositado
diretamente,
pelas
concessionárias e permissionárias no
Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica
Federal, em suas sedes ou agências, a
crédito do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações e à disposição do
Conselho Nacional de Telecomunicações.
Parágrafo único. Os depósitos a que
se refere êste artigo vencerão juros
correspondentes aos abonados, pelas
mesmas entidades bancárias, aos
depósitos sem limites.
Das Disposições Gerais
Art. 10. Na ocorrência de novas
modalidades de serviços de telecomunicações
sujeitas a taxas de fiscalização não
estabelecidas nesta Lei, será aplicada em
caráter provisório e taxa do item 1 da Tabela
Anexa, até que a lei fixe seu valor.
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Art. 11. O salário-mínimo a que se
refere a tabela de valôres, constate do
Anexo I desta Lei, é o maior vigente no
País, na ocasião do pagamento das taxas
de Fiscalização.
Art. 12. As populações das localidades a
serem consideradas na aplicação da tabela de
valôres, constante do Anexo I desta Lei, serão
as indicadas na última publicação oficial do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), por ocasião do pagamento das taxas.
Art.
13.
Os
serviços
de
telecomunicações
realizados
pela
EMBRATEL, pelo Departamento dos
Correios e Telégrafos e pelas Fôrças
Armadas estão isentos do pagamento das
taxas de fiscalização.
Art.
14.
Os
serviços,
de
telecomunicações
realizados
pelos
Governos Estaduais e Municipais e pelos
órgãos Federais, gozarão do abatimento
de 50 (cinqüenta por cento) no
pagamento das taxas de fiscalização.
Art. 15. Poderão ser concedidos
adiantamentos do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações para custeio das despesas
previstas em dotações orçamentárias,
devendo êsses, adiantamentos terminarem
logo que cesse o motivo da sua concessão.
Art 16. Fica o Poder Executivo
autorizado a dar a garantia do Tesouro
Nacional para operações de crédito com o
Conselho Nacional Telecomunicações,
em cada exercício, e até o montante
correspondente a 60% (sessenta por
cento) da receita estimada à conta da
arrecadação futura do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações.
Art. 17. Os recolhimentos e
transferências de recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações serão
isentos de comissões e quaisquer taxas
ou sobretaxas bancárias.
Art. 18. O Conselho Nacional de
Telecomunicações
fiscalizará
a
arrecadação e o recolhimento das taxas a
a que se refere esta Lei.
Art. 19. As atuais concessionárias e
permissionárias ficam obrigadas ao
pagamento da taxa de Fiscalização do
funcionamento a partir do ano seguinte ao
da vigência desta Lei.
Art. 20. O Poder Executivo
regulamentará esta Lei dentro de 60
(sessenta) dias da sua publicação.
Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na
data de publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições
em contrário.
ANEXO I
Valôres das Taxas de Fiscalização
da Instalação
1. Concessionárias de serviço de
telegrafia, público, internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
2. Concessionárias de serviço
radiotelegráfico, público internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
3. Concessionárias de serviço
radiotelefônico, público internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
4. Concessionárias de serviços de
telex, público, internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
5.
Concessionárias
e
serviço
radiotelefônico, público, interior:
2 x salário-mínimo por estação.
6. Concessionária e permissionárias
de serviço de telefonia, público,
interestadual:
1 x salário-mínimo por estação.
7. Concessionária e permissionárias
de serviço de radiodifusão sonora:
a)
estações
de
potência
compreendida entre 100 (cem) e 1.000
(mil) watts:
1 x salário-mínimo.
b) estações de potência superior a
1.000 (mil) watts, até 10.000 (dez mil)
watts:
2 x salário-mínimo.
c) estações de potência superior a
10.000 (dez mil) watts:
3 x salário-mínimo.
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8. Concessionárias de serviço de
radiodifusão de sons e imagens
(televisão):
a) estações instaladas nas cidades
de população inferior a 500.000
(quinhentos mil) habitantes:
3 x salário-mínimo.
b) estações instaladas nas cidades
de população superior a 500.000
(quinhentos mil) habitantes:
4 x salário-mínimo.
9. Permissionárias de serviço de
retransmissão de radiodifusão de sons e
imagens (televisão):
1 x salário-mínimo por estação.
10. Permissionárias de serviço
interior.
a) limitado privado:
1 x salário-mínimo por estação.
b) limitado de múltiplos destinos:
1 x salário-mínimo por estação.
c)
limitado
de
segurança,
regularidade, orientação e administração
dos transportes em geral:
1 x salário-mínimo por estação.
d) limitado rural:
1 x salário-mínimo por estação.
11. Permissionárias de serviço
especial de música funcional:
2 x salário-mínimo.
12. Permissionárias de serviço de
radioamador:
a) primeiro domicílio:
1/20 (um vinte avos) do saláriomínimo por estação.
b) cada domicílio adicional:
1/10 (um décimo) do salário-mínimo.
As Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PARECERES
PARECERES Nº 416 E 417, DE
1966
Nº 416, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 1966 (nº 3.448-B, de
1966, na Casa de Origem), que dá nova
redação ao artigo 95 da Lei nº 4.328, de
30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos e Vantagens.)
Relator: Sr. José Guiomard.
O Senhor Presidente da República,
na forma do artigo 5º, parágrafos 1º e 2º
do Ato Institucional nº 2, enviou ao
Congresso projeto de lei dando nova
redação ao artigo 95 da Lei número
4.323, de 30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos dos Militares).
II – O referido artigo está,
atualmente, assim redigido:
"Art. 95. O militar casado tem direito
a um "auxílio para moradia" no valor
mensal de 10% (dez por cento) do seu
sôldo.
§ 1º O auxilio previsto neste artigo
será pago ao militar até completar cada
período de 5 (cinco) anos
da
mesma
localidade.
§ 2º Êsse prazo será contado a partir
da vigência dêste Código e para praças,
poderá ser prorrogado até 3 (três) anos".
Pelo projeto governamental a
redação passa a ser a seguinte:
"Art. 95. O militar com encargos de
família, tem direito a um "auxílio para
moradia" no valor mensal de 10% (dez
por cento) do seu sôldo.
§ 1º Entende-se como "encargos de
família" do militar, para os fins previstos
neste artigo, os seus dependentes, na
forma do disposto no artigo 57 dêste
Código.
§ 2º Suspende-se, temporáriamente,
o direito do militar ao "auxilio para
moradia" enquanto se encontrar em uma
das situações previstas no artigo 7º.
§ 3º O auxilio previsto neste
artigo será pago ao militar até

completar cada período de 5 (cinco) anos
na mesma localidade.
§ 4º Êsse prazo será contado a partir
da vigência dêsde Código e para praças,
poderá ser prorrogado por até 3 (três)
anos.
III – O Presidente da República
justificando as alterações propostas, diz:
"O artigo em aprêço, ao limitar o
direito do "auxílio para moradia" ao militar
casado, divorcia-se do espírito que
norteou
a
elaboração
de
outras
disposições da mesma lei.
O direito, líquido e certo, firmado por
aquêle dispositivo não o permite
interpretações
jurídicas,
nem
interposições judiciais por aquêles que se
julgam preteridos, na presunção do
mesmo direito, porque tenham situações
decorrentes, similares ou reconhecidas
por outros dispositivos da própria lei. É o
caso
dos
viúvos,
desquitados,
cohabitantes com mulher solteira, viúva
ou desquitada por mais de cinco (5) anos
e todos aquêles que são obrigados a ter
seu teto para acolher seus respectivos
dependentes e que não são igualmente
beneficiados.
Enquanto o artigo 95 limita ao militar
casado o direito à percepção de "auxilio
para moradia", o artigo 57, por sua vez,
reconhece e mantém o direito, a todo o
militar, do transporte por conta do Estado
para as pessoas de sua família,
considerando como tais as que vivem às
suas expensas sob o mesmo teto e
quando expressamente declarados:
a) espôsa;
b) as filhas, enteadas, irmãs,
cunhadas ou sobrinhas, desde que
solteiras,
viúvas,
separadas
ou
desquitadas;
c) os filhos, tutelados, enteados,
irmãos, cunhados e sobrinhos, quando
menores ou inválidos;
d) a mãe e a sagra, desde que
viúvas,
solteiras,
separadas
ou
desquitadas;
e) os avós e os pais, quando
inválidos;
f) os netos órfãos, se menores ou
inválidos:
g) a pessoa que viva sob sua
exclusiva dependência econômica no
mínimo há (5) cinco anos.
Os artigos 47, item "b" e 43, tratando
da ajuda de custo devida ao militar
transferido, não reservam êsse benefício
sòmente aos dependentes do militar
casado e, sim, a todos aquêles que
constam da declaração de família.
O instituto do salário-família, mantido
pelo artigo 64 da mesma lei, é amplo em
sua conceituação de dependentes do
militar, sem a exigência da situação de
casado.
Conclui, pois, que concedendo o
Estado salário-família, ajuda de custo e
transporte aos dependentes do militar,
não há como negar-lhe o direito àquele
auxílio
para
moradia,
quando
obrigatòriamente
terá
êle
aquêles
dependentes sob o teto e às suas
expensas".
IV – Aprovado na Câmara, de acôrdo
com o pronunciamento de suas
comissões técnicas, veio o projeto ao
exame do Senado.
V – Do exame da matéria conclui-se,
de pronto, pela oportunidade da
proposição, cujos propósitos são de
molde a receber inteira aprovação, tão
justos se revelam.
Realmente; encarando es fatos tais
como se apresentam, vê-se que são em
grande número os militares que,
conquanto não casados, tem pesados
encargos de família, fazendo jus ao
"auxilio de moradia".
O artigo 95, do Código de
Vencimentos dos Militares, como bem
observa a mensagem presidencial, está
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divorciado da realidade, carecendo,
assua, ser modificado, pois, insistir no
êrro que êle representa, é negar a
evidência das coisas e preconizar na lei,
uma situação iníqua.
VI – Diante do exposto, opinamos
pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 1966. –
Jefferson de Aguiar, Presidente. – José
Giomar, Relator. – Bezerra Neto. – Lino
de Mattos. – Gay da Fonseca. – Antônio
Carlos. – Wilson Gonçálves.
Nº 417, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 1966
(nº 3.480-B, de 1966, na Casa de origem),
que dá nova redação ao art. 95 da Lei nº
4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos dos Militares).
Relator: Senador Oscar Passos.
Pelo presente projeto (art. 1º) o art.
95 da Lei nº 4.328, de 30 de abril de 1964
(Código de Vencimentos dos Militares),
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 95. O militar com encargos de
família que tem direito a um "auxílio para
moradia" no valor mensal de 10% (dez
por cento) do seu sôldo.
§ 1º Entende-se, como "encargo de
família" do militar, para os fins previstos
neste artigo, os seus dependentes, na
forma do disposto no art. 57 deste
Código.
§ 2º Suspende-se, temporàriamente,
o direito do militar ao "auxílio para
moradia", enquanto se encontrar em uma
das situações previstas no art. 7º.
§ 3º O Auxilio previsto neste artigo
ser ápago ao militar até completar cada
período da 5 (sino) anos da mesma
localidade.
§ 4º Êsse prazo será contado a partir
da vigência dêste Código e para praças
poderá ser prorrogado até 3 (três) anos".
II – O projeto é de iniciativa do
Presidente da República, que, na
Mensagem nº 8 enviada ao Congresso,
assim justificada as alterações propostas:
1º O art. 95 da Lei nº 4.328, de
30.4.64, tal como está redigido, limita o
direito do "auxilio para moradia" ao militar
casado, no que se divorcia do espírito que
norteou a elaboração de outras
disposições da mesma lei;
2º Assim, enquanto o art. 95 limita no
militar casado o direito à percepção de
"auxílio para a moradia", o art. 57
reconhece e mantém o direito, a todo o
militar, do transporte, por conta do
Estado, para as pessoas de sua família,
considerando como tais as que vivem às
suas expensas sob o mesmo teto e
quando expressamente declaradas:
a) a espôsa;
b) as filhas enteadas, irmãs,
cunhadas ou sobrinhas, desde que
solteiras,
viúvas.
separadas
ou
desquitadas;
c) os filhos tutelados enteados,
Irmãos, cunhados e sobrinhos, quando
menores ou inválidos;
d) a mãe e a sogra, desde que
viúvas,
solteiras,
separadas
ou
desquitadas;
e) os avós e os pais, quando
inválidos;
f) os netos órfãos se menores ou
inválidos;
g) a pessoa que viva sob sua
exclusiva dependência econômica no
mínimo há cinco anos;
3º Os arts. 47, item b, e 48, tratando
da
ajuda
de
custo
devida
ao
militar
transferido,
não
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reservam êsse benefício sòmente aos
dependentes do militar casado e, sim, a
todos aquêles que constam da declaração
de família;
4º Do mesmo modo, o instituto do
salário-família, mantido pelo art. 64, da
mesma lei, é amplo em sua conceituação
de dependentes do militar, sem a
exigência da situação de casado; e
5º Dêsse modo, não há como negar
ao militar o direito àquele auxilio para
moradia,
quando
tenha
aquêles
dependentes sob o teto e às suas
expensas.
III – A medida justa, porque
equitativa, e mínimo o seu reflexo na
despesa pública.
IV – Ante o expôsto, e tendo em vista
que as providências propostas são de
iniciativa do Poder Executivo, opinamos
favoràvelmente ao projeto.
Sala das Comissões, 19 de abril de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Oscar Passos, Relator. – José Ermírio. –
Gay da Fonseca. – Wilson Gonçalves. –
Bezerra Neto. – Lobão da Silveira. –
Domicio Gondim. – Sigefredo Pacheco.
PARECERES Nº 418 E 419, DE 1966
Nº 418, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei nº 84,
de 1966 (nº 3.507-B-66 – na Câmara),
que inclui, em Parte Especial ao Quadro
de Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal, servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP) abrangidos pelo
art. 40 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1963, e dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O Senhor Presidente da República,
atendendo
à
solicitação
do
Desembargador Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal,
encaminhou o presente Projeto de Lei à
consideração do Congresso Nacional,
visando a dar solução ao problema dos
servidores da Novacap que, no momento,
se encontram à disposição daquela Côrte
de Justiça e aos quais não podem ser
aplicadas as disposições do Decreto nº
56.464, de 15 de junho de 1965, que
regulamentou o art. 40 da Lei nº 4.242, de
17 de julho de 1963, já acima referida.
As
razões
determinantes
da
providência legal estão contidas na
Exposição de Motivos do Desembargador
Presidente do Tribunal interessado assim
consubstanciadas:
"A Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1963, determina no seu artigo 40 que os
empregados da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil, admitidos até
31 de março de 1963, passam à condição
de servidor público, e serão incluídos, por
decreto do Poder Executivo, nos órgãos
da administração direta e indireta e na
Prefeitura do Distrito Federal.
2. O dispositivo legal supracitado não
prevê o aproveitamento em outros
Poderes da União, o que vem acarretar
dificuldades para este Tribunal, cujos
serviços dependem em sua maior parte
da valiosa colaboração do pessoal da
NOVACAP.
3. Como se verifica do Decreto nº
56.464, de 15 de junho de 1965, que
regulamentou o art. 40 da Lei nº 4.242 de
1963, os servidores da NOVACAP terão
suas situações solucionadas através de
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atos do Poder Executivo, ficando
excluídos, pelas razões expostas no item
anterior, o pessoal que se encontra à
disposição dos Poderes Legislativo e
Judiciário.
4. Nestas condições, tenho a honra
de submeter à elevada deliberação de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de
lei, a ser encaminhado ao Congresso
Nacional
dispondo
sôbre
o
aproveitamento neste Tribunal dos
servidores da NOVACAP, providência que
se justifica em face do reduzido número
de funcionários dêste órgão.
5. Além disso, a medida proposta
não acarretará aumento de despesas,
uma vez que os servidores em tela
continuarão
sendo
pagos
pela
NOVACAP, até que o Orçamento da
União venha a consignar para o exercício
de 1967 verba própria no Poder
Judiciário".
Com pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição e Justiça, do
Serviço Público Civil, de Finanças e de
Orçamento, foi a matéria aprovada pelo
plenário da Câmara das Deputados, em
sessão de 20.4.66, e enviada ao Senado
com o oficio nº 743, de 21 de abril último,
para os fins devidos.
Como
bem
ressalta
o
Desembargador Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, em
sua Exposição de Motivos, os servidores
da NOVACAP a disposição daquêle órgão
da Poder Judiciário não foram atingidos
pelo Decreto nº 56.464, de 15 de junho de
1965, razão pela qual necessário se faz
adotar-se quanto aqueles servidores,
normas especiais que, garantindo-lhes os
direitos outorgados pela Lei nº 4.242, de
17 de julho de 1983, lhes permita
continuar prestando seus serviços ao
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal, a que, com real proveito para o
órgão, vem servindo há alguns anos.
Sendo como se infere das razões
aduzidas, medida das mais justas
opinamos pela aprovação do Projeto. –
Jefferson de Aguiar, Presidente. – Wilson
Gonçalves, Relator. – Lino de Mattos. –
Gay da Fonseca. – Bezerra Neto. – José
Guiomard. – Antônio Carlos.
Nº 419, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1966
(nº 3.507-B-66, na Casa de origem) que
inclui, em Parte Especial do Quadro da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal, servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP), abrangidos pelo
art. 40 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1963, e dá outras providências.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
Pela Mensagem nº 45-66, o Senhor
Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional o presente Projeto
de Lei, que inclui, em Parte Especial do
Quadro da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal,
servidores da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil – NOVACAP –
abrangidos pelo art. 40 da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, e dá outras
providências.
A Mensagem veio acompanhada de
Exposições de Motivos do Presidente do
Tribunal Regional do Distrito Federal e do
Diretor do DASP.
A medida pleiteada na proposição
não acarreta aumento de despesa,
visto que o pessoal abrangido continuará
a ser pago pelo órgão de origem,
até que o Tribunal tenha verba
consignada
em
orçamentos
futu-

ros para atender ao pagamento de seus
funcionários.
Assim sendo, somos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator –
Wilson Gonçalves. – José Leite. – Mello
Braga. – Eugênio Barros. – Lobão da
Silveira. – Manoel Villaça. – Pessoa de
Queiroz. – Domício Gondim.
PARECER Nº 420, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei nº 91, de 1966 (número
3.508-B-66 – na Câmara) que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
Extraordinário para a Coordenação dos
Organismos Regionais, o crédito especial
de Cr$ 570.000.000 (quinhentos e setenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a Seção brasileira da
Comissão ilidida da Lagoa Mirim.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O presente projeto, enviado a
consideração do Congresso Nacional com
a Mensagem nº 46, da 8 de março de
1966, visa a autorizar a abertura de
crédito especial, no montante de Cr$
570.000.090 (quinhentos e setenta
milhões de cruzeiros), destinando ao
atendimento das despesas da Comissão
Mista Lagoa Mirim, na parte que ao Brasil
foi atribuído o ônus da execução do
"Plano de Operações do Projeto Regional
das
Nações
Unidas
para
Desenvolvimento da Bacia da Lagoa
Mirim", plano a ser executado, na forma
do documento firmado em 5 de agôsto de
1965, por nosso país e pela República do
Uruguai, em regime de mútua cooperação
com a ajuda técnico-financeira do "Fundo
Especial das Nações Unidas".
As razões que determinaram e
justificaram a solicitação do Poder
Executivo estão contidas na Exposição de
Motivos do Sr. Ministro Extraordinário
para a Coordenação dos Organismos
Regionais, assim consubstanciadas:
"Êsses
compromissos,
Senhor
Presidente, concernentes a serviços,
contratação de pessoa, aquisição de
equipamentos e suprimentos, de bens
móveis e imóveis, a construção e a outros
encargos, num total equivalente a Cr$
1.520.500.000 (um bilhão quinhentos e
vinte milhões de cruzeiros), a serem
cumpridos dentro do prazo máximo de
quatro anos são a contribuição de contrapartida do Brasil, os quais serão
executados, como vem sendo, pela
Seção Brasileira referida.
Essa importância total, nela incluída
a quantia referida de Cr$ 570.000.000
(quinhentos e setenta milhões de
cruzeiros), corresponde ao previsto no
"Plano de Operação do Projeto Regional
das
Nações
Unidas
para
o
Desenvolvimento da Bacia da Lagoa
Mirim", equivalente, mais ou menos, a
US$ 798.450 00 (setecentos e noventa e
oito mil, quatrocentos e cinqüenta
dólares), moeda em que a participação
brasileira
foi
calculada
naquele
documento.
No entanto portanto, de possibilitar o
atendimento dos encargos referidos e, na
ausência atual de crédito orçamentário
próprio, bem assim na impossibilidade – a
esta altura do exercício – de fazê-lo
inclusive para o próximo ano, faz-se
mister recorrer-se a abertura de um
credito espacial no valor de Cr$
570.000.000 (quinhentos e setenta
milhões de cruzeiros), para que a Seção
Brasileira em causa atenda as despesas
previstas no Plano de Operação citado,
até 31 de dezembro de 1966.
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Trata-se, na espécie, como bem se
vê, de dar ao Govêrno meio legal de
atender a compromissos internacionais e,
mais que isso, de autorizar recursos
necessários a execução de um plano
regional louvável, merecedor, portanto, do
nosso apoio.
Face ao exposto, obedecidos que
foram os trâmites legais, opinamos pela
aprovação do Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator. –
Bezerra Neto – Manoel Villaça – Wilson
Gonçalves – Victorino Freire – Eugênio
Barros – José Leite.
PARECERES NSº 421 E 422, DE 1965
Nº 421, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 83-1966 (nº 3.506-B-66, na
Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
6.472.592.500 para regularizar despesa
com o programa de emergência no setor
agropecuário,
conforme
plano
de
aplicação do Ministério da Agricultura.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto ora submetido ao nosso
exame autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 6.472.592.500 para
regularizar a despesa com o programa de
emergência no setor agropecuário em
todo a território nacional, conforme plano
de aplicação organizado pelo Ministério
da Agricultura.
II. A proposição, de iniciativa da
Presidência
da
República,
está
acompanhada de Exposição de Motivos
do Ministro da Fazenda.
III. Qualquer medida governamental
visando a beneficiar as zonas rurais
brasileiras deve merecer pronta a festiva
acolhida, pais o homem do campo tem
vivido, e continua a viver, no Brasil,
verdadeiramente marginalizado.
O campo está esquecido, ainda, e o
Ministério da Agricultura, infelizmente,
tem sido, em nosso país, uma Secretaria
meramente decorativa, sem quase
nenhuma atuação prática.
Pode-se dizer, sem exagêro, que
tudo está por ser organizado, no setor da
pecuária, e, sobretudo, da agricultura,
pelo que a chamada Reforma Agrária
situa-se, perante a consciência nacional,
como um imperativo de sobrevivência do
Estado brasileiro.
Os últimos pronunciamentos e certas
atitudes do governo dão a esperança de
melhores rumos para a nossa política,
nesse setor, principalmente depois que o
IBRA procedeu a um censo rural, visando
ao levantamento da situação dos
lavradores e pecuaristas, para efeito de
remover os processos administrativos do
Ministério da Agricultura.
IV. O presente projeto tem, portanto,
um alto merecimento e é da maior
oportunidade, razão por que somos por
sua aprovação.
Sala das Comissões, em 29-4-66. –
José Ermínio Presidente em exercício –
Gay da Fonseca, Relator. – Bezerra Neto
– Edmundo Levy – Wilson Gonçalves.
Nº 422, DE 1963
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 831966 (nº 3.506-B-66, na Casa de origem),
que autoriza o Poder, Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 6.472.592.500 para
regularizar despesa com o programa de
emergência no setor agropecuário,
conforme plano de aplicação do Ministério
da Agricultura.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto ora submetido ao nosso
exame autoriza o Poder Executivo a
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abrir, pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 6.472.592.500, para
regularizar a despesas com o programa de
emergência no setor agro-pecuário em todo o
território nacional, conforme plano de
aplicação organizado pelo Ministério da
Agricultura.
II – A proposição, de iniciativa da
Presidência
da
República,
esta
acompanhada de Exposição de Motivos do
Ministro da Fazenda, que, justificando-a,
informa:
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a) que, pelo aviso nº 19, de 19 de
janeiro de 1966, o Ministério da Agricultura
solicitou autorização para aplicar, por
antecipação e na forma do parágrafo 1º do
artigo 48 do Código de Contabilidade da
União, a importância de Cr$ 6.472.592.500,
no programa de emergência no setor
agropecuário em todo o território nacional,
conforme a seguinte discriminação:

Cr$
Plano de Mecanização – (aquisição de tratores nacionais e despesas
de qualquer natureza com a importância de tratores estrangeiros,
referente a operações já iniciadas)..........................................................
3.000.000.000
2 – Reforço ao Programa de combate à Febre Aftosa..................................
800.000.000
3 – Sementes Melhoradas – Produção e Aquisição de Sementes................
600.000.000
4 – Pecuária de Corte e Leiteira – Projetos urgentes, visando ao
incremento da produção animal em todo o país......................................
1.000.000.000
5 – Outros Programas...................................................................................
1.072.592.500
Total.................................................................................................
6.472.592.500
b) tal solicitação decorre dos recursos Congresso Nacional, o presente projeto de
orçamentários do exercício de 1965, cujas lei, que modifica dispositivos da Lei nº 2.180,
entregas foram transferidas para o ano em de 1954, e a de número 3.543, de 1959,
curso;
referente à organização e atribuições do
c) a Contadoria Geral da República Tribunal Marítimo.
esclarece que o aludido montante, embora
2.
Logrou
a
proposição
sem
programado para entrega nos primeiros emendas, ser aprovada na Câmara dos
meses do corrente exercício, deixou de ser Deputados, e ela altera vários dispositivos
relacionada em "Restos a Pagar" e, em da lei orgânica da entidade, na sua
conseqüência, só mediante abertura de composição, atualização das penalidades
crédito especial poderá ser atendida a financeiras, que eram irrisórias, passando ao
referida solicitação;
Sistema de cálculo pela mobilidade do
d) dado o caráter urgente e inadiável salário-mínimo, e quanto aos registros e
da despesa e a omissão ocorrida, foi condições para a fiscalização da navegação
o Banco do Brasil autorizado a colocar a e embarcações.
quantia em aprêço à disposição daquele
Entendemos como oportuna e bem
Ministério.
elaborada a matéria, mas é conveniente uma
III – Qualquer medida governamental alteração no artigo vinte proposto.
visando a beneficiar as zonas rurais
Diz êle que não será concedido registro
brasileiras deve merecer e festiva acolhida, de armador "a pessoa jurídica da qual faça
pois o homem do campo tem vivido, e parte quem já tenha participado de outra
continua a viver, no Brasil, verdadeiramente sociedade cujo registro haja sido cancelado
marginalizado.
naquelas condições." O justo é que seja
O campo está esquecido, anda, e o atingido pela proibição quem haja participado
Ministério da Agricultura, infelizmente, tem de outra Sociedade, "com podêres de
sido, em nosso país, uma Secretaria administração" e cujo registro haja sido
meramente decorativa, sem quase nenhuma cancelado. Opinamos pela aprovação do
atuação prática.
projeto, com a seguinte emenda aditiva ao
Pode-se dizer, sem exagêro, que tudo texto do art. 20.
está por ser organizado, no setor da
pecuária, e, sobretudo, da agricultura, pelo
EMENDA Nº 1-CCJ
que a chamada Reforma Agrária situa-se,
perante a consciência nacional, como um
Ao Art. 20, entre as palavras
imperativo de sobrevivência do Estado "sociedade" e "cujo", inclua-se:
brasileiro.
"com podêres de administração e..."
Os últimos pronunciamentos e certas
É o parecer.
atitudes do govêrno dão a esperança de
Sala das Comissões, 6 de maio de
melhores rumos para a nossa política, nesse 1966. – Milton Campos, Presidente. –
setor, principalmente depois que o IBRA Bezerra Neto, Relator. – Jefferson de Aguiar.
procedeu a um censo rural, visando ao – Josaphat Marinho. – Menezes Pimentel. –
levantamento da situação dos lavradores e Adalberto Sena.
pecuaristas, para efeito de renovar os
processos administrativos do Ministério da
Nº 424, DE 1966
Agricultura.
Da Comissão de Projetos do Executivo,
IV – O presente projeto, tem, portanto,
um alto merecimento e é da maior sôbre o Projeto de Lei numero 92, de 1956
oportunidade, razão por que somos por sua (nº 3.512-B-66 – na Câmara, que modifica
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro
aprovação.
Sala das Comissões, em 11 de maio de de 1954, alterada pela Lei nº 3.543, que
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. – dispõe sôbre o Tribunal Marítimo e dá outras
Gay da Fonseca, Relator. – Bezerra Neto – providências.
Manoel Villaça – Wilson Gonçalves –
Victorino Freire – Eugênio Barros – José
Relator: Sr. Wilson Gançalves.
Leite.
O Projeto de Lei em exame, proposto
pelo Executivo, em 1962, foi, posteriormente,
PARECERES NºS 423, 424 E 425, DE 1966
na forma da Exposição de Motivos do Sr.
Ministro da Marinha, submetido ao reexame
Da Comissão de Constituição e Justiça, dos órgãos interessados e, sanado nas suas
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 92, de falhas,
novamente
encaminhado
ao
1966 (nº 3.512-B-66 – Câmara), que modifica Congresso Nacional – como substitutivo ao
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro anterior – pela Mensagem número 62, de 10
de 1954, alterada pela de número 3.543, de de março de 1966.
11 de fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
As razões determinantes dessas
Tribunal Marítimo, e dá outras providências.
providências estão consubstanciadas na
Exposição de Motivos do Sr. Ministro da
Relator: Sr. Bezerra Neto.
Marinha, assim expressas:
Mensagem do Senhor Presidente da
"O Projeta de Lei nº 4.265-62 de
República, de 16 de março do corrente autoria
do
Conselho
de
Ministros,
ano,
submeteu
à
apreciação
do submetido à apreciação do Congresso
1–

Nacional, sofreu modificações no seu texto,
por parte do ex-Deputado Eloy Dutra e,
posteriormente, novas modificações foram
propostas pelo Deputado Nelson Carneiro,
seu relator na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados.
Nêste estágio foi, por intervenção da
assessoria parlamentar do meu Gabinete
junto a Deputados da bancada governista,
sustada a tramitação do anteprojeto para que
ouvida fôsse a nova administração da
Marinha sôbre a oportunidade e a
conveniência das alterações propostas, face
à mudança de orientação da política
governamental a partir de abril de 1936.
Submetido o Projeto, pelo meu
antecessor, à atenção do Tribunal Marítimo,
apresentou aquêle Tribunal à minha
consideração novas sugestões, visando a
melhorá-lo,
atualizando-o,
ampliando
atribuições
e
corrigindo
falhas.
Tal
anteprojeto, revisto pela Administração Naval
sob o aspecto do interêsse da Marinha, e,
conseqüentemente, do Poder Executivo, do
qual o Tribunal em causa é parte integrante,
deu origem ao projeto em anexo, o qual
devidamente justificado, tenha a honra de
submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência, sugerindo seja o mesmo
apresentado ao Congresso Nacional como
substitutivo do Govêrno ao Projeto lá
existente."
Manifestaram-se favoràvelmente ao
Projeto, quando do seu exame naquela Casa,
as Comissões de Constituição e Justiça, de
Segurança Nacional e de Finanças, da
Câmara
dos
Deputados,
de
cujos
pronunciamentos, por refletirem, igualmente,
nosso pensamento em relação à matéria,
queremos ressaltar:
"O Projeto não conflita com as normas
constitucionais vigentes, nem fere princípios
de direito a que, nas suas linhas gerais, de
obediência.
No mérito, as modificações propostas,
assim no tocante à estrutura do Tribunal,
como no que diz respeito ao andamento dos
processos que por ali tramitam e às medidas
de caráter punitivo que decorrem de suas
decisões, merecem a acolhida desta
Comissão, por melhorarem substancialmente
a legislação vigente, obsoleta, em parte,
incompleta em vários ângulos, ineficaz em
muitos outros.
Ampliando o princípio do mérito para a
seleção de todos os seus juizes, civis, e
militares, excessão aberta apenas para o
provimento do cargo de Presidente, que
continua a ser ocupado, em caráter temporário,
por um oficial general da Armada, de livre
escolha do Presidente da República; tornando
o processo dos feitos de sua competência mais
célere e econômica; submetendo à ação
fiscalizadora e repressiva do Tribunal a
operação dos navios; e atualizando as custas,
de modo a tornar o funcionamento da corte
menos oneroso ao Estado, a proposição
encerra providências que correspondem ao
exato interêsse público.
O Tribunal Marítimo, criado em 1931,
teve sua existência regulada por Decretos,
Decretos-Leis e Leis até 1946, quando a sua
existência foi reconhecida pela própria
Constituição. A partir daí a lei ordinária
regulamentou as suas atribuições e
funcionamento.
O fato é que se tem procurado
acompanhar com legislação própria a evolução
da navegação comercial do país. Agora, faz-se
mister, mais uma vez, revitalizar o órgão, seja
incluindo normas no processo de seleção dos
Juízes e outros servidores; seja atualizando,
medidas
punitivas
ou
melhorando
a
processualística na tramitação dos processos:
seja estabelecendo contrôle mais efetivo sôbre
os armadores ou atualizando custas. A tudo
isso se propõe o presente projeto de lei, o qual
procura, em síntese, contribuir para que o
Tribunal Marítimo adquira um padrão de
trabalho que possa ser olhado no Brasil e no
estrangeiro como um organismo ativo e
eficiente."
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O projeto teve origem no próprio
Tribunal Marítimo que contou, para sua
elaboração,
com
a
assistência
da
Administração Naval e com os valiosos
subsídios resultantes da primeira fase de
estudos da matéria na Câmara dos
Deputados.
Tratando-se de medidas que visam a
dar ao Tribunal Marítimo os meios
indispensáveis para torná-lo um organismo
atual,
já
quando
à
sua
estrutura
administrativa, já no que concerne à sua
ação judicante, opinamos pela aprovação do
Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, 10 de maio
de
1966.
–
Jefferson
de
Aguiar,
Presidente. – Wilson Gonçalves, Relator. –
José Guiomard. – Bezerra Neto. –
Gay da Fonseca. – Lino de Mattos. –
Antônio Carlos.
Nº 425, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 92, de 1966 (número
3.512-B-66, na Câmara), que modifica
dispositivos da Lei número 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, alterada pela de nº
3.543, de 11 de fevereiro de 1959, que
dispõe sôbre o Tribunal Marítima e dá outras
providências.
Relator: Sr. Vitorino Freire
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do Poder
Executivo e tem por objeto modificar
dispositivos legais referentes ao Tribunal
Marítimo.
Na Exposição de Motivos de que fêz
acompanhar o Projeto teceu o Senhor
Ministro da Marinha, dentre outras, as
seguintes considerações:
a) que o Projeto de Lei nº
4.265 de 1962, de autoria do Conselho de
Ministros foi bastante alterado na sua
estrutura quando de sua tramitação na
Câmara;
b) que nesse estágio procurou
sustar o andamento do mencionado projeto
a fim de que fôssem estudadas a
oportunidade e
a conveniência
das
modificações já referidas ante a mudança de
orientação na política governamental a partir
de abril de 1964;
c) que o projeto ora remetido
consubstância
sugestões
do
Tribunal
Maritimo
devidamente
revistas
pela
Administração Naval, no sentido de
ampliar as atribuições daquele Tribunal e
atualizá-lo.
Deflui do exposto que o atual
Projeto teve origem no próprio Tribunal
Marítimo
e
dentre
as
modificações
dignas de realce por êle introduzidas
podemos citar:
a) as que ampliam o princípio do
mérito para a seleção de todos os
juizes civis e militares, com exceção
apenas da Presidência, que continuará
a ser ocupada por um oficial General
da Marinha;
b) as que atualizam medidas;
c) as que melhorem a técnica
processualística apressando a tramitação dos
feitos;
d) as que fixam custas processuais em
bases reais;
e) as que estabelecem um contrôle mais
efetivo com relações aos armadores.
Isto pôsto, a Comissão, fazendo
remissão
aos
doutos
pareceres
já
expendidos sôbre a matéria, manifesta-se, no
âmbito de sua competência favoràvelmente à
proposição em tela.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio de
1966. – Pessôa de Queiroz – Presidente. –
Victorino Freire – Relator. – Wilson
Gonçalves. – Manoel Villaça. – Gay da
Fonseca. – Bezerra Neto. – Eugênio Barros.
– José Leite.
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PARECERES NS. 426 E 427, DE 1966
Nº 426, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara, nº 82, de 1966 (nº 3.492-B, de
1966 na Casa de Origem), que
estabelece normas para a instituição e a
execução de Campanhas de Saúde
Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde e dá outras
providências.
Relator: Sr. Senador José Ermírio de
Moraes
Originou-se
a
proposição
de
iniciativa do Ministério da Saúde,
submetida ao crivo do reexame do
Departamento Administrativo do Serviço
Público, por despacho presidencial e, a
seguir,
encaminhada
pelo
Senhor
Presidente da República, através da
Mensagem nº 34, de 8 de março último, à
apreciação do Congresso Nacional.
Estabelece o projeto normas para a
instituição e execução das Campanhas de
Saúde
Pública,
objetivando
tornar
exeqüível a coordenação de recursos
técnicos e financeiros para dar mais
eficiente combate às doenças que
"constituem problemas de interêsse
coletivo", mediante a adoção de medidas
preventivas
e
de
"tratamento
e
recuperação
das
vitimas
dessas
doenças".
Na Câmara dos Deputados a
proposição recebeu pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça (24
de março de 1966), da Comissão de
Saúde (24 de março de 1966) e da
Comissão de Finanças (30 de março de
1966), tendo sido aprovada com as
Emendas ns. 1 a 5 oferecidas pela
Comissão de Saúde.
Como bem assinalou o Relator da
Comissão de Saúde da Câmara dos
Deputados as alterações por sua
sugestão introduzidas tiveram em vista:
"... hormonizar as restrições por nós
feitas ao projeto com aquilo que propõe
seja criado, a instituição e execução das
Campanhas
de
Saúde
Pública,
sugerimos-lhe algumas modificações que
visam a restabelecer a autonomia do
Ministério da Saúde para a execução das
campanhas
que
pertencem,
por
imperativo constitucional, bem como
outras de natureza formal."
De fato. As modificações feitas em
decorrência da aceitação das Emendas
propostas por êsse Relator deram melhor
redação à ementa e aos artigos ns. 2º e
22; tornaram mais explícito o art. 3º,
definindo o modus faciendi da cooperação
prevista entre entidades públicas e
privadas, nacionais, estrangeiras e
internacionais;
permitiram
que
a
designação
do
substituto
do
Superintendente
da
Campanha
(Parágrafo Único do artigo 3º) se fizesse
por ato da autoridade ministerial e não do
Presidente da República; possibilitaram,
finalmente, que
a delegação
de
atribuições do Superintendente aos
Coordenadores Regionais fôsse possível,
inclusive, para o efeito de contratação de
pessoal.
Dúvida não há, portanto, de que
muito ganhou a proposição original
com os aperfeiçoamentos que lhe
foram
feitos,
pois
através
dêles
as Campanhas do Ministério da Saúde
gozarão
de
maior
flexibilidade,
principalmente pela descentralização
de atribuições, contornadas, assim,
delongas e dificuldades burocráticas que,
normalmente, emperram a máquina
administrativa.
E' inegável, por outro lado, o mérito
da iniciativa governamental, qual seja
o de proporcionar meios eficazes
de prevenção e combate intensi-
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vos às doenças de caráter endêmico que
atingem e dizimam grandes contingentes
da população brasileira, o que só pode,
efetivamente, ser conseguido mediante
estreita
coordenação
de
recursos
humanos, materiais e financeiros e de sua
aplicação planificada e contínua, por
métodos da mais radical descentralização
administrativa.
Manifestamo-nos, conseqüentemente,
pela aprovação, sem restrições, do projeto.
Sala das Comissões, em 29 de abril
de 1966. – José Ermírio – Presidente em
exercício e Relator. – Bezerra Neto. –
Gay da Fonseca. – Edmundo Levy. –
Wilson Gonçalves.
Nº 427, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o,
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 1966
(nº 3.492-B-66 – na Câmara que
estabelece normas para a instituição e a
execução de Campanhas de Saúde
Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde e dá outras
providências.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O Projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
Poder Executivo e tem por objetivo
estabelecer normas para a instituição e a
execução de Campanhas de Saúde
Pública exercidas ou promovidas pelo
Ministério da Saúde.
Na Exposição de Motivos de que
fez, acompanhar a proposição, o
Departamento Administrativo do Serviço
Público apresenta, entre outros, os
seguintes argumentos dignos dos realce:
"1 – O combate intensivo às doenças
endêmicas e a recuperação de grande
população por elas atingidas tem
sido objeto de esforços geralmente
descoordenados e dispersivos do Poder
Público e dos particulares, frustrando-se,
por isso mesmo, e pela inflexibilidade
nada realista dos meios de execução, os
investimentos nacionais desestimulandose, ainda, as contribuições estrangeiras.
2
–
Para
sanar
êsses
inconvenientes, o anteprojeto de lei
estabelece uma eficiente integração das
atividades públicas e particulares de
combate as doenças que, por sua
elevada incidência constituem graves e
angustiantes problemas de interêsse
coletivo.
3
–
Salienta,
ainda,
aquela Secretaria, ser alarmante a
incidência de endemias, que atingem,
comprovadamente, a mais de quarenta
milhões de pessoas no País, sendo
inadiável a adoção de um regime de
Campanhas de Saúde Pública capaz de
possibilitar ao Poder Público e à iniciativa
privada, em conjunto e com a
colaboração estrangeira ou internacional,
a modificação dêsse panorama sanitário,
que julga dramático".
Aduziu o DASP, ainda, na Exposição
referida, que o pessoal empregado
nas
Campanhas
de
Saúde
será
preferentemente admitido em regime de
legislação trabalhista, rescindindo-se os
contratos empregatórios ao final dos trabalhos
e que os recursos postos à sua disposição
serão concentrados em contas especiais no
Banco do Brasil e movimentados pelo
Superintendente respectivo, ficando a
aplicação
das
verbas
orçamentárias
fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União e
demais recursos pelo Ministério da Saúde.
Deflui do exposto que o Ministério da
Saúde,
considerando
obsoleta
e
ineficiente sua organização atual para
erradicar o índice verdadeiramente
alarmante de doenças endemicas que,
segundo expressa o próprio titular,
daquela Secretaria de Estado, atingem a
mais de quarenta milhões de brasileiros,
vindica,
através
da
proposição,

em estudo, meios e modos mais
adequados para a consecução daquele
propósito.
O projeto, quando de sua tramitação
na Câmara, foi alvo de acurado estudo
pelas Comissões técnicas, principalmente
pela Comissão de Saúde, cujo relator
apresentou várias emendas no sentido de
melhor ajustá-lo aos seus fins. Acentuou,
entretanto, o ilustre Deputado Leão
Sampaio, sua estranheza por intentar o
Ministério da Saúde resolver o problema
através da instituição de Campanha de
Saúde Pública tão sòmente com a sua
participação, acrescentando, ainda, já
possuir o Ministério em questão diversos
órgãos incumbidos da matéria; tais como
o Departamento de Endemias Rurais, a
Campanha da Malária; Campanha da
Varíola, Serviços Nacionais de Câncer, de
Lepra, de Tuberculose, etc.
A
Comissão,
considerando
a
magnitude do problema que de procura
resolver maxime se atentarmos para a
taxa de incidência das endemias sôbre o
povo
brasileiro,
podendo,
mesmo,
mencionar à guisa de exemplo a malária,
que vem se constituindo em verdadeiro
terror nas cercanias da própria Capital
Federal, manifesta-se favoràvelmente ao
projeto fazendo votos para que o mesmo
venha a contribuir eficazmente para os
fins colimados.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessoa de Queiroz.
Presidente. – Victorino Freire, Relator. –
Wilson Goncalves. – Manoel Villaça –
Gay da Fonseca – Eugênio Barros –
Bezerra Neto – José Leite.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Vão ser lidos dois requerimentos de
informações pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 177, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeiro, regimentalmente se oficie
Senhor Superintendente do Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário a
fim de que informe quais as medidas até
agora tomadas a fim de dar efetividade à
Reforma Agrária e qual o índice de terras
distribuídas e quantos os beneficiados,
até a presente data.
Sala das Sessões, em 11 de maio de
1966. – Aarão Steinbruch.
REQUERIMENTO Nº 178, DE 1966
Nos têrmos do art. 213, do
Regimento Interno, requeremos ao Poder
Executivo sejam prestadas pelo Conselho
Monetário Nacional, com vistas ao
cumprimento da Lei nº 4.728, de 14
de julho de 1965 (que disciplina o
mercado de capitais), as seguintes
informações:
a) qual o capital mínimo fixado para
as sociedades corretoras, membros da
Bolsa;
b) quais as condições fixadas para
o
funcionamento
das
sociedades
corretoras, e as das normas gerais a
serem observadas em matéria de
organização, disciplinas e suas atividades
(arte. 8º e 9º);
c) se foram expedidas as normas
gerais sôbre o registro das pessoas
Jurídicas de direito privado no Banco
Central, e relativas a:
I – informações e documentos a
serem apresentados para obtenção do
registro inicial;
II – informações e documentos a
serem apresentados periòdicamente para
a manutenção do registro;
III – casos em que o Banco Central
poderá recusar, suspender ou cancelar o
registro;
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d) em caso afirmativo, se foram
publicadas para receber sugestões, como
manda a lei;
e) quantas sociedades já foram
registradas e como se
distruem
territorialmente aos Estados.
Sala das Sessões, 11 de maio de
1966. – Vicente Bezerra Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vão a publicação os dois
requerimentos de informações que
acabam de ser lidos e, em seguida, serão
despachados pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. Secretário irá proceder à
leitura de requerimento de urgência.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 179, DE 1966
Nos têrmos do art. 330, letra 5 b, do
Regimento Interno, requeremos urgência
para o projeto que institui o nôvo Código
Nacional do Trânsito (PLC nº 238-65).
Sala das Sessões, 11 de maio de
1966. – Wilson Gonçalves – Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento que acaba de
ser lido será objeto de deliberação após a
Ordem do Dia, de acôrdo com o
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa projeto de
resolução que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE
1966
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Acrescente-se no artigo
169 do Regimento Interno do Senado
(Resolução nº 5-59) o seguinte parágrafo,
que será o primeiro, passando a segundo
o atual parágrafo único.
§ 1º No último dia útil da semana,
aos líderes serão entregues o calendário
e avulsos e, aos Senadores a relação dos
projetos que deverão integrar as ordens
do dia das sessões ordinárias da semana
seguinte. A qualquer Senador será, lícito
pedir avulsos ou cópia de projeto cujo
estudo pretenda.
Justificação
A proposição visa a possibilitar o
estudo dos projetos que deverão ser
discutidos durante cada semana. A
simples leitura, ao término de cada
sessão, da Ordem do Dia, cuja
matéria será discutida na sessão
seguinte, não permite detido exame,
por parte do Plenário, da proposição a
ser votada.
A sugestão, se aceita, muito
contribuirá para o aprimoramento do
processo legislativo.
Brasília, 3 de abril de 1966. –
Edmundo Fernandes Levi.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto que acaba de ser lido
vai à publicação e, em seguida, ficará
sôbre a mesa durante três sessões, para
receber emendas, de acôrdo com o
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No expediente lido figuram
Mensagens contendo as razões de votos
presidenciais a dois projetos de lei, a
saber:
– Projeto de Lei nº 2, de 1966 (C.N.)
que altera a redação do art. 8º e seu
parágrafo único, da Lei nº 4.737, de 15 de
julho de 1965 (Código Eleitoral);
– Projeto de Lei nº 59-64 no
Senado e nº 2.564-65 na Câmara,
que reduz o prazo para aquisição
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da nacionalidade brasileira ao natural de
país fronteiriço e dá outras providências.
Para apreciação dêsses vetos, a
Presidência convoca sessão conjunta, a
realizar-se no dia 7 de junho próximo às
21 horas e 30 minutos, no Plenário da
Câmara dos Deputados.
Para as Comissões Mistas que os
deverão relatar designa:
quanto ao primeiro veto os Senhores
Senadores Eugênio Barros, Antônio
Carlos e Edmundo Levi;
quanto ao segundo, os Srs.
Senadores José Guiomard, Pessoa de
Queiroz e Aloysio de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A Presidência comunica
haver recebido Mensagem com a qual
o Presidente da República encaminha
ao Congresso, para tramitação em
conjunto, Projeto de Lei que dispõe
sôbre o intercâmbio comercial com o
exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e dá outras
providências.
Para a leitura dessa mensagem e
providências iniciais relativas à tramitação
da matéria, a Presidência convoca sessão
conjunta para hoje, às 21 horas.
Essa sessão será sem prejuízo
da outra, convocada anteriormente,
destinada à apreciação de vetos
presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência deferiu, hoje, os
seguintes requerimentos de informações,
apresentados ontem:
Nº 173, do Sr. Senador Aarão
Steinbruch, ao Ministro do Trabalho e
Previdência Social;
Nº 174, do Sr. Senador Gilberto
Marinho, ao Ministro da Fazenda;
Nº 175, do Sr. Senador Sigefredo
Pacheco, ao Ministro da Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, os últimos dias de abril findo
foram de férteis noticiarias sôbre assuntos
relacionados com a Amazônia. Reflete, na
verdade, constante preocupação dos
atuais dirigentes do País "levar a
civilização a vastas áreas da interlândia",
que se traduz no inflexível poder de
decisão no que toca à execução dos
projetos ligados à integração da grande
planície, a fim de que seja superada a
profunda desigualdade existente entre
áreas da geografia pátria, como bem
acentuou recente editorial do "Correio
Braziliense".
Mais adiante, êle revela, ainda, nas
letras de fôrma, de seus melhores
períodos, os conceitos seguintes, que,
aliás, não escapam as mentes ajuizadas
e patrióticas de todos os homens de
Estado, nos seus postos de escuta e de
ação. "O desprêso, em que viveu a Hiléia,
durante vários séculos, vem indicar a
visão pobre de governantes. Área
gigantesca,
cujo
documento
mais
expressivo é a sua própria potencialidade
natural, a Amazônia, uma vez anexada ao
quadro agro-industrial brasileiro, trará à
Pátria notável contribuição, ensejando o
fortalecimento da estrutura nacional.
O patriotismo, unido à técnica, é a
razão do êxito dessa programática.
A população amazônica, enganada
por sucessivos governos, voltou a
acreditar no Poder Público. A bacia do
Rio-Mar reencontra-se com o futuro, e
a forma lúcida, com que se arrosta
questão dessa monta, ensejou a rutura
das pelas que prendiam o grande vale
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úmido ao atraso. Terras providenciais,
onde se destacam as madeiras de lei e
em
cujo
subsolo
se
encerram
impressionantes
riquezas
naturais,
cremos que na Amazônia está o fator da
definitiva emancipação econômico-social
brasileira".
E ainda: "Acreditamos que, com a
retomada vigorosa do processo de
dinamização da Hileia, teremos, sem
tardança, um mapa equilibrado".
Êste o pensamento dos que
escrevem em Brasília, em um de seus
prestigiosos jornais, a respeito do que
representa para o País agitar êsse quadro
de riquezas amazônicas, dentro da
compreensão
do
atual
Govêrno,
notòriamcnte comprovada ante a decisão
de aplicar os recursos indispensáveis a
uma área que representa, em última
análise, mais da metade do território
brasileiro.
Já se tem, por outro lado,
conhecimento de que, agora, a Amazônia,
será tema específico de um conclave de
mais do 200 cientistas entre nacionais e
estrangeiros, conforme a divulgação
adiante
oriunda
dos
setores
governamentais responsáveis por seus
trabalhos e objetivos:
Com a participação de mais de 200
cientistas de 18 nações terá lugar de 6 a
11 de junho vindouro, em Belém do Pará
o I Simpósio Sôbre a Biota Amazônica,
sob os auspícios do Conselho Nacional
de Pesquisas. O certame se incluiu no
plano de comemorações do primeiro
centenário de fundação do Museu Emílio
Goeldi, na Capital paraense.
O Presidente da Comissão Organizadora
do Simposio, disse hoje, em entrevista
coletiva, que a simples realização do encontro
ja é de uma importância sem precedentes.
Além de ser o primeiro que se realiza em
regiões equatoriais, assume relevância
especial pelos estudos e conclusões que
serão auferidos.
Afirmou que o interêsse pelo certame
ultrapassou tôdas as expectativas, estando
inscritos, até agora, 186 trabalhos científicos,
procedentes de instituições nacionais e de 17
outras, de diferentes países. A iniciativa do
Simpósio é da Associação de Biologia
Tropical, com pleno apoio do Conseho
Nacional de Pesquisas.
Esclareceu que, pela sua própria
organização, o certame e abrangente,
constando de uma multiplicidade de
assuntos, que estão divididos em oito
seções:
geociências,
antropologia,
iminologia, botânica, zoologia, patologia,
conservação da natureza, recursos
naturais e planejamento, e futuras
pesquisas na Amazônia.
Disse também que "Biota", por
definição, é o estudo do conjunto de seres
vivos – homem, planta e animais – em
vivência harmônica com o meio. A êsse
tema ficará restrita a ação do certame que
não devera estender seus estudos a
outros campos.
Pondera ainda que, entretanto, algumas
das observações já colhidas terão implicações,
forçosamente, no campo econômico e político.
Entre elas, cita o fato da agricultura, na região,
estar ainda mais atrasada do que a utilizada
pelos primitivos indígenas, com queimadas e
desmatamentos
irregulares
que
não
obedecem à menor técnica, não dão
rendimento à produção e ainda estragam o
solo para futuras colheitas. Outro aspecto é a
verdadeira pilhagem que está sendo feita
nas madeiras da região, por serrarias
que se beneficiam de legislação mal
feita ou são simplesmente clandestinas.
Citou, também, como exemplo, desta
vez favorável, o progresso que está
surgindo nas áreas de influência da Rodovia

Belém-Brasília, desde que esta foi aberta
ao trafego, progresso qual devera repetirse com a abertura da Brasília-Acre e da
Brasil, Manaus, esta última com picadas
já abertas pela Fundação Brasil Central.
Estas
estradas
poderão
diminuir
sensívelmente os isolamentos a que
estão
submetidas
as
populações
Amazônicas, que vivem exclusivamente
em função das ligações por água,
existindo por isto um baxíssimo índice
populacional.
Dá-se conta, outrossim, de que
participarão do Simpósio Cientistas de
instituições
do
Brasil,
Alemanha,
Argentina, Bélgica, Guiana Inglêsa,
Canadá, Colômbia, Equador, Estados
Unidos, França; Grã-Bretanha, Holanda,
Japão, Peru, Trinidad, México, Uruguai e
Venezuela. A participação dos países,
que não têm território na área Amazônica,
explica-se pelo interêsse científico em
problemas de biologia tropical.
Tão logo soube a redação de "O
Globo" do conclave em vista, deu-lhe a
honra de um editorial esplêndido e
significativo, que se publicou a 27 do mês
aludido, isto é, de abril passado, com o
título de "Tarefa Inadiável", que vale
transcrito na sua íntegra:
"Não pode restar a menor dúvida de
que o fato mais importante da vida
brasileira dos nossos dias é o da
crescente tomada de consciência dos
nossos problemas e das causas
concretas que até hoje têm impedido o
desenvolvimento integrado da economia
nacional. É nesse contexto de autoconscientização nacional que se vai
realizar dentro em breve no Museu
Goeldi, em Belém do Pará, um simpósio
sôbre os problemas da Amazônia.
Patrocinam-no o Conselho Nacional de
Pesquisas e a Associação de Biologia
Tropical. 41 instituições de pesquisa e 15
instituições governamentais e privadas do
Brasil participarão do conclave. Águas,
plantas, animais e o homem da Amazônia
serão estudados à luz da biocenogênese.
A botânica, a zoologia a limnologia as
ciências naturais e sociais serão
mobilizadas nesse simpósio sôbre a Biota
Amazônica, cujas conclusões devem
servir ao Govêrno para a estruturação de
um plano efetivo de integração definitiva
da gigantesca região ao patrimônio social
e humano do Brasil.
Geogràficamente
a
Amazônia
interessa e seis países sul-americanos
(Peru, Bolívia, Equador, Venezuela,
Colômbia e Brasil). Quanto ao seu destino
brasileiro, êle esta vinculado à sorte de
nove unidades federativas: Amazonas,
Pará,
Maranhão,
Amapa,
Roraima,
Rondônia, Acre, Goiás e Mato Grosso.
Compreende, tal como hoje é definiu cêrca
de dois têrços da área total do Brasil –
5.030.109 quilômetros quadrados, nos
quais a densidade humana se distribuiu da
forma mais rarefeita: 0,7 habitante por
quilômetro quadrado. Não é mais possível,
pois, que essa região, com tôdas, a suas
gigantescas
potencialidades
naturais,
continue divorciada dos destinos do Brasil,
desquitada da comunidade nacional.
Durante longos anos atribuiu-se êsse
divórcio inconcebível a fatôres geográficos
e climáticos. Hoje, porém, sobretudo a
partir dos admiráveis estudos de Charles
Wagley, sabemos que as causas
verdadeiras são de ordem social e
cultural. A rarefação demográfica seria
um
mal
em,
si
mesmo,
mas
seria bem menor se a populações
da
Hiléia
fôssem
humanamente
qualificadas, socialmente valorizadas. Não
o são, mas isto não acontece por
fatalidada biológica ou étnica, como se,
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disse no passado. As causas do atraso
são de ordem estrutural, vale dizer,
material, e podem, portanto, ser
removidas. A ciência traz hoje esperança
aos homens atormentados, e é essa
mensagem de esperança que deve ser
levada à Amazônia.
Nenhuma região brasileira, nem
mesma a do Nordeste, ja foi tão estudada
quanto a Amazônia brasileira. Mas êsses
estudos, feitos em grande parte à luz dos
preconceitos da antropogeografia, não
ajudavam a ação humana a favor da
integração da Amazônia. O mérito do
simpósio que agora se vai realizar está
justamente, em promover a revisão
daqueles estudos, e aprofundar os que
não passaram da superfície dos fatos,
permitindo, já com apoio nas conquistas
da ciência e da tecnologia, um
reequacionamento racional do complexo
de problemas suscitados pela colossal
área
brasileira.
No
passado,
os
preconceitos contra a investigação
científica da Amazônia eram tão grandes
que se chegou no ano de 1800 a mandar
prender "um tal Barão de Humbolt, natural
de Berlim" – dizia assim o alvará – se
acaso êle aparecesse no Brasil. Mas êste
fato grotesco não impediu que o grande
sábio naturalista, com a amostragem da
Hiléia sul-americana que é, uma parte
íntima da Amazônia previsse que na
grande planície equatorial brasileira está
a maior reserva – celeiro, disse – do
nosso país. Outro fato importante que
ajuda a revisão daqueles estudos está na
proclamação do homem tropical como
capaz de empreendimentos gigantescos,
visão que uma antiga antropologia muito
comprometida com o racismo nórdico
negava violentamente, mas que hoje é
feita cem o maior rigor científico.
Ignorada do País, inclusive por
causa de sua rala representatividade
política, provocada pela sua rarefação
demográfica,
a
Amazônia
estêve
entregue ao longo dos anos a uma
ação
predatórica
que
atingia
indiscriminadamente tôdas as suas,
riquezas naturais. Basta dizer que num só
ano foram ali exterminadas 24 milhões de
tartarugas! E isto para não falar da
devastação dos recursos de sua
fitogeografia. Êsse saque prolonga-se até
hoje, movido pelo extrativismo, enquanto
as endemias aniquilam suas populações,
marginalizadas pela falta de ensino. É
todo um quadro estarrecedor, que não é
mais possível ser tolerado.
Com a mesma energia com que o
Brasil mobilizou-se para redimir o
Nordeste,
levantem-se
agora
os
brasileiros exigindo que a maior
área de seu território seja definitivamente
integrada na nossa civilização.
O simpósio que se vai realizar na
capital paraense, e que se eleva ao nível
de verdadeira concentração de cientistas
dotados de visão moderna dos fatos da
vida, não só na natureza como na
sociedade humana, deve-se converter no
instrumento adequado à tarefa ciclônica
de incorporação da, Amazônia à união
nacional. Tarefa que já tarda em ser
levada a efeito, e que precisamente
por isso não mais pode ser postergada.
Renunciar a ela é lançar um estigma
sôbre nós mesmos. O abandono dentro
de nossas fronteiras de regiões como a
planície amazônica, os vales do
Tocantins, Araguaia e Xingu e tôdas as
nossas áreas – problema equivalente à
prática de ato de automutilação nacional.
É
suicídio
cívico
a
prestações.
Convençemo-nos de que esta não é a
nossa vocação brasileira. Com resolução
patriótica aceitemos o desafio amazônico

Quinta-feira 12
Na realidade, Sr. Presidente, diante
da firme coordenação de iniciativas e
criadoras dos Organismos Regionais, sob
a égide de uma cúpula ministerial do
maior gabarito – com o ilustre Ministro
Cordeiro de Farias à frente – deixa-se
antever que passaram agora da inércia
para o dinamismo, cumprindo, dessarte,
cada qual o seu papel dentro
do diapositivo de reerguimento da
Hiléia, que, doravante, se mostrará
irresistìvelmente
mais
atuante
e
empreendedor, visando a movimentar as
energias amazônicas, há tanto tempo
amortecidas, com o que se prestará o
mais eloqüente e patriótico serviço à
Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Palmas.)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o nobre
Senador Cattete Pinheiro.
O SR. CATTETE PlNHElRO (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Srs. Senadores, os problemas
da borracha, tão intrinsicamente ligados
aos interêsses da Amazônia, face a
problemas econômicos e sociais que lhe
são, hoje, peculiares; nos seus aspectos
de estrativismo florestal, não podem ser
afastados de nossas preocupações e,
atividades no Congresso Nacional.
Sentimos, a cada passo, que paira,
sôbre a Amazônia, ameaça das mais
graves, numa urdidura que vive nos
gabinetes e nos planos de muitas
daqueles a serviço do capital explorador
que tenta estender seus terríveis
tentáculos sôbre o nosso País.
Temos, em conseqüência dos fatos
observados,
presente
em
nossa
consciência, um alerta em defesa de
nossa terra e de nossa gente.
Ao mesmo tempo que recebemos cópia
de ofício endereçado ao Senado, pelo Sr.
Ministro Extraordinário para o Planejamento e
Cordenação Econômica, encontramos, em
noticiário distribuído de Londres, pela FrancePress, vagas informações sôbre reunião há
pouco realizada naquela capital, com a
presença de delegados do Brasil para o
exame "da possibilidade de uma política
comum; cliente da decisão norte-americana de
vencer sem restrições quantidades de
borracha de seus estoques estratégicos."
Diz mais a notícia citada, estarem
representados na conferência de Londres,
além do Brasil, a Malásia, a Tailândia, o
Vietnam, a Indonésia, o Ceilão, e os Estados
Unidos da América do Norte. O que nos
mostra, numa lição a mais, como os nossos
interêsses econômicos podem estar ligados
aos de países tão distantes, ao mesmo tempo
advertindo-nos que o inundo de hoje é
de fato em mundo só; convocando-nos a
coexistir pacìficamente com, todos os outros
povos.
Há, portanto, problemas sérios de
interêsse nacional e, para nós do maior
interêsse regional.
Em requeriniento apresentado em
sessão do dia 18 de novembro de 1965,
solicitamos, na preocupação de conquistar
tudo o que consideramos certo e justo fazer
pela região amazônica, várias informações
aos Ministérios da Fazenda, da Indústria e
Extraordinário para o Planejamento e,
Coordenação Econômica.
Recebemos, até o presente, resposta
sòmente do Sr. Ministro, Roberto Campos, nos
têrmos que vou ler, para inserir nos Anais da
Casa, como documento de referência, na
oportunidade de próximas discussões de
questão que está tão profundamente ligada
aos interêsses nacionais, como pedemos
avaliar, considerando o exemplo da Malásia,
atualmente ameaçada de gravame no seu
balanço de pagamentos, da ordem de 82
milhões de dólares anuais, pela decisão
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dos Estados Unidos, de venderem seus a
estoques estratégicos.
É o seguinte o teor do ofício do Sr.
Ministro
Extraordinário
para
o
Planejamento e Coordenação Econômica:
"Em atenção aos seus Ofício 2.994,
de 24 de novembro de 1965, 247, de 16
de fevereiro último (êste dirigido ao
Senhor Ministro da Fazenda), e 302, de
18 do mesmo mês, todos referentes ao
Requerimento nº 763, de 1965, do Sr.
Senador Cattete Pinheiro, sôbre os
trabalhos do Grupo de Estudos da
Borracha, tenho a honra de prestar a V.
Exa. as informações que adiante se
seguem.
2. O Grupo de Trabalho de
Reformulação da Política da Borracha,
após penoso trabalho de levantamento de
dados, estudo da legislação, coleta de
informações e discussão com produtores
e consumidores, entrega-se agora a ouvir
as classes interessadas sôbre um
esquema básico organizado, do que
surgirá o relatório final da Comissão.
3. As diretrizes adotadas podem ser
resumidas como uma linha de conduta
visando a reformular o procedimento do
Estado no setor e criar condições
para a iniciativa privada compartilhar
efetivamente do desenvolvimento do
mercado interno e da reconquista
do mercado externo, em têrmos
econômicos.
4. Os órgãos de segurança e
informação do Govêrno, em fundação
mesmo dos aspectos realçados no
Requerimento, seguem o ritmo dos
trabalhos em sua fase atual e,
certamente, falarão sôbre as providências
que vierem a ser recomendadas pelo
relatório final.
5. Não há objetivo de demolição
imediata e radical do sistema legal em
vigor. Pensa-se no aperfeiçoamento do
mecanismo atual, com correção de
defeitos e criação de novas opções para o
mercado. De qualquer forma, tudo será
feito para evitar que qualquer mudança
cause traumatismo econômico e social na
região produtora.
6.
A
situação
político-militar
internacional mereceu os cuidados do
Grupo, que, em decorrência dela, sugeriu
a criação de um estoque de reservas com
finalidades estratégicas e de regulação do
mercado, providência já adotada através
do Decreto número 57.846, de 18 de
fevereiro último.
Acreditando ter satisfeito o solicitado
pelo ilustre requerente, sirvo-me da
oportunidade para renovar a V. Exa. e ao
Senado meus protestos da mais alta
consideração. – Roberto de Oliveira
Campos, Ministro Extraordinário para
o
Planejamento
e
Coordenação
Econômica."
Destacamos, no expediente referido,
dois itens:
a) a afirmativa de que o Grupo de
Trabalho de Reformulação da Política da
Borracha, "após penoso trabalho de
levantamento de dados, estudo da
legislação, coleta de informações e
discussão
com
produtores
e
consumidores, entrega-se agora a ouvir
as classes interessadas sôbre um
esquema básico organizado, do que
surgirá o relatório final da Comissão";
b) a informação de que "não há,
objetivo de demolição imediata e radical do
sistema legal em vigor. Pensa-se no
aperfeiçoamento do mecanismo atual, como
correção de defeitos e criação de novas
opções para o mercado. De qualquer forma,
tudo será feito para evitar que qualquer

mudança cause traumatismo econômico e
social na região produtora"
Diante
das
afirmativas
que
salientamos, cumpre-nos aguardar o
relatório final do Grupo de Trabalho. Nêle
estarão contidas formulações baseadas,
ao que podemos deduzir, inclusive, nas,
informações
e
reivindicações
de
produtores e consumidores. Isto vai de
encontro à nossa postulação, de que a
Amazônia será ouvida pela voz de seus
representantes; dos produtores da região,
não esquecendo o seringueiro, o
brasileiro heróico da conquista do Acre,
que deu ao País, nos fastos da borracha
(antes que o furto das sementes da
seringueira a levasse para outras terras)
época de fastígio em que as suas
Alfândegas eram as de maior renda
nacional, que ocupou a terra longínqua e
marcou sempre a nossa presença nas
fronteiras mais hostis.
As nossas palavras não são ditada
por sentimentalismo. Pugnamos sim
como do nosso dever, pela Amazônia –
Terra e Homem. Terra que desejamos
ver, em futuro bem próximo saneada,
produtiva, ocupada por um homem sadio,
forte, educado, produtor de riqueza e
capaz de impor seus novos destinos,
numa
terra
econômicamente
desenvolvida como base de uma
estrutura social de paz e de justiça (Muito
bem. Palmas).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o Sr. Senador
Gouvêa vota por cessão do Sr. Senador
josaphat Marinho.
O SR. GOUVÊA VIEIRA (lê o seguinte
discurso): – Sr. Presidente, o jornais
publicaram recentemente, a concessão de
"habeas-corpus" a um contrabandista de café
condenado pela própria justiça, pelo crime por
ele cometido; contrabandista este que se
encontrava em Paris, aguardando o desfecho
do processo e que agora pode tranquilamente,
visitar ao nosso País, para recomeçar as suas
atividades.
O "habeas-corpus" foi concecido por
estar prescrito o crime praticado.
Apesar do "habeas-corpus" ter sido
outorgado com apoio na lei, ainda assim, a
sua concessão vem demonstrando uma vez,
que os econômicamente fortes não vão para
a cadeia, ainda que o poder que lhes
desfrutam advenha dos crimes por eles
cometidos; crimes praticados, na sua grande
maioria, contra o Tesouro Nacional; furtando
o dinheirode todos nos, inclusive daqueles
que não tem o suficiente para se alimentar e
que, mesmo assim, contribuem para os
cofres públicos, mediante o pagamento dos
impostos indiretos.
Esta situação, absurda e imoral, existe,
porque as normas atuais do instituto da
Preservação não estão de acôrdo com a
realidade brasileira e se acham, totalmente,
desatualizadas, com os dispositivos do Código
de Processo Penal, isto é, os prazos de
prescrição são muito curtos em comparação
com as delongas admitidas pela lei para o
julgamento da denuncia.
Além disso, a existência de grande
quantidade de processos, referentes a crimes
de pouca monta – cujos autores são
defendidos por advogados muitas vêzes,
mediocres e desinteressados – dá ensejo a
que se atrase os julgamentos dos crimes
cometidos pelos, econômicamente poderosos,
que dão, sempre, defendidos por hábeis e
grandes advogados, conhecedores profundos
de tôdas as possibilidades admitidas pelo
Código de Processo Penal, para postegar, até
o infinito, o julgamento de denúncia.
Para comprovar esta realidade
basta salientar que o processo do
contrabandista do café a que nos
referimos teve andamento tão lento que,
sòmente, depois de cinco longos anos, foi
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possível ser dada a sentença de primeira
instância.
Não temos dúvidas que o Govêrno.
Castello Branco esta empenhado em
moralizar os costumes, de nosso povo.
Assim – para que possa ter no
Congresso Nacional um andamento
rápido – faço um apêlo ao Senhor
Presidente da República e ao Ministro da
Justiça. – meu eminente amigo Senador
Mem de Sá – para que enviem, com
urgência, ao Poder Legislativo , um
projeto de lei, modificando quer os prazos
de prescrição, previstos na nossa
legislação penal inclusive a falimentar;
quer a forma da contagem dos referidos
prazos, para acabar, definitivamente, com
o privilégio odioso, concedido hoje emdia,
aos econômicamente poderosos de poder
furtar, impunimente, o dinheiro de todos
nós. (Muito bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Tem a palavra o nobre
Senador Aarão Steinbrusch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente,
solicitei a palavra, a fim de manifestar, de
público, as minhas mais efetivas
congratulações aos órgãos e à laborio a
classe dos profissionais de imprensa em
geral, por motivo da eleição do Sr. Danton
Jobim para a Presidência de seu órgão
máximo – a Associação Brasileira de
Imprensa.
A personalidade de Danton Jobim Sr.
Presidente, dispensa em sobejo qualquer
ilustração, das mais conhecidas que é
nos diversos cenários da vida nacional,
por onde teve a oportunidade de
contribuir, através uma vida de esfôrço,
dedicada inteiramente ao engradecimento
da Imprensa em nossa Patria. Jornalista
da mais excelente nomeada, hoje o
articulista de maior leitura da "Última
Hora" do Rio de Janeiro, é de se esperar,
na sua gestão à frente da Associação
Brasileira de Imprensa, a continuidade de
magnífica obra adminstrativa daquele que
se contitui quase na própria alma e
espírito da Entidade – o jornalista Herbert
Moses.
São os votos unânimes de todos
aquêles que, como eu, acompanhavam
de perto e se interessam pela atividades
fecundas de nossa imprensa, em defesa
e aperfeiçoamento dos princípios de
liberdade de pensamento e palavra,
apanágios inseparáveis da estrutura
democrática de nossa nacionalidade.
Possa a eleição de Danton Jobim à
Presidência da Associação Brasileira de
Imprensa tornar realidade as esperanças
geral que a acompanham.
Ao mesmo par, Sr. Presidente nesta
hora em que volvemos o olhar para a vida
daquêle destacado órgão de classe, não
será demais afirmar que a Halbert Moses
– o verdadeiro idealisador da Associação
Brasileira de Imprensa nos moldes atuais,
nunca será suficientemente lembrado e
louvado pela obra de sua vida –
indissolúvelmente vinculdada à sua
personalidade humana e profissional
numa época em que a Classe dos
Profissionais de Imprensa no Brasil ainda
práticamente nada havia obtido dos seus
justos anseios e reivindicações muita das
quais até hoje reclamadas inclusive a
regulamentação da atividade jornalística
em nosso País (Muito bem! Muito bem!
Palmas)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Com a palavra o Sr. Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS (lê o
seguinte discurso): – Sr. Presidente Senhores
Senadores a quem por dever de ofício ou
legítimo interêsse acompanha a política
exterior de nosso país, chamaram parti-
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cular atenção dois fatos recentes e
expressivos.
Não será exagêro afirmar que tais
fatos significaram eloqüente comprovação
das afirmações do Itamaraty de que
nossas relações internacionais são
conduzidas com firme propósito de
independência em relação quaisquer
outros interêsses que não sejam os do
Brasil.
Quero referir-me à orientação da
Delegação Brasileira à Conferência do
Panamá e ao pronunciamento do
Chanceler Juracy Magalhães sôbre a
estrutura atual do Comércio Internacional.
Na reunião do Paraná, destinada ao
exame e proposição de medidas
necesárias à reforma da Carta da
Organização dos Estados Americanos, a
nossa
Delegação,
chefiada
pelo
Embaixador Azeredo da Silveira, traduziu
com propriedade e firmeza o propósito da
política exterior que vem sendo executada
pelo Senhor Juracy Magalhães, não
deixando dúvidas quanto à nossa posição
contrária à criação de qualquer instituto
ou norma de direito internacional que
venha ferir os princípios de não
intervenção a autodeterminação.
Essa atitude é tanto mais importante
quanto situa em seus devidos têrmos e
proporções a nossa partição na Fôrça
Armada que se encontra na República
Dominicana.
Assim, no setor político, oferecemos
um
eloqüente
testemunho
de
independência. Êsse testemunho era
necessário.
O Govêrno instituído em abril de
1964; desde o seu início, manifestou o
propósito de retificar a nossa política
exterior, livrando-a dos excessos e
impropriedades
anteriores.
Essa
retificação provocou uma série de
explorações e equívocos que permitiram
a divulgação da idéia, segunde a qual
abríramos mão de nossa independência.
A nossa conduta no Panamá revela
o contrário.
Confiemos em que os Estados
Unidos da América compreendam essa
posição e não insistam em condicionar o
cumprimento
de
programas
de
cooperação econômica a um recuo de
nossa parte.
O outro fato que desejo registrar é o
discurso pronunciado pelo Senhor Juracy
Magalhães, durante o banquete que
ofereceu ao Sr. Raul Prebisch, SecretárioGeral,
para
a
Conferência
da
Organizacão das Nações Unidas para
Comércio e Desenvolvimento. Foi, pelo
que sei o primeiro pronunciamento
enfático de um Chanceler brasileiro em
favor do grande movimento renovador do
comércio
e
do
desenvolvimento,
oficialmente iniciado em 1964.
Para nós que desde o relatório que
redigimos e apresentamos ao Senado
sôbre a XVIII Assembléia Geral da ONU.
realizada em 1963. o grande problema
econômico dos países subdesenvolvidos
e em desenvolvimento é a dificuldade de
obter preços justos e estáveis para os
produtos de exportação – principalmente
os matérias-primas – soa como uma
vitória para o país a afirmação do Ministro
que o desenvolvimento econômico
constitui interêsse vital responsabilidade
inelutável de tôdas as nações fortes e
débeis e que o comércio internacional em
sua estrutura vigente ao invés de
coadjuvar o desenvolvimento como
deveria, freia-o e o obstaculiza.
Referindo-se à II Conferência da ONU
para o Comércio e o Desenvolvimento a
realizar-se em 1967, disse o Ministro:
"É com essa consciência e fundados
nessa filosofia que entramos agora na fase
operacional da Conferência das Nações
Unidas sôbre Comércio e Desenvolvimento.
Estamos a um ano apenas da
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realização da II Conferência, e assim
como a primeira foi a conferência da
formulação de princípios e objetivos, a
segunda
queremos
que
seja,
insofismàvelmente,
a
da
sua
implementação. Não desejamos que
perdure
para
os
países
em
desenvolvimento a tendência negativa de
suas taxas de crescimento econômico
que nos últimos dez anos, conforme
demonstram os estudos do Secretariado
que V. Ex.ª preside, e os do Banco
Mundial e da OECD, têm declinado em
lugar de aumentar. Para o Brasil, manter
uma taxa anual de 6 a 7% de crescimento
econômico na próxima década, significa
ter de mutliplicar por cêrca de duas vêzes
e meia o valor atual de nossas
exportações. Para o mundo dos países
em desenvolvimento, que representam
dois terços da populacão mundial, obter
uma taxa de crescimento de 5% ainda
lhes acarretará em 1970 se até lá
continuarem inalteradas as condições
atuais do comércio internacional
um
deficit comercial de 20 mil milhões de
dólares.
Mencionei êstes números que não
lhe são novidade. Dr. Raul Prebisch, pois
que constituem a rotina de suas
preocupações diárias apenas para
alicerçar a afirmação que lhe fiz há pouco,
de que o Govêrno brasileiro empresta
todo o seu apoio à Conferência das
Nacões Unidas sôbre o Comércio e
Desenvolvimento:
porque
os
seus
objetivos visam ao progresso, à paz e ao
bem-estar
da
sociedade
mundial,
segundo os primeiros cristãos de que o
Brasil e o Govêrno brasileiro fazem a sua
norma de vida e de conduta.
Encaramos a II Conferência, a
realizar-se no ano próximo, como um
acontecimento
decisivo
para
a
consecucão daqueles objetivo; vitais.
Para que assim seja, o esfôrço e a
responsabilidade
de
todos
países
desenvolvidos e em desenvolvimento,
devem ser totais tanto de uns como de
outros. Não há lugar – esta é a nossa
tese e a
nossa
política
–
para
confrontação
ou
antagonismos
agressivos: o que buscamos é o
entendimento e a cooperação. E estamos
certos de que na II Conferência das
Nações Unidas sôbre Comércio e
Desenvolvimento, a compreensão dos
que têm o que ceder corresponderá às
aspirações dos que, legítimamente têm o
que esperar".
Estou convicto que nada melhor para
consagrar
a
nossa
atitude
de
independência no setor econômico das
nossas relações internacionais do que os
propósitos revelados nesse discurso. Por
isso mesmo, julguei oportuno trazer o
assunto ao Senado, para o devido
registro e aplauso. (Muito bem; muito
bem.)
COMPARECEM MAIS OS SRS.
SENADORES
José Guiomard.
Victorino Freire.
José Cândido.
Ruy Carneiro.
João Agripino.
Gilberto Marinho.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr.
Presidente, peça a palavra pela ordem.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. AARÃO STEINBRUCH
(questão de ordem) (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, vou fazer
algumas considerações com referência a
resposta a requerimento formulado há
questão de dois meses.
Em dias do mês de março próximo
passado, enviamos à mesa requerimen-

to que tomou o número 119, no qual
solicitávamos aos ilustres Ministros do
Planejamento e da Fazenda, que
informassem se o Conselho Monetário
Nacional se reuniria para modificar o
resíduo inflacionário que fixou em 10%
para o período de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 1966, com base nas
estimativas do orçamento do corrente
exercício.
Em
outra
indagação
acentuávamos que não poderia perdurar
êsse resíduo de 10%, de vez que nos
primeiros três meses dêste ano, o índice
do custo de vida se elevou a mais de
10%, conforme estatíticas fornecidas
pelos próprios órgãos governamentais.
Estranhamente o Sr. Ministro do
Planejamento,
confirmando
que,
realmente, o resíduo inflacionário fixado
pelo Conselho Monetário Nacional foi da
ordem de 10%, disse mais adiante que
não era do seu conhecimento que o
Conselho Monetário Nacional estivesse
tomando providências para rever o
referido índice, acentuando o Sr. Ministro
Roberto Campos que faz parte, que é
membro dêsse Conseho.
Ora, com a devida vênia de S. Exa.
não foi respondido o requerimento de
informações, porque, se S. Exa faz parte
do Conselho Monetário Nacional, deveria
ouvir o Conselho, saber se êste vai rever
êsse resíduo, porque êle é inconsciente,
não tem mais razão de ser, já que nos
três primeiros meses o custo de vida se
elevou em mais de 10%.
É
preciso
tomar
na
devida
consideração que o resíduo inflacionário
instrui processos de dissídios coletivos
instaurados pelos empregados na Justiça
do Trabalho, e é com base no resíduo
inflacionário que os tribunais julgam os
aumentos de salários.
Ora, se êsse resíduo não será
aumentado muito embora o próprio
Govêrno informe que o custo de vida lá se
elevou em mais de 10% nos últimos três
meses, é inquestionável que o Conselho
Monetário Nacional terá que se reunir
para interferir sôbre o aumento.
Por isso voltamos à Mesa com nôvo
requerimento, a fim de que o anterior seja
complementado servidamente, na forma
regimental. (Muito bem).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – A Mesa aguarda que o Sr.
Senador Aarão Steinbruch encaminhe o
requerimento anunciado.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Passa-se à Ordem do Dia.
Peço a atenção dos Srs. Senadores
para o fato de que os itens 1 – 2 – 3 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 e 15 dependem
de escrutínio secreto. A Mesa os agrupa
para serem apreciados no final da Ordem
do Dia nos têrmos do Regimento.
Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 157 de 1965
(nº 1.315-B de 1965 na Casa de origem),
que dá nota redação aos parágrafos 1º é
2º do artigo 9º da Lei nº 4.070, de 15 de
Junho de 1962 (que eleva o Território do
Acre, à categoria de Estado), tendo
Pareceres favoráveis sôbre o Projeto e a
Emenda de Plenário (ns. 1.516 a 1518, de
1965. e 329 a 331. de 1966) das
Comissões de Constituição e Justiça: –
de Serviço Público Civil e de Finanças.
Em votacão o projeto, sem prejuízo
da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. (Pausa)
Em votacão a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada. A matéria vai à Comissão
de Redação.
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São os seguintes o projeto e a,
emenda aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 157, DE 1965
(Nº 1.315-B-65, na Casa de origem)
Dá nova redação aos parágrafos 1º e
2º do art. 9º da Lei nº 4.070, de 15 de
junho de 1962, que eleva o Território do
Acre à categoria de Estado, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os parágrafos 1º e 2º do art.
9º da Lei nº, 4.070, de 15 de junho de
1962, passam a ter a seguinte redação:
"§ 1º O pessoal dos serviços
mantidos pela União e transferidos ao
Estado na forma dêste artigo continuará a
ser remunerado pelos cofres federais,
inclusive o que passar à inatividade,
através
da
Mesa
de
Rendas
Alfandegárias de Rio Branco, enquanto
não fôr criada e instalada a Delegacia
Fiscal do Tesouro Nacional no Estado do
Acre, ficando assegurada aos inativos a
percepcão de seus proventos nas
Delegacias Fiscais existentes nos locais
onde tenham residência e domicílio.
Passarão a ser remunerados pelo nôvo
Estado, que os proverá na forma da lei os
novos servidores nomeadas para cargos
iniciais de carreira ou cargos isolados que
se vagarem e para cargos que vierem a
ser criados bem como os acréscimos de
vencimentos, proventos e vantagens
estabelecidos pelo nôvo Estado.
§ 2º A aposentadoria dos servidores
remunerados pela União será por essa
decretada ficando a seu cargo o
pagamento dos respectivos proventos, na
forma do parágrafo anterior e também
assegurado sem restrições, o direito dos
atuais contribuinte de entidades federais
de previdência. A aposentadoria resultará
sempre de requerimento devidamente
instruído dirigido pelo interessado ao
Ministro de Estado da Justiça e Negócios
Interiores."
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
Acrescente-se:
"§ 3º – Para execução do pagamento
de que trata o § 1º, poderão ser
requisitados funcionários do Estado do
Acre seja pela Mesa de Rendas do Rio
Branco seja pelas Coletorias Federais do
interior".
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Item 5.
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº, 307 de 1965 (nº 2.766-B de
1965 na Casa de origem) que dispõe sôbre
irradiações em indioma estrangeiro tendo
Pareceres favoráveis, sob ns. 327 e 328 de
1966, das Comissões, – de Educação e
Cultura e – de Transportes Comunicações e
Obras Públicas.
Em discussão.
O SR. GAY DA FONSECA: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Tem a palavra para a discussão, o nobre
Senador Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, chamo a atenção da Casa para o
projeto em discussão – de nº 307 na Câmara
dos Deputados – que dispõe sôbre irradiações
em língua estrangeira. O projeto em exame é
da autoria do nobre Deputado Norberto
Schmidt e visa a corrigir defeitos existentes na
legislação vigente que impedia a irradiação em
língua estrangeira por parte de estações de
rádiodifusão de pequena potência.
Sabemos que muito interessa à
Região Sul do País principalmente ao
Rio Grande do Sul que possam ser
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irradiados
programas
em
língua
estrangeira para elementos oriundos da
velha Europa que, afeitos à língua mater,
ainda não se integraram totalmente à
nossa língua devido às dificuldades de
contatos e comunicações, não que safam
menos brasileiros do que nós. Êsses
emigrantes já são tão bons brasileiros
como qualquer um de nós. A transmissão
em língua estrangeira por estações de
radiodifusão virá, portanto, propiciar a
êsses homens maiores contatos com a
língua brasileira com a realidade e com os
problemas brasileiros, especialmente na
área da agricultura, possibilitando-lhes
maiores conhecimentos de métodos,
técnicas e processos nossos.
A legislação anterior autorizada a
irradiação
submetendo-a
antes
à
fiscalização do Conselho Nacional de
Telecomunicações. O projeto ora em
exame não tira, pelo contrário, submete
as irradiações ao Conselho Nacional de
Telecomunicações
dependendo
de
autorização expressa ou requerimento
apresentado ao Ministério das Relações
Exteriores.
A ampliação da faixa das estações
de rádio difusão para que permita a
transmissão em língua estrangeira, torna
mais acessível, ao homem do interior o
conhecimento dos problemas que afligem
e atingem a realidade nacional.
Peço, pois, Sr. Presidente, a
aprovação do Senado Federal para êste
Projeto de Lei, como homenagem àqueles
homens oriundos de países estrangeiros
que, no Brasil, ajudam a construir a
riqueza de nossa terra. (Muito bem! Muito
bem!)
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondim): – Continua em discussão o
Projeto.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
estou inteiramente de acôrdo com as
considerações expedidas pelo nobre
Senador Gay da Fonseca, relator na
Comissão de Educação e Cultura da
Projeto de Lei da Câmara nº 367-65.
Sr. Presidente, na verdade não se
justiça que nessas estações de rádio
fôssem
impedidas
de
transmitir
programas em outras línguas, sendo
apenas permissíveis programas irradiado
em ondas curtas e ainda mediante prévia
autorização do CONTEL. A proposição
apresentada na Câmara, de autoria do
Deputado
Norberto
Schimidt,
vem
prencher uma lacuna em nossa legislação
e merece, portanto, todo o apoio, de vez
que condiciona a permissão à prévia
autorização do Ministério das Relações
Exteriores. Entendo, entretanto, que não
se devia ir tão longe. Bastava que
havendo irradiação infringindo qualquer
artigo da Lei, fossem punidos e
responsabilizados
os
infratores
e
impedidos inclusive, de transmitir, mais
tarde, outros programas em língua
estrangeira.
Para evitar que uma emenda protele
mais a decisão da matéria – porque,
aprovada a emenda, teria que ser
remetida à outra Casa do Congresso –
darei voto favorável à proposição.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Continua em discussão o
projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores
pedir a palavra, darei por encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado o projeto e irá à
sanção.
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E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 307, DE 1965
(Nº 2.766-B-65, na Casa de origem)
Dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As estações de radiodifusão
poderão, mediante prévia aprovação do
Ministério das Relações Exteriores,
transmitir programas falados ou gravados
em idioma estrangeiro.
§.1º As entidades, interessadas, ao
submeterem os programas à apreciação
do Ministério especificarão os assuntos
que serão pelos mesmos divulgados e o
esquema de sua apresentação.
§ 2º Deferido o requerimento pelo
Ministério das Relações Exteriores, êste
encaminhará o processo ao Conselho
Nacional
de
Telecomunicações
(CANTEL), que autorizará as irradiações.
Art. 2º Compete ao Conselho Nacional
de Telecomunicações fiscalizar a irradiações
objeto desta Lei e determinar a sua
suspensão, quando desatenderem ao
esquema aprovado pelo Ministério das
Relações Exteriores.
Art. 3º Independem das formalidades
exigidas nesta Lei as irradiações de aulas
sôbre línguas estrangeiras e as transmissões
de palastras ou entrevistas ocasionais,
proferidas por autoridades ou visitantes ilustres
estrangeiros, que serão, sempre que possível,
seguidas da respectiva tradução.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara número 62, de 1966 (nº 3.504B, de 1966, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que cria,
na Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia e dá outras
providências, tendo Pareceres favoráveis (ns.
406 e 407, de 1966) das Comissões – de
Projetos do Executivo e de Finanças.
Em discussão a projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a, palavra,
dou por encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O projeto foi aprovado e irá, à
Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 62, DE 1966
(Nº 3.504-B-66, na Casa de origem)
Cria, na Universidade Federal de
Minas
Gerais,
a
Escola
de
Biblioteconomia, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada, na Universidade
Federal de Minas Gerais, a Escola de
Biblioteconomia.
Art. 2º Ficam ratificados os atos
praticados no Curso de Biblioteconomia
criado, em 1950, por iniciativa do Instituto
Nacional do Livro e atualmente mantido pela
Universidade Federal de Minas Gerais.
Art. 3º O acêrvo do Curso de
Biblioteconomia passa a integrar o
patrimônio da Escola de Biblioteconomia
da Universidade Federal de Minas Gerais,
devendo o Instituto Nacional do Livro
promover a respectiva, transferência.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Ficam revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 14:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de, 1966
(nº 3.525-A de 1966, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sôbre o Código
Sanitário do Distrito Federal, tendo
Parecer, sob 405, de 1966, da Comissão
de Constituição e Justiça favorável ao
substitutivo da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
Há sôbre a mesa requerimento de
nova audiência da Comissão, Mista, que
vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 180, DE 1966
Com fundamento no art. 274, alínea
"a" do Regimento Interno, requeiro que o
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1966,
seja retirado da Ordem do Dia, por, 24
horas, para reexame do substitutivo, pela
Comissão Mista incumbida do estudo da
matéria.
Sala das Sessões. 11 de maio de
1966. – Manoel Villaça, Relator da
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em conseqüência, a matéria sai
da Ordem do Dia para a audiência
solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 167, de 1966, em que o
Senhor Senador Bezerra Neto solicita
informações, a serem prestadas pelo
Conselho Monetário Nacional, através do
Ministro da Fazenda, sôbre instituições
financeiras mencionadas nos artigos 17 e
18 da Lei número 4.595, de 31 de
dezembro de 1964.
Em discussão o requerimento.
(Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em conseqüência, serão pedidas
as informações nêle objetivadas,
devendo ser consignado no ofício o
fato de haver a matéria sido aprovada
pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 17:
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 168, de 1966, pelo qual
o Sr. Senador Bezerra Neto solicita
informações a serem prestadas pelo
Banco Central da República através do
Ministro da Fazenda sôbre instituições
financeiras reguladas pelos artigos 17 e
18 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964.
Em discussão o requerimento.
(Pausa)
Nenhum Sr. Senador desejando usar
dar palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores, que aprovam o
requerimento,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
Está aprovado. Serão solicitadas a
informações nêle objetivadas.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à matéria que exige
votação secreta.
Item 1
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 18, de 1963 (nº
3.819-B de 1962 na Casa de origem), que
cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento da 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sedes nas Comarcas que
específica, tendo Pareceres (ns. 1.405 a
1.408, de 1965, 372 a 375, de 1966)
Sôbre o Projeto: da Comissão de
Constituição e Justiça: 1º pronunciamento
– pela constitucionalidade e juridicidade
do projeto, com voto em separado do
Senhor
Senador
Eurico
Rezende;
2º
pronunciamento
–
pela
constitucionalidade do Substitutivo da
Comissão de Legislação Social; pela
aprovação, nos têrmos de substitutivo que
apresenta; da Comissão de Serviço
Público Civil, pela aprovação do projeto,
com a alteração que sugere no artigo 2º e
rejeição do substitutivo da Comissão de
Legislação Social; e – da Comissão de
Finanças, pela aprovação do Projeto, com
a alteração sugerida pela Comissão de
Serviço Público Civil, e rejeição do
substitutivo da CSPC. Sôbre as emendas
de plenário: da Comissão de Constituição
e Justiça pela rejeição; da Comissão de
Legislação Social, pela rejeição: – da
Comissão de Serviço Público Civil, pela
rejeição – da Comissão de Finanças, pela
rejeição.
Resumindo: foram apresentados
ao projeto dois substitutivos integrais:
um da Comissão de Legislação Social;
outro, do Plenário que é a Emenda nº
2. O substitutivo da Comissão de
Legislação Social recebeu pareceres
contrários das demais Comissões. O
substitutivo
do
Plenário
teve
pronunciamento contrário de tôdas as
Comissões. Além disso uma Emenda
aditiva do Plenário, de nº 1.
A votação da matéria vai ser feita
em
escrutínio
sevreto,
devendo
obedecer à ordem prescrita no
Regimento, que dá preferência ao
substitutivo da Comissão de Legislação
Social. Acontece entretanto que há
sôbre a Mesa requerimento de
preferência que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 181, DE 1966
Nos têrmos dos artigos 212. letra p,
e 309, nº I, do Regimento Interno requeiro
preferência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 1963, a fim de ser
submetido à aprovação do Plenário antes
dos respectivos substitutivos.
Sala das Sessões, 11 de maio de
1966. – Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento foi aprovado e,
assim, concedida a preferência para o
projeto.
Em votação o projeto, em escrutínio
secreto pelo processo eletrônico, com a
ressalva constante do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça que
lhe apontou um pequeno equívoco, e sem
prejuízo da Emenda nº 1 do Plenário.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)
Vai-se proceder à apuração. (Pausa)
Votaram "Sim". 28 Srs. Senadores;
votaram "Não", 3 Srs. Senadores. Houve
3 abstenções.
O projeto foi aprovado.
Ficam, assim prejudicados os substitutivos
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É o seguinte o projeto aprovado:

E' a seguinte a emenda rejeitada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 18, DE 1963

EMENDA

(Nº 3.819-B-62, na Câmara)
Cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento na Segunda Região da
Justiça do Trabalho, com sedes nas
Comarcas que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas, na 2ª Região
da Justiça do Trabalho, três (3) Juntas
de Conciliação e Julgamento com
sedes, respectivamente; nas Comarcas
de Franca, Estado de São Paulo,
Paranaguá e União de Vitória, Estado do
Paraná.
Art. 2º Ficam criados três (3) cargos
de Juiz do Trabalho – Presidente de
Junta de Conciliação e Julgamento, três
(3) de suplentes de Juiz do Trabalho
– Presidente de Junta, e seis (6) funções
de Vogais, sendo três (3) para a
representação de empregados e três (3)
de empregadores.
Parágrafo único – Haverá um
suplente para cada Vogal.
Art. 3º Os vencimentos dos cargos e
as gratificações das funções de que trata
esta Lei serão os fixados aos cargos
e funções correspondentes da mesma
Região.
Art. 4º Os mandatos dos vogais
das Juntas ora criadas terminarão
simultâneamente com os dois titulares
das em funcionamento nos Estados de
São Paulo e Paraná.
Art. 5º Ficam criados, no Quadro
do Pessoal da Justiça do Trabalho da
2ª Região, para lotação nas Juntas
mencionadas no art. 1º, os cargos
constantes da Tabela anexa.
Art. 6º O Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região
promoverá a instalação das Juntas bem
como as outras medidas decorrentes
desta Lei.
Art. 7º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário
– Justiça do Trabalho – Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região –
o
crédito
especial
necessário
à
execução desta Lei, até o limite de
Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
cruzeiros).
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
TABELA A QUE SE REFERE O ART. 5º
Justiça do Trabalho
Segunda Região
Juntas de Conciliação e Julgamento
de Franca, Estado de São Paulo
Paranaguá e União da Vitória, ao Estado
do Paraná.
Tabela do Pessoal
Nº de
cargos

Especif de cargos

3
3
3
3
3

Chefes de Secret. .
Of. de Justiça ........
Aux. Judiciários .....
Porteiros de Aud ...
Serventes ..............

Níveis
PJ-2
PJ-9
PJ-9
PJ-9
PJ-14

O SR. PRESIDENTE (NOGUEIRA
DA GAMA): – Passa-se à votação
da Emenda nº 1, de Plenário, que
tem parecer contrário de tôdas as
Comissões.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa).
Vai-se proceder à apuração. (Pausa)
Votaram "Sim. 4 Srs. Senadores:
votaram "Não". 29 Srs. Senadores. Houve
uma abstenção.
A emenda foi rejeitada. A matéria vai
à Comissão de Redação.

Acrescente-se, onde couber:
"Art. – São também criadas
Juntas de Conciliação e Julgamento
nas localidades de Vitória, Colatina,
Barra do São Francisco, Santa Teresa
e Guaçuí, no Estado do Espírito
Santo."
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr.
Presidente
peço
a
palavra
pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (pela
ordem): – Sr. Presidente V. Exa. tinha
anunciado, por ocasião da votação do
Item nº 1 da Ordem do Dia, que havia
uma
emenda
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, não sei se de
redação. Penso que V. Exa. não a
submeteu a votos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto foi submetido a
votos com a ressalva contida no parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
que se referia e pequeno engano de
ordem material no texto da matéria. O
projeto foi submetido a votos com essa
ressalva.
Não
havia
pròpriamente
uma
emenda. A emenda era do Plenário.
Tinha-se de corrigir a expressão
"suplente de Juiz de Trabalho", que
foi aplicada impròpriamente e a
Comissão de Constituição e Justiça
fêz a certificação empregando a
expressão exata: "Juiz do Trabalho
Substituto".
Foi a ressalva com a qual se votou o
projeto.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 92, de 1964
(nº 3.000-B, de 1961 na Casa de
origem) que reconhece a profissão de
Sociólogo, e dá outras providências,
tendo Pareceres (ns. 417 a 419, de
1965 e 383 a 388, de 1966) das
Comissões: Sôbre o Projeto – de
Educação e Cultura, favorável com
emendas que oferece, sob ns. 1-CEC
a 6-CEC: – de Serviço Público Civil,
favorável com a emenda que oferece,
sob número 7-CSP: – de Finanças,
favorável ao Projeto e às emendas
da Comissão de Educação e Cultura
e oferecendo subemenda à emenda
de nº 7-CSP. Sôbre a emenda: (de
plenário nº 8) – de Educação e Cultura,
favorável, apresentando subemenda à
emenda nº 8; – de Constituição e
Justiça: – de Serviço Público Civil
favorável; – de Finanças, favorável.
Votação secreta, pelo processo
eletrônico.
Em votação o projeto, sem prejuízo
das emendas.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa).
Vai-se proceder à apuração. –
(Pausa).
Votaram
"sim"
24
Senhores
Senadores e "não" 8. Houve duas
abstenções.
Como o painel não anunciou
o resultado, convido os Srs. Senadores
Lino de Mattos e Pedro Ludovico para
conferirem os resultados da máquina
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que se acha junto à Mesa, servindo como
escrutinadores. (Pausa).
O projeto foi aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:

permanente ou enquanto durar a
investigação,
em
suas
equipes
especializadas, um ou mais sociólogos
legalmente habilitados.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 92, DE 1964

CAPÍTULO III

CAPÍTULO I

Art. 5º As atividades do Sociólogo
podem ser autônomas ou na dependência
de um contratante, respeitadas sempre as
normas éticas e técnicas características
da profissão.
Art. 6º Poder-se-ão, ainda, exercer
em grupo as atividades profissionais do
sociólogo, admitindo-se a constituição
de emprêsas destinadas à prestação de
serviços previstos nesta lei, desde que
haja Sociólogo responsável e que não se
cometam atividades privativas dos
Sociólogos a pessoas não habilitadas.

Da profissão de Sociólogo

TÍTULO II

Art. 1º A designação profissional de
sociólogo passa a ser privativa:
a) dos bacharéis em Sociologia e
Política, diplomados pelas Escolas de
Sociologia e Política do Brasil, oficiais ou
reconhecidas;
b) dos diplomados em Cursos de
Ciências Sociais das Faculdades de Filosofia
das Universidades Federais, ou equiparadas;
c) dos diplomados no Brasil em
outros cursos legalmente equiparados
aos casos previstos nos itens a e b;
d) dos que houverem feito cursos
similares, no estrangeiro, após a
revalidação do diploma, de acôrdo com a
legislação em vigor;
e) dos que, exercendo funções
definidas como privativas dos sociólogos
tenham adquirido, em face da lei,
estabilidade nas respectivas funções e se
registrem nesta categoria profissional, na
forma que a lei estabelece.
Art. 2º Os sociólogos de que trata o
artigo anterior, só poderão exercer a
profissão após registro do diploma na
Diretoria do Ensino Superior do Ministério
da Educação e Cultura.

Da fiscalização da profissão

(Nº 3.000-B, DE 1961, NA ORIGEM)
Reconhece a profissão de Sociólogo,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Dos Sociólogos

CAPÍTULO II
Do campo profissional
Art. 3º Constituem atividades a
serem exercidas privativamente, pelos
sociólogos, as seguintes:
1. Projetar, dirigir e efetuar pesquisas
sociais
promovidas
por
entidades
privados ou públicas, ressalvadas as que
correspondam à área própria das demais
ciências sociais;
2. Ensinar em Escolas de Sociologia
e Política, nos Cursos de Ciências Sociais
das Faculdades de Filosofia e nos demais
estabelecimentos onde se ministrem
cursos em cujo currículo constem a
disciplina Sociologia e as conexas.
Parágrafo único. O ensino privativo
referido neste artigo, limita-se às disciplinas
incluídas, exclusivamente nos currículos
das Escolas de Sociologia e Políticas e
dos Cursos de Ciências Sociais das
Faculdades de Filosofia ou dos que lhes
sejam legalmente equiparados.
Art. 4º Comprendem-se, também
entre atividades a serem exercida por
sociólogos, as que seguem:
1. Participar na elaboração e
execução dos planos nacionais e
regionais de desenvolvimento;
2.
Assessorar
emprêsas
de
economia mista, de economia privada,
associações
de
classe,
entidades
autárquicas ou órgãos de poder público,
relativamente a problemas sociais.
§ 1º Fica criado, no quadro de
funcionalismo federal, a função de sociólogo,
com os mesmos direitos e vantagens das
demais funções de nível técnico.
§ 2º Os organismos públicos, as
emprêsas de economia mista e as
entidades privadas que realizem estudos
de caráter econômico-social visando
a intervir na realidade do País, ou
de regiões dêste, manterão, em caráter

CAPÍTULO I
Art. 7º A fiscalização de exercício
profissional será feito pelo Ministério do
Trabalho, através das delegacias regionais.
Parágrafo único. Aos delegados
regionais do trabalho, compete impôr
penalidade aos infratores da presente lei,
exceto no que respeita às pessoas de
direito público, às quais se aplicará a
legislação vigente.
Art. 8º A fiscalização do disposto no
art. 3º, item 2, ficará a cargo do Ministério
da Educação e Cultura.
CAPÍTULO II
Das penalidades
Art. 9º Não se reconhecerá validade
jurídica a qualquer documento elaborado
com desrespeito às normas desta lei.
Art. 10. Ao Sociólogo que infringir ou
favorecer a infração dos dispositivos
desta lei, aplicar-se-á pena de suspensão
de exercício profissional, cuja duração
poderá variar de um a seis meses.
Art. 11. As pessoas físicas e jurídicas
que agirem ou em desacôrdo com o aqui
disposto, aplicar-se-á pena de multa, que
variará de Cr$ 5.000 a Cr$ 50.000.
Qualquer interessado poderá promover a
responsabilidade do faltoso, sendo a êste
facultada ampla defesa.
Art. 12. A presente lei entrará em
vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação das
emendas de ns. 1 a 6 da Comissão de
Educação e Cultura, tôdas com parecer
favorável.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa).
Passa-se a apuração. (Pausa).
Votaram apenas 33 Srs. Senadores.
Não há quorum. Vai-se proceder à
chamada para verificação de presença.
O 1º Secretário fará a chamada de
Norte para Sul.
Procede-se à chamada.
RESPONDEM À CHAMADA
SEGUINTES SRS. SENADORES:
José Guiomard.
Vivaldo Lima.
Edmundo Levi.
Cattete Pinheiro.
Eugênio Barros.
Joaquim Parente.
José Cândido.
Menezes Pimentel.
Wilson Gonçalves.
Manoel Vilaça.
Ruy Carneiro.
Domício Gondin.
Barros Carvalho.
Pessoa de Queiroz.
José Ermírio.
José Leite.
Aloysio de Carvalho.
Josaphat Marinho.
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Jefferson de Aguiar.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.
Gouveia Vieira.
Gilberto Marinho.
Milton Campos.
Nogueira da Gama.
Lino de Matos.
João Abrahão.
Pedro Ludovico.
Bezerra Netto.
Antônio Carlos.
Atílio Fontana.
Guido Mondin.
Daniel Krieger e
Gay da Fonseca. (34)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Responderam à chamada 34
Srs. Senadores.
Vai-se repetir a votação da
subemenda da Comissão de Finanças,
substitutiva à Emenda nº 7, da Comissão
de Serviço Público Civil.
Tanto a emenda como a subemenda
estão publicadas. Se fôr aprovada a
subemenda, a emenda ficará prejudicada.
Os pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Serviço Público
Civil são favoráveis à subemenda. Essas
duas Comissões são precisamente as que
têm mais pertinência com a matéria da
subemenda, mais competência para o
assunto versado na subemenda.
Em votação a subemenda da
Comissão de Finanças à Emenda nº 7.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
Vai-se proceder à contagem. (Pausa)
Votaram "sim" 27 Srs. Senadores e 5
"não": Houve 5 abstenções.
A Subemenda foi aprovada.
E' a seguinte a subemenda aprovada:
SUBEMENDA À EMENDA
Nº 7 – CSPC
Dê-se a seguinte redação ao § 1º do
artigo 4º do projeto:
§ 1º Obedecidas as normas legais
referentes à matéria, serão criados, no
quadro do funcionalismo federal, cargos
de sociólogo, a cujos ocupantes se
atribuirão os mesmos direitos e vantagens
conferidos ao pessoal de nível técnicocientífico".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação da
subemenda da Comissão de Educação e
Cultura à Emenda nº 8, de Plenário.
Se a subemenda fôr aprovada, a
Emenda ficará prejudicada.
Esclareço
que
se
trata
de
subemenda substitutiva de emenda.
Os pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Serviço
Público Civil são favoráveis à subemenda.
Em votação a subemenda que acaba
de ser anunciada. (Pausa.)
Vai-se proceder à contagem. (Pausa.)
Votaram
"sim"
22
Senhores
Senadores. Votaram "não" 11 Senhores
Senadores. Houve 5 abstenções.
A
subemenda
foi
aprovada.
Prejudicada a Emenda.
E' a seguinte a subemenda aprovada.
SUBEMENDA A EMENDA Nº 8
(Substitutiva)
Acrescente-se ao art. 1º a seguinte
letra:
"f) dos que sejam titulares de cátedra
de disciplinas privativas dos currículos
das Escolas de Sociologia e Política e dos
Cursos de Ciências Sociais das
Faculdades de Filosofia, bem como dos
livres docentes e assistentes efetivos das
mesmas matérias".
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação das
Emendas de ns. 1 a 6, da Comissão de
Educação e Cultura, tôdas com pareceres
favoráveis.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa.)
Vai-se proceder à contagem. (Pausa.)
Votaram
"sim"
27
Senhores
Senadores; Houve 4 abstenções.
As Emendas de 1 a 6 foram aprovadas.
A matéria irá à Comissão de Redação.
As seguintes emendas foram aprovadas:
EMENDA Nº 1 – CEC
Ao art. 1º, letra b:
Dê-se a seguinte redação à alínea:
"b) dos diplomados em Cursos de
Ciências Sociais das Faculdades de
Filosofia, oficiais ou reconhecidas".
EMENDA Nº 2 – CEC
Ao art. 1º, letra e:
Dê-se a seguinte redação à alínea:
"e) dos que, exercendo funções
definidas como privativas dos sociólogos,
há mais de dois anos, na data desta lei,
se registrem nesta categoria profissional
na forma que a lei estabelece".
EMENDA Nº 3 – CEC
Ao art. 2º:
Acrescentem-se, depois das palavras
"artigo anterior",
o seguinte:
"letras a, b, c, e d"
EMENDA Nº 4 – CEC
Dê-se a seguinte redação ao item 1
do art. 3º:
"1 – projetar e dirigir pesquisas sociais
promovidas por entidades de direito
público federais ou estaduais, inclusive
as sociedades de economia mista,
ressalvadas as que correspondam à área
própria das demais ciências sociais".
EMENDA Nº 5 – CEC
Ao art. 4º, § 2º:
Dê-se a seguinte redação ao comêço
do § 2º:
"§ 2º As entidades de direito público,
federais ou estaduais, inclusive suas
sociedades de economia mista, que
realizem estudos de caráter econômicosocial..."
EMENDA Nº 6 – CEC
Ao art. 7º, parágrafo único:
Suprima-se o parágrafo único:
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao Item 3 da Ordem
do Dia:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei nº 132, de 1964 (nº 4.769-B de
1962 na Casa de origem), que promove
ao pôsto imediato em consequência
de ferimentos recebidos em campanha
ou na manutenção da ordem pública,
ou em virtude de acidente em serviço,
tendo Pareceres (números 1.422 e 1.423,
de 1964, 368, de 1965, 46 e 214, de
1966) das Comissões: – de Segurança
Nacional 1º pronunciamento: favorável
ao projeto oferecendo emenda (nº 2) e
oferecendo subemenda a emenda 1CSN; – de Finanças 1º pronunciamento:
favorável ao projeto, 2º pronunciamento:
contrário às emendas; e da Comissão de
Constituição e Justiça 1º pronunciamento:
pela constitucionalidade do projeto,
favorável à emenda 1-CSN, com
subemenda que oferece e contrário

à emenda, por inconstitucional; 2º
pronunciamento: contrário a subemenda
da Comissão de Segurança Nacional à
emenda 1-CSN.
Na sessão de 23 de março do
corrente ano, a Mesa retirou da Ordem do
Dia o projeto e o encaminhou a Comissão
de Constituição e Justiça, fim de que
fôsse examinada a constitucionalidade da
subemenda da Comissão de Segurança
Nacional, que lhe parecia ampliar
despesas. Em seu parecer a Comissão
não se manifestou sob êsse aspecto;
manifestou-se
contràriamente
à
subemenda, a fim de que o projeto não
voltasse à Câmara dos Deputados.
A votação dessa matéria deverá ser
feita em escrutínio secreto, obedecendose à seguinte ordem: primeiramente o
projeto sem prejuízo das emendas,
depois a Emenda nº 1, da Comissão de
Segurança Nacional. Se rejeitada passarse-á à Emenda nº 2 da Comissão de
Segurança Nacional, ressalvada a
subemenda da Comissão de Constituição
e Justiça, votando-se a emenda.
Em votação o projeto sem prejuízo
das emendas.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Procede-se à votação.
Vai-se passar à apuração. (Pausa)
Votaram "sim" 26 Senadores e 9
"não". Houve 3 abstenções.
O projeto foi aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 132, DE 1964
(Nº 4.769-B-62, na Casa de origem)
Promove ao pôsto imediato o militar
que, em pleno serviço ativo, vier a falecer
em conseqüência de ferimentos recebidos
em campanha ou na manutenção da
ordem pública, ou em virtude de acidente
em serviço.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O militar que, em pleno
serviço ativo, vier a falecer em
conseqüência de ferimentos recebidos em
campanha ou na manutenção da ordem
pública, ou em virtude de acidente em
serviço, será considerado promovido ao
pôsto ou graduação imediata, na data do
falecimento.
Parágrafo único. Para a promoção
acima, que será concedida sem prejuízo
de outra assegurada por lei especial,
deverão ser observadas as disposições
dos arts. 33, parágrafo 2º, e 59, da Lei nº
2.370, de 9 de dezembro de 1954.
Art. 2º Os benefícios concedidos
pela presente Lei são extensivos, partir da
data de sua publicação e sem direito a
proventos atrasados, aos militares que,
por qualquer dos motivos pela lei
invocados, já estejam falecidos.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação da
subemenda da Comissão de Segurança
Nacional a Emenda nº 1.
O SR. GAY DA FONSECA: – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem palavra, pela ordem, o Sr.
Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA (pela
ordem) (sem revisão de orador): – Sr.
Presidente, eu gostaria que V. Exa.
esclarecesse se a subemenda que vai ser
votada é da Comissão de Segurança
Nacional, com parecer contrário da
Comissão de Constituição e Justiça, ou
se é a outra.
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Há duas emendas, uma com
parecer contrário, outra, favorável, com
subemenda da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Comissão de Constituição
e Justiça emitiu dois pareceres:
no primeiro dêles, declarou-se pela
constitucionalidade do projeto, favorável
à Emenda número 1, da Comissão
da
Segurança
Nacional,
com
a
subemenda que ofereceu, e contrária
à
Emenda
de
Plenário,
por
inconstitucional; no segundo parecer,
declarou-se contrária à subemenda da
Comissão de Segurança Nacional à
Emenda nº 1, da Comissão de Segurança
Nacional.
O SR. GAY DA FONSECA: – Qual
V. Exa. vai colocar em votação?
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A votação anunciada é da
subemenda da Comissão de Segurança
Nacional à Emenda nº 1, de autoria dêssa
Comissão.
O SR. GAY DA FONSECA: – Com
parecer contrário da Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem parecer contrário,
no
segundo
pronunciamento,
da
Comissão de Constituição e Justiça.
Êsse
segundo
pronunciamento
é
contrário à subemenda da Comissão
de Segurança Nacional à Emenda
nº 1.
O SR. GAY DA FONSECA: – O
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça é contrário por considerar a
subemenda inconstitucional?
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A Comissão não se
manifestou contràriamente nem entrou
na apreciação da constitucionalidade
ou não da subemenda. A Comissão
se manifestou contrária à subemenda
da Comissão de Segurança Nacional
a Emenda número 1, por considerá-la
inconveniente.
Em votação, em escrutínio secreto,
pelo processo eletrônico a subemenda da
Comissão de Segurança Nacional à
Emenda nº 1, de sua autoria, e que tem
parecer contrário da Comissão de
Constituição e Justiça, por considerá-la
inconveniente.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.).
O SR. GAY DA FONSECA: – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Gay da Fonseca.
O SR. GAY DA FONSECA
(para uma questão de ordem –
sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, pediria a V. Exa. que
anulasse a votação, de vez que o
Plenário
não
estava
devidamente
esclarecido.
Enquanto V. Ex.ª respondia à minha
questão de ordem, muitos dos Srs.
Senadores começaram a votar sem que
estivessem devidamente esclarecidos.
Só agora se acham em condições de
fazê-lo.
Assim, peço a V. Ex.ª que renove a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – V. Excelência será
atendido.
Os Srs. Senadores já podem votar,
(Pausa.).
Vai-se
proceder
à
apuração.
(Pausa).
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Votaram "sim", 5 Srs. Senadores;
votaram "não", 25 Srs. Senadores. Houve
4 abstenções.
A subemenda foi rejeitada.
E' a seguinte a subemenda rejeitada:
SUBMENDA À EMENDA Nº 1 – CSN
Transforme-se o parágrafo único do
art. 1º em § 1º, o art. 3º em artigo 2º e o
art. 2º em § 2º do artigo 1º, dando-se a
êste a seguinte redação:
"§ 2: – O disposto neste artigo,
igualmente aplicável à Polícia do Distrito
Federal, alcança a situação dos militares
já falecidos, sendo que as vantagens
financeiras só serão devidas aos seus
beneficiários a partir da vigência desta
Lei."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação da Emenda
nº 1, da Comissão de Segurança
Nacional, rescalvada a Subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça a
essa emenda.
Devo explicar aos Srs. Senadores
que, no seu primeiro parecer, a Comissão
de Constituição e Justiça manifestouse pela constitucionalidade do projeto,
favorável à Emenda número 1, da
Comissão de Segurança Nacional, com a
Subemenda que ofereceu.
Vai-se votar, agora, a Emenda
número 1, da Comissão de Segurança
Nacional, ressalvada a Subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa.).
Vai-se
preceder
à
contagem.
(Pausa.).
Votaram sim, 24 Srs. Senadores;
votaram não, 6 Srs. Senadores.
Não há quorum.
O Sr. 1º Secretário irá proceder
à
chamada
para
verificação
de
presença.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA
SEGUINTES SENADORES:
José Guiomard.
Vivaldo Lima.
Edmundo Levi.
Cattete Pinheiro.
Eugênio Barros.
Victorino Freire.
Joaquim Parente.
José Cândido.
Menezes Pimentel.
Wilson Gonçalves.
Manoel Vilaça.
Ruy Carneiro.
Domicio Gondin.
Barros Carvalho.
Pessoa de Queiroz.
José Ermírio.
José Leite.
Aloysio de Carvalho.
Josaphat Marinho.
Jefferson de Aguiar.
Raul Giuberti.
Aarão Steinbruch.
Gouveia Vieira.
Gilberto Marinho.
Milton Campos.
Nogueira da Gama.
Lino de Mattos.
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Antônio Carlos.
Attílio Fontana.
Guido Mondin.
Daniel Krieger.
Gay da Fonseca (34).

OS

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Responderam à chamada 34
Srs. Senadores.
Vai-se repetir à votação da
Emenda nº 1 da Comissão de
Segurança Nacional, ressalvada a
subemenda de Comissão de Constituição
e Justiça.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)

Vai-se
proceder
à
apuração.
(Pausa.)
Votaram sim 25 Srs. Senadores,
votaram não 7 Senhores Senadores.
Houve 2 abstenções:
Foi aprovada a emenda.
E' a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº1 – C.S.N.
Transforme-se o parágrafo único
em § 1º, o art. 3º em art. 2º e o artigo 2º
em § 2º, dando-se a êste a seguinte
redação:
"§ 2 O disposto neste artigo
abrange a situação dos militares já
falecidos, sendo que as vantagens
financeiras só serão devidas aos seus
beneficiários a partir da vigência desta
Lei".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Devo esclarecer que a
Emenda nº 1, da Comissão de Segurança
Nacional acaba de ser aprovada,
com
a
ressalva
formulada
pela
Comissão de Constituição e Justiça,
que sugeriu, em vez do vocábulo
abrange, se entendesse alcance. E'
mera correção de ordem material, do
texto.
(Pausa.)
Passa-se à cotação da Emenda
nº 2 de Plenário. Tem pareceres
contrários.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
Vai-se proceder à contagem.
(Pausa.)
Votaram Sim 11 Srs. Senadores:
votaram Não 26 Senhores Senadores.
Houve 3 abstenções.
A emenda foi rejeitada.
A matéria irá à Comissão de
Redação.
E' a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 2
Acrescente-se o seguinte artigo:
"Art.
Os militares atingidos pela
revogação da Lei nº 388, de 18 de
setembro de 1948, serão promovidos ao
posto imediato, desde que tenham ou
venham a ter quinze anos de oficial até
trinta de agôsto de 1965".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 6:
Discussão, em turno único do
Projeto de Lei da Câmara número 313,
de 1965 (nº 4.689-B, de 1962, na Casa
de origem), que concede à emprêsa
TV Rádio Nacional de Brasília, o auxílio
no valor de Cr$ 10.000.000 (dez
milhões de cruzeiros), tendo Pareceres
favoráveis (sob ns. 292, a 294, de
1966) das Comissões: de Constituição
e Justiça; do Distrito Federal e de
Finanças.
Em discussão o projeto.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
para
a
discussão,
dou-a
como
encerrada.
A
votação
deve
ser
feita
em escrutínio secreto; pelo processo
eletrônico.
Em votação.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Vai ser feita a apuração.
(Pausa.)
Votaram Sim 23 Srs. Senadores;
Não, 7 Srs Senadores.
Houve 5 abstenções.
Aprovado o projeto. Irá à sanção.

E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 313, DE 1965
(Nº 4.689-B-62, na Casa de origem)
Concede à emprêsa TV Rádio
Nacional de Brasília o auxílio no valor de
Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedido à emprêsa TV
Rádio Nacional de Brasília, o auxílio no
valor de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros), destinados a correr às
despesas de qualquer natureza, inclusive
com a ampliação das suas instalações.
Art. 2º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
10.000.000 (dez milhões de cruzeiros),
para atender à concessão do auxílio a
que se refere o artigo precedente.
Art. 3º O crédito em aprêço, uma vez
registrado pelo Tribunal de Contas, será
distribuído automàticamente ao Tesouro
Nacional e creditado, no Banco do Brasil
S.A., em Brasília, à disposição da TV
Rádio Nacional de Brasília.
Art. 4º A TV Rádio Nacional de
Brasília comprovará ao Tribunal de
Contas, através do Ministério da Fazenda,
a aplicação dada ao auxílio de que trata
esta Lei.
Art. 5º A presente Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 7:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 24, de
1966 (nº 491-B, de 1963, na Casa de
origem), que concede isenção de
impostos, taxas e emolumentos para um
automóvel doado a Mauro Ramos de
Oliveira por cidadãos alemães, tendo
Parecer favorável, sob nº 267, de 1966,
da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto.
Projeto de Lei da Câmara númeNão havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
A votação deve ser feita em escrutínio
secreto, pelo processo eletrônico.
Em votação.
(Pausa.)
(Proceda-se à votação.)
Vai ser feita a apuração.
(Pausa.)
Votaram Sim, 19 Srs. Senadores;
votaram Não, 8 Srs. Senadores; houve 10
abstenções.
O projeto foi aprovado.
Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 24, DE 1966
(Nº 491-B-63, na Casa de origem)
Concede isenção de impostas, taxas
e emolumentos para uma automóvel
doado a Mauro Ramos de Oliveira por
cidadãos alemães.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção dos
impostos, de importação e de consumo, da
taxa de despacho aduaneiro e de
emolumentos
consulares
para
um
automóvel Mercedes-Benz doado a Mauro
Ramos de Oliveira por cidadãos alemães.
Parágrafo único. O automóvel a que
se refere êste artigo só poderá ser objeto
de transação comercial, decorrido o prazo
mínimo de 2 (dois) anos, a contar da data
da liberação, mediante pagamento de
todos os impostos e taxas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 27, de 1966 (nº
2.95-B, de 1961 na Casa de origem), que
concede isenção de direitos, impôsto de
consumo, taxas aduaneiras, exclusive a de
previdência social, para importação de um
altar de madeira e dois sinos de bronze,
doados pelo Japão ao Templo Hongwanji
da América do Sul, com sede em São
Paulo, tendo Parecer favorável, sob nº 379,
de 1966, da Comissão de Finanças.
Em discussão.
(Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar discuti-lo, irei declarar encerrada
a discussão.
(Pausa.)
Está encerada.
A votação deve ser feita em escrutínio
secreto, pelo processo eletrônico.
Em votação. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram "Sim" 22 Srs. Senadores;
votaram "Não" 4 Srs. Senadores; houve 8
abstenções.
O projeto foi aprovado e irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 27, DE 1966
(Nº 2.951-B-65, na Casa de origem)
Concede
isenção
de
direitos,
impôsto de consumo, taxas aduaneiras,
exclusive a de previdência social, para a
importação de um altar de madeira e dois
sinos de bronze, doados pelo Japão ao
Templo Hongwanji da América do Sul,
com sede em São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica concedida isenção de
direitos, impôsto de consumo, taxas
aduaneiras, exceto a de previdência social,
para a importação, do Japão, de um altar
de madeira e dois sinos de bronze, num
total de 9 (nove) volumes, doados pelo
Templo Higashi Hongwanji, com sede em
Kyoto, ao Templo de Hongwanji da
América do Sul, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Cursino
nº 761, nos têrmos da Licença de
Importação sem Cobertura Cambinal ns.
18-65/2418-108 e 18-65/2418-109, de 21
de janeiro de 1965, pela Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.,
seção de São Paulo, visada pelo
Consulado-Geral do Brasil em Kobe, sob nº
1.029, de 14 de maio de 1965, e
embarcados no navio "Argentina Maru",
nessa última cidade, em 29 de abril de
1965, com destino ao pôrto de Santos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 9.
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1966
(nº 2.649-C, de 1966 na Casa de origem)
que cria uma Junta de Conciliação e
Julgamento em Santo André, Estado de
São Paulo, e dá outras providências,
tendo Pareceres, sob ns. 380 e 381, de
1966 das Comissões de – Serviço Público
Civil, pela aprovação com emenda que
apresenta; sob nº 1-CSPC: – Finanças,
favorável ao projeto e à emenda.
Em discussão o projeto com a
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
dou como encerrada a discussão.
Vai se passar à votação do projeto,
sem prejuízo da emenda, em escru-
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Em votação. (Pausa.)
(Procede-se à votação).
Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram "Sim" 22 Srs. Senadores,
votaram "Não", 9 Srs. Senadores; houve 5
abstenções.
O projeto foi aprovado, sem prejuízo
da emenda.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 33, DE 1966
(Nº 2.649-B-61, na Casa de origem)
Cria uma Junta de Conciliação
e Julgamento, em Santo André,
Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada, na 2ª Região da
Justiça do Trabalho, mais uma junta de
Conciliação e Julgamento, com sede na
Cidade de Santo André, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Ficam criados um cargo
de Juiz do Trabalho, Presidente da
Junta, um de suplente de Juiz do
Trabalho e duas funções de Vogal,
sendo uma para a representação de
empregados e outra para a representação
de empregadores, com o intuito
de atender ao disposto no art. 1º desta
Lei.
Parágrafo único. Haverá um suplente
para cada Vogal.
Art. 3º Os mandatos dos vogais
da
Junta
ora
criada
terminarão
simultâneamente com os dos titulares
das atualmente em funcionamento no
respectivo Estado.
Art. 4º O Presidente do Tribunal
Regional promoverá a instalação da Junta
ora criada, bem como as outras medidas
decorrentes da presente lei.
Art. 5º Os vencimentos dos cargos e
as gratificações das funções de que trata
esta Lei serão os fixados pela Lei nº
3.414, de 20 de junho de 1958, para as
sedes das 1ª e 2ª Regiões.
Art. 6º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Justiça do Trabalho – Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região – o crédito
especial necessário à execução desta Lei,
até o limite de Cr$ 2.766.904 (dois
milhões; setecentos e sessenta e seis mil
e novecentos e quatro cruzeiros).
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se ao item 10 da Ordem
do Dia.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai-se votar a emenda do
projeto anterior de nº 1, da Comissão de
Serviço Público Civil.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(para uma questão de ordem): – Sr.
Presidente, V. Exa. já retificou sua
declaração anterior. Ia justamente suscitar
questão de ordem para que houvesse
votação da Emenda nº 1.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Agradeço a intervenção
oportuna de V. Exa. Vai-se proceder à
votação da Emenda nº 1, da Comissão de
Serviço Público Civil.
A votação deve ser feita em
escrutínio
secreto,
pelo
processo
eletrônico.
Em votação. (Pausa.)
(Proceda-se à votação.)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram "Sim" 24 Senadores e 7
"Não".
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Houve 7 abstenções.
A emenda foi aprovada.
A matéria à vai à Comissão de
Redação:
E' a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1 – CSPC
Ao art. 5º
Acrescente-se ao art. 5º, in fine, o
seguinte:
"com as modificações estabelecidas
em leis posteriores."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 10:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1966
(nº 3.902-B, de 1962 na Casa de origem)
que concede isenção dos impostos de
importação e de consumo e da taxa de
despacho aduaneiro à Igreja Memorial
Batista de Brasília, para importar um
órgão elétrico e acessórios, tendo
Parecer favorável, sob número 264, de
1966 da Comissão de Finanças.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação, por escrutínio secreto.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa.)
Vai-se
proceder
à
contagem
(Pausa.)
Votaram
"Sim"
27
Senhores
Senadores. 7 Senhores Senadores
votaram "Não". Houve três abstenções.
O Projeto foi aprovado. Irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 38, DE 1966
(Nº 3.902-B-62, na Casa de origem)
Concede isenções dos impostos de
importação e de consumo e da taxa de
despacho aduaneiro à Igreja Memorial
Batista de Brasília, para importar um
órgão elétrico e acessórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica concedida isenção dos
impostos de importação e de consumo e
da taxa de despacho aduaneiro à Igreja
Memorial Batista de Brasília, para
importar um órgão elétrico e acessórios,
doados pela Foreign Mission Board of the
Southern
Baptist
Convention,
de
Richmond, Virgínia, Estados Unidos da
América.
Art. 2º Os bens doados obedecem à
seguinte especificação: um órgão marca
"Hammond", tipo "Concêrto", modêlo RT3; uma banqueta da mesma marca e tipo;
um conjunto de pedais, idem: dois altofalantes, marca "Hammond", môdelo ER40; constituindo 5 (cinco) volumes de 3,86
m3 (três vírgula oitenta e seis metros
cúbicos); com 546 (quinhentos e quarenta
e seis) quilos.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama) – Item 11:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1966
(nº 4.016-B de 1962 na Casa de origem);
que atera a Lei nº 3.931, de 3 de agôsto
de 1961, que concede isenção do
impôsto de importação e outros tributos
para
donativos
consignados
à
Confederação Evangélica do Brasil, tendo
Parecer favorável, número 323 de 1966,
da Comissão de Finanças.
Em discussão o Projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.

Em votação, por escrutínio secreto
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)
Vai-se proceder à contagem. (Pausa)
Votaram "Sim" 27 Srs. Senadores; "Não",
8 Srs. Senadores. Houve quatro abstenções.
O projeto foi aprovado. Vai à Sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 40, DE 1966
(Nº 4.016-B-62, na Casa de origem)
Altera a Lei nº 3.931, de 3 de agôsto
de 1961, que concede isenção do impôsto
de importação e outros tributos para
donativos consignados à Confederação
Evangélica do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida isenção do impôsto
de importação, do impôsto de consumo, da
taxa de despacho aduaneiro, das taxas de
melhoramentos de portos e de renovação
da Marinha Mercante, de emolumentos
consulares, de taxas de armazenagens e
capatazias para os donativos até o limite de
50 (cinqüenta mil) toneladas anuais,
constituídos de gêneros alimentícios, roupas
usadas, medicamentos, artigos de higiene
e material escolar, remetidos, até 1970,
inclusive, pela Church World Service e
Lutheran World Relief, Inc. (L.W.R), dos
Estados Unidos, Lutheran World Relief Inc.
do Canadá, Hilfswerk – Innerre Mission,
da Alemanha Ocidental, Lutherhjalpen
e Vastkustens Efterkrigshjaip, da Suécia,
e Kirkens Nodhjalp, da Noruega, à
Confederação Evangélica do Brasil para sua
distribuição gratuita, através de obras de
assistência social.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 69, de 1966 (nº 3.228-B
de 1961 na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, através do Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 62.000,000 (sessenta e
dois milhões de cruzeiros), destinado à
suplementação do auxílio federal concedido
à Companhia de Navegação Bahiana, tendo
Parecer favorável, sob o nº 411, de 1966, da
Comissão de Finanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerada a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação será feita em escrutínio
secreto.
Em votação o projeto. (Pausa).
Procede-se à votação.
Vai-se proceder à apuração (Pausa)
Votaram "sim" 25 Senadores e 4
"não". Houve 5 abstenções.
O projeto foi aprovado. Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 69, DE 1966
(Nº 3.228-B-60, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir
através do Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
62.000.000 (sessenta e dois milhões de
cruzeiros), destinado à suplementação do
auxílio federal concedido à Companhia de
Navegação Bahiana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito es-
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pecial de Cr$ 62.000.000 (sessenta e dois
milhões de cruzeiros), destinado à
suplementação
do
auxílio
federal
concedido à Companhia de Navegação
Bahiana, para cobertura do deficit do
exercício de 1960.
Art. 2º O crédito especial de que
trata esta Lei será registrado pelo Tribunal
de Contas e automàticamente distribuído
ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Item 15.
Discurso, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 85, de 1966 (nº
3.497-B de 1965, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da
República, que isenta de tributos
alfandegários
material
hospitalar
destinado ao Hospital Miguel Couto; e da
taxa de despacho aduaneiro, materiais
para obras de interêsse público, tendo
Parecer favorável, sob nº 404, de 1966 da
Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
para discussão, dou-a como encerrada.
A votação será feita por escrutínio
secreto.
Em votação. (Pausa)
(Procede-se à votação)
Vai ser feita a apuração (Pausa).
Votaram "sim" 25 Srs. Senadores, e
"não", 5. Houve 5 abstenções.
O projeto foi aprovado. Irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85, DE 1966
Isenta de tributos alfandegários
material hospitalar destinado ao Hospital
Miguel Couto; e, da taxa de despacho
aduaneiro, materiais para obras de
interêsse público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida a isenção de
impostos e taxas alfandegárias para o
material hospitalar importado pela então
Prefeitura do Distrito Federal para o
Hospital Miguel Couto, despachado sob a
garantia de têrmo de responsabilidade.
Art. 2º E' concedida isenção da taxa
de despacho aduaneiro, prevista no art.
66 da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de
1957, para os ônibus elétricos, peças
sobressalentes e subestações constantes
das Licenças DG-58/4954-5029, DG58/4955-5030, DG-58/4956-5031, DG58/4957-5032, DG-58/4958-5033, DG58/4959-5034 e DG-58/4960-5035; para
os materiais destinados à adutora do
Guandu constantes das Licenças ns. DG62/3908-4013, DG-63/4290-4050, DG63/4291-4049, DG-64/3383-3112 e DG64§3476-3259; e Certificado de Cobertura
Cambial nº 61/4676 N; e para quatro
centrais termoelétricas constantes da
Licença nº DG-63/4532-4752, materiais
êsses importados pelo Govêrno do
Estado da Guanabara e já despachados
mediante assinatura de têrmo de
responsabilidade.
Art. 3º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação do
Requerimento nº 179, lido na hora do
Expediente, pelo qual o Sr. Senador
Wilson Gonçalves e outros pedem
urgência para o projeto que institui o nôvo
Código Nacional de Trânsito (Projeto nº
238-65).
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Os Srs Senadores que aprovam o
Requerimento
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
O requerimento foi aprovado e, em
consequência, passa-se imediatamente
ao exame do projeto cuja urgência foi
solicitada.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem o
Sr. Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (para
uma questão de ordem. Sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, como se
trata de projeto de importância, seria
conveniente que V. Exa. fizesse soar as
campanhas a fim de evitar qualquer
surprêsa quanto ao resultado da votação
que ler anunciado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. Senador Josaphat
Marinho será atendido logo apos o projeto
ser anunciado pela Mesa e no momento
oportuno da votação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Muito obrigado a V. Exa.
O SP. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Passa-se à votação, em turno único,
do Projeto Lei da Câmara nº 238, de
1965, que institui o Código Nacional do
Trânsito, em regime de urgência, nos
têrmos do Art. 326, nº 5-b, do Regimento
Interno.
O projeto tem parecer da Comissão
de Transporte e Comunicações e Obras
Públicas, favorável., com as Emendas
que oferece, de ns. 1 a 27; da Comissão
de Relações Exteriores, favorável, com as
Emendas ns. 1 e 2; da Comissão de
Finanças, em dois pronunciamentos, o
primeiro
favorável
e
o
segundo
oferecendo substitutivo, e da Comissão
de Constituição e Justiça, manifestandose pela constitucionalidade do substitutivo
da Comissão de Finanças.
O
projeto
depende
de
pronunciamento das mesmas Comissões
sobre as emendas de Plenário.
A Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o seu parecer, que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
PARECER Nº 428, DE 1965
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre as emendas oferecidas em
Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº
238, de 1965 (nº 2.259-C-60 – Câmara),
que institui o Código Nacional de Tránsito.
Relator: Sr. Bezera Neto
1. O projeto de lei nº 238, de 1965,
na Câmara dos Deputados – número
2.259-C-60, – que institui o Código
Nacional do Trânsito, apresentou-se no
plenário do Senado como um substitutivo
elaborado pelo eminente relator, Senador
Pessoa de Queiroz, após reexame da
matéria pela Comissão de Finanças. O
projeto originara-se de mensagem
presidencial de 26 de agôsto de 1960, por
sua vez convertido em substituto da
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, que foi o remitido
à Câmara Alta.
2. No plenário desta Casa, na
apreciação do substitutivo da Comissão
de Finanças, foram oferecidas vinte e
sete emendas, que como relator da
Comissão de Constituição e Justiça se
passa a relatar.
Critério face a um Código
3. Na apreciação das emendas é
claro que devamos levar em aprêço o fato
de que aprovado o substitutivo há
a unidade de um código a preservar,
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as emendas merecem abrigo até quando
não afetem a homogeneidade do estatuto
aprovado.
Defender
a
sistemática
adotada no projeto constitui atribuições
regimentais desta Comissão.
As Emendas
4. Emenda nº 1 – Do Senador Lino
de Matos.
Manda que seja acrescentado ao
artigo 2º, o parágrafo seguinte: "A
competência de que trata este artigo é
deferida aos Municípios, quando êstes
contarem com população superior a
1.000.000 de habitantes, sendo-lhes
facultado celebrar convênio com o Estado
respectivo para a execução da presente
lei".
E manda acrescentar ao artigo 108 os
parágrafos 3º e 4º, aquêle prevendo para
os municípios com população superior a
criação de um Conselho Municipal de
Trânsito – COMUTRAN – com a mesma
competência dos Conselhos Estatuais de
Trânsito no que lhes fôr aplicável, e o
último preve a indicação do representante
referido na letra c de um especialista em
trânsito indicado pela Sociedade Amigos da
Cidade.
Os dispositivos enumerados pela
emenda não são os do Substitutivo
aprovado, e, sim, os do projeto vindo da
Câmara. Não obstante, entendemos que
os objetivos da emenda nº 1 estão
atendidos no art. 10, §§ 3º e 4º do
Substitutivo do Senado, que tratam da
criação do COMUTRAN, sua constituição
e jurisdição igual a dos Conselhos
Estaduais.
Pela rejeição.
Emenda nº 2 – Senador Lino de
Matos:
Subordina o Conselho Nacional de
Trânsito Rodoviário ao Ministério da Viação
e Obras Públicas, para o que oferece nova
redação ao art. 4º. Ocorre que o sistema
adotado no projeto do Senado é o de
subordinar diretamente o Conselho ao
Ministério da Justiça (art. 6º), que passa a
ser instância dos recursos finais (art. 8º).
Teríamos que, aceitando a emenda, alterar
vários dispositivos do projeto.
Pela rejeição.
Emenda nº 3 – Senador Lino de
Matos:
Na composição do COMUTRAN
manda acrescentar: "i) um representante
do Touring Club do Brasil".
Pelo substitutivo é facultada a criação
de Conselho Municipal de Trânsito em
municípios cuja população seja superior
a 200.00 habitantes. O projeto não inclui
elemento do Touring Club na composição.
Entendemos que não funcione a entidade
em todos êsses municípios.
Convertemos a emenda na seguinte:
Subemenda nº 1-CCJ
Art. 6º ................................................
§ 3º ....................................................
h) um representante do Touring Club
do Brasil, se a entidade tiver funcionamento
e instalações no município.
Emenda nº 4 – Senador Lino de
Matos:
No item VIII que reza "permitir
estacionamentos especiais devidamente
justificados", a emenda amplia prevendo
estacionamentos especiais, principalmente
a veículos usados por autoridades
identificadas como membros do Poder
Executivo, Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e dos Municípios.
Essa ampliação, ao mesmo tempo
discriminatória, constando do Código
dificulta sua aplicação. Melhor confiar na
destinação dos estacionamentos como
matéria regulamentar.
Pela rejeição, pois a emenda é
atendida na forma do item VIII, do artigo
17, do Substituto.

Emenda nº 5 – Senador Lino de
Matos:
Advoga a inclusão do item IX:
"Manter, nos estacionamentos privativos
para veículos de entidades públicas, civis
e militares, lugares reservadas para
veículos de parlamentares".
Isto se contem na matéria a ser
regulamentada do art. 17, VIII, do projeto,
e não é possível generalizadamente
incluir todos os veículos de propriedade
de parlamentares nos estacionamentos
privativos.
Pela rejeição.
Emenda nº 6 – Senador Aarão
Steinbruch:
Propõe ao art. 18, êste parágrafo
terceiro:
"Aos
organizadores
e
participantes
não
será
atribuída
responsabilidade criminal por acidentes
verificados
durante
ensaios
e
competições desportivas automobilísticas
realizadas sob estrita observância da lei
regulamentos em vigor".
Entendemos
desnecessária
a
emenda. Se houve "estrita observância
da lei e regulamentos em vigor"
na
competição
difìcilmente
há
responsabilidade criminal a apurar.
Ademais, quanto aos organizadores não
vemos como a responsabilidade penal
possa ser transferida no caso de
acidente.
Além do mais a preocupação
revelada na emenda é bem tratada no
Capítulo X da proposição da Comissão
Finanças.
Pela rejeição.
Emendas ns. 7 e 8 – Do Senador
Filinto Muller:
Restabelecem as prerrogativas do
Touring Club do Brasil sôbre permissão
internacional para conduzir, Certificado
Internacional de Circulação e Caderneta
de Passagem.
As emendas foram feitas com base
no projeto, e coincidem com a emenda nº
20, do Senador Gilberto Marinho já com
propósito conciliador ao sistema do
substitutivo e aos merecimentos do
Touring Club do Brasil.
Oferecemos subemenda à de
número 20, na qual procuramos a forma
que dê o alcance nela previsto e nas
emendas 7 e 8.
Assim,
consideramos
estas
prejudicadas.
Emenda nº 9 – Senador Filinto
Muller:
Atendida pela nova redação do artigo
26 e o processo firmado em seu
parágrafo
único,
do
substitutivo.
Prejudicada.
Emenda nº 10 – Senador Vitorino
Freire:
Obriga aos veículos de transportes
de carga ou coletivos de passageiros,
quando solicitados, a condução de mala
postal, até 20 quilos. Para isso propõe
parágrafo único ao artigo 42.
Consideramos que a matéria é
própria à legislação dos serviços postais,
e não de um Código de Trânsito.
Pela rejeição.
Emenda nº 11 – Senador Aarão
Steinbruck:
Acrescenta o seguinte parágrafo ao
art. 49: "As operações de compra e venda
de automóveis, veículos automotores de
carga e coletivos de passageiros,
processar-se-ão na forma que o Conselho
Nacional de Trânsito estabelecer".
Os propósitos padronizadores desta
emenda estão contemplados nos arts. 53
a 57 e 60 do Substitutivo do Senado.
Assim a consideramos prejudicada.
Emenda nº 12 – Senador Sebastião
Archer:
Propõe êste parágrafo único ao
art. 59: "Tratando-se de condutores
da categoria profissional, exigir-seá também a prova de quitação das
contribuições para com a Previdência
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Social, relativamente ao último mês
vencido".
A emenda oferece mais um
instrumento de garantia a créditos da
Previdência Social, mas ela se torna,
sem intenção da eminente autoria, em
um meio de dificuldade ao trabalhador,
ao motorista. Muitas vêzes êste
empregado não está em dia com a
Previdência Social por culpa de seu
empregador, que não recolhe a prestação
descontada. Não é justo que se exija, ao
operário, apresente sempre consigo o
recibo do pagamento do último mês
vencido.
Pela rejeição.
Emenda nº 13 – Senador Jefferson
de Aguiar:
Substitui a redação do art. 80 do
Substitutivo.
Acrescenta à letra c "atestado de
saúde", na licença para que menores de
18 anos e maiores de 15 anos de idade
guiam, a título precário, bicicletas
motorizadas, motonetas e similares,
equipadas com motor até 50 cilindradas.
É mais acauteladora.
Opinamos pela sua aprovação.
Emenda nº 14 – Senador Jefferson
de Aguiar:
Ao art. 105, acrescenta: "h) um
representante da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores
em transportes rodoviários)".
E ao art. 108: "f) um representante
dos motoristas profissionais indicado
pelas Federações de Trabalhadores em
transportes Rodoviários".
Êsses
objetivos
da
alteração
proposta encontram-se acolhidos nas
letras g e k do substitutivo, do art. 6º e
emenda nº 12 ao art. 10.
Pela rejeição.
Emenda nº 15 – Senador Guido
Mondin:
Esta emenda oferece substituição
para mais de trinta dispositivos do
projeto e de mais de um capítulo.
Trata-se de uma nova proposição.
A aceitar-se esta emenda estaria
subvertido o sistema adotado na
Comissão
de
Finanças,
o
qual
entendemos bem elaborado e plenamente
capaz de acudir aos reclamos do
problema.
Pela rejeição.
Emenda nº 16 – Senadores Wilson
Gonçalves e Gay da Fonseca:
Pequena e necessária emenda de
redação no § 2º do art. 6º.
Pela aprovação.
Emenda nº 17 – Senadores Gay da
Fonseca e Wilson Gonçalves:
Acrescenta a seguinte alínea ao
art. 10: "j) um representante da
Confederação Nacional de Transportes
(categoria das Emprêsas de Transportes
Rodoviários)".
Trata-se de complementar as
componentes do CETRAN, na ordenação
adotada pela proposição.
Pela aprovação.
Emenda nº 18 – Senadores Wilson
Gonçalves e Gay da Fonseca:
Ao art. 12 acrescenta o parágrafo
único,
instituindo
interposição
de
recurso das resoluções do COMUTRAN
para o CETRAN, no prazo de trinta
dias."
Es no sistema do projeto e o
completa.
Pela aprovação.
Emenda nº 19 – Senadores Wilson
Gonçalves e Gay da Fonseca:
Determina que haja referência à
alínea "a", do art. 13, no parágrafo único
do art. 15.
É cuidado de redação e mérito da
matéria.
Pela aprovação.
Emenda nº 20 – Senador Gilberto
Marinho:
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Da nova redação ao art. 26, e
conjuga-se aos objetivos do mesmo
dispositivo e aos das emendas ns. 7 e 8
de autoria do Senador Filinto Müller.
É esta a redação proposta ao artigo
26: "Compete aos Departamentos de
Transito, às Circunscrições Regionais de
Trânsito e ao Touring Club do Brasil, a
expedição da Permissão Internacional
para Conduzir, Certificado Internacional
de Circulação e Caderneta de Passagem
nas Alfândegas".
O dispositivo visado pela emenda
preceitua
que
"compete
aos
Deparatamentos de Trânsito e às
Circunscrições Regionais de Trânsito a
expedição da Permissão Internacional
para Conduzir, Certificado Internacional
de Circulação e Caderneta de Passagem
nas Alfândegas, sendo que, nos locais
onde não existirem os referidos órgãos, e
Conselho Nacional de Trânsito podera
atribuir
aquela
competência
à
Confederacão
Brasileira
de
Automobilismo Touring Club do Brasil ou
a outra entidade idônea".
Como está redigida, a emenda
estabelece a competência pura e simples
de mais de uma entidade, sem disciplinar,
sem
determinar
as
normas
de
funcionamento e do exercicio.
É certo que o projeto prevê a
expedição de um regulamento para sua
execução, e levando isto em conta
propomos a conversão da emenda nº 20
na seguinte:
Subemenda nº 20 – CCJ:
"Art.
26.
Compete
aos
Departamentos
de
Trânsito,
às
Circunscrições Regionais de Trânsito e ao
Touring Club do Brasil, a expedição da
Permissão Internacional para Conduzir,
Certificado. Internacional de Circulação e
Caderneta de Passagem nas Alfândegas,
nos têrmos do regulamento que fôr
baixado."
Emenda nº 21 – Senador Ruy
Carneiro:
Manda suprimir no art. 26 do
Substitutivo da Comissão de Finanças as
expressões "sendo que nos locais onde
não existirem os referidos órgãos" e "ou a
outra entidade idônea".
Estas
supressões,
atendidas,
confluem no texto da emenda nº 20, do
Senador
Gilberto
Marinho,
com
subemenda de nossa autoria.
Prejudicada.
Emenda nº 22 – Senadores Wilson
Gonçalves e Gay da Fonseca:
Ao art. 63, acrescentar a alínea:
"c) Os Estados, Territórios e o Distrito
Federal, consignarão em seus orçamentos
anuais as verbas indispensáveis ao
cumprimento dêste artigo".
São despesas de emplacamento,
que as entidades oficiais usuárias estão
habilitadas legalmente a custear.
Pela aprovacão.
Emenda nº 23 – Senadores Wilson
Gonçalves e Gay da Fonseca:
Emenda de redação, para no § 3º do
art. 79 substituir a expressão "a
autoridade municipal..." por "a autoridade
local de trânsito".
Pela aprovação.
Emenda nº 24 – Senador Josaphat
Marinho:
Manda suprimir a alínea b do artigo
120.
Esta
alinea,
espacificando
as
componentes da receita do FUNTRAN,
determina a inclusão de dois por cento do
valor do venda, nas fontes da produção,
dos pneus e câmaras de ar.
É invasão da competência tributária
privativa dos Estados, no caso dos
impostos sôbre vendas e consignações,
ex vi do art. 19. IV, da Constituição. É fácil
encontrar outras fontes de receita.
Pela aprovação.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Emenda nº 25 – Senador Gilberto
Marinho:
Acrescente-se ao art. 131, in fine, "e,
no que couber, da Cofederação de
Automobilismo".
Propondos Subemenda que se
ajustara melhor a redação do art. 131 na
parte final. Reza o dispositivo cuja
emenda é proposta.
"A
contrução
adaptação e estabelecimento de pistas
proponentes destinadas competições
despositivas automobilisticas dependerá
de autorização do Conselho Nacional de
Transito.
Propomos a conversão da emenda
nº 25 na Subemenda nº 3-CCJ.
Acrescente-se ao art. 131, in fine:
"ouvida pleviamente a Confederação de
Automobilismo".
Emenda nº 26 – Senador Aloysio de
Carvalho:
Manda suprimir o art. 135 do
substitutivos que padece de um velho e
condenável vézo legislativo: instituir
franquias postais aos órgaos integrantes
do projeto em exame.
A emenda manda suprimir a
liberalidade programada às custas de um
serviço industrial do Estudo.
Pela aprovação.
Emenda nº 27 – Senador Antônio
Carlos:
Propõe a inclusão de um artigo: "A
documentação inicial de propriedade,
base para o Certificado de Registro
deverá ser transcrita no Registro de
Títulos e Documentos, em têrmos
prescritos pelo Código Civil e de acôrdo
com o regulamento dêste Código".
Confessa-se o autor entre os que se
preocupam com o índice alarmante do
roubo de automóveis no Brasil e as
vendas subseqüentes dos veículos
roubados.
Nas operações feitas por firmas
inscritas para a venda de veículos não
vemos necessidade daquelas cautelas,
pois a nota fiscal, a duplicata, a fatura,
etc.
são
documentos
hábeis
e
controladores da lisura da transação.
A emenda refere-se ao registro do
documento inicial para a expedição do
Certificado de Registro. Ora quando o
veículo é roubado, êste certificado já
existe, o atentado se consuma a despeito
dêle.
Os arts, 56 e 57 do projeto prevêem
normas acauteladoras, do Renavam, em
tôrno do Certificado de Registro, as
mudancas de propriedade, a entrada, de
veículo e sua saída, no território nacional
a baixa do veículo, etc.
A emenda pode ser aproveitada na
hipótese rara, do Certificado de Registro ser
expedido à vista do documento não
mercantil, isto é, de transmissão de um
particular não comerciante, a outro
adquirente. Mas isto, ainda, se faz tendo à
vista um Certificado de Registro, já existente,
ou sua segunda via seu endôsso, ou
Certidão no caso de extravio. Outras vêzes
adquire-se a viatura, em leilão fiscal, judicial,
ou venda administrativa.
O roubo do veículo não está
condicionado à existência ou não de
documentação e esta pode ser falsificada
com ou sem registro. Ou melhor: o
documento falsificado pode ser muito bem
levado a registro de cartório por êste
Brasil afora, e seu portador impressionará
muito mais para surpreender o incauto
comprador.
A criação do Renavam, a experiência
do seu funcionamento, dará elementos
para se aperfeiçoar o sistema contra a
ilicitude.
Face
aos
novos
dispositivos
acauteladores do projeto, a emenda não é
de inadiável oportunidade.
Pela rejeicão.
Para finalizar êste parecer da
Comissão de Constituição e Justiça,
oferecemos o seguinte quadro-resumo da
apreciação das emendas de plenário:

Emendas aprovadas: 13 – 16 17 –
18 –19 – 22 – 23 – 24 – 26.
Emendas rejeitadas: 1 – 2 – 4 – 5 – 6
– 10 – 12 – 15 – 27.
Emendas c/subemendas: 3 – 20 –
25.
Emendas prejudicadas: 7 – 8 – 9 –
11 – 21 – 14.
Sala das Comissões, 6 de maio de
1963. – Milton Campos, Presidente –
Bezerra Neto Relator. – Jefferson de
Aguiar. – Josaphat Marinho. – Adalberto
Sena. – Menezes Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Solicito o parecer
da
Comissão
de
Transporte,
Comunicações e Obras Públicas, e
para isto dou a palavra ao seu relator,
nobre Senador Eugênio Barros.
O SR. EUGENIO BARROS (para
emitir parecer): – Sr. Presidente,
examinando as Emendas de Plenário ao
Projeto de Lei da Câmara nº 238, que
institui o nôvo Código de Trânsito, damos
parecer pela aprovação das Emendas,
nos têmos do parecer da Comissão de
Financas.
É êste o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer da Comissão
de Relações Exteriores, e para isto dou a
palavra ao seu Relator, Sr. Senador José
Guiomard.
O SR. JOSE' GUIOMARD (para
emitir parecer): – Sr. Presidente,
êsse Projeto, de nº 233, de 1965,
que é o mesmo de nº 2.259
da Câmara dos Deputados de 1960,
é
da
categoria
daqueles
que,
depois de uma perigrinação de anos
pelo
Congresso,
um
belo
dia
aparecem aqui
no senado.
E,
em conseqüência da importância
que tem o assunto, encontram
receptividade para uma urgência
urgentíssima, e dai êsse corre-corre
de última hora.
Não tenho críticas a fazer aos
funcionários e à Mesa do Senado já
que no caso presente o projeto está
com cêrca de 6 anos de tramitação.
Mas a Comissão de Relações
Exteriores sòmente neste momento
está recebendo as emendas de
Plenário.
Ouvi com atenção os pareceres aos
meus cobres colegas Senadores Bezerra
Neto e Eugênio Barros, e sei que está
para ser lido o parecer do Senador
Pessoa de Queiroz.
Devo dizer a V. Ex.ª que tomei
conhecimento circunstanciado, não
das emendas – que não, era possível,
em
tão
curto
tempo,
fazer,
honestamente
uma
apreciação
sôbre elas – mas do parecer
da Comissão da Finanças que foi
a
última
a
opinar,
chegando
à conclusão de que êle é muito
parecido com o da Comissão de
Constituicão e Justiça.
Os nobres colegas Senadores
Bezarra Neto e Pessoa de Queiroz
fizeram conscienciosamente – e para isso
dispuseram de algum tempo – uma
análise dessas emendas. Eu prefiro em
consciência – repito – dizer que melhor
será que a Comissão de Relações
Exteriores subscreva os pareceres dados
sôbre as emendas pela Comissão de
Finanças. Pelo seguinte: as emendas não
interessam, em quase nada, à Comissão
de Relações Exteriores, a não ser uma ou
outra como no caso da circularão de
veículos de turismo e de sua entrada
neste País.
É um assunto muito controvertido,
muito cheio de tergiversações.
Assim, prefiro, da leitura que fiz do
Parecer da Comissão de Finanças
considerá-lo como o mais adequado. Em
tôdas as emendas de Plenário nós
adotamos o parecer da Comissão de
Financas. Considero, assim, satisfeita
essa obrigação puramente regimental a
que estava obrigado, por ter sido
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relator quando o projeto tramitou na
nossa Comissão.
É êsse o meu parecer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer da Comissão
de Finanças. Tem a palavra o nobre
relator, Senador Pessoa de Queiroz.
O SR. PESSOA DE QUEIROZ (para
emitir parecer – lê:): – Senhor
Presidente, passo a relatar as seguintes
emendas:
EMENDA Nº 1
Autor: Sr. Lino de Matos.
A emenda, que visa aos arts. 2º e 10
(equivocadamente) refere o artigo 108,
em vez do art. 10) do Substitutivo,
pretende, de um lado, registre o Código
que os Mumcipios poderão legislar,
supletiva ou complementarmente, sôbre
matéria de trânsito, além de "celebrar
convênio com o Estado respectivo para a
execução da presente lei", e, de outro, a
criarão de Conselho Municipal de Trânsito
nos Municipios com mais de 1.000.000 de
habitantes, devendo participar dêsse
órgão um especialista de trânsito,
indicado pela Sociedade Amigos da
Cidade.
A Comissão de Constituição e
Justiça recomendou-lhe a rejeição.
Somos por que merece rejeitada,
atentas as seguintes e principais razões:
I – Ao Iegislador estadual e não ao
federal compete dispor sôbre atribuição
aos Municípios do poder de legislar
supletiva ou complementarmente em
matéria que a Constituição Federal a êles
não reservou.
II – Desnecessária, pelo menos, a
referência, no Código, à faculdade de os
Municípios poderem celebrar convênios
com o Estado para a execução de
serviços que caibam a um ou outro, pois
hoje, livre lhes é fazê-lo. Inócua, portanto,
a sugestão contida na emenda quanto ao
particular, o que basta para lhe
recomendar a rejeição.
III – No tocante à criação de Conselhos
Municipais de Trânsito, o Substitutivo, com
melhor critério, mais amplo, atende aos fins
da emenda (art. 10, §§ 3º, 4º ).
EMENDA Nº 2
Autor: Sr. Adalberto Sena.
Propugna a modificação do artigo 4º
do Projeto da Câmara, atribuindo ao
Conselho Nacional de Trânsito o nome de
Conselho Nacional de Trânsito Rodoviário,
além de o subordinar "ao Conselho
Nacional de Transporte e vinculado ao
Ministério da Viação e Obras Públicas."
Rejeitou-a
a
Comissão
de
Constituição e Justiça, assinalando que,
se aceito, importaria a modificação de
vários dispositivos do Projeto ou do seu
Substitutivo.
Também estamos por sua rejeicão,
lá pela fundamentaçâo do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, já
porque temos como aproprieda a
denominação
tradicional
do
órgão
máximo da coordenação da política de
trânsito, já porque entendemos correta a
sua vinculação, e direta ao Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, em cuja
competência perfeitamete cabem e se
constêm as matérias disciplinadas num
Código de Trânsito.
EMENDA Nº 3
Autor: Sr. Lino de Matos.
Propõe se inclua um representante
do Touring Club do Brasil nos Conselhos
Municipais de Trânsito.
A Comissão de Constituicão e
Justiça converteu-a na seguinte:
Subemenda nº 1 – CCJ
Art. 6º ................................................
§ 3º ....................................................

1152

Quinta-feira 12

h) um representante do Touring Club
do
Brasil,
se
a
entidade
tiver
funcionamento
e
instalações
no
Município."
O Substitutivo, sempre que entendeu
útil ao interêsse coletivo, apontou
entidades privadas idôneas à colaboração
responsável na execução dos encargos
do trânsito.
Se deixou de sugerir a inclusão de
um representante do Touring Club do
Brasil nos Conselhos Municipais de
trânsito, foi porque o seu relator apurou
que essa eficiente entidade não tem
funcionamento regular senão em poucos
Estados.
A Comissão de Constituição e
Justiça, atiladamente, encontrou forma
que, atendendo ao nobre autor da
emenda, não propicia desfalque na
composição daqueles órgãos, além de
servir a incentivar o funcionamento do
Touring Club do Brasil nos Municípios
onde sejam criados.
Somos, assim, pela aprovação da
Subemenda nº 1 da Comissão de
Constituição e justiça.
EMENDA Nº 4
Autor: Sr. Lino de Matos.
Propõe nova redação para o item VIII
do art. 14 do Projeto da Câmara (art. 17,
VIII, do Substitutivo) a fim de assegurar
estacionamentos especiais "a veículos
usados por autoridades identificadas
como membros dos Podêres Executivo,
Legislativo e Judiciário da União, dos
Estados e dos Municípios."
Contràriamente à aprovação como
discriminatória e capaz de dificultar a
aplicação do Código, manifestou-se a
Comissão de Constituição e Justiça.
A redação cuja alteração se sugere é
a seguinte:
"VIII – permitir estacionamentos
especiais devidamente justificados"
Na sua singeleza, compreende, por
sem dúvida, o objetivo do nobre autor da
emenda, sem o realçar, sem lhe dar
destaque ensejador da suspeita de
outorga de censurável privilégio.
O Substitutivo deixa à autoridade de
trânsito liberdade para, criteriosamente, e
sempre obsequica ao interêsse da
coletividade,
disciplinar
a
matéria,
atendendo,
inclusive,
quando
se
Justificar, à preocupação que norteou a
emenda.
Pela sua rejeição.
EMENDA Nº 5
Autor: Sr. Lino de Matos.
Defende se adite ao art. 14 do
Projeto da Câmara (art. 47 do
Substitutivo) o seguinte:
"IX – manter, nos estacionamentos
privativos para veículos de entidades
públicas, civis e militares, lugares
reservados
para
veículos
de
parlamentares."
Repeliu-a
a
Comissão
de
Constituição e justiça, entendendo que
"não é possível, generalizadamente,
incluir todos os veículos de propriedade
de parlamentares nos estacionamentos
privativos."
O
Projeto
e
o
Substitutivo
guardaram-se de baixar a particularidades
no assunto de estacionamento de
veículos, atentos aos fatores que devem
informar-lhe a disciplinação, variáveis no
tempo e no espaço. Entregaram,
confiadamente, a matéria no regulamento.
A emenda em comento olvida êsse
cuidado, ou, se nêle atentou, desprezo-o,
com o que não estamos.
De outra parte, acolhida a emenda,
cujo objetivo encontra ressonância no
item VIII do art. 17 do Substitutivo,
passaria o nôvo Código a ostentar
disposição de discutivel procedência,
ademais de servir de lastrear critica à
isenção com que o Congresso Nacional
se entregou à elaboração de lei de
tamanha importância.
Somos, assim, por sua rejeição.
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EMENDA Nº 6
Autor: Sr. Aarão Steinbruch.
Pleiteia a inclusão de um parágrafo
ao art. 18 do Projeto da Câmara (art. 21
do Substitutivo), a fim de assegurar
imunidade penal aos organizadores e
participantes de "ensaios e competições
desportivas automobilisticas realizadas
sob estrita observância da lei e
regulamentos em vigor."
A douta Comissão de Constituição e
Justiça pronunciou-se por seu não
acolhimento.
Igualmente, somos pela sua rejeição,
porque, de parte defeito de técnica em
sua redação:
I – a matéria tem ligar adequado na
legislação penal;
II – quanta poderia pretender o nobre
autor da emenda, está contido no art. 19,
III, in fine, do Código Penal;
III – se a mais do que prevê a nossa
lei penal vigente mira o ilustre Senador
Aarão Steinbruch, não lhe podemos dar a
nossa modesta adesão, pois a violência
esportiva, autorizada pro virtute, não deve
valer um direito de matar ou estropiar o
adversário ou o espectador.
EMENDAS NS. 7, 8, 9, 20 E 21
Autores: Srs. Filinto Müller (7, 8
e 9), Gilberto Marinho (20) e Rui
Carneiro (21).
Alvejam, as emendas, disposições
contidas no capítulo que cuida da
Circulação Internacional de Veículos.
Em resumo, propõem a outorga de
podêres ao Touring Club do Brasil e à
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo para a expedição de
documentos exigidos para a circulação
internacional, sem os temperamentos
com que a tais entidades lhes reconhece
o Substitutivo.
A matéria é delicada, e, por sua
importância e implicações indisfarçáveis
requer trato cauteloso e rigoroso, qual
realçamos em o parecer com que
apresentamos
o
Substitutivo.
Ali
escrevemos:
"A matéria, por sua importância e
implicações, está a exigir rígida disciplina,
de modo a impedir-se que, sob a capa de
turismo ou da participação de delegações
desportivas ou missões oficiais, se
abriguem a fraude à lei fiscal e a ameaça
à indústria nacional.
É mister proibir que turistas
ou
estrangeiros
com
permanência
temporária
vendam,
aberta
ou
simuladamente, veículos que trazem
consigno, em fraude à lei, e prejuízo aos
interêsses nacionais.
As
atribuições
de
expedir
Permissão Internacional para Conduzir,
Certificado Internacional de Circulação e
Caderneta de Passagem nas Alfândegas
devem caber a órgãos públicos, federais
ou estaduais. Só excepcionalmente,
quando
econômicamente
contraindicado, em dadas épocas e
partes do território nacional, poderão ser
entregues a entes particulares idôneos.
Com êste espírito. redigiram-se os
artigos 25 e 26, o primeiro dos quais põe
nos devidos limites a intervenção das
entidades desportivas em matéria de
circulação internacional de veículos
automotores. Essa intervenção não deve
ir além da facilitação, nos têrmos legais,
da entrada e saída dos veículos e
material destinados a competições
internacionais.
Os
conceitos
encerrados
nas
justificações das emendas em discussão,
os quais poderíamos ratificar, não nos
abalaram a convicção informadora da
forma que demos aos dispositivos do
capítulo
pertinente
à
circulação
internacional de veículos, depois de
amplamente esclarecido dos interêsses
que o assunto envolve.
Não suspeitamos da seriedade com
que atuam aquelas entidades, nem
tememos que, de futuro, se dispam,
dessa seriedade. Tanto assim, que lhes

deferimos, no Substitutivo, muitos e
importantes encargos.
Não vemos razão convincente, isso
sim, para retina do Poder Público tarefas
que deve executar, por todos os títulos,
entregando-lhes a execução a entes
privados.
Todos os proclamados méritos
daquelas entidades não são suficientes a
convencer-nos de que a lei lhes deva
conferir a realização das graves
incumbências
de
quo
agitur,
concorrentemente com o Estado. Até
porque não placitariamos o injusto agravo
que, aos órgãos públicos encarregados
da execução dêsses serviços, se,
aninharia em uma tal linha de raciocínio.
Aceitamos, sim, que elas, como
outras igualmente idôneas, possam,
facultativamente, ser chamadas pelo
Estado a colaborar com êle na prestação
dêsses serviços, onde e quando entenda
conveniente essa colaboração.
Admitindo
cooperem
com
os
Podêres Públicos, não admitimos, porém
se discrimine entre elas, para distinguir
uma e menosprezar outra ou outras.
Propugnamos – e está consignado nos
arts. 25 e 26 do Substitutivo – que a
tôdas, désde que idôneas, possa ser
atribuída a distinção de colaborar. Assim,
não podemos apoiar a Subemenda nº 2
da Comissão de Constituição e Justiça,
porque dispensa ao Touring Club do
Brasil
tratamento
recusado
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo e congêneres igualmente
idôneas, dêste, modo acolhendo a
Emenda nº 20, do ilustrado Senador
Gilberto Marinho mas desprezando as
dos ilustres Senadores Filinto Müller e Rui
Carneiro, que contemplam a citada
Confederação.
Numa transação com os eminentes
colegas subscritores das emendas ora
comentadas e da subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça, sem
quebra, porém, do rigor de cautela que
defendemos para o trato da matéria,
propomos-lhes a conversão na seguinte:
Subemenda nº 1-CF
"Art.
26.
Compete
aos
Departamentos de Trânsito e às
Circunscrições Regionais de Trânsito a
expedição da Permissão Internacional
para
Conduzir,
do
Certificado
Internacional de Circulação e da
Caderneta de Passagem nas Alfândegas.
§ 1º o Presidente da República, após
audiência do Conselho Nacional de
Trânsito,
poderá
autorizar
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo, o Touring Club do Brasil
ou outra entidade idônea a expedir a
Caderneta de Passagem nas Alfândegas.
§ 2º os documentos a que se refere
êste artigo terão validade por um (1) ano,
e os emolumentos correspondentes serão
fixados por decreto do Poder Executivo,
mediante proposta do Conselho Nacional
de Trânsito."
Assim,
faculta-se
a
criteriosa
atribuição de competência, a entidades
privadas, para a, expedição da Caderneta
de Passagem nas Alfândegas e tãosòmente, atenta a natureza dela e a
posição que lhe assina ato internacional
subscrito pelo Brasil.
EMENDA Nº 10
Autor: Sr. Victorino Freire.
Propõe se acrescente ao art. 42 do
Projeto da Câmara (art. 45 do
Substitutivo) o seguinte:
"Parágrafo único. Os veículos de
transporte de carga ou coletivos de
passageiros, quando solicitados, são
obrigados, sem prejuízo de seus
itinerários, a conduzir mala postal do
Correio Nacional, cujo pêso máximo de
20 (vinte) quilos não será computado nos
limites de capacidade de carga fixada no
regulamento".
Rejeitou-a a douta Comissão de
Constituição e Justiça, por entender
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e que "a matéria é própria à legislação
dos serviços postais".
Embora o seu alto sentido,
ressaltado na justificação que a
acompanha, afigura-se-nos deva ser
rejeitada, pela razão invocada pelo ilustre
Senador Bezerra Neto, como relator na
Comissão de Constituição e Justiça.
Aliás, a redação do art. 45 do
Substitutivo ensèja oportunidade à
efetivação do a que mira a emenda.
Pela sua rejeição, poís, o nosso
parecer.
Se vier a ser aprovada, deverá sê-lo
como artigo, a inserir-se no capítulo das
disposições gerais e transitórias.
EMENDA Nº 11
Autor: Sr. Aarção Steinbruch.
Advoga que "as operações de compra-evenda de automóveis, veículos automotores
de carga e coletivos de passageiros,
processar-se-ão na forma que o Conselho
Nacional de Transito estabelece".
A Comissão de Constituição e
Justiça teve-a por prejudicada, em face
dos arts. 53 a 57 e 60 do Substitutivo.
O fim visado pelo nobre Senador
Aarão Steinbruch já encontra acolhida,
ampla, no Substitutivo, através do
Registro
Nacional
de
Veículos
Automotores (RENAVAM).
Assim, louvando-lhe a preocupação,
também entendemos prejudicada a
emenda.
EMENDA Nº 12
Autor: Sr. Sebastião Archer.
Sugere se adite ao art. 59
(corretamente, 58) do Projeto da Câmara
(artigo 53 do Substitutivo) o seguinte:
"Parágrafo único. Tratando-se te
condutores de categoria profissional, exigir-seá também a prova de quitação das
contribuições para com a Previdência Social,
relativamente ao último mês vencido".
A ilustrada Comissão de Constituição
e Justiça aconselhou-lhe a rejeição.
A exigência contida na emenda já se
arrola nas previstas na legislação
previdenciária em vigor.
Assim, opinamos por que se rejeite.
EMENDA Nº 13
Autor: Sr. Jefferson de Aguiar.
A emenda pretende a modificaçao da
redação e conteúdo do art. 80 do
Substitutivo.
O confronto dos dois textos, parecenos, bastará a evidenciar que o
Substitutivo deve ser preferido. Ei-los:
SUBSTITUTIVO
"Art. 80. Aos menores de dezoito anos de
idade e maiores de quinze, poderá ser
concedida autorização para dirigir, a título
precário, bicicletas motorizadas, motonetas e
similares equipadas com motor até 50 cc de
cilindrada,
obedecidas
as
seguintes
exigências:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) autorização do Juiz de Menores
da jurisdição onde residir;
c) habilitação, apurada através dos
exames previstos neste Código e seu
Regulamento".
EMENDA
"Art. 80. Aos menores de dezoito
anos de idade e maiores de quinze,
poderá ser concedida autorização para
dirigir, a título precário, bicicletas,
motonetas e similares, equipadas com
motor até 50 cilindros, obedecidas às
seguintes exigências:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) atestado de saúde;
c) permissão de circulação concedida
àqueles que demonstrem conhecer. as regras
de trânsito e conhecimento da sinalização nas
vias públicas.
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Dêsse confronto, percebe-se, ictu oculi,
duas alterações principais da emenda aos
Substitutivo: 1ª) dispensa da autorização do
juiz de Menores, 2ª) exigência de atestado de
saúde.
A autorização do Juizado de Menores,
inscrevemo-la no Substitutivo como uma
cautela a mais à concessão de que cuida do
artigo. Através da medida, talvez se evite
seja admitidos a dirigir os veículos ali
referidos menores delinqüentes ou que, por
qualquer razão, mereceram cuidado do
Juizado de Menores, e aos quais se não
deva autorizar a fazê-lo, em benefício dêles
próprios e de terceiros.
A exigência do simples "atestado de
saúde" já se contém, ampliado, no
Substitutivo, pois a referência, no artigo 80, c,
a
"exames previstos neste Código e seu
regulamento" abrange exame
"de sanidade física e mental a cargos
de médicos do serviço oficial de trânsito ou
por êle credenciados" objeto do art. 72, a.
Contràriamente à douta Comissão de
Constituição e Justiça, que a aprovou,
opinamos pela rejeição da emenda.
EMENDA Nº 14
Autor: Sr. Jefferson de Aguiar.
Há evidente engano na referência aos
arts. 105 e 108 que diz emendar.
Certamente, teve em mira os arts. 4º e 7º do
Projeto da Câmara (arts. 6º e 10 do
substitutivo).
Defende
a
inclusão
de
um
representante da Confederação Nacional
dos
Trabalhadores
em
Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores em
transportes
rodoviários)
no
Conselho
Nacional de Trânsito, no lugar do
representante da Federação Nacional de
Condutores
Autônomos
de
Veículos
Rodoviários, assim como a de um
representante
das
Federações
de
Trabalhadores em transportes Rodoviários
nos Conselhos Estaduais de Trânsito.
O
Substitutivo,
no
particular,
acompanhou o Projeto da Câmara.
Humildemente,
reconhecemos
procedência na argumentação da emenda
quando se reporta ao Conselho Nacional de
Trânsito. Se existe uma Confederação
Nacional dos Trabalhadores sem Transporte
Terrestres, entidade máxima de grau
superior, representante dos rodoviários, ela e
não outra deve representá-los no Conselho
Nacional do Trânsito, qual acontece com a
representação, nêle, das emprêsas de
transportes rodoviários que o Projeto da
Câmara (art. 4º, g) e o Substitutivo (art. 6º, k)
deferem a Confederação Nacional de
Transportes Terrestres (categoria das
emprêsas de transportes rodoviários).
Assim, opinamos pelo acolhimento da
emenda, na parte em que altera a
composição do Conselho Nacional de
Trânsito, convertendo-a na seguinte.
Subemenda Nº 2 – F
"Art. 6º ....................................................
g) um representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores em
transportes rodoviários)".
Atinentemente à constituição dos
Conselhos
Estaduais,
parece-nos
conveniente, quando menos por sua
flexibilidade, a redação do Substitutivo
(também
do
Projeto
da
Câmara),
considerando-se que em muitos Estados não
tem sede Transportes Rodoviários. O
Substitutivo como está redigido, proporciona
a indicação do representante dos motoristas
profissionais pela entidade máxima da classe
com sede no Estado.
Assim estamos em que, nesse ponto, se
rejeite a emenda.
EMENDA Nº 15
Autor: Sr. Guido Mondin.
Amenda advoga a supressão de
vários dispositivos (até de capítulos in-

teiros) do Substitutivo acréscimo de outros e
modificações de outros mais.
A Comissão de Constituição e Justiça,
rejeitando-a, pela ratiticação do lúcido
parecer do mui douto Senador Bezerra Neto,
assinalou:
"Trata-se de uma nova proposição.
A aceitar-se esta emenda, estaria subvertido
o sistema adotado na Comissão de
Finanças..."
Efetivamente, a aprovação in totum da
emenda descaracterizaria o Substitutivo e
não teria a virtude de restabelecer o Projeto
da Câmara. Provocaria o surgimento de um
texto desconchavado, sem urdidura lógica.
Das dezenas de alterações que sugere,
entendemos devam ser aproveitadas três: 1ª)
acréscimo ao art. 5º; 2ª) idem ao art. 11; 3ª)
apuro técnico da redação da alínea b do art.
120.
A primeira, propomos se transforme na
seguinte:
Subemendas Nº 3 – CF
"Art. 5º ....................................................
f) os órgãos rodoviários federal,
estaduais e municipais também executivos".
Assim, com ajustamento de redação
não promovido pela emenda, incluem-se os
órgãos rodoviários municipais entre os
enumerados naquela alinea.
A duas outras, considerar-lhe-emos a
substância ao cuidarmos das Emendas nº 18
e 24.
Resumindo, somos pela rejeição
das
várias
emendas
contidas
na
Emenda nº 15, exceto da relativa à alínea
"f" do art. 5º do Substitutivo, em
subtituição à qual propomos a Subemenda
nº 3-CF retro.
EMENDA Nº 16
Autores: Srs. Wilson Gonçalves e Gay
da Fonseca.
Pleiteia se troque, no § 2º do art. 6º do
Substitutivo, a expressão "no Distrito Federal"
por esta. "na sede do Conselho".
Data venia dos seus eminetes
autores, não lhe descobrimos vantagem.
Se a sede do Conselho é no Distrito
Federal, exigir, como condição para dêle
participar, "residência permanente no
Distrito
Federal",
como
reza
o
Substitutivo, no mesmo será que reclamar
"residência permanente na sede do
Conselho", qual defende a emenda.
O argumento de que a modificação
proposta facilitaria "a remissão a outros
artigos que cuidam da enunciação dos
membros dos COMUTRAN, CENTRAN E
CONTETRAN", salvo melhor juízo, se
procedente levaria a nova ou novas
emendas.
Afigura-se-nos que a redação do § 5º
do art. 10 do Substitutivo, com o
advérbio
"adequadamente",
que
nêle
se lê, deve bastar a apaziguar a preocupação
dos operosos e ilustres subscritores da
emenda.
Pronunciando-nos pela sua rejeição
observamos que, se aprovada vier a
ser, como aconteceu na Comissão
de Constituição e Justiça, dever-se-á
estabelecer que a substituição da
expressão "no Distrito Federal" se
faça por "na sua sede", e não como
proposta pela emenda – "na sede do
Conselho" –, que enfearia a redação do
texto, por nêle se repetir a palavra
"Conselho".
EMENDA Nº 17
Autores: Srs. Gay da Fonseca e Wilson
Gonçalves.
A emenda quer se inclua um
representante da Confederação Nacional de
Transportes Terrestres (categoria das
emprêsas de transportes rodoviários) na
composição dos Conselhos Estaduais de
Trânsito.
Endossamos o parecer da Comissão de
constituição e Justiça, no sentido da sua
aprovação.
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EMENDA Nº 18

Autores: Srs. Wilson Gonçalves e Gay
da Fonseca.
Estabelece que das resoluções dos
Conselhos Municipais de Trânsito caberá recurso
para os Conselhos dos respectivos Estados.
Não
vemos
motivo
para
lhe
aconselhamos a rejeição antes entendemos
que, se aprovada como o foi pela Comissão
de Constituição e Justiça, concorrerá para o
aperfeiçoamento do Substitutivo.
Parece-nos, porém, que melhor se colocará
no art. 10 que trata da criação, composição e
competência dos Conselhos Municipais.
Dêste modo pensando, apresentamoslhe a seguinte:
Subemenda Nº 4 – CF
"Art. 10 ...................................................
§ 5º Das resoluções dos Conselhos
Municipais de Trânsito, no prazo de quinze
(15) dias contados do seu conhecimento por
qualquer modo, caberá recurso para o
Conselho Estadual de trânsito do respectivo
Estado, que lhe poderá suspender os efeito."
Em conseqüência, o atual § 5º do artigo
passará a § 6º.
EMENDA Nº 19
Autores: Srs. Wilson Gonçalves e Gay
da Fonseca.
Manda incluir, na enumeração contida
no paragrafo único do art. 15 do Substitutivo,
a alínea "a" do seu artigo 13, com o que as
Circunscrições de Trânsito passariam a
contar, obrigatòriamente, com serviço de
engenharia de trânsito.
Acompanhando a douta Comissão de
Constituição e Justiça, opinamos por sua
aprovação.
EMENDA Nº 20
Autores: Srs. Wilson Gonçalves e Gay
de Fonseca.
Advoga que, ao art. 63 do Substitutivo,
se adite a seguinte alínea:
"c) os Estados, Territórios e o Distrito
Federal consignação, em seus orçamentos
anuais as verbas indispensáveis ao
cumprimento dêste artigo".
Reconhecido,
já,
pela
ilustrada
Comissão de Constituição e Justiça, que a
aprovou, não padecer a emenda do vício de
inconstitucionalidade, não descobrimos razão
para adversá-la.
Pela sua aprovação.
EMENDA Nº 23
Autores: Srs. Wilson Gonçalves e Gay
da Fonseca.
Quer se substitua, no § 3º do art. 79 do
Substitutivo, a expressão "a autoridade
municipal" por "a autoridade local de trânsito".
Estamos em que poderá receber
aprovação, como lhe aconteceu na Comissão
de Constituição e Justiça.
EMENDA Nº 24
Autor: Sr. Josaphat Marinho.
A emenda, do eminente Senador
Josaphat Marinho, propõe a supressão da
alínea "b" do art. 120 do Substitutivo, por
vicio de inconstitucionalidade, pois, qual ali
se apresenta redigida, caracteriza o antigo
impôsto de vendas e consignações (art. 19,
IV, da Constituição), substituído pelo impôsto
sôbre operações relativas à circulação de
mercadorias, realizadas por comerciantes,
industriais e produtores (art. 12 da Emenda
Constitucional número 18), como aquêle
reservado à competência dos Estados.
Na realidade, alínea cuja supressão é
proposta pela emenda padece de defeito na
sua redação.
Parece-nos, porém, que se não deva
eliminar, porque retiraria ao Fundo Nacional
de Trânsito a sua principal e verdadeiramente
importante fonte de receita. Recomendável
se nos afigurar, sim dar-lhe outra redação, de
modo que atenda ao rigor técnico-ju-
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rídico e assegure ao Fundo os necessários
recursos.
Propomos-lhe, assim, a seguinte:
Subemenda Nº 5 – CF
"b) o correspondente a dez por cento
(10%) do impôsto de consumo arrecadado,
ou daquêle que o substituir, relativo a
protetores, pneumáticos, câmaras-de-ar e
"flaps", de borracha vulcanizada, não
endurecida para rodas de qualquer tipo, e a
automóveis de passageiros e caminhonetas
sedan, inclusive de esporte, de qualquer
pêso"
Assim, elimina-se o vício que contamina
a alínea, do mesmo passo que se propìciam
ao FUNTRAN os recursos indispensáveis às
sua impostantíssimas fínalidades.
EMENDA Nº 25
Autor: Sr. Gilberto Marinho.
Subordina a construção, adaptação e
estabelecimento de pistas permanentes para
competições desportivas automobilísticas á
autorização da Confederação Brasileira de
Automobilismo.
O Substitutivo, por motivos óbvios,
exige, para tanto, apenas a autorização do
Conselho Nacional de Trânsito.
Na competência da Confederação, por
sem dúvida não se insere a atribuição que
lhe deseja reconhecer a emenda.
A Comissão de Constituição e Justiça,
inteligentemente, formulou subemenda, onde
se estabelece a simples audiência da
Confederação.
Opinamos favoràvelmente à aprovação
da Subemenda nº 3 da ilustrada Comissão de
Constituição e Justiça.
EMENDA Nº 26
Autor: Sr. Aloísio de Carvalho.
Pleiteia a supressão do art. 135 do
Substitutivo, que assegura franquia postaltelegráfica aos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito, mas tão-só
"em suas relações recíprocas".
No
Substitutivo:
pensadamente
introduziu-se aquela franquia, atendendo, de
uma parte, a que os órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito, salvo raras exceções,
lutam com a falta de recursos, e, de outro
que, com a criação do Renavam os
Departamentos de Trânsito serão obrigados
a constante correspondência postal com tal
órgão, ao qual deverão remeter as segundas
vias de todos os Certificados de Registro
que expediremm, e comunicar pecialmente.
Para facilitar-hes o cumprimento desses
deveres importantíssimo à consecussão
dos fins lastreadores da criação do Renavam
e porque não seria justo nem conveniente
desfalcar-lhes os recursos financeiros
com o impor-lhes os ônus das taxas
postais exigidas pelas referidas remessas
e comunicações, foi que o Substitutivo
previu a discutida franquia e em têrmos
apertados, restritíssimos: "em suas relações
recíprocas".
Continua a parecer-nos acertada a
medida, criteriosamente adotada, restringida
ao máximo e não liberalizada.
Ergo, estamos em que a emenda
merece rejeitada.
EMENDA Nº 27
Autor: Sr. Antônio Carlos.
Pretende se acrescente um artigo ao
Substitutivo, dêste teor:
"At. A documentação inicial de
propiedade, base para o Certificado de
Registro, deverá ser transcrita no Registro de
Títulos e Documentos, em têrmos prescritos
pelo Código Civil e de acôrdo com o
regulamento dêste Código".
Do ponto em claro desaconselhável,
data vênia, a medida objetivada pela emenda
com caráter obrigatório, visto que, através do
Renavam, serão alcançados, e mais
amplamente, os fins com ela perseguidos
pelo seu nobre autor. Facultativamente, não
caberia prevê-la no nôvo Código, já proque
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este adota providência mais eficazes, já
porque, hoje, ao alcance de quem a
queira utilizar.
O ilustre Senador Bezerra Neto, em
seu parecer na Comissão de Constituição
e Justiça, unânimente acolhido deu cabal
refutação à emenda, concluindo pela sua
rejeição.
Nosso parecer é, também, por que
se rejeite.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Foram proferidos todos os
pareceres pelas comissões que deviam
fazê-lo.
E' necessário, entretanto, que a matéria
seja devidamente ordenada, tendo em vista o
grande número de emendas. Por essa razão
vou suspender a sessão por quinze minutos,
para que a Secretaria-Geral da Presidência
possa desincumbir-se dessa tarefa.
Está suspensa a sessão.
(Suspende-se a sessão às 17 horas
e 25 minutos e reabre-se às 17 horas e
45 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está reaberta a sessão.
Sendo necessária ainda, mais algum
tempo para o ordenamento da matéria do
Projeto de Lei nº 328, ora em votação, tendo
em vista o grande número de emendas e os
pareceres divergentes sôbre as mesmas, vou
encerar a sessão e convocar os Srs.
Senadores para outra extraordinária, às 18
horas de hoje, com a seguinte:

Barros Carvalho
Pessoa de Queiroz
Ermírio de Moraes
Dylton Costa
José Leite
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Raul Giubert
Aarão Steinbruch
Gouveia Vieira
Gilberto Marinho
Milton Campos
Nogueira da Gama
Lino de Mattos
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca – (37).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 37 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
Não há expediente a ser lido nem
oradores inscritos.
Passa-se à:

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

SESSÃO EM 11 DE MAIO DE 1966

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 238, de 1965
(nº 2.259-C-60, na Casa de origem), que
institui o Código Nacional do Trânsito (em
regime de urgência, nos têrmos do art.
326, nº 5-B, do Regimento Interno), tendo
Pareceres, sob números 1.375, 1.376, de
1965, 260, 261 e 308, de 1966, das
Comissões:

(Quarta-feira)
(Extraordinária às 18 horas)
Votação, em turno úncio, do Projeto
de Lei da Câmara nº 238, de 1965 (nº
2.259-C-60 na Casa de origem), que
institui o Código Nacional de Trânsito, em
regime de urgência, nos têrmos do art.
326, nº 5-b do Regimento Interno, tendo:
Pareceres sob ns. 1.375, 1.376, de
1965: 260, 261 e 308, de 1966, das
Comissões:
– de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, favorável, com as
emendas que oferece, de ns. 1 a 27-CT;
– de Relações Exteriores, favorável
com as emendas números 1 e 2-CRE;
– de Finanças:
1º pronunciamento – favorável
2º pronunciamento – oferecendo
substitutivo:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do substitutivo da
Comissão de Finanças.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e
50 minutos).
ATA DA 51ª SESSÃO EM 11 DE MAIO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª
LEGISTATURA
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
José Guiomard
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Arthur Vírgilio
Cattete Pinheiro
Eugênio Barros
Victorino Freire
Joaquim Parente
José Cândido
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dinarte Mariz
Manoel Vilaça
Ruy Carneiro
Domicio Gondim

– De Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, favorável com as
emendas que oferece, de ns. 1 a 27 CT);
– De Relações Exteriores, favorável,
com as emendas números 1 e 2-CRE;
– De finanças;
1º pronunciamento – favorável;
2º pronunciamento – oferecendo
substitutivo;
– De Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do substitutivo da
Comissão de Finanças.
O SR. BEZERRA NETO (Nogueira
da Gama): – Na sessão anterior
manifestaram-se sôbre as emendas de
plénário as Comissões de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas de
Relações Exteriores, de Finanças e de
Constituição e Justiça, cujos pareceres
foram
emitidos
pelos
respectivos
relatores.
Passa-se à votação do Substitutivo
da Comissão de Finanças.
Êsse Substitutivo, de acôrdo com o
Regimento Interno, tem preferência sôbre
o projeto, razão pela qual deverá ser
votado desde logo. Se aprovado, ficarão
prejudicados o projeto, o Substituto da
Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas e as emendas das
demais Comissões.
Em votação o substitutivo da
Comissão de Finanças, ressalvadas as
emendas do Plenário e das demais
Comissões.
Vota-se
apenas,
o
substitutivo da Comissão de Finanças,
que conforme já foi declarado, tem
preferência regimental sôbre as demais
matérias.
O SR. BEZERRA NETO: – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Senador.
O
SR.
BEZERRA
NETO
(pela ordem): – Consulto apenas
V. Exa. se não há um pedido de

destaque para rejeição de determinado
dispositivo do substitutivo.
O SR PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Mesa não recebeu nenhum
pedido de destaque, até o presente
momento.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Senador.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(pela ordem): – Em face da
ponderação de V. Exa., tenho a
declarar que entreguei à Secretaria
da Presidência um requerimento
de destaque para a Emenda nº 13,
de minha autoria. Peço, portanto, que
V.
Exa.
esclareça
a
matéria
convenientemente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência acaba de ser
informada de que o nobre Senador
Jefferson de Aguiar encaminhou à Mesa
pedido de destaque para uma emenda.
Êsse pedido será apresentado à
deliberação do Plenário no momento
oportuno.
Neste instante, a Presidência está
submetendo à votação o substitutivo da
Comissão de Finanças.
O nobre Senador Lino de Mattos
encaminhou, igualmente, à Mesa
requerimento nas mesmas condições
e com o mesmo objetivo do
encaminhado pelo nobre Senador
Jefferson de Aguiar, requerimento
êsses referente a emenda, matéria
que ainda não está sendo submetida
a votação.
O SR. LINO DE MATTOS (pela
ordem. Sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, a dúvida que como
a liberdade de suscitar é de que
a
emenda
de
minha
autoria,
à
semelhança
da
emenda
de
autoria do Sr. Senador Jefferson de
Aguiar, se refere ao projeto de Lei
que procede da Câmara. Entretanto, o
que vamos votar é um substitutivo. A
emenda
prevalecerá
para
êsse
substitutivo?
Pode
haver,
até
descoincidência com relação ao artigo
mencionado.
Essa a dúvida que suscito.
Técnicamente, Sr. Presidente,
quando se trata de um substitutivo,
ele absorve todas as demais matérias
apresentadas,
e
desaparecem
as emendas, a não ser que a
Mesa tenha encontrado uma outra
fórmula para manter as emendas ao
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A presidência deixou
explicito que o substitutivo da
Comissão de Finanças, de acôrdo
com o Regimento, tem preferência
para
votação.
Aprovado
êsse
substitutivo estarão prejudicadas o
projeto, o substitutivo da Comissão de
Transportes e as demais emendas
das outras comissões.
O pedido de destaque a que se
refere o nobre Senador Lino de
Mattos diz respeito a dispositivo de
projeto.
Evidentemente, se o substitutivo fôr
aprovado, o projeto estaria prejudicado e
o pedido de destaque não poderá ser
acolhido.
O SR. LINO DE MATTOS: – Senhor
Presidente, vê V. Exa. que procediam as
minhas razões.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Perfeitamente tinha tôda a
procedência a questão de ordem
levantada pelo nobre senador Lino de
Mattos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO
(questão de ordem – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, como
há vários pedidos de destaque, pelo
que estamos presenciando, conviria
que V. Exa. fizesse soar as
campanhias para que os Senadores
ausentes comparecessem ao plenário,
a fim de evitar o retardamento de
nossas decisões, se ocorrer pedido
de verificação.
(O Sr. Presidente faz soar as
campanhas).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai-se proceder à votação do
Substitutivo da Comissão de Finanças já
enunciada pela Presidência.
Os Srs. Senadores que aprovam
o
susbtitutivo,
sem
prejuízo
das emendas, queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
O SR. LINO DE MATTOS (pela
ordem):
–
Sr.
Presidente,
peço
verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai-se proceder á verificação
da votação requerida pelo nobre Senador
Lino de Mattos.
Os Srs. Senadores que aprovam o
substitutivo da Comissão de Finanças
queiram levantar-se. (Pausa).
Queiram sentar-se os Senhores
Senadores
que
aprovaram
o
substitutivo e levantar-se os que o
rejeitam. (Pausa).
Votaram a favor do Substitutivo 28
Senhores Senadores e contra, 1.
Não há número. Vai-se proceder à
chamada do norte para o sul.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
José Guiomard – Vivaldo Lima
– Edmundo Levi – Cattete Pinheiro
– Eugênio Barros – Victorino Freire
– Joaquim Parente – Menezes
Pimentel
–
Wilson
Gonçalves
– Dinarte Mariz – Manoel Vilaça –
Rui Carneiro – Domicio Gondim
– Barros Carvalho – Pessoa de
Queiroz – Dylton Costa – Aloysio
de Carvalho – Josaphat Marinho
– Jefferson de Aguiar – Raul Giuberti
– Gouvea Vieira – Gilberto Marinho
– Milton Campos – Bezerra Neto
– Antônio Carlos – Attílio Fontana –
Guido Mondin – Daniel Krieger e Gay
da Fonseca.
RESPONDE A CHAMADA E VOTA
"NÃO" O SR. SENADOR:
Lino de Matos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Votaram sim, 29 Srs.
Senadores; Srs. Senadores, com o
Presidente, 31. Não há número.
Fica,
assim,
interrompida
a
votação que prosseguira na sessão de
amanhã.
Lembro aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional esta convocado para
reunir-se, hoje, às 21h, a fim de ouvir
leitura de Mensagem presidencial, e às
21h 30m. para apreciação de veto
presidencial.
Nada mais havendo que tratar,
designo para a sessão de amanhã a
seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM DE MAIO DE 1966
(Quinta-feira)
1
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 238, de 1966 (nº
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2.259-C-60 na Casa de origem), que
institui o Código Nacional do Trânsito
(em regime de urgência, nos têrmos do
art. 326, nº 5-b, do Regimento Interno),
tendo Pareceres sob números 1.375,
1.376, de 1965, 260, 261 e 308, de
1966, das Comissões:
– de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, favorável, com as
emendas que oferece, de números 1 a
27-CT);
–
de
Relações
Exteriores,
favorável, com as emendas números 1
e 2 -CRE; – de Finanças:
1º pronunciamento – favorável;
2º pronunciamento – oferecendo
substitutivo;
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do substitutivo da
Comissão de Finanças.
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Concedeu:
ra pagamento de diferença salarial a
marítimos e dá outras providências, tendo
Nos têrmos do art. 270, item I e
Parecer favorável, sob número 412, de no uso das atribuições que lhe são
1966, da Comissão de Finanças.
conferidas pelo art 160, itens 11 e
37 da Resolução nº Ilegível de
4
1960, licença para tratamento de
Discussão, em turno único, do saúde, conforme comunicação da
Médica,
aos
seguintes
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de Junta
1966 (n° 2.756-B-61, na Casa, de funcionários:
Pedro Alves Ribeiro, Linotipista,
origem), que autoriza o Conselho
Nacional de Pesquisas a ceder parte "pro labore", no período de 25.4.66 a
de área de terreno integrante do seu 9.5.66 (DP 553-66):
patrimônio, tendo Parecer favorável,
João Alves da Silva, Motorista,
sob o número 410 de 1966.
PL9, no período, de 14 a 28 de março
de 1966 (DP 254-66);
– da Comissão de Finanças.
Ogoberto Paiva do Nascimento,
Auxiliar de Limpeza (PL.15), no
5
período de 25.4.66 a 10.5.66 (DP 548Discussão, em turno único, do 66);
Beatriz
Corrêa
de
Mello,
2
Projato de Lei da Câmara nº 73, de 1966
(nº 3.260-A-65, na Casa de origem) que Taquigrafa-Reviscra, PL.2, no período
Discussão. em turno único, do autoriza o Poder Executivo a abrir ao de 6 a 21 de março de 1966, (DP 250Projeto de Lei da Câmara nº 231, Poder Judiciário – Justiça do Trabalho – 66);
de 1935 (nº 1.475-B-63, na Casa Tribunal Regional da Segunda Região –
Nos têrmos do art. 319 e no uso
de
origem),
que
aplica
às crédito especial de Cr$ 288,440 das atribuições que lhe são conferidas
telefonistas o disposto no art. 227 e (duzentos e oitenta e oito mil pelo art. 160, item 35, da Resolução nº
seus parágrafos da Consolidação quatrocentos e quarenta cruzeiros) para o 6, de 1960, salário-família aos
das Leis do Trabalho, tendo fim que específica. tendo Perecer seguintes funcionários:
Pareceres números 1.443, de 1935 favorável, sob nº 409, de 1966, da
Romeu Arruda, Oficial Legislativo,
e 104, de 1966.
Comissão de Fianças.
PL.6, relativo a seu filho Ricardo
Aúrélio, a partir de abril de 1966 (DP
– da Comissão de Legislação
6
532.66);
Social, oferecendo substitutivo;
Walter Tardin, Operador de
– da Comissão de Constituição, e
Discussão, em turno único, do Radiodifusão, PL-11, relativo a sua
Justiça, favorável ao substitutivo.
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de filha Marisa, a partir de abril de 1966
1966 (nº 3.525-A-66, na Casa de (DP 523-66);
3
origem), de iniciativa do Sr. Presidente
Abrahão Barbosa Teles. Servente
da República que dispõe sôbre o de Administração, FT.8, relativo a seu
Discussão, em turno único, do Código Sanitário do Distrito Federal, filho Edmilson, a partir de março de
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de tendo Parecer, sob nº 405, de 1866, da 1966 (DP 557-66);
1966 (nº 2.158-B-60, na Casa de Comissão de Constituição e Justiça,
Hugo Carvalho Vieira, Auxiliar de
origem), que autoriza a abertura, pelo favorável ao substitutivo da Comissão Portaria, PL-9, relativo a seu filho
Ministério da Viação e Obras Públicas Mista do Congresso Nacional.
Vinícius de Brito Vieira, a partir de abril
– Comissão de Marinha Mercante – de
de 1966 (DP 556-66);
Está encerrada a sessão.
crédito especial de Cr$ 1.955.066 (um
João Alves Ferreira, Motorista,
(Levanta-se a sessão às 18 horas PL-10
milhão novecentos e cinqüenta e cinco
em
que
solicita
o
e 45 minutos).
mil e sessenta e seis cruzeiros), parestabelecimento do salário-família, em
relação a sua filha Ana Ligia Teixeira
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
Bichão, a partir de dezembro de 1965
ATOS DO DIRETOR GERAL
Parlamentares, PL-2, prestado à (DP 501-66);
Marino Granado da Silva, Auxiliar
Secretaria de Saúde do Estado do
Limpeza,
que
solicita
o
O Diretor-Geral, no uso das Paraná, num total de 1.232 dias para de
do
salário-familia
atribuições que lhe são conferidas pelo art. todos os efeitos legais, exceto licença cancelamento
relativo a sua espôsa Argolucia Santos
100, itens 9 e 11 da Resolução nº 6, de especial;
1960, deferiu os seguintes requerimentos:
De acôrdo com o despacho Granado (DP 571-66);
Solicitando férias relativas ao exarado pelo Senhor Diretor-Geral no
Indeferiu:
requerimento S-Nº de Roberto Velloso,
exercício de 1964:
DP 298-66 – de Ney da Motta
DP-429-66 – de João Alves da Silva, o tempo de serviço averbado em seus
Bastos, Operador de Radiodifusão, PLMotorista, PL, a partir de 14.3.65;
assentamentos fica retificado para:
11 em que solicita absorções das
I – Arquivo Público – 0 dias;
Solicitando férias relativas ao
II – Departamento de Turismo e Diárias de Brasília, por falta de amparo
exercício de 1965:
legal;
DP-518-66 – de Fernando Antônio Divulgação – 726 dias;
DP 534.66 – de João Carlos
Conde,
Auxiliar
de
Secretaria
III – Secretaria de Estado dos
Gomes, Auxiliar de Limpeza, PL-11 em
Substituto, FT-5, a partir de 8.3.66;
Negócios do Govêrno – 133 dias;
que solicita reconsideração do ato de
DP-536-66 – de Gilson Gomes
punição.
Feitoza, Guarda de Segurança, PL-9, a
Indeferiu:
partir de 25.4.66;
DP 415-66 – de José Fábio de
Deferiu:
DP 531-66 de Aurino Mendes de Andrade Mendes, Redator de Anais e
DP 315.66 – de Pedro Felix da
Vasconcelos, Eletricista, FT-3, a partir Documentos Parlamentares, PL-2,
Lacerda,
Guarda
de
de 2.5.66;
prestado ao Exército, por ser Costa
Segurança, PL 9, em que solicita
Solicitando férias relativas ao concomitante;
anista de faltas e penalidades,
exercício de 1966:
com base no Decreto-Legíslativo
DP 551-66. – de Nelson Gouvêa,
Deferiu:
Auxiliar de Secretaria Substituto, FT5,
Solicitando o registro de diplomas nº 18.61 num total de 70
dias, somente para efeito de
a partir de 2.5.66;
nos assentamentos individuais:
DP 553-66 – de José Celestino
DP 531-66 – de Paulo Machado aposentadoria;
Pessôa, Chefe do Serviço de AIvim.
Exarou os seguintes despachos:
Transportes, PL-6, a partir de 2.5.66;
Solicitando concessão de horário
DP 332-66 – de Humberto
DP
263-66
–
de
Nereu especial por motivos escolares:
de
Souza
Mello,
Silva
Rolim,
Redator
DP 329-66 – de Sérgio de Otero Haydt
Pesquisador,
PL.6,
em
de
Anais
e
Documentos Ribeiro, Auxiliar Legislativo, PL-9;
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que
solicita
pagamento
dos
adicionais referentes ao tempo de
serviço computado em 1934: "à
Diretoria da Contabilidade, para os
devidos fins, reconsideração do ato
de punição:
DP 630-66 – de José Pedro de
Araújo, Linotipista, FT-2, em que
solicita "venha o requerente através os
canais
competentes
e
volte,
querendo".
Secretaria do Senado Federal, em
10 de maio de 1966. – Maria do Carmo
Rondon Ribeiro Saraiva, Diretora do
Pessaol.
ATO DA DIRETORA DO PESSOAL
(D. C. N. – Seção II – 10.5.63)
(Republucado por haver saído
com incorreções).
A Diretora do Pessoal exarou o
seguinte despacho no DP-247-66 em
que Oscar Luiz de Azevedo, Auxiliar
de
Portaria,
PL-9,
solicita
reconsideração por se julgar preterida
na classificação para promoção:
"Indeferido por falta de amparo legal. O
servidor requereu fora, do prazo
previsto no art. 122, § 2º da Resolução
nº 6, de 1960".
Diretoria do Pessoal, 9 de maio de
1966. – Maria do Carmo Rondon
Ribeiro Saraiva, Diretora.
DIRETORIA DAS COMISSÕES
Comissão de Saúde
4º REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE
MAIO DE 1966
Às quinze horas e trinta
minutos do dia dez de maio de mil
novecentas e sessenta e seis,
presentes os Senhores Senadores
Manoel Villaça, Pedro Ludovico
e Eugênio Barros, na Sala das
Comissões, do Senado Federal e
sob a Presidência do Sr. Senador
Manoel
Villaça,
reúne-se
a
Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores
Sigefredo Pacheco, Adalberto Sena e
Miguel Couto.
E' dispensada a leitura da ata
da reunião anterior e em seguida
aprova.
Havendo número legal o Sr.
Presidente declara iniciados os
trabalhos da Comissão e dá
em
seguida
a
palavra
ao
Sr. Senador Pedro Ludovico para
leitura
de
parecer
da
sua
autoria, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo
nº
18,
de
1966,
que aprova o Acôrdo de Cooperação
para Usos Civis da Energia
Atômica entre os Estados Unidos
do Brasil, assinado em Washington,
em 8 de julho de 1965.
Lido e discutida é pôsto em
votação e em seguida aprovado o
aludido parecer, que conclui pela
aprovação do projeto.
Nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu;
Alexandre Marques de Albuquerque
Mello, Secretário, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente.
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MESA

Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
3º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondain
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attilio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

ARENA
TITULARES

SUPLENTES
Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

ARENA
TITULARES

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite
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Nelson Maculan
Pedro Ludovico

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas

SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacarias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay na Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMPOSIÇÃO

(7 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

ARENA
TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

Antônio Balbino
Josaphat Marinha

Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES
José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrça-feira às 16 horas.

Arthur Virgilio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senadora Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-9.
Reuniões: 4as-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTE

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

MDB
Aarâo Steiubruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attíllo Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

SUPLENTES

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

(8 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES
Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTE

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antonio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Viliaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

ARENA
TITULARES
José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

SUPLENTES

Oscar Passos
Silvestre Péricles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles
Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo
Reuniões: Têrças-feiras às 15 horas

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 59

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar
melhor distribuição às matérias das sessões conjuntas
destinadas à apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21
horas e 30 minutos;
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de
maio a pauta constante da relação anexa.
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro Moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.
Dia 17 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 13-65 (C. N.), que
reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera
as alíquotas dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo
e a quota de previdência social, unifica as contribuições
baseadas nas fôlhas de salário e dá outras providências;

SESSÃO CONJUNTA
EM 17 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS.
ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 13/65 (C.N.), que
reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as
alíquotas dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e da
quota de previdência Social, unifica contribuições baseadas nas fôlhas
de salário outras e dá outras providências.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6
7

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 15.
§ 2º do art. 17.
Art. 21 e seus parágrafos.
§ 1º do art. 24.
Alínea "a" do § 2º art. 24.
Art. 39.
Art. 40.
SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, ATA DA 52ª SESSÃO, EM 12 DE
MAIO DE 1966
da Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum,
convoca as duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA
conjunta a realizar-se no dia 7 de junho do ano em curso, às 21
5ª LEGISLATURA
horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados,
PRESIDÊNCIA DO SR
conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
NOGUEIRA
DA GAMA
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a
redação da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Às 14 horas e 30 minutos
Eleitoral);
acham-se presentes os Srs.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado Federal e Senadores:
Oscar Passos
número 2.564-65 na Câmara dos Deputados, que reduz o prazo
Vivaldo Lima
para aquisição da nacionalidade brasileira ao natural de país
Edmundo Levi
fronteiriço, e dá outras providências.
Zacharias de Assumpção
Joaquim Parente
Senado Federal, 11 de maio de 1966
Sigefredo Pacheco
Menezes Pimentel
Domício Gondim
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Pessoa de Queiroz
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da
Ermírio de Moraes
Presidência
Dylton Costa
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
SESSÃO CONJUNTA
Jefferson de Aguiar
Raul Giuberti
EM 16 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS
Aarão Steinbruch
Nogueira da Gama
ORDEM DO DIA
Bezerra Neto
Antônio Carlos
Attílio Fontana
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5, de 1966
Guido Mondin
(C.N.), de iniciativa do Presidente da República, que organiza a
Daniel Krieger
Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências.
Gay da Fonseca

O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A lista de presença
acusa o comparecimento de 23 Srs.
Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à
leitura da ata da sessão anterior, que
é aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 429, DE 1966
Da Comissão de Finanças,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 75, de 1966 (nº 1.971-B-66, na
Câmara dos Deputados), que
concede isenção de tributos à
Mitra da Arquidiocese de Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul.
Relator: Sr. José Leite.
O presente projeto de lei,
oriundo da Câmara dos Deputado
é de autoria do Sr. Deputado
Brito Velho e concede isenção dos
impostos de importação e consumo,
bem como da taxa de despacho
aduaneiro
para
equipamento
gráfico
recebido
pela
Mitra
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da Arquidiocese de Pôrto Alegre, como
doação feita pela "Deutsche Ibero-Amerika
Stiftung", de Hamburgo, Alemanha Ocidental.
O equipamento cujo desembaraço
receberá o benefício de que trata o projeto,
destina-se ao jornal "O Dia" de Pôrto Alegre,
mantido pela Arquidiocesse, sendo órgão de
sadia orientação, exercendo influência
marcante na imprensa sulina.
Além disso, é necessário fazer notar que
o material não foi comprado, mas doado pela
firma citada, em um gesto que revela seu
interêsse pelo nosso país e pelas autoridades
eclesiásticas responsáveis pelo jornal. A
concessão da isenção de que trata o projeto
será bem uma resposta ao gesto da
organização alemã, além de não constituir fato
virgem, por isso que constantemente o
Congresso atende a pedidos semelhantes
julgados justos.
A Comissão de Finanças, atendendo ao
acima exposto, é de parecer que o projeto
deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 4 de maio de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente – José
Leite, Relator – José Ermírio – Oscar Passos –
Bezerra Neto – Pessoa de Queiroz – Lobão da
Silveira – Antonio Carlos – Sigefredo Pacheco
– Domício Gondim.
PARECER Nº 430, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 72, de
1966 (nº 2.759-B – na Câmara), que exclui da
jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Ribeirão Prêto, no Estado de
São Paulo, a Comarca de Santa Rosa de
Viterbo.
Relator: Sr. Manuel Vilaça.
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
Executivo e tem por finalidade excluir da
jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Ribeirão Prêto, em São Paulo,
a Comarca de Santa Rosa de Viterbo.
A proposição foi enviada à Câmara pelo
então Presidente Jânio Quadros, em 1961,
sòmente agora vindo ao Senado.
Ao justificar o projeto, o Senhor Ministro
da Justiça acentuou:
a) ser a distância entre as cidades
referidas de 80 Kms., aproximadamente, não
havendo entre as mesmas facilidades de
transporte, o que faz com que as partes
interessadas, geralmente parcas de recursos,
sofram pesado ônus;
b) que o Tribunal Superior do Trabalho,
ouvido a respeito, opinou favoràvelmente à
solução ora vindicada.
A Comissão, ante o expôsto, nada tem a
opor ao projeto, cuja aprovação se nos afigura
de grande interêsse para os trabalhadores
daquela Comarca bandeirante.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 10 de maio de
1966. – Vivaldo Lima, Presidente. – Manuel
Villaça, Relator. – Ruy Carneiro. – Attílio
Fontana. – Eugênio Barros. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 431, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao Projeto
de Lei da Câmara nº 35, de 1966 (na
Câmara nº 3.101-B, de 1961), que
autoriza o Poder Executivo a doar ao
Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado e terreno que
menciona, situado no Município de Boa
Vista, no Território Federal de Roraima.
Relator: Sr. José Leite.
O Sr. Presidente da República,
pela Mensagem nº 271, de 24 de junho
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DIRETOR-GERAL
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FLORIANO GUIMARÃES
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Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
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REPARTIÇÕES E PARTICULARES
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Semestre .......................... Cr$
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Capital e Interior
50,00
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Exterior
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Cr$
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39,00
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Exterior
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– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
de 1961, submeteu ao Congresso
Nacional, na forma do art. 67 da
Constituição, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao
Instituto de Previdência e Assistência
aos Servidores do Estado (IPASE),
terreno situado no Município de Boa
Vista, no Território Federal de
Roraima.
O
terreno,
destinado
à
construção de casas pelo donatário
para residência de seus associados,
está
previsto
no
Plano
de
Urbanização da mencionada cidade,
na Quadra 59-ZR – I, e abrange os
lotes de números 1 a 20.
Do ponto de vista da Comissão
de
Finanças,
a
proposição
presidencial merece ser aprovada.
Sala das Comissões, em 4 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – José Leite, Relator. – José
Ermírio. – Bezerra Neto. – Oscar Passos.
– Pessoa de Queiroz. – Lobão da Silveira.
– Antônio Carlos. – Sigefredo Pacheco. –
Doimício Gondim.

de do Salvador, e que ao dito
Mosteiro foram doados pela Abadia
Beneditina da Baixa Baviera.
A proposição, de 1961, sòmente
agora nos vem à deliberação.
As isenções mencionadas se
enquadram inteiramente nas tradições
das que vimos concedendo desde a
reconstitucionalização do País, em
1946.
Em face disso, a Comissão de
Finanças opina favoràvelmente ao
PLC nº 34, de 1966.
Sala das Comissões, em 4 de
maio de 1966. – Menezes Pimentel,
Presidente. – José Leite, Relator. –
José Ermírio. – Oscar Passos. –
Bezerra Neto. – Pessoa de Queiroz. –
Lobão da Silveira. – Antônio Carlos. –
Domício Pacheco. – Domício Gondim.

PARECER Nº 432, DE 1966

Da Comissão de Constituição e
justiça, sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 10, de 1966, que altera a
redação do Art. 22 do Decreto-lei nº
7.036, de 10 de novembro de 1944.

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1966
(nº 3.045-B, de 1961 – na Câmara), que
isenta de tributos e emolumentos
consulares bens destinados ao Mosteiro
de São Bento, – situado na cidade de
Salvador – BA.
Relator: Sr. José Leite.
O nobre deputado João Mendes, da
representação da Bahia, submeteu à
deliberação do Congresso Nacional
projeto de lei que isenta dos impostos
de importação e de consumo, bem assim
de taxas aduaneiras e de emolumentos
consulares,
bens
importados
pelo Mosteiro de São Bento, da cida-

PARECERES NS. 433 E 434, DE
1966
PARECER Nº 433, DE 1966

Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto em aprêço, de autoria
do nobre Senador Jefferson de
Aguiar, visa a alterar a redação atual
do Artigo 22, do Decreto-lei nº 7.036,
de 10 de novembro de 1944, que
dispõe sôbre acidentes de trabalho.
O ilustre autor da proposição
justifica-a,
demonstrando,
à
sociedade, o tratamento injusto a que
estão
sujeitos
atualmente
os
beneficiários
das
indenizações
havidas por acidentes de trabalho.

Aliás, o dispositivo legal que ora se
pretende alterar já sofreu várias
modificações, com o propósito de
atualizá-lo. Assim sendo, a Lei nº 599-A,
de 26 de dezembro de 1948, elevou para
Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) o limite da
indenização dispôsto no Decreto-lei nº
7.036, de 10 de novembro de 1944.
Posteriormente, a Lei número 3.245, de
19 de agôsto de 1957, fixou em Cr$
24.000 (vinte e quatro mil cruzeiros) o
limite referido para efeito de cálculos
destinados
a
acréscimos
na
aposentadoria ou pensão.
A medida proposta, a nosso ver, –
corrige as injustiças atuais.
Somos de opinião que a alteração
deve também alcançar o Artigo 23, – em
cuja redação atual o limite da indenização
é idêntico ao do artigo 22, que se
pretende alterar. Propomos ainda, a
supressão das expressões – "Caixa de
Aposentadoria e Pensões", constantes do
mesmo
artigo,
visto
que
êsses
organismos foram transformados em
Institutos com o advento da Lei Orgânica
da Previdência Social.
Assim
sendo,
somos
pela
apresentação
de
uma
emenda
substitutiva que adote em todos os seus
têrmos o projeto, e que determine a
alteração do art. 23 do Decreto-lei nº
7.036, de 10 de novembro de 1944, cuja
redação atual é dada pela Lei nº 3.245,
de 1º de agôsto de 1957.
EMENDA Nº 1 (CCJ)
Altera a redação dos artigos 22 e 23
da Lei nº 7.036, de 10 de novembro de
1944.
Art. 1º Os artigos 22 e 23 do
Decreto-lei nº 7.036, de 10 de novembro
de 1944, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 22. Se a indenização a que tiver
direito o acidentado ou seus beneficiários
exceder de 30 (trinta) vêzes o maior
salário mínimo regional, nos casos de
incapacidade permanente ou morte, a
diferença será depositada pelo Juízo à
instituição de previdência social a que
estiver vinculada, como contribuinte, o
trabalhador.
Parágrafo único. A concessão ou
melhoria do benefício devido ao
acidentado ou aos seus beneficiários
corresponderá, no mínimo, a 1% (um por
cento) do valor da quantia depositada,
mensalmente, a partir do recebimento.
Art. 23. Se a indenização fôr igual ou
inferior a 30 (trinta) vêzes o maior salário
mínimo regional, ou não estiver a vítima
compreendia no regime de previdência
dos Institutos de Aposentadoria e
Pensões, criados por lei federal, a
indenização ser-lhe-á paga, ou a seus
beneficiários diretamente e de uma só
vez".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário".
Quanto ao mérito da proposição a
douta Comissão de Legislação Social se
pronunciará na devida oportunidade. Do
ponto de vista jurídico e constitucional,
nada obsta à sua aprovação.
Ante o exposto, somo pela
aprovação do projeto nos têrmos de
nossa emenda substitutiva.
Sala das Comissões, em 20 de abril
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente.
– Gay da Fonseca, Relator. – Jefferson
de Aguiar. – Josaphat Marinho. –
Diógenes Neto. – Menezes Pimentel.
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PARECER Nº 434, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social,
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 10,
de 1966, que altera a redação do art. 22
do Decreto-lei nº 7.036, de 10 de
novembro de 1944.
Relator: Sr. Vivaldo Lima.
O Projeto ora submetido à nossa
consideração é da lavra do Senador
Jefferson de Aguiar e tem por objeto
alterar o artigo 22 do Decreto-lei número
7.036, de 10 de novembro de 1944.
Ao justificar a proposição, seu ilustre
autor trouxe à colação diversos argumentos
dentre os quais merecem realce:
a) que o Decreto-lei nº 7.036, artigo
22, preceituou que uma vez que exceda
de 24.000 mil cruzeiros a indenização a
que tiverem direito o acidentado ou seus
herdeiros, o excedente desta quantia será
entregue ao Instituto de Previdência a que
êle pertencer;
b) que o legislador ao prescrever tal
reversão tinha em mente os salários
vigentes à época, oscilavam então as
indenizações entre 36.000 e 50.000;
c) que, entretanto, com o aumento
constante do nível do salário-mínimo de
1944 data da lei, que era de 410
cruzeiros, até o presente ano de 1966 que
orça em Cr$ 84.000;
d) atualmente as indenizações de
acidente do trabalho por morte possuem o
seguinte valor:
1.440 X 4.200 = 6.048.000
e) da indenização acima a viúva
perceberá apenas Cr$ 12.000, e os filhos
os outros Cr$ 12.000, o restante num total
de Cr$ 6.024.000, reverterá de acôrdo
com a lei que se quer modificar para o
Instituto.
f) diante do quadro acima o atual
projeto propõe uma melhoria de
aproximadamente Cr$ 30.000 mensais,
diminuindo tôda vez que um dos
beneficiários perder o direito à mesma.
O projeto foi alvo de acurado estudo
por parte da douta Comissão de
Constituição e Justiça, tendo o relator da
matéria naquele órgão técnico o ilustre
Senador Gay da Fonseca lhe manifestado
integral concordância.
No entanto, entendendo dever a
alteração proposta alcançar também o
artigo 23. em cuja redação atual o limite
da indenização é idêntica ao do artigo 22,
apresentou aquela Comissão emenda
substitutiva
consubstanciando
este
objetivo.
Como
ficou
evidenciado
pela
exposição acima tanto o projeto como a
emenda da Comissão de Constituição e
Justiça que vem atingindo justamente
gente carente de recursos como soem
ser os descendentes dos trabalhadores.
A Comissão, fazendo remissão aos
pareceres já expendidos e aos altas
propósitos do projeto, é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 10 de maio
de 1966. – Attílio Fontana, Presidente
eventual. – Vivaldo Lima, Relator. – Ruy
Carneiro. – Manuel Villaça. – Edmundo
Levi. – Eugênio Barros.
PARECERES NS. 435, 436 E 437, DE
1966
PARECER Nº 435, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 47, de 1964, que assegura aos
empregados o direito de preferência para
subscrever 20% dos aumentos de capital
realizados por sociedade anônimas.
Relator. Sr. Menezes Pimentel.
O projeto em exame, de autoria do
nobre Senador Gouvêa Vieira, então do
exercício do mandato, visa a asse-
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gurar aos empregados em sociedades
anônimas o direito de preferência para a
subscrição de 20% (vinte por cento) dos
aumentos do capital social (art. 1º). Para
tanto, o projeto (art. cit., § 2º), define o
empregado que poderá participar do
aumento de capital, excluindo dessa
participação (art. cit., § 3º) quantos
exerçam cargo de direção na emprêsa, à
data da assembléia geral que autorizar o
aludido aumento. Êste será sempre
proporcional ao salário médio mensal
efetivamente percebido (art. 2º).
2. As demais disposições do projeto,
que contém treze artigos, com os
respectivos parágrafos, incisos e alíneas,
regulam a forma do exercício do direito
nêle previsto (arts. 3º, 5º e parágrafo, 6º e
parágrafos, 7º e parágrafos), inclusive
quanto ao tipo de ações – ordinárias ou
preferenciais, quando o aumento do
capital se realizar através de ambos os
tipos (art. 7º); a obrigatoriedade de que as
ações subscritas pelos empregados
sejam nominativas (art. 8º e parágrafos) e
outros dispositivos reguladores do direito
ora previsto, até mesmo algumas
restrições que lhe são oferecidas (arts. 1º,
§ 1º, 4º e parágrafo único, 9º, 10, 11 e
12).
3. Nada há que opôr ao projeto do
ponto de vista constitucional. Compete à
União legislar sôbre direito comercial na
forma do art. 5º, XV, "a", da Constituição
Federal, com a redação oferecida pela
Emenda Constitucional nº 10, de 1964.
À Comissão de Redação caberá
examinar
alguns
dispositivos
da
proposição à luz de sua competência
regimental. A Comissão de Indústria e
Comércio dirá no mérito, evidentemente
técnico, e que objetiva, em última análise,
a democratização do capital social das
emprêsas.
E' o parecer.
Sala das Comissões em 10 de
novembro de 1965. – Wilson Gonçalves,
Presidente. – Menezes Pimentel, Relator.
– Edmundo Levi. – Jefferson de Aguiar. –
Heribaldo Vieira. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 436, DE 1966
Da Comissão de Indústria e
Comércio, sôbre o Projeto de Lei do
Senado nº 47-64, que assegura aos
empregados o direito de preferência para
subscrever 20% de aumento de capital
realizado por sociedades anônimas.
Relator: Sr. Lopes da Costa.
O presente projeto, de autoria do
nobre Senador Gouveia Vieira, visa a
assegurar aos empregados o direito de
preferência para subscrever 20% dos
aumentos de capital realizados por
sociedades anônimas.
Justificando a proposição, o autor se
refere à doutrina do solidarismo cristão,
que é, como se sabe, a conseqüência de
estudos
procedidos
visando
ao
relacionamento da solidão e da angústia
com o trabalho assalariado. Êsses fatôres
psico-sociais, entretanto, não são as
causas, porém os efeitos da natureza das
atividades em emprêsas modernas, as
quais conduzem à materialização das
almas dos operários e dos empregadores,
na medida em que os objetivos
predominantes de suas vidas são apenas
a produção e o lucro.
Contudo,
estas
categorias
econômicas não podem ser confundidas
com a seguridade social, os proventos na
aposentadoria, ou a proteção à velhice.
Assim, o nobre autor do projeto,
Intervindo na superestrutura jurídica,
pretende atingir as causas dessas
distorções através da venda de quotaspartes do capital financeiro das em-

prêsas, o que também alterará o processo
de causação circular descrito como o
binômio probreza-doença.
Não obstante as nobres intenções do
senador Gauveia Vieira, e indo ao plano
da prática, apresentamos duas emendas
objetivando, data venia, a dar uma melhor
forma aos artigos 5º e 6º.
Isto pôsto, opinamos pela aprovação
do presente projeto e das emendas
seguintes:
EMENDA Nº 1 – CIC
Acrescente-se o seguinte parágrafo
ao Art. 5º
Parágrafo.
Para
efeito
de
regularização nos pagamentos mensais,
os empregados que não pagarem 3 (três)
prestações consecutivas, dento do
período estabelecido, estarão sujeitos a
penalidades impostas pela Assembléia
Geral.
EMENDA Nº 2 – CIM
Onde se lê: "será inferior a 10 dias".
Leia-se: "será de até dez dias".
Sala das Comissões, em 7 de
dezembro de 1965. – Nelson Maculan,
Presidente. – Lopes da Costa, Relator. –
Adolpho Franco, Vencido. – Barros de
Carvalho.
PARECER Nº 437, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social
sôbre o Projeto de Lei do Senado nº 47,
de 1964, que assegura aos empregados o
direito de preferência para subscrever
20% dos aumentos de capital realizados
por sociedades anônimas.
Relator: Sr. Eugênio de Barros.
Apresentado pelo ilustre Senador
Gouvêa Vieira, o presente projeto
estabelece, em seu art. 1º, preferência
para os empregados subscreverem até
20% de todos os aumentos de capital
autorizados pela Assembléia Geral de
Acionistas de sociedade anônima sua
empregadora.
Êsse direito, que não abrangerá os
aumentos de capital decorrentes de
correção monetária do ativo imobilizado
"e aquêles realizados pela valorização ou
por outra avaliação do ativo móvel ou
imóvel das emprêsas" – (§ 1º), não
poderá ser usado pelo empregado que,
na data da Assembléia estiver exercendo,
eventualmente ou não, cargo de diretor
da emprêsa (§ 3º).
O § 2º do art. 1º define como
empregado "tôda a pessoa física que
prestar serviços não eventual à emprêsa,
sob a dependência desta e mediante
salário, que estiver no exercício do
emprêgo, por mais de cinco anos, na data
em que tiver sido realizada a assembléia
geral dos acionistas que autorizar o
aumento do capital”.
A preferência será exercida, entre
todos os empregados, em base
proporcional a remuneração média
mensal efetivamente percebida nos doze
meses anteriores à data da Assembléia
que autorizar o aumento do capital,
devendo a subscrição das ações ser feita
mediante carta contendo as declarações
exigidas no art. 42 do Decreto-lei nº
2.627, de 1940 (artigos 2º e 3º)
2. Justificando a proposição, o Autor
afirma que se impõem modificações nas
estruturas econômicas e jurídicas das
nossas emprêsas industriais e comerciais.
No seu entender, "se a democratização
do capital das sociedades anônimas deve
ser feita, é natural que os primeiros a se
beneficiar dela devem ser os seus
empregados".
3. O projeto já foi estudado pelas
Comissões de Constituição e Justiça
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e de Indústria e Comércio, que opinaram
pela sua aprovação, cumprindo ilegível
que a esta última cabia o pronunciamento
quanto ao mérito da maioria das
disposições.
4. Verifica-se, do exame da maioria,
que a proposição contém medida de alto
alcance social. Realmente, é justo que se
dê aos empregados a oportunidade de
participarem no capital das sociedades
anônimas para as quais trabalham. Tal
fato criará, sem dúvida alguma, maior
segurança
e
tranqüilidade
social,
possibilitando um maior empenho e
interêsse no trabalho, com a melhoria da
produção e, conseqüentemente, do nível
de vida de tôda a coletividade.
5. Diante do expôsto, a Comissão de
Legislação Social opina pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, em 10 de maio
de 1966. Vivaldo Lima, Presidente. –
Eugênio Barros, Relator. – Manuel
Villaça. – Ruy Carneiro. – Attílio Fontana.
– Edmundo Levi.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa requerimento de
informações que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 182, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos têrmos
regimentais, que ouvida a Casa, seja
solicitado ao Senhor Presidente do Grupo
de Trabalho de Brasília que informe o
seguinte:
1º) Por que a IAPFESP até a
presente data, ainda não remeteu à Caixa
Econômica os processos de venda de
seus apartamentos?
2º) Quais as providências tomadas
pelo GTB, no sentido de obrigar aquele
instituto a cumprir a lei que determinou a
venda dos seus apartamentos aos seus
moradores?
Justificação
O IAPFESP é o único Instituto que,
até a presente data, não remeteu, ainda,
para a Caixa Econômica, um só processo
de venda de apartamento para efeito de
assinatura de contrato.
Às partes interessadas, quando
reclamam, respondem os funcionários do
Instituto de maneira evasiva e nada
convincente.
O presente Requerimento visa a
esclarecer a posição da referida
autarquia.
Sala das Sessões, em 12 de maio de
1966. – Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento que acaba de
ser lido vai à publicação e, em seguida,
será despachado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Terminou ontem o prazo para
recebimento, perante a mesa, de
emendas ao Projeto de Resolução nº 2666, de autoria do Sr. Senador José
Ermírio, que altera dispositivo do
Regimento Interno, nenhuma emenda lhe
foi apresentada. O projeto irá às
Comissões de Constituição e Justiça e
Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência deferiu, hoje, os
seguintes requerimentos apresentados
ontem:
Nº 177, de autoria do Sr. Senador
Aarão Steinbruch.
Nº 178, de autoria do Sr. Senador
Bezerra Neto.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Josaphat Marinho. (Pausa).
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Aarão Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (lê o
seguinte discurso): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, em face da
diversidade de interpretação dada por
alguns órgãos da imprensa a declarações
por mim feitas, recentemente, acêrca das
próximas eleições, considero necessário
definir com rigorosa precisão o pensamento
e os pontos-de-vista que defendo a
respeito dêsse crucial problema político do
País.
Antes de tudo, tenho como
juridicamente insustentável a solução da
eleição indireta, imposta por fôrça de Ato
Institucional. Só mesmo através de atos
de fôrça, subtraídos ao exame da Justiça,
seriam imagináveis tais aberrações. Pois,
em última analise, as eleições indiretas
significam a supressão do princípio básico
da ordem jurídico-constitucional segundo
a qual todo o Poder emana do povo e em
seu nome é exercido. O reconhecimento
do povo, representado pelo colégio
eleitoral, como verdadeira e única fonte
legítima de Poder, não se pode conciliar,
em nenhuma hipótese, com o recurso ao
pleito indireto para a chefia do Poder
Executivo, da Nação e dos Estados – ou,
mais precisamente, de alguns Estados, já
que em outros, mesmo submetido a
graves restrições, pode o povo exercer o
seu direito de voto.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Com prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Reconheço como válido e legítimo o
direito de V. Exa. em defender as eleições
diretas, inspirado numa posição política
mas não numa posição doutrinária nem
jurídica. A eleição indireta é tão válida
quanto a eleição direta. Não há tratadista
do Direito Público que possa afirmar ou
afirme que a eleição indireta não é
democrática. E mais do que isto: a eleição
indireta é quase uma constante na
tradição da legislação brasileira do Direito
Público. Na primeira Constituição do
Império, as eleições para as Casas
Legislativas eram feitas de forma indireta.
Se não me engano, todos os anteprojetos à própria Constituição do Império
consagravam as eleições indiretas
através
do
Colégio
Eleitoral.
a
Constituinte de 1934 avocou o poder de
eleger o Presidente da República pela
Assembléia Nacional Constituinte. S. Exa.
pode ainda verificar que na Constituição
de 1946, quando se configurou a criação
do cargo de Vice-Presidente da
República, a Constituinte avocou o direito
de elegê-lo por via indireta. Reconheço e
reafirmo Ilegítima a posição de V. Exa.
politicamente, mas não doutrinariamente,
não com embasamento jurídico.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Agradeço a V. Exa. e reconheço o seu
direito de postular, perante o Congresso
Nacional, a realização de eleições
indiretas. Mas, face à Constituição
de 1946. a eleição direta é assegurada
ampla e livremente. E se o Ato
Institucional
preservou,
na
sua
inteireza, a Constituição de 1946. –
data venia do pensamento de V.
Excelência entendo que não poderia
deferir eleições indiretas quando essa
Constituição, expressamente, as admite
e estabelece. E se V. Exa, me se
permitir estarei tratados internacionais,
firmados pelo Brasil, de respei-
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to absoluto às eleições diretas em
qualquer pleito que se processe no país.
O Congresso Nacional e as
Assembléias Legislativas são Poderes
emanados da vontade soberana do povo
que, uma vez constituídos, cumprem as
atribuições que o próprio povo antes lhes
conferira
por
intermédio
de
representantes eleitos para a missão
especifica de estruturar juridicamente o
País, isto é, a Assembléia Constituinte.
Não é da competência do Congresso,
nem
tampouco
das
Assembléias
Estaduais, constituir o Poder Executivo.
Conferir-lhes à fôrça tal atribuição importa
em lançar por terra o postulado essencial
que proclama no povo a fonte emanadora
de todo Poder. Estamos, pois, diante de
uma flagrante e irremediável ilegalidade,
que viola em cheio os nossos conceitos
básicos a propósito do processo de
constituição dos Poderes da República e
de suas relações mútuas.
Ademais, a algarávia criada pela
sucessão de atos institucionais e
complementares
subverteu
tôda
a
disciplina eleitoral anterior. Há apenas
contradições
e
perplexidades,
que
envolvem desde o ato inicial – pois não
existem partidos realmente estruturados,
em condições ele escolher candidatos – até
o ato derradeiro, pois não se compreende
por que o candidato eleito em pleito
indireto, cujo resultado é conhecido e
tornado público no intervalo de algumas
horas, precise de um interstício de seis
meses para empossar-se.
Porque as eleições para o pleito
presidencial
estão
marcadas,
no
calendário eleitoral, para o dia 13 de
outubro. Entretanto, a posse se realizará
sômente em fins de março do ano de
1967.
Tenho também como moralmente
insustentável a imposição das eleições
indiretas. Ao decidir por sua realização, o
atual Govêrno está conduzindo o Brasil a
uma atitude de virtual rompimento com os
mais solenes compromissos por nós
assumidos. Rompemos, em primeiro
lugar, com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, proclamada pela
Organização das Nações Unidas e
subscrita pelos representantes de nosso
País. Diz expressamente o Artigo 21, nº
3, da Declaração: "A vontade do povo
será a base da autoridade do Govêrno;
esta vontade será expressa em eleições
periódicas e legítimas, por sufrágio
universal, por voto secreto ou processo
equivalente que assegure a liberdade de
voto". Realizando-se as eleições nos
têrmos formulados nos atos de exceção
baixados pelo atual Govêrno, estaremos
fazendo precisamente o oposto daquilo
com que nos comprometemos perante o
mundo civilizado. Diz a Carta da ONU que
"a vontade do povo será a base da
autoridade do Govêrno". Pois bem: a
eleição indireta tem como objetivo
exatamente Impedir que a vontade do
povo se manifeste para, em vez dela,
manifestar-se, contra a do povo, a
vontade da minoria que ocupa o Poder.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Com prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Lamento ter de discordar da interpretação
que V. Exa. dá ao Art. 21 da Declaração
dos Direitos do Homem. Tanto é incoerente
a citação que faz para robustecer a tese
que V. Exa. verá que uma grande maioria
dos países, se não a totalidade, que
assinaram essa Declaração, têm eleições
indiretas. Porque? Porque não entendem
eleição indireta como forma de subtrair
do povo o direito de manifestação.
Ainda mais entre os que subscreveram
a Carta das Nações Unidas, encontram-se
121 países. Se V. Exa. examinar o mapa
do mundo verá que 70% dos países
que
subscreveram
a
Carta
das

Nações Unidas têm eleições indiretas,
porque a eleição indireta é uma forma de
manifestação livre da vontade popular
através
de
seus
representantes
livremente escolhidos e livremente eleitos.
Um outro detalhe que desejo realçar no
discurso de V. Exa. é que, pela
Constituição de 46, os legisladores são
também constituintes: podem alterar a
Constituição
quando
julgarem
conveniente e oportuno.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – A
Constituição não foi alterada nesse
particular. A forma de eleições indiretas
não foi adotada pelo Congresso
Nacional; foi imposta por um ato
institucional do Poder Executivo. O
Congresso Nacional não tem, realmente,
podêres constituintes – tinha-os em 46
quando, então; determinou eleições
diretas. Se a adoção das eleições
indiretas se processasse através de
uma emenda à Constituição e pela
vontade soberana de dois terços dos
membros do Parlamento, embora nos
colocássemos ao lado da minoria que
tem ponto de vista contrário à tese,
nos submeteríamos a essa vontade
soberana do Congresso Nacional. Mas
as eleições indiretas foram marcadas
pelo Poder Executivo através de ato
institucional.
O SR. GAY DA FONSECA: – Queria
declarar a V. Exa. que no momento em que
V. Exa. analisa a realidade brasileira
verifica que existe o poder constituinte da
revolução, poder êsse que é defendido por
vários tratadistas e estudiosos da matéria.
Realmente, V. Exa. deve ater-se à análise
do problema nesse aspecto: o poder
constituinte que traz em seu bôjo tôdas as
revoluções. E a revolução brasileira, como
não podia deixar de ser, trouxe consigo um
poder constituinte que se exprimiu através
dos atos institucionais. Respeito a opinião
discordante de V. Exa, nesse sentido, mas
também a sã doutrina admite essa posição.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Eu
admitiria até, V. Ex.ª me permite, a tese
de V. Ex.ª se, por exemplo, tivéssemos
partidos
políticos
organizados,
estruturados. Mas, não; temos sòmente
dois partidos políticos, feitos, como V.
Ex.ª sabe, de cima para baixo. E posso
citar o caso de São Paulo: V. Ex.ª não
desconhece que a ARENA escolherá três
nomes de candidatos a serem sufragados
pela Assembléia Legislativa daquele
Estado. Êstes três nomes escolhidos
pelos dirigentes da ARENA paulista,
serão
por
acaso
submetidos
à
Assembléia Legislativa daquele Estado?
Não Dentre êsses três nomes, o Sr.
Presidente da República escolherá aquêle
que devera ser homologado pela
Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo. E o Deputado da ARENA que não
sufragar aquêle nome – porque o voto é
nominal e aberto, nem secreto é – não
poderá concorrer às eleições diretas
marcadas para o dia 15 de novembro
vindouro, uma vez que os Estatutos da
ARENA dispõem que aquêles que
descumprirem as suas disposições serão
excluídos da participação em qualquer
pleito.
Vê V. Ex.ª a que é arrastado a
Deputado da Assembléia Legislativa
paulista. Terá de votar no candidato
escolhido pelo Presidente da República
dentre os três nomes levados à
consideração de S. Ex.ª e que não serão
apresentados
à
deliberação
da
Assembléia Legislativa. O Presidente da
República escolherá, dentre êles um, e
êste um terá de ser homologado, porque
o Deputado que não fizer isso, se
pervencer à ARENA, sera expulso dessa
agremiação e não poderá concorrer a
pleitos futuro, havendo ain- o perigo da
cassação, poder êsse que tem o
Presidente da República até 31 de março.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
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O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Com todo prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não se V. Ex.ª leu, mas jornais de ontem
noticiavam declarações do Deputado
Arnaldo Cerdeira dizendo que o
Presidente da República já havia
escolhido o candidato à sucessão do
Senhor Ademar de Barros.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – E
declarações posteriormente feitas, por
êsse nobre Deputado da ARENA, de
que êle era o escolhido e não poderia se
furtar a essa obrigação de servir a São
Paulo.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permita V . Ex.ª um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Com todo prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – E' o
último aparte que darei ao discurso da V.
Ex.ª, dada a pressão do nobre Senador
Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A
serviço do Senado, assinale V. Ex.ª.
O SR. GAY DA FONSECA: – Queria
declarar a V. Ex.ª, nobre Senador Aarão
Steinbruch,
que
admiro
o
dom
advinhatório de V. Ex.ª porque, inclusive,
já escolheu o candidato do Sr. Presidente
da República ao govêrno de São Paulo e
o está proclamando neste plenário.
Quanto a êsse aspecto contra o qual V.
Ex.ª tanto se rebela, da exclusão de um
Deputado ou membro de um partido que
não obedecer às normas estabelecidas
pela direção partidária, creio que é um
dos mais salutares princípios inscritos na
vida partidária.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Se
houvesse pluralidade partidária.
O SR. GAY DA FONSECA: – Temos
movimentos com atribuições de partidos.
E é o primeiro momento, a primeira fase,
para que se estruturem, neste País,
partidos com disciplina, realmente, onde o
cidadão não abuse das legendas, mas
sirva às legendas, se identifique com o
programa e a ideologia dêsses partidos.
Isso não foi defendido nem por um, nem
por dois ou três, mas por vários
parlamentares. E aqui me refiro, com
respeito e saudade, aos pronunciamentos
do Sr. Deputado Fernando Ferrari que foi
um dos que pugnaram pela inserção
dessa emenda.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Mas pôde o Deputado Fernando Ferrari
fundar um Partido – o Movimento
Trabalhista Renovador. Pergunto se
agora alguém pode organizar um partido,
se são só dois, pelo consenso
governamental.
(Retornando a leitura) – A Carta das
Nações Unidas exige ainda, ao lado do
sufrágio universal, que o voto seja
secreto, já que de outro modo o corpo de
eleitores estaria sujeito a todo tipo de
pressões desfiguradoras de sua vontade.
Pois bem; a escolha do Presidente e
Vice-Presidente da República, bem como
dos Governadores de Estados, além de
ser feita através de um Congresso
Nacional e Assembléias Legislativas
sôbre cujos membros pesa a ameaça de
cassação sumária e irrecorrível dos
mandatos, obedecerá ao rito da votação
nominal conforme estabelecem o artigo 9º
do Ato Institucional nº 2 e o artigo 1º do
Ato Institucional nº 3. Já não se trata,
assim, de evitar que o povo se manifeste
livremente. Nega-se a liberdade de
manifestação até mesmo aos coagidos
congressistas e deputados. Apesar disso,
continuam os representantes do Govêrno
brasileiro na ONU a proferir, através de
sua tribuna – inclusive na fala inaugural
de sua Assembléia, todos os anos –
declarações de louvor à democracia e de
respeito aos "direitos inalienáveis do
povo."
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Rompemos, igualmente, com os
compromissos de ordem continental.
E' tempo de recordar a existência de
uma Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem, adotada pela IX
Conferência Internacional Americana,
reunida em Bogotá em 1948. E lembrar
as obrigações contraídas à luz do seu
Artigo XX, que diz: "Tôda pessoa,
legalmente capacitada, tem o direito de
tomar parte no Govêrno do seu País, quer
diretamente, quer através de seus
representantes, e de participar das
eleições, que se processarão por voto
secreto, de uma maneira genuína,
periódica e livre." Dispenso-me de
comentar esta disposição pois, de outro
modo, iria repetir o que já foi dito em
relação à Carta da ONU.
A grande e desoladora verdade é
que o simulacro de eleições criado pelos
Atos Institucionais compromete ainda
mais a face moral de nosso País diante
das Nação civilizadas e nos expõe à
condenação e, mais do que isso, ao riso
sarcástico dos povos que prezam a
liberdade,
Mas não se trata apenas dos outros
povos, embora isso já seja demais. E o
próprio povo brasileiro? Ninguém alimenta
a mais leve sombra de dúvida – ninguém,
queros que apoiam o Govêrno, quer os
que lhe fazem oposição, quer mesmo os
indiferentes – quanto ao juízo formado
pela unanimidade dos brasileiros a
respeito das anunciadas eleições. Pode o
povo sabe do que se pretende: impedir
que a sua vontade de exprima. Todo o
povo, por teso mesmo, encara o suposto
pleito justamente como deve encará-lo:
como um assunto que só é seu na
medida em que, por meio dêle, se procura
negar-lhe o "direito de tomar parte no
Govêrno de seu País", para repeir a
fórmula de Deveres do Homem. O povo
não se engana, ninguém se engana:
todos sabem que estamos diante de uma
simulação. E isso é moralmente
insustentável.
Tenho, enfim, como polìticamente,
insustentável a realização do que só por
eufemismo, pode ser chamado de
eleições. Para fugir à praça pública, onde
se ouve a voz inconfundível do povo,
embarafusta-se o País num infindável
entrar e sair de becos e travessas, onde
só há sombras e abafados sussuros. E'
evidente para toda a Nação que pleitos
como os que se preparam não poderão
retirar o Brasil do caos político em que
submergiu.
Pretende-se
fazer
um
Presidente da República pràticamente por
designação – sem ir aos comícios, porquê
dêles não precisa; sem discutir a sério
com os partidos, porque êles não existem;
sem formular um programa de Govêrno,
porque está obrigado a cingir-se ao já
estabelecido; sem assumir compromissos
com o povo, porque não governará em
função do povo, mas do que se
convencionou denominar "interêsses da
revolução." Por outro lado, quer-se
compor um Poder Legislativo à prova de
atestado de ideologia, com candidatos
que, depois de depurados pelas
cassações, terão de contar com as boas
graças dos serviços de segurança.
E'
claro que,
mediante tais
processos, jamais se chegará a uma
situação de estabilidade política. Não
vendo nesse Govêrno e nesse Congresso
expressões autênticas de sua vontade a
Nação não terá motivos para considerarse a êles devedora de respeito e
obediência.
Um simulacro de eleição não
pode ser uma solução política. Uma
falsa saída eleitoral, imaginada e
imposta com o único propósito de
subtrair ao povo o direito de dizer o que
pensa e o que quer, não pode ser
confundida com a democracia. A
designação de um chefe de Govêrno,
sacramentada por um Congresso em cujas
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portas está erguida uma guilhotina como
dizia há pouco o nobre colega, Senador
Oscar Passos, não pode ser tomada
como uma "eleiçáo livre a honrada", para
usar a expressão do Presidente Johnson,
dos Estados Unidos, em seu recente
discurso do México.
Se os atuais detentores do Poder
quiserem realmente instaurar no País um
Estado de direito o único caminho
possível – jurídica, moral e politicamente
– consiste em submeter-se ao julgamento
do povo. Afinal, são quase dois anos e
meio de revolução – tempo mais do que
suficiente para que o nôvo Poder,
implantado em 1964, se legitime, e se se
trata, como foi prometido e vem sendo
repetido, de um movimento democrático
não existe outro meio de fazê-lo senão
recorrendo ao límpido, leal e definitivo
pronunciamento do povo através das
urnas. Caso contrário, teremos de
eliminar da Constituição e riscar de
nossas mentes o princípio segundo o qual
todo o Poder emana do povo e em seu
nome será exercido. (Muito bem. Muito
bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
José Guiomard. (Pausa.)
Sua Excelência não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Gouvêa Vieira. (Pausa)
Sua Excelência não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador
Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, gostaria de começar
dizendo que, no Rio Grande do Sul, é
sempre com calor, é sempre com
vibração que os seus homens lutam em
tôrno de soluções adequadas para os
problemas que particularmente, afligem o
meu Estado e mais amplamente, agora,
os que interessam a todos os Estados
meridionais,
particularmente
Santa
Catarina, no caso que vou expor, e o
Paraná.
Sou testemunha, Sr. Presidente, de
como
diàriamente,
nesta
Casa,
representantes do Nordeste e do Norte
sabem, com veemência, reivindicar
soluções para os problemas daquelas
Regiões. Lembro, por exemplo, a
encantadora exposição que ultimamente
ouvimos, nesta Casa, através da palavra
do nobre Senador Dix-Hurt Rosado e,
ainda, o clamor pertinaz que aqui ouvimos
de representantes do Norte, como os
nossos colegas Senadores Edmundo Levi
e Vivaldo Lima.
Portanto, quero apenas acentuar
que, quando lembro a capacidade de luta
da minha gente, eu o faço sabendo que é
igual o procedimento dos demais
representantes do povo nesta Casa e, de
resto, das populações dêsses Estados,
em que tantos problemas existem para
resolver.
E quero, Sr. Presidente, nesta breve
intervenção, dizer que, nos dias 14 e 15
do corrente, na cidade de Pôrto Alegre,
terá lugar uma reunião em que estarão
representados fatalmente mais de 150
municípios dos Estados de Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Nessa
reunião serão estabelecidas diretrizes no
sentido de clamar junto às autoridades
rodoviárias venha a ser concluída uma
obra que já se tornou um tormento para
aquêles Estados, desde 25 anos para cá.
Quero referir-me, Sr. Presidente, à
BR-101, rodovia de suma importância,
não apenas para os citados Estados, mas
que igualmente interessa a todos os
Estados, desde o Rio Grande do Sul até o
Rio Grande do Norte.
Esta rodovia está rigorosamente
bem classificada no plano de prioridades
no Plano Preferencial de Obras
Rodoviárias. Ela ligará Natal, no Rio
Grande do Norte, a Osório, no Rio
Grande do Sul. Sua diretriz desen-

volve-se pelo litoral leste, com uma
extensão de 4.114 km, e, nos Estados
sulinos – salvo modificações de que eu
não tenha conhecimento – possui as
seguintes linhas reguladoras: O sório,
Tôrres, no Rio Grande do Sul. Araranguá,
Tubarão, Florianópolis, Itajai, Joinville, em
Santa Catarina.
O SR. ATILIO FONTANA: –
Permite
V.
Ex.ª
um
aparte?
(Assentimento
do
orador.)
Nobre
Senador Guido Mondin, V. Ex.ª, em
muito boa hora, esta-se pronunciando a
respeito do Congresso que se deve
realizar, em Pôrto Alegre, dias 14 e 15,
para
o
qual
também
estamos
convidados. Ainda na pouco passamos
um telegrama ao Presidente da
Federação das Indústrias de Santa
Catarina, hipotecando solidariedade
aquele movimento, pois não apenas
cento e tantos municípios estarão
representados naquele conclave, mas
também presidentes de federações da
industria do comercio e das federações
rurais dos Estados sulinos. Realmente, a
paralisação daquela grande e importante
via pública que é a BR-101, a que V.
Ex.ª referiu ainda há pouco, tem
causado grande transtôrno, não apenas
aos habitantes do Sul, mas ao próprio
país, uma vez que deve circular por
aquela estrada que vai, como V. Ex.ª
muito bem disse, até o Rio Grande do
Norte, grande parte do escoamento das
safras dos Estados do Sul. Esperamos
que aquele Congresso mereça o apoio
de
todos
os
representantes
do
Congresso Nacional e das Assembléias
Legislativas, e alcance o seu objetivo.
Que o executivo federal dedique maior,
atenção, ou, pelo menos, oriente mais
sensatamente o trabalho de aplicação
das verbas, porque nem isso tem sido
feito. O Congresso tem votado verbas
para obras na BR-101, e o Ministério da
Viação e Obras Públicas não aplica
essas verbas. Congratulo-me com o
nobre Senador, e espero que suas
palavras tenham ressonância, cheguem
até o Executivo para que tome as
providências pleiteadas por aquêle
congresso. Muito obrigado.
O SR. GUIDO MONDIN: – Tem tanta
razão V. Ex.ª, Senador Atilio Fontana, que
eu acrescento ao seu aparte: estima-se
que será necessário para a conclusão
das obras, por isso que a estrada, de
qualquer forma funciona, precariamente e
verdade, mas funciona. E demonstrou
a necessidade imperiosa de seu
funcionamento por ocasião da última
enchente que enfrentamos no Rio Grande
do Sul quando foi interrompida a ligação
do Rio Grande do Sul com o resto do País
com a queda da ponte sôbre o Rio
Pelotas. Veja V. Ex.ª; estima-se o
montante de 140 bilhões de cruzeiros, o
necessário para a conclusão dessa obra.
Entretanto, como compensação, far-se-à
anualmente uma economia de 93 bilhões
de cruzeiros. Isto quer dizer que, em um
ano e meio, teremos recuperado o
investimento aplicado na conclusão desta
obra!
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Vossa Excelência permite um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
V. Ex.ª faz oportuno discurso defendendo
o interesse da região que representa, e
de outras que são ligados aos interesses
econômicos do Estado do Rio Grande do
Sul. Há o clamor que hoje repercute no
Senado através do seu discurso e do
aparte de Senador Atilo Fontana. E' o
mesmo que temos manifestado no
senado, e manifestamos, no pretérito, na
Câmara dos Deputados, com relação às
BR-31 e BR-5, no Espírito Santo, que
estão sendo construídas há vinte ou
trinta anos. A BR-5, que liga NiteróiVitória a Silvados é, inclusive, uma en-
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trada
estratégica.
E
leis
várias
asseguraram a essa estrada o regime de
prioridade e urgência No entanto,
processa-se uma construção lenta, sem
a urgência e prioridade que a lei
determina, em detrimento, inclusive, do
abastecimento do Estada da Guanabara,
que tem no Estado do Espírito Santo um
celeiro
imediato
para
as
suas
necessidades de consumo. A, BR-31,
que parte de Vitória, vai a Belo
Horizonte e depois até Corumbá, está
sendo construída da mesma maneira.
No Govêrno Juscelino Kubitsck teve um
processo de aceleração até Marechal
Floriano, tendo já 45 km de estrada
asfaltados, com trânsito permanente e
sem nenhuma dificuldade. Dai por diante
a construção está sendo feita a metros.
O Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem atribuiu uma verba para a
construção dessa estrada até a divisa
com Minas Gerais. Entretanto, restando
70 km apenas para atingir a divisa com
Minas Gerais, têve o seu curso
paralisado,
e
verbas
que
eram
destinadas a essas duas estradas foram
desviadas para a construção de
estradas
em
Minas
Gerais.
O
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem faz trechos, interrompe obras
de terraplenagem, com despesas de
grande vulto, vêm as chuvas e destroi
tudo. O Departamento solicita, então, ao
Conselho Rodoviário novas dotações,
das quais uma parcelas são aplicadas, e
outras desviadas para outras regiões.
Êsse processo de intercalamento de
obras atende sòmente a soluções
políticas, e não a interêsse permanente.
E', portanto, uma evidente distorção,
e hoje no Brasil, como ontem, a
Federação é uma, farsa, porque só os
Estado, poderosos tem o poder de
conseguir grandes obras e de maneira
ininterrupta, enquanto que os pequenos
Estados vivem à mingua, solicitando
favores. O Espírito Santo dá a Federação
milhões de dólares com a exportação de
café, cacau e madeira, além do minério
que é exportado pelo pôrto de Vitória, que
só em cinco anos deferiu a Nação
duzentos a oitenta milhões de dólares, e
que este ano deverá assegurar ao País
cêrca de oitenta milhões de dólares. No
entanto, nobre senador, as obras federais
naquele
Estado,
são
lentamente
efetuadas, e as soluções são aquelas que
decorrem do prestígio político de cada
Governador, ou da bancada federal no
Parlamento Nacional. Dêsse modo, aqui
fica minha solidariedade á solicitação de
V. Ex.ª.
O SR. GUIDO MONDIN: – Sou muito
grato ao nobre Senador por este aparte,
mas V. Ex.ª alude ao descaso do
Governo Federal em relação ao
pequenino Estado do Espírito Santo.
Então, que diremos nós, do grande
Estado ao Rio Grande do Sul? Sabe V.
Ex.ª que gozamos da lamentável fama até
de sermos beneficiários das grandes
benesses do Govêrno Federal.
Pela nossa palavra, pela palavra de
todos os representantes do Rio Grande
do Sul, não só no Senado Federal como
na Câmara dos Deputados, V. Ex.ª terá
ouvido que não é exatamente assim. No
que tange a estradas, a necessidade, no
Rio Grande do Sul, á total. E direi: se nós
somarmos os quilômetros asfaltados de
rodovia, no Rio Grande do Sul, não
chegaremos a mil!
Por ocasião da enchente do ano
passado, o Governador Ildo Meneghetti
dirigiu-se ao Govêrno Federal, num
pedido naturalíssimo de socorro para
aquela circunstância. Em manifestação
que li – havia ali um Quadro a respeito
das nossas rodovias – constatei que
estradas da mais absoluta importância
sócio-econômica serão concluídas, até
com melusão delas em plano prioritário,
sómente daqui a cem anos!
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Em razão dessa situação, a
Federação das Indústrias dos três
Estados
sulinos
convocou
êsse
Congresso, onde estarão reunidos, no
mínimo,
prefeitos
de
municípios
interessados nessa rodovia. Por isso que
ela, no seu trajeto, envolve a economia de
tôdos êsses municípios, nos três Estados.
Ouvimos, ainda recentemente, nesta
Casa, em discurso do Senador Antônio
Carlos, as mesmas considerações em
tôrno da necessidade da conclusão da
BR-101. A Bancada do meu Estado, na
Câmara Federal, tem constantemente
ocupado a tribuna daquela Casa, fazendo
sentir às autoridades rodoviárias, ao
Ministro da Viação e Obras Públicas, ao
Departamento de Estradas de Rodagem,
a necessidade de atender particularmente
ao Rio Grande, porque, no caso, é o mais
afetado pela impraticabilidade de uso
normal dessa estrada. Estou satisfeito de
ver presente, em nosso plenário, o jovem
Deputado Milton Cassel que, num
pronunciamento de profundidade no
Grande Expediente da Câmara, dissecou
pormenorizadamente
a
matéria
ressaltando a necessidade de o Govêrno
Federal voltar-se para essa obra.
E estava eu focalizando a matéria
quando fui, com muita honra, interrompido
pelo aparte do nobre senador Atílio
Fontana, dizendo das linhas reguladoras
da BR-101. Quero concluir essa parte de
minha oração, dando ainda os seguintes
dados; na ligação Guaruva-Antonina, no
Paraná, pela ligação Porto AlegreGuaruva, pela BR-101, são utilizadas, no
momento, as seguintes rodarias: Pôrto
Alegre-Osório – não sei se os Senhores
Senadores conhecem o trecho mas o Sr.
Senador Atílio Fontana, que é filho do Rio
Grande do Sul ilegível conhecer o trecho
a que me refiro, ou seja, o trecho Pôrto
Alegre, Osório, pela RS-17, que é rodovia
antiga, creio que construída ao tempo de
Govêrno Flôres da Cunha, e portanto
obsoleta, deverá ser substituída pelo
trecho da BR-209; Garuva-Curitiba; por
trecho da estrada estadual JoinvileCuritiba, a qual tem razoáveis condições
de trafegabilidade. No futuro, essa ligação
deverá ser feita pela BR-469.
Diz mais o nobre Deputado Milton
Gassel expressando, rigorosamente, o
que se verifica em matéria de estradas no
Rio Grande, que quando falamos nas
nossas estradas de escoamento de nossa
produção para os demais Estados
teremos de nos referir sempre à BR-116,
antiga BR-2, e a esta a que estou
aludindo, particularmente, a BR-101.
O SR JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com
prazer.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Ainda hoje li que o presidente da
República liberou a verba de 949 milhões
de cruzeiros para o Ministério da Viação e
Obras Públicas. Entretanto, esta vultosa
quantia vai ser quase tôda absorvida para
a cobertura dos "deficits" das autarquias
do Govêrno Federal inclusive da Central
do Brasil. E, em face da inexistência de
um planejamento e de perseverança na
construção de determinadas obras, é que
surgem casos como êsse que V. Ex.ª
aponta e que eu argüi, estradas que,
iniciadas, não são nunca concluídas
porque as dotações orçamentárias, ou do
conselho Rodoviário dou de outras
ilegível
não têm aplicação com
perseverança, dedicação e fixidez em de
ilegível obras. Tudo se faz ao mesmo
tempo e nada se conclui. Há ilegível
pulverização de recursos em ilegível do
interêsse nacional. Acredito que o
problema do Rio Grande ilegível é o
mesmo do Espírito Santo, ilegível ou
Mato Grosso.
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O SR. GUIDO MONDIN: – Eu estava
me referindo a uma parte do discurso do
nobre Deputado Milton Cassel e quero ler
êsse trecho que fixa muito bem a
importância da BR-101 não apenas para
a economia do Rio Grande do Sul, mas,
também, para as de Santa Catarina e do
Paraná eis que são os três Estados que
se reunirão em Pôrto Alegre sábado e
domingo vindouros.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Quero colocar o Espírito Santo nesse
conclave.
O SR. GUIDO MONDIN: – Nos do
Rio Grande do Sul recebemos com
imensa satisfação a participação do
querido Estado do Espírito Santo nas
nossas lutas rodoviárias.
Peço a atenção do nobre Senador
Jefferson de Aguiar para o que dizia
aquêle Deputado: (lê)
Inobstante a maior extensão real da
BR-101, que terá 764 km, de Pôrto Alegre
a Curitiba, para os 708 km. da BR-116,
apresenta contudo menor comprimento
virtual, com maior rendimento de
combustível e menor tempo de percurso.
Isso porque a BR-101 desenvolve-se em
regiões planas e onduladas como é a
litorânea. Sòmente o trecho GaruvaCuritiba apresenta características de
zonas montanhosas, ao galgar a Serra do
Mar. Devido ao seu desenvolvimento
plano, em perfil longitudinal, os veículos
podem viajar a velocidades altas e
constantes, vencendo longos trechos de
estrada diàriamente. A BR-116, ao
contrário,
desenvolve-se
em
tôda
extensão na região extremo-sul em zona
montanhosa acompanhando a crista da
Serra Geral, e do Mar, subindo e
descendo vales, com perfil longitudinal,
sendo por isso muito acidentada.
Haveria, assim uma preferência do
tráfego pesado que demandar ao centro e
norte do País pela BR-101. E tanto assim
é verdade que atualmente a totalidade do
tráfego pesado, para cobrir o trecho Pôrto
Alegre-Caxias do Sul prefere o percurso
por
uma
rodovia
estadual
não
pavimentada, ao longo do vale do Rio
Caí, a ter de enfrentar os íngremes
aclives da BR-116 neste trecho.
Bastariam
êsses
dados
para
demonstrar a necessidade da conclusão
dessas obras.
Os participantes da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul
convidam-me a tomar parte no conclave,
e dêle participarei pela importância que
empresto a êsse cometimento.
Outros representantes do Rio
Grande
lá
estarão
presentes
manifestando com isto o desejo de nós
parlamentares vermos atendidas estas
reivindicações dos Estados meridionais.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Permita-me V. Exa. O que ocorre com as
Estradas BR-101 e BR-116 e que
aconselhariam uma preferência pela BR101 no litoral onde há um terreno plano,
custos operacionais mais baixos, muito
mais fácil percurso, transporte mais
rápido, ocorre também na BR-105 no
litoral do Espírito Santo e na BR-104 em
Minas Gerais. Tem-se a impressão de
que o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem tem preferência
pelas dificuldades. Procura levar as
estradas onde há mais pedras onde há
mais montanhas do que o serviço normal
pelos terrenos planos, em que os tratores
e as outras máquinas poderiam abrir
estradas com menor custo, mais
ràpidamente e com evidente beneficio
para o tráfego dos veículos. Seria talvez
esta distorção a que alude V. Exa. Tema
que o Diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem e o Sr. Ministro da
Viação
deveriam
apreciar
preferencialmente, para que, ao con-

trário de grandes gastos com estradas
mais caras, pudéssemos dar preferência
àquelas que seriam construídas em breve
tempo, e com menor gasto. Agradeço a V.
Exa. a concessão do aparte.
O SR. GUIDO MONDIM: – Verifico
que o Espírito Santo sofre, portanto, a
mesmíssima situação do Rio Grande do
Sul, de Santa Catarina e do Paraná.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
A mesma maleita administrativa.
O SR. GUIDO MONDIN: – Quero
dizer que, por ocasião da enchente do
ano passado, a BR-101 apresentou,
inicialmente, pelo menos nos primeiros
dias, os mais relevantes serviços de
socorro. Também ela, em face da
precariedade atual, não resistiu muito. Em
seguida, o colapso se instalou na estrada,
e lá ficaram retidas – senão centenas –
milhares de viaturas que não puderam
transpor, naquelas regiões, as estradas.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Não se pode pensar em produção
agrícola sem estrada perene.
O SR.
GUIDO
MONDIN: –
Exatamente. Direi mais: como não se
pode falar em produção nunca sem
pensar, finalmente, em tudo quanto nela
se compreende, na interligação fatal de
todos os problemas. No caso, as rodovias
têm o papel mais predominante.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Permite-me. V. Exa. mais um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN: – Com
prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – As
rodovias – como V. Exa. bem o diz – tem
papel predominante, porque, os outros
sistemas de transporte de carga pesada
são muito deficientes, inclusive o
transporte ferroviário. As nossas estradas
de ferro, como V. Exa. bem conhece e
creio que todos os nobres Senadores, são
de traçado antiquado, anti-econômico,
obsoleto. Há grande desgaste do material
rodante e o custo do transporte ferroviário
é, portanto, muito elevado. Daí êsse
grande deficit. O transporte marítimo
devia ser a via mais econômica, como
ocorre em todos os quadrantes do
mundo. Em nosso País, infelizmente,
como acentuou o nobre Senador Dix-Huit
Rosado, em recente pronunciamento,
nesta Casa, acontece o contrário. Basta
dizer que o transporte do sal do Norte
para os Estado do Sul é feito por
caminhão,
verdadeiro
absurdo.
O
transporte marítimo devia ser a via
econômica de escoamento da produção
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina
para o porto de Santos, do Rio de Janeiro
e do Nordeste. Entretanto, não pode ser
utilizado, porque, existe uma série de
implicações, de dificuldades neste
sentido, tornando-o quase impraticável.
O SR. RUY CARNEIRO: – O
transporte marítimo é o mais barato: por
conseguinte, o mais aconselhado.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Há,
portanto, grande necessidade de se
realizar essa reunião em Pôrto Alegre, a
fim de que, pelo menos, tenhamos, nos
Estados do Sul, rodovias como a BR-101,
que vai até o Rio Grande do Norte,
através de quase todo o litoral do País.
Espero que o Govêrno atenda ao apêlo
daqueles nossos patrícios que se
reunirão, com o apoio de todos nós,
presentes ou ausentes, no Congresso de
Pôrto Alegre.
O SR. GUIDO MONDIN: – No que
tange ao transporte marítimo ou fluvial em
nosso País, é tão verdade o que diz V.
Ex.ª que a sua participação, no interior do
País, é de apenas 22%; o ferroviário
18,7%, e o rodoviário 58,8%.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
O rodoviário tem a vantagem de ir de
porta em porta.
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O SR. GUIDO MONDIN: – O
transporte rodoviário tem enumeras
vantagens sôbre os demais. No entanto, a
respeito, não cabe, neste momento, uma
análise mais particularizada.
Entretanto,
examinando-se
a
questão do transporte rodoviário faremos
a êle restrições, em virtude do seu custo,
sua manutenção e o inesperado que
constantemente surge no transporte. Na
realidade, porém, representa êle 60% do
transporte interno do Brasil. Tudo o que a
êle está ligado, a começar das rodovias
merece, por isso, a atenção mais
profunda do Govêrno.
Sr. Presidente, por tudo isto, quero
dar ênfase a estas minhas palavras, e a
maior importância à reunião de Pôrto
Alegre, sábado próximo.
A Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
compreendendo-o, é que convocou essa
reunião, que se chamara Congresso de
Municípios para a BR-101. E' um
Congresso especifico, em razão da
importância do que o motivou. Vejam V.
Ex.ªs, que a BR-101, atualmente, apesar
das suas precárias condições de tráfego,
carreia, mensalmente, 8 mil toneladas a
mais do que o transporte marítimo ou o
ferroviário e o próprio tráfego através da
BR-101, bastaria isto para demonstrar a
imensa necessidade de ultimarmos as
obras da BR-101.
O SR. RUI CARNEIRO: – V. Ex.ª
disse que, no Congresso, se vai cuidar,
também e sobretudo, dos meios de
transporte de carga e intercâmbio
comercial?
O SR. GUIDO MONDIM: – Não. No
Congresso se cuidará, especificamente,
da BR-101. Não será um congresso
rodoviário, no sentido amplo, será,
exclusivamente, para encetar uma ação,
uma luta...
O SR. RUY CARNEIRO: – Uma
campanha.
O SR. GUIDO MONDIM: – ...um
campanha para sensibilizar as nossas
autoridades rodoviárias, a fim de que elas
atentem para o fato da que esta estrada
deve ser prioritária e, portanto, procurem
concluir a sua construção, evitando que
continuemos nós, do Sul, a enfrentar as
maiores dificuldades no escoamento da
nossa produção.
O SR. RUY CARNEIRO: – Acredito,
nobre Senador, que êsse Congresso terá
grande repercussão no País e no espírito
das autoridades responsáveis pela vida
da Nação. A impressão que tenho é de
que as companhias de navegação estão
desorganizadas. Ainda há, pouco tempo,
por êsse motivo houve uma luta
tremenda, na Paraíba. Os exportadores
necessitavam de navios para mandar
açúcar, cimento e outras mercadorias ao
Amazonas e ao Pará, com cujas praças a
Paraíba tem comércio. Embora, dispondo
dos produtos para vender Já, como fazêlo, se não dispunham de navios? O
Congresso a que V. Ex.ª se refere, pelo
seu discurso, deve ser de grande
amplitude, e terá, assim, profunda
ressonância no espírito das autoridades,
que se baterão também por êsse ponto,
Indiscutivelmente, o transporte rodoviário
– o mais comum no Brasil, sendo o mais
fácil e o mais caro. Certa vez, Assis
Chateaubriand – não sei se o nobre
Senador Aloysio de Carvalho se recorda
do fato – fêz um discurso exclusivamente
sôbre isso, esta matéria, dizendo: "Vamos
esquecer as estradas, vamos aparelhar
os
portos,
vamos
aparelhar
as
companhias de navegação, pois o
transporte sôbre a água é considerado o
mais econômico, o mais interessante,
especialmente num País como o Brasil,
que é muito grande".
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O aparte que ora dou a V. Ex.ª é pelo
desejo de que êsse congresso é pelo
desejo de que êssa Congresso tenha
grande êxito e que êsse êxito seja não
sòmente na parte rodoviária como também
na de transporte marítimo. O govêrno já
deve
estar
tomando
providências,
naturalmente, porém sei que a Paraíba
lutou com grandes dificuldades para
conseguir transporte de mercadorias de
João Pessoa para o extremo norte do
Brasil.
O SR. GUIDO MONDIN: – Creia V.
Ex.ª que a repercussão do conclave em
Pôrto Alegre será realmente grande.
Estou plenamente satisfeito ao
concluir, apercebendo-me de que o
tema rodoviário interessa a todos,
empolga o Brasil inteiro, particularmente
quando se trata de uma estrada de tal
importância que, necessitando agora de
um trabalho que envolverá 764
quilômetros, visa atingir a sua meta final
que ocorrerá ao cabo de 4.114
quilômetros, partindo práticamente, –
porque técnicamente ela parte de Osório
para o Rio Grande do Norte – de Pôrto
Alegre a Natal.
Só por isso, Sr. Presidente, e muito
por causa disso, vim à tribuna, e também
por tudo isso é que inicialmente me
preocupei em me referir à luta sustentada
destas tribunas pelos representantes do
Norte e do Nordeste em tôrno dos
problemas das suas regiões, mas quis
frisar bem como os homens do Sul, com
tenacidade, com firmeza e com calor,
pleiteam aquilo que êles entendem
necessário e conveniente para o próprio
bem do nosso País. (Muito bem! Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a Mesa, Projeto de Lei
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17,
DE 1966
Adita o art. 10 da Lei nº 1.079, de 10
de abril de 1950.
o Congresso Nacional decreta:
Artigo único. Acrescente-se ao artigo
10 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950, que define os crimes de
responsabilidade e regula o seu
processamento, o seguinte item:
5 – criar, desde noventa dias antes
da eleição até o término do período
sucessório, encargos ou obrigações
financeiras que, de acôrdo com as
previsões normais, não tenham cobertura
evidentemente
possível
e
apropriadamente indicada.
Justificação
Lamentàvelmente, quase constitui
generalidade a prática que o projeto
tenciona obstar. Em época eleitoral,
alguns governantes entendem, já ao fim
do mandato, poder resolver problemas
que nem sequer ousaram discutir durante
tôda a sua administração. E pior ainda,
vendo-se
repudiados
nas
suas
pretensões continuístas através de pupilo
seu, criam tais embaraços de ordem
econômico-financeira ao sucessor que,
sem remédio possível, o governante que
entra fica inteiramente tolhido. E' uma
espécie de vingança geral contra o povo
na pessoa do nôvo mandatário, de
repercussão desastrosa e, raramente,
sanável.
A Lei nº 1.079-50, buscando impedir
inúmeros abusos e punir os crimes que
catalogou, esqueceu, entretanto, a
hipótese ora apresentada. E a emenda
sugerida, se transformada em lei,
corrigirá, por certo, a falha apontada.
Sala das Sessões, 12 de maio de
1966. – Edmundo Fernandes Levi.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 1.079 – DE 10 DE ABRIL DE 1950
Define
os
crimes
de
responsabilidade e regula o respectivo
processo de julgamento.
CAPÍTULO VI
Dos crimes contra a lei orçamentária.
Art.
10.
São
crimes
de
responsabilidade
contra
a
lei
orçamentária:
1 – Não apresentar ao Congresso
Nacional a proposta do orçamento da
República dentro dos primeiros dois
meses de cada sessão legislativa;
2 – Exceder ou transportar, sem
autorização
legal,
as
verbas
do
orçamento;
3 – Realizar o estôrno de verbas;
4 – Infringir, patentemente, e de
quelquer modo, dispositivo da lei
orçamentária;
À Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Projeto que acaba de ser lido
vai à publicação e à Comissão de
Constituição e justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gana.): – Sôbre a mesa, requerimento
que vai ser lido de Sr. 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 183, DE 1966
Sr. Presidente.
Requeiro regimentalmente, ouvido o
Plenário, se designe comissão de 5
Senadores, para representarem o Senado
Federal, no Simpósio Internacional de
Turismo, a ser realizado em Pôrto Alegre,
nos dias 26 a 31 dêste mês.
Sala das Sessões, 12 de maio de
1966. – Aarão Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Requerimento que acaba de
ser Iido, nos têrmos do Regimento, será
votado no final da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, Requerimento
de Informações que vai ser lido pelo Sr.
1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 184, DE 1966
Senhor Presidente.
Venho requerer a V. Exa. nos têrmos
do Regimento Interno, sejam solicitadas
ao Ministério da Fazenda as seguintes
informações:
1) Data de 1934 a lotação da carreira
de Agente Fiscal de Rendas In-ternas?
2)
Com
a
atualização
das
promoções, restará apenas 1 (um) Agente
Fiscal de Rendas Internas na 3ª
Categoria?
3) A despeito dos 836 cargos, há
menos de 500 Agentes Fiscais de Rendas
Internas
no
efetivo
exercício
da
fiscalização externa?
4) Tendo em vista estudos da
Fundação Getúlio Vargas que publicou
documento afirmando que além de
deficiente em número de fiscais, a atual
distribuição é ilógica e estimando em 867
o número de fiscais necessários só para o
Estado de São Paulo, quais as
providências tomadas para atender as
deficiências apontadas? Ou aqueles
estudos são falhos em suas conclusões?
5) Têm sido deslocados fiscais de
outros Estados para socorrer as
deficiências em São Paulo e na
Guanabara? Quantos fiscais estão
deslocados atualmente?
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6) Que providências foram tomadas
para suprir a falta dêsses fiscais nos
Estados de onde foram retirados?
7) Julga o órgão técnico do Ministério
da Fazenda que o desenvolvimento do
País nos três últimos decênios não
justifica o aumento do quadro de Agente
Fiscal de Rendas Internas?
8) Quais as razões técnicas que têm
levado o Ministério da Fazenda a manter o
quadro de Agente Fiscal de Rendas
Internas em número bem inferior aos de
Agente Fiscal de Impôsto Aduaneiro e
Agente Fiscal do Impôsto de Renda?
9) Já providenciou o órgão técnico
medidas de sua alçada para aliviar a
insuficiência de Agente Fiscal de Rendas
Internas, que, segundo tudo indica, é
notória?
10) Na hipótese afirmativa, anexar
ao presente requerimento cópia das
medidas propostas.
Sala das Sessões, 12 de maio de
1966. – Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gaba): – O requerimento vai à publicação
e, em seguida, será despachado pela
Presidência. (Pausa)
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
José Guiomard
Cattete Pinheiro
Eugênio Barros
Sebastião Archer
José Cândido
Wilson Gonçalves
Dinarte Mariz
Manoel Vilaça
Ruy Carneiro
Barros Carvalho
José Leite
Gouveia Vieira
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Milton Campos
Lino de Mattos
Pedro Ludovico – (17)

OS

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Estão presentes 37 Srs.
Senadores.
Passa-se á:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único do Projeto
de Lei da Câmara número 238, de 1965
(nº 2.259-C-60 na Casa de origem), que
institui o Código Nacional do Trânsito (em
regime de urgência, nos têrmos do art.
326, nº 5-b, do Regimento Interno), tendo
Pareceres sob números 1.375, 1.376, de
1965, 260, 261, e 308 de 1966 das
Comissões:
– de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas, favorável, com as
emendas que oferece, de números 1 a
27-CT);
– de Relações Exteriores, favorável,
com as emendas números 1 e 2-CRE;
– de Finanças:
1º pronunciamento – favorável;
2º pronunciamento – oferecendo
substitutivo;
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade do substitutivo da
Comissão de Finanças.
Na sessão anterior foi aprovado o
substitutivo da Comissão de Finanças.
Verifica-se, porém, falta de número,
segundo a chamada então procedia, a
requerimento do Senador Lino de Mattos.
Deverá, portanto, ser renovada a
votação ilegível substitutivo, ressalvados
as emendas de plenário.
Em votação o Substitutivo.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está aprovado
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E' o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETA DE LEI
DA CÂMARA Nº 238, DE 1965
(Nº 2.259-C-60, na Casa de origem)
Institui
Trânsito.

o

Código

Nacional

de

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Êste Código regerá o trânsito
de qualquer natureza nas vias terrestres.
Art. 2º A legislação estadual, em
consideração às peculiaridades locais,
poderão adotar normas complementares
ou supletivas à legislação federal.
Art. 3º Ninguém poderá transitar com
o veículo, na via terrestre, sem estar
habilitado na forma da lei.
Art. 4c São vias terrestres todos os
logradouros de domínio público abertos
ao trânsito de veículos, pedestres e
animais.
§ 1c As vias terrestres classificam-se
pelas seguintes categorias:
I
–
Via
expressa:
aquela
caracterizada por bloqueio que permita
trânsito veloz, sem intercessões e com
acesso através de trevos ou obras
adequadas;
II – Via de Trânsito Rápido: aquela
caracterizaria por semibloqueio que
permita
trânsito
veloz
e
cujas
intercessões sejam convenientemente
sinalizadas;
III – Via Preferencial: aquela que,
devidamente
sinalizada,
permita
prioridade de trânsito aos veículos que
nela transitem;
IV – Via Secundária tôda via não
incluída nas três categorias acima.
§ 2º Para os efeitos dêste Código
são consideradas vias terrestres as praias
abertas ao trânsito.
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO TRÂNSITO
Art. .5º Compõem a Administração
do Trânsito, como integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito:
a) o Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN),
órgão
normativo
e
coordenador;
b) os Conselhos Estaduais de
Trânsito (CETRAN), órgãos normativos;
c) os Conselhos Territoriais de
Trânsito
(CONTETRAN),
órgãos
normativos;
d) os Conselhos Municipais de
Trânsito
(COMUTRAN),
órgãos
normativos;
e) os Departamentos de Trânsito e
as Circunscrições Regionais de Trânsito,
nos Estados, Territórios e Distrito Federal,
órgãos executivos;
f) os órgãos rodoviários federal e
estaduais, também executivos.
Parágrafo único. Os Conselhos de
que tratam as alíneas c e d dêste artigo
são de criação facultativa.
Art. 6º O Conselho Nacional de
Trânsito, com sede no Distrito Federal,
subordinado diretamente ao Ministro da
Justiça e Negócios Interiores, e o órgão
normativo superior, coordenador da política
e do Sistema Nacional de Trânsito, e
compõe-se dos seguintes membros:
a) um Presidente, de livre escolha do
Presidente da República;
b) um representante do Ministério
das Relações Exteriores;
c)
um
representante
do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem;
d) um representante do Estado Maior
do Exército;
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e)
um
representante
do
Departamento Federal de Segurança
Pública, com experiência em assuntos de
Trânsito;
j) um representante da Prefeitura do
Distrito Federal, com experiência em
assuntos de trânsito;
g) um representante da Federação
Nacional de Condutores Autônomos de
Veículos Rodoviários;
h) um representante do Touring Club
do Brasil;
i) um representante do Automóvel
Club do Brasil;
j) um representante da Confederação
Brasileira de Automobilismo;
k)
um
representante
da
Confederação Nacional de Transportes
Terrestres (categoria das Emprêsas de
Transportes Rodoviários).
§ 1º Os representantes das
entidades referidas nas alíneas g a k
dêste artigo serão escolhidos pelo
Presidente da República dentre três (3)
nomes por elas indicados.
§ 2º Sòmente poderão ser nomeados
para o Conselho pessoas com residência
permanente no Distrito Federal.
§ 3º Será de dois (2) anos o mandato
dos membros do Conselho, permitida a
recondução.
Art. 7º Compete ao CONTRAN, além
do disposto em outros artigos dêste
Código:
I – sugerir modificações à legislação
sôbre trânsito;
II – zelar pela unidade do Sistema
Nacional de Trânsito e pela observância
da respectiva legislação;
III – resolver sôbre consultas dos
Conselhos de Trânsito dos Estado e
Territórios,
de
autoridades
e
de
particulares relativas á aplicação da
legislação de trânsito;
IV – conhecer e julgar dos recursos
contra ilegíveis dos Conselhos de
Trânsito dos Estados e Territórios;
V – elaborar normas-padrão e zelar
pela sua execução;
VI – coordenar as atividades dos
Conselhos de Trânsito dos Estados e
Territórios;
VII – organizar a estatística geral do
trânsito especialmente dos acidentes e
infrações, remetendo-a anualmente, ao
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;
VIII – colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsas de serviços públicos e
particulares em benefício da regularidade
do transito;
IX – estudar e propor medidas
legislativas, administrativas e técnicas
que se relacionem com a exploração dos
serviços de transporte terrestre, relação
de condutores de veículos e segurança
do trânsito em geral;
X – resolver ou opinar sôbre
assuntos
pertinentes
ao
trânsito
interestadual e internacional;
XI – promover e coordenar
campanhas educativas de trânsito;
XIII – promover a realização
periódica de reunião e congressos
nacionais de trânsitos, bem como propor
ao Govêrno a constituição de delegações
oficiais, que devam participar de reuniões
internacionais;
XII – fixar os volumes e freqüências
máximas de sons ou ruídos admitidos
para buzinas, aparelhos de alarme e
motores de veículos;
XII – fixar os volumes e freqüências
máximas de sons ou ruídas admitidos
para buzinas, aparelhos de alarme e
motores de veículos;
XIV – disciplinar o processo de
arrecadação de multas nos casos do art.
103, § 3º:
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XV – fixar os valôres das multas
previstas neste Código;
XVI – estabelecer multas para
pedestres e veículos de propulsão
humana ou tração animal (art. 105 e
parágrafos);
XVII – editar normas para a
instalação e funcionamento das
Escolas de Aprendizagem;
XVIII – fixar normas para a
realização
de
provas
de
automobilismo;
XIX – determinar o uso de
aparelhos que diminuam ou impeçam
a poluição do ar;
XX – resolver sôbre os casos
omissos da legislação de trânsito.
Art. 8º Das Decisões do Conselho
Nacional de Trânsito caberá recurso
para o Ministro da Justiça e Negócios
Interiores.
Parágrafo único. O recurso será
interposto perante o CONTRAN, no
prazo de trinta (30) dias, contados da
publicação da decisão no órgão
oficial, ou da sua ciência pelo
interessado, de qualquer modo.
Art. 9º As decisões do Ministro da
Justiça e Negócios Interiores são
irrecorríveis.
Art. 10. Em cada Estado, haverá
um Conselho Estadual de Trânsito,
composto
de
oito
membros,
nomeados
pelo
Governador,
a
saber;
a) um Presidente, de livre
escolha do Governador;
b) um representante do órgão
rodoviário estadual;
c) um representante da Prefeitura
da Capital do Estado;
d) Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito;
e) um Oficial do Exército com
curso de Estado-Maior;
f)
um
representante
dos
motoristas profissionais, indicado pela
entidade de classe;
g)
um
representante
da
Federação
Estadual
de
Automobilismo;
h) um representante do Touring
Club do Brasil.
§ 1º As atribuições do Conselho
Estadual serão exercidas, no Distrito
Federal, pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
§ 2º Os Territórios poderão criar
os seus Conselhos Territoriais de
Transito
(CONTETRAN),
com
composição e atribuições iguais às
dos Conselhos Estaduais, atendidas
as
suas
peculiaridades
de
administração.
§
3º
Aos
municípios
cuja
população fôr superior a 200.00
habitantes, é facultada a criação
de um Conselho Municipal de
Trânsito (COMUTRAN). ouvido o
CONTRAN,
e
com
a
seguinte
composição:
a) um Presidente, de livre
escolha do Prefeito;
b)
um
representante
da
repartição de trânsito local;
c) um representante do órgão
rodoviário municipal;
d) um representante da entidade
máxima de transportes terrestres
(patronal);
e)
um
representante
dos
motoristas profissionais, indicado pela
entidade de classe (Sindicato);
f) um representante da entidade
máxima
de
automobilismo
no
município;
g) um urbanista, de livre acolha
do Prefeito.
§ 4º Os Conselhos Municipais terão,
na esfera de sua jurisdição, atribuí-

ções iguais as dos Conselhos
Estaduais de Trânsito.
§ 5º As nomeações dos membros
dos Conselhos de Trânsito, nos
Estados, nos Territórios e Municípios
serão
feitas
pelos
respectivos
Chefes do Executivo, observado,
adequadamente, o disposto nos §§ 1º,
2º e 3º do artigos 6º dêste Código.
Art. 11. Compete ao CETRAN,
especialmente:
I – zelar pelo cumprimento da
legislação de transito;
II – resolver ou encaminhar ao
CONTRAN consultas de autoridades e
de particulares,
relativamente
à
aplicação da legislação de trânsito;
III – colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsas particulares relacionadas
com o trânsito;
IV – propor medidas para o
aperfeiçoamento da legislação de
trânsito;
V – promover e coordenar
campanhas educativas de trânsito;
VI – organizar a estatística geral
do
trânsito,
especialmente
dos
acidentes e infrações, nos moldes
adotados pelo CONTRAN, ao qual a
remetera anualmente;
VII – opinar sôbre questões
de
trânsito
submetidas
à
sua
apreciação.
Art. 12. Das resoluções dos
CETRAN caberá recurso, dentro do
prazo de trinta (30) dias, ao
CONTRAN, que lhe poderá dar efeito
suspensivo.
Art. 13. Os Departamentos de
Trânsito deverão dispor dos seguintes
serviços, dentre outros:
a) de engenharia de trânsito;
b) médico e psicotécnico;
c) de registro de veículos;
d) de habilitação de condutores;
e) de fiscalização e policiamento;
f) de segurança e prevenção de
acidentes;
g) de supervisão e contrôle de
aprendizagem para condutores;
h) de campanhas educativas de
transito;
i)
de
contrôle
e
análise
estatística.
Art. 14. Além de outras que lhe
confira o poder competente, são
atribuições do Departamento de
Trânsito,
no
âmbito
de
sua
jurisdição:
a) cumprir e fazer cumprir a
legislação de trânsito, aplicando as
penas previstas neste Código;
b) emitir Certificado de Registro
de Veículos e Carteira Nacional de
Habilitação, nos têrmos dêste Código
e de seu Regulamento;
c)
expedir
a
Permissão
Internacional
para
Conduzir,
o
Certificado
Internacional
de
Circulação
e
a
Caderneta
de
Passagem
nas
Alfândegas
(art.
26);
d)
comunicar
ao
Conselho
Nacional de Trânsito e aos demais
Departamentos
de
Trânsito
a
cassação
de
documentos,
de
habilitação, e prestar-lhes outros
informes capazes de impedir que os
proibidos de conduzir veículo em sua
jurisdição venham a fazê-lo em
outras.
Art. 15. Os estados, os Territórios
e o Distrito Federal poderão criar
Circunscrições Regionais de Trânsito,
com
as
atribuições
a
elas
reconhecidas por êste Código e as
que lhe deferirem os respectivos atos
criadores,
que
também
lhes
delimitarão a jurisdição.
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Parágrafo único. As Circunscrições
Regionais
de
Trânsito
contarão,
obrigatòriamente, com os serviços de que
trata o art. 13, alíneas b, d, e, f e
g.
CAPÍTULO III
DAS REGRAS GERAIS PARA A
CIRCULAÇÃO
Art. 16. O trânsito de veículos nas
vias terrestres abertas à circulação
pública obedecerá as seguintes regras
gerais;
I – A circulação far-se-á sempre pelo
lado direito da via, admitindo-se as
exceções devidamente justificadas e
sinalizadas;
II – a ultrapassagem de outro veículo
em movimento deverá fazer-se pela
esquerda, precedida de sinal, retomando
o condutor, em seguida, sua posição
correta na via, após nôvo sinal;
III – Todo veículo, para entrar numa
esquina a esquerda, terá ele de atingir,
primeiramente, a zona central do
cruzamento, exceto quando ambas as
vias tiverem sentido único de trânsito;
IV – No caso de conversão à
esquerda, quando a via tiver duas mãos
de direção, terá preferência de passagem
o veículo que vier em sentido contrário,
mantendo a sua mão de direção;
V
–
Quando
dois
veículos,
transitando por vias terrestres diferentes,
não sinalizadas, se encontrarem no
cruzamento delas, terá preferência de
passagem aquêle que vier da direita do
outro, exceto quando:
a) uma, das vias terrestres fôr em
sensível aclive ou declive, caso em que
terá, preferência de passagem o veículo
que nela transitar;
b) ambas as vias terrestres forem em
sensível aclive ou declive, caso em que
terá, preferência de passagem o veículo
que transitar pelo aclive.
VI – Quando uma pista de rolamento
comportar várias faixas de trânsito com
igual mão de direção, ficarão as da
esquerda destinadas a ultrapassagem e
ao deslocamento dos veículos de maior
velocidade, devendo o veículo mais lento
ocupar, obrigatòriamente, a faixa de
trânsito do lado direito.
VII – Os veículos que transportarem
passageiros terão prioridade de trânsito
sôbre os de carga, respeitadas, as
demais regras de circulação.
VIII – Os veículos precedidos de
batedores terão prioridade no trânsito,
respeitadas as demais regras de
circulação.
IX – Os veículos destinados a
socorros de incêndio, as ambulâncias e
os da Polícia, além da prioridade de
trânsito, gozam de livre circulação e
estacionamento, quando devidamente
identificados por dispositivos de alarma
sonoro e de luz vermelha intermitente.
Art. 17. De acôrdo com as
conveniências locais, a autoridade de
trânsito poderá:
I – instituir sentido único de trânsito
em determinadas vias públicas ou em
parte delas;
II – proibir a circulação de veículos,
bem como a passagem ou trânsito de
animais em determinadas vias;
III – estabelecer
limites
de
velocidades e de pêso por eixo para cada
via terrestre;
IV – proibir conversões esquerda ou
direita, e de retôrno;
V – organizar áreas especiais de
estacionamento em logradouros públicos;
VI – determinar restrições de
uso nas vias terrestres ou de parte
delas.
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mediante fixação de horários e períodos
destinados ao estacionamento, embarque ou
desembarque de passageiros, carga, ou
descarga;
VII – permitir o estacionamento e a
parada de veículos nos viadutos e outras
obras de arte, respeitadas as limitações
técnicas;
VIII
–
permitir
estacionamentos
especiais devidamente justificados.
Art. 18. Nenhum veículo poderá transitar
com carga superior à tonelagem fixada pelo
fabricante.
Parágrafo único. O Regulamento dêste
Código estabelecerá os limites de carga.
Art. 19. A regulamentação do uso de
estradas caberá à autoridade com jurisdição
sôbre essas vias, e restringir-se-á às
respectivas faixas de domínio, respeitadas as
disposições a êste Código e seu
Regulamento.
Parágrafo único. A estrada considera-se
via preferencial em relação a qualquer outra
via pública.
Art. 20. Nas vias em que o
estacionamento fôr proibido, a parada de
veículos limitar-se-á no tempo indispensável
ao
embarque
e
desembarque
de
passageiros, devendo fazer-se sem que
interrompa ou perturbe o trânsito.
Parágrafo único. A parada para carga
ou descarga, nas vias de que trata êste
artigo, obedecerá ao regulamento local.
Art. 21. As provas desportivas, inclusive
seus ensaios, só poderão realizar-se em vias
públicas mediante prévia licença da
autoridade de trânsito.
§ 1º A realização de provas desportivas,
de acôrdo com êste artigo, será precedida de
caução ou fiança, e contrato de seguro em
favor, de terceiros, contra riscos e acidentes,
em valores prèviamente arbitrados pela
autoridade competente.
§ 2º A realização de provas ou
competições
automobilísticas
e
os
respectivos
ensaios
dependerão
de
autorização expressa da Confederação
Brasileira de Automobilismo ou de entidade
estadual a ela filiada.
§ 3º As despesas relativas às provas e
ensaios referidos neste artigo incumbirão às
entidades que os promoverem.
CAPÍTULO IV
DA CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL
DE VEÍCULOS
Art. 32. A circulação de veículos
licenciados em outro país obedecerá, às
normas estabelecidas em atos internacionais
assinados ou ratificados pelo Brasil e aos
dispositivos dêste Código, de leis e
regulamentos federais.
Art. 23. O ingresso em território nacional
de veículo automotor licenciado em outro
país, de propriedade de cidadão residente no
exterior, bem; como a saída para fins de
turismo e retôrno de veículo licenciado no
Brasil, far-se-á mediante a apresentação do
Certificado Internacional de Circulação,
Caderneta de Passagem nas Alfândegas e
Permissão Internacional de Conduzir.
§ 1º O veículo automotor introduzido e
no território nacional por estrangeiro que nêle
não tenha permanência definitiva, não poderá
executar serviço a frete, nem, a qualquer
título, ser alienado ou ter cedido o seu uso.
§ 2º Aos veículos licenciados em países
do continente americano, serão concedidas
condições especiais de acesso e circulação
temporária no território nacional, na forma a
ser estabelecida pelo Conselho Nacional de
Trânsito, de acôrdo com os Ministérios da
Fazenda e Relações Exteriores.
Art. 24. Compete aos Consulados
Brasileiros no exterior examinar e vi-

sar
a
documentação
dos
veículos
automotores em geral, expedindo aos
interessados
guia,
intransferível,
para
apresentação às autoridades regionais do
Departamento Federal de Segurança Pública
ao ingressarem, circularem ou saírem do
território nacional.
Art. 25. As Confederações Desportivas
poderão
ser
autorizadas
a
realizar
entendimentos
junto
às
autoridades
alfandegárias, visando a facilitar a entrada e
a saída do material a ser utilizado pelas
delegações que participem de competições
internacionais.
Art. 26. Compete aos Departamentos de
Trânsito e às Circunscrições o Regionais de
Trânsito a expedição da Permissão
Internacional para Conduzir, Certificado
Internacional de Circulação e Caderneta de
Passagem nas Alfândegas, sendo que nos
locais onde não existirem os referidos
órgãos, o Conselho Nacional de Trânsito
poderá atribuir aquela competência à
Confederação Brasileira de Automobilismo,
ao Touring Club do Brasil ou a outra entidade
idônea.
Parágrafo único. Os documentos a que
se refere êste artigo terão validade por um (1)
ano, e os emolumentos correspondentes
serão fixados por decreto do Poder
Executivo, mediante proposta do Conselho
Nacional de Trânsito.

minosidade que perturbe sua identificação ou
visibilidade.
Parágrafo único. A disposição das côres
nos sinais luminosos deverá ser uniforme.
Art. 34. Fica adotada a Convenção
Relativa a um Sistema Uniforme de
Sinalização de Trânsito, segundo a Sexta
Sessão da Comissão de Transporte e
Comunicações da ONU, em junho de
1952.
Parágrafo único. O Conselho Nacional
de Trânsito poderá instituir sinalização
complementar à aprovada pela Convenção
referida neste artigo, ou que atenda a
qualquer alteração nela introduzida.
Art. 35. Os sinais de trânsito serão:
a) inscritos em placas;
b) pintados, demarcados ou apostos no
leito da via pública;
c) luminosos;
d) sonoros;
e) por gestos do agente da autoridade
ou de condutor.
Art. 36. Na falta, insuficiência ou
incorreta colocação de sinalização, não se
aplicarão sanções pela inobservância dos
deveres e proibições estipulados neste
Código e seu Regulamento, para cuja
observância seja indispensável a sinalização.
Art. 37. Respeitadas as respectivas
jurisdições, compete aos órgãos executivos
de trânsito a sinalização das vias terrestres.

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

DOS SINAIS DE TRÂNSITO

DOS VEÍCULOS

Art. 27. Ao longo das vias terrestres,
haverá, sempre que necessário, sinais de
trânsito destinados a condutores e pedestres.
§ 1º E' proibido afixar sôbre os sinais de
trânsito ou junto a êles quaisquer legendas
ou símbolos que não se relacionem com as
respectivas finalidades.
§ 2º E' vedado o emprêgo, ao longo das
vias terrestres, de luzes e inscrições que
gerem confusão com os sinais de trânsito.
§ 3º Nas estradas, não será permitida a
utilização de qualquer forma de publicidade
que possa distrair a atenção dos condutores
de veículos ou prejudicar a segurança do
trânsito.
Art. 28. Todo sinal de trânsito deverá
colocar-se em posição que o torne
perfeitamente visível ou legível de dia e à
noite, em distâncias compatíveis com a
segurança.
Art. 29. Os pontos de travessia de vias
terrestres, destinados a pedestres, deverão
ser sinalizados por meio de faixas pintadas
ou demarcadas no leito dessas vias.
Art. 30. As portas de entrada e as de
saída de veículos em estabelecimentos
destinados a oficina, depósito ou guarda de
automóveis, deverão ser devidamente
sinalizadas.
Art. 31. Qualquer obstáculo à livre
circulação e à segurança de veículos e
pedestres, tanto no leito da via terrestre,
como nas calçadas, deve ser imediata e
devidamente sinalizado.
§ 1º E' responsável pela sinalização
exigida neste artigo a entidade que executar
a obra ou com jurisdição sôbre a via pública.
§ 2º Tôda e qualquer obra a ser
executada na via terrestre, desde que possa
perturbar, ou interromper o livre trânsito ou
oferecer perigo à segurança de veículos e
pedestres, não poderá ser iniciada sem
entendimento prévio coma autoridade de
trânsito.
Art. 32. Nenhuma estrada pavimentada
poderá ser entregue ao trânsito, enquanto
não estiver devidamente sinalizada.
Art. 33. Os sinais de trânsito,
luminosos ou não, deverão ser protegidos
contra
qualquer
obstáculo
ou
Iu-

Art. 38. O Regulamento dêste Código
classificará os veículos quanto ao sistema de
tração, finalidade, categoria, dimensões,
pêso, equipamento é outras características.
Art. 39. Só poderá transitar pelas vias
terrestres o veículo cujos pêso e dimensões
atenderem aos limites estabelecidos pela
autoridade competente.
Art. 40. Nenhum veículo poderá ser
licenciado ou registrado, nem poderá transitar
em via terrestre, sem que ofereça completa
segurança e esteja devidamente equipado,
nos têrmos dêste Código e ao seu
Regulamento.
§ 1º Além da vistoria que será feita por
ocasião do licenciamento, poderão ser
exigidas outras, a critério da autoridade de
trânsito.
§ 2º São equipamentos obrigatórios dos
veículos automotores:
a) pára-choques dianteiro e traseiro;
b) protetores para as rodas traseiras
dos caminhões;
c) espelhos retrovisores;
d) limpadores de pára-brisa;
e) pala interna de proteção contra o sol,
para motorista;
f) faroletes e faróis dianteiros de luz
branca, amarela ou âmbar;
g) lanternas de luz vermelha na parte
traseira;
h) velocímetro;
i) buzina;
j) dispositivo de sinalização noturna, de
emergência, independente do circuito elétrico
do veículo;
k) extintor de incêndio;
l) silenciador dos ruídos de explosão do
motor;
m) freios de estacionamento e de pé,
com comandos independentes;
n) luz para o sinal de "pare", inclusive
para reboques, carretas e similares;
o) iluminação da placa traseira;
p) indicadores luminosos de mudança
de direção, à frente e atrás, inclusive para
reboques, carretas e similares;
q) cintos de segurança para a árvore de
transmissão de veículo de transporte coletivo
e de carga;
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r) pneus que ofereçam condições
mínimas de segurança;
s) registradores de velocidades, nos
veículos destinados ao transporte de
escolares.
§ 3º O equipamento de motocicletas,
motonetas, ciclomotores, moto-furgões,
tratores, microtratores, cavalos-mecânicos,
reboques, carretas e seus similares, além
dos veículos mencionados no art. 65, será
estipulado pelo Regulamento dêste Código.
§ 4º Os veículos de propulsão humana
ou tração animal deverão ser dotados dos
seguintes equipamentos:
a) freios;
b) luz branca dianteira e luz vermelha
traseira ou catadióptricos nas mesmas
côres.
§ 5º O Regulamento dêste Código
poderá acrescentar os equipamentos
obrigatórios previstos nos §§ 2º e 4º dêste
artigo.
§ 6º Nas estradas, o cano de
escapamento dos caminhões movidos a
óleo Diesel deverá ser colocado com saída
pare, cima.
Art. 41. Os veículos serão identificados
por meio de placas, obedecidos os modelos
e
especificações
instituídos
pelo
Regulamento dêste Código.
§ 1º Além da placa normal para
licenciamento, que será lacrada ao veículo,
nos têrmos do § 2º do art. 61, haverá placas
de "Experiência" e de Fabricante", cujo uso
e expedição serão disciplinados pelo
Regulamento dêste Código.
§ 2º A exigência dêste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art.
42.
Todos
os
veículos
automotores deverão registrar-se pelo seu
número de identificação, assim considerado
o do chassis ou aquêle que houver sido
gravado pelo fabricante na parte menos
perecível do veículo.
§ 1º E' vedada qualquer modificação
nas características do veículo sem prévia
autorização da autoridade competente.
§ 2º. O veículo cujo número de
identificação houver sido regravado sem
autorização da repartição competente
sòmente poderá licenciar-se mediante
prévia justificação da propriedade.
Art. 43. Para circularem nas vias
terrestres, os veículos de corrida ficam
sujeitos às disposições dêste Código e seu
Regulamento.
Art. 44. Os veículos de aluguel,
destinados ao transporte individual de
passageiros, ficarão subordinados ao
regulamento baixado pela autoridade
local.
§ 1º Nos Municípios cuja população fôr
superior e cem mil (100.000) habitantes, os
veículos de que trata, êste artigo adotarão,
exclusivamente, o taxímetro, como forma de
cobrança de serviço prestado.
§ 2º Nos Municípios de população
inferior a cem mil (100.000) habitantes, a
autoridade local poderá determinar o uso de
taxímetro pelos veículos referidos neste
artigo.
§ 3º Nas localidades em que não seja
obrigatório o uso de taxímetro, a
autoridade competente fixará as tarifas
por hora ou corrida, e obrigará, sejam
os veículos dotados das respectivas
tabelas.
§ 4º No cálculo das tarifas dos
veículos a que se refere êste artigo,
considerar-se-ão os custos da operação,
manutenção, remuneração do condutor,
depreciação do veículo e o justo lucro do
capital investido, de forma, que se
assegure a estabilidade financeira do
serviço.
§ 5º A autoridade competente poderá
limitar
o
número
de
automóveis
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de aluguel, atendidas as necessidades da
população.
Art. 45. Os veículos de aluguel para
transporte coletivo dependerão de
concessão, permissão. ou autorização da
autoridade competente, que lhes fixará os
itinerários, horários e tarifas, bem como
as demais exigências para operação.
Art. 46. São competentes para
autorizar, permitir ou conceder serviços
de transporte coletivo:
a)
União,
para
as
linhas
interestaduais e internacionais;
b) os Estados e Territórios, para as
linhas intermunicipais;
c) o Distrito Federal e os Municípios,
para as linhas locais.
Parágrafo único. Entende-se por
linha interestadual aquela cujo itinerário
transponha a divisa do Estado, Território
ou Distrito Federal.
Art. 47. Os veículos destinados ao
transporte de escolares, além das
vistorias
especiais
a
que
serão
submetidos, deverão ser fàcilmente
identificáveis à distância, seja pelo côr,
seja por inscrições, e obedecerão às
características especiais determinadas
pelo Regulamento dêste Código.
Parágrafo
único.
Os
veículos
destinados à aprendizagem sujeitam-se
ao disposto neste artigo.
Art. 48. E' proibido o uso, nos
veículos, de emblemas, escudos ou
distintivos com as côres da Bandeira
Nacional, salvo, ùnicamente, nos de
representação dos Presidentes da
República, do Senado, da Câmara dos
Deputados e do Supremo Tribunal
Federal.
Art. 49. Junto aos bordos das placas
de identificação dos, veículos, não
poderão ser colocados emblemas,
escudos ou distintivos.
Art. 50. O uso de emblemas,
escudos ou distintivos só será permitido,
para
efeito
de
identificação
e
caracterização, em veículos particulares
ou oficiais, quando colocados no interior
destes ou pintados na parte externa de
sua carroçaria.
Art. 51. Para transporte de cargas,
indivisíveis, que excedam as dimensões e
peso permitidos, o veículo sol poderá
circular
mediante
permissão
da
autoridade competente.
Art. 52. Não será permitido, nas vias
terrestres, desde que possa danificá-las,
o trânsito de veículos cujos giros
metálicos tenham botões, tacos, rebordos
ou saliências.
Parágrafo único. A exigência dêste
artigo não se aplica às viaturas militares.
CAPÍTULO VII
DO REGISTRO DOS VEÍCULOS
Art. 53. Nenhum veículo automotor
poderá circular nas vias terrestres do País
sem o respectivo Certificado de Registro,
expedido de conformidade com êste
Código e seu Regulamento.
§ 1º O Certificado de Registro deverá
contar características e condições de
invulnerabilidade à falsificação e à
adulteração.
§ 2º O disposto neste artigo não se
aplica às viaturas militares.I
Art. 54. Todo ato translativo da
propriedade de veículo automotor será
comunicado à repartição de trânsito
expedidora do Certificado de Registro.
Art. 55. O Certificado de Registro de
veículo automotor importado só poderá
ser expedido pela repartição de trânsito
das Capitais dos Estados e a aos
Territórios, do Distrito Federal, ou pelas
Circunscrições de Trânsito.
Art. 56. E' criado, com sede no
Distrito Federal e subordinado ao
Conselho Nacional de Trânsito, o Registro
Nacional de Veículos Automotores
(RENAVAM), com a finalidade de
centralizar o contrôle dos veículos
automotores no País e dos Certificados
de Registro.
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Art. 57. AO RENAVAM, serão
obrigatòriamente
remetidas
as
seguintes vias de todos os Certificados
de Registro expedidos no país, e
comunicadas;
a) a entrada, no território nacional,
de qualquer veículo, ou a sua saída,
pelos postos alfandegários;
b)
qualquer
alteração
na
propriedade dos veículos;
c) a baixa de veículo.
Parágrafo
único.
Os
Departamentos
de
Trânsito
providenciarão a fim de que, no prazo
máximo de quinze (15) dias, contados
da expedição dos Certificados de
Registro, a sua segunda via seja
recebida pelo RENAVAM.
CAPÍTULO VIII
DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
Art. 58. Os veículos automotores,
de propulsão humana ou tração animal,
reboques, carretas e similares, em
circulação nas vias terrestres do País
estão sujeitos a licenciamento no
município de domicílio ou residência de
seus proprietários.
§ 1º Em caso de transferência de
domicílio ou residência, é válida,
durante o exercício, a licença de
origem.
§ 2º Quando um veículo vier a ser
licenciado em outro Estado, suas
placas
primitivas
deverão
ser
inutilizadas,
dando-se
ciência
à
repartição de trânsito do Estado de
origem.
§ 3º O disposto neste artigo não
se aplica às viaturas militares.
Art. 59. Os veículos novos, no
trajeto entre as respectivas fábricas e
os municípios de destino, ficam isentos
de licenciamento.
Art. 60. As licenças a que estão
sujeitos os veículos mencionados no
artigo 58 serão expedidas pela
repartição
competente,
após
o
pagamento dos impostos e taxas
devidos, e mediante a apresentação
dos documentos exigíveis, entre êles o
Certificado de Registro.
Art. 61. Satisfeitas as exigências
do artigo anterior, para o fim de
identificação,
os
veículos
serão
emplacados.
§ 1º As planas de identificação
terão suas características definidas no
Regulamento deste Código.
§ 2º A placa traseira deverá ser
lacrada à estrutura do veículo e sôbre
ela
será
fixada
uma
plaqueta
destacável, substituível em cada
exercício, que conterá o número da
placa repetido, o prefixo da respectiva
unidade federativa e a indicação do
ano de licenciamento.
§ 3º A plaqueta de que trata o
parágrafo anterior será definida no
Regulamento dêste Código e variará
de côr de ano para ano, de
conformidade com resolução a ser
baixada pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
§ 4º Os veículos de propriedade
de União, dos Estudos; dos Municípios,
e dos Territórios e do Distrito Federal
terão, ainda, nas plaquetas, os
prefixos: SPF, SPE, SPM, SPT e PDF,
respectivamente.
5º Sòmente os veículos de
representação pessoal dos Presidentes
da República, do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e do Supremo
Tribunal Federal portarão placas com
as côres da Bandeira Nacional.
§ 6º Os veículos das Fôrças
Armadas, quando pintados com as
suas côres privativas terão, em tinta
branca e ponto visível, o número e
símbolo do seu registro na organização
militar competente.
§ 7º Nenhum veículo de propriedade
privada será licenciado quando pintado
com as côres privativas das Fôr-

ças
Armadas,
Auxiliares
ou
ambulâncias.
Art. 62. O Conselho Nacional de
Trânsito, de acôrdo com o Ministério das
Relações Exteriores, estabelecera os
modelos e disciplinará o uso de placas
para veículos dos membros do corpo
diplomático de países estrangeires,
repartições consulares e missões
internacionais
oficialmente
credenciadas,
importados
de
conformidade com os princípios fixados
em protocolos internacionais.
Art. 63. Independe da satisfação de
tributos
ou
emolumentos
o
licenciamento:
a) dos veículos de propriedade dos
Governos da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, como de suas autarquias;
b) dos veículos de propriedade da
repartições estrangeiras acreditadas
junto ao Governo brasileiro, nos têrmos
da legislação vigente e dos atos
internacionais assinados ou ratificados
pelo Brasil.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não exime os veículos do
Certificado de Registro, das vistorias de
trânsito e do emplacamento, exceção
feita aos tratores e seus similares de
utilização exclusivamente agrícola.
Art. 64. Os veículos a frete estão
isentos de tributos no Município em cujo
território transitarem, desde que não
exerçam o transporte remunerado
local.
Parágrafo
único.
Serão
considerados em trânsito os veículos a
frete, que, explorando o comércio de
transporte entre pontos determinados,
recebam ou deixem passageiros ou
mercadorias
nas
localidades
intermediárias.
Art.
65.
Tôda
aparelhagem
automotora, destinada à execução de
trabalhos agrícolas ou de construção,
para transitar em via terrestre, sujeitarse-á a licenciamento especial na
repartição competente.
CAPÍTULO IX
DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
Art. 66. Nenhum veículo poderá
transitar nas vias terrestres sem que seu
condutor esteja devidamente habilitado
ou autorizado na forma dêste Código e
seu Regulamento.
Art. 67. As categorias e classes de
condutores de veículos, bem como as
normas relativas à aprendizagem, aos
exames de habilitação e à autorização
para dirigir, serão determinadas no
Regulamento dêste Código.
§ 1º O Conselho Nacional de
Trânsito e os Conselhos dos Estados e
dos Territórios, na esfera de sua
competência,
regulamentarão
a
autorização para conduzir veículos de
propulsão humana ou de tração
animal.
§ 2º A autorização de que trata
o parágrafo anterior terá validade
local.
Art. 68. Ao candidato aprovado em
exame de habilitação para conduzir o
veículo automotor, conferir-se-á a
Carteira Nacional de Habilitação, que lhe
dará direito a dirigir veículos na sua
categoria em todo o território nacional,
independentemente da prestação de
nôvo exame, enquanto satisfazer as
exigências legais e regulamentares.
Parágrafo
único.
Quando
o
condutor transferir seu domicílio, deverá
registrar sua carteira Nacional de
Habilitação na repartição de trânsito do
local do nôvo domicílio, ou na mais
próxima dêle.
Art. 69. A Carteira Nacional de
Habilitação obedecerá a modelo único,
estabelecido pelo Regulamento dêste
Código.
Parágrafo único. Nenhum outro
documento substituirá a Carteira Na-
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cional de Habilitação para o fim de
dirigir veículos.
Art. 70. A Carteira Nacional de
Habilitação será expedida pelos
Departamentos
de
Trânsito
dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e, por delegação deles,
pelas Circunscrições Regionais de
Trânsito.
Parágrafo único. Os exames de
habilitação dos candidatos inscritos
nas Circunscrições Regionais de
Trânsito poderão realizar-se perante
comissões volantes, designadas pelos
Departamentos de Trânsito.
Art. 71. A habilitação para dirigir
veículos será apurada através de
exame que o candidato requererá à
autoridade de trânsito juntando os
seguintes documentos, além dos que
forem exigidos na regulamentação
dêste Código:
a)
prova
de
identidade
expressamente
reconhecida
na
legislação federal;
b) fôlha corrida e atestado de
bens antecedentes.
§ 1º Não será concedido exame a
candidato que não souber ler e
escrever.
§ 2º Serão dispensados das
exigências da letra "b" os candidatos
em efetivo exercício de cargo ou
função pública e os representantes de
nações estrangeiras.
§ 3º Será facultada a habilitação
como condutor de veículo ao liberado
condicional e ao condenado em gôzo
de
suspensão
condicional
da
execução de penal, salvo, quanto à
habilitação em categoria profissional,
se houver sofrido condenação por
prática de crime contra os costumes
ou o patrimônio.
§ 4º Ao condutor de veículo
automotor habilitado em outro país,
poderá ser concedida autorização
para dirigir nas vias terrestres do
território nacional.
A 7º. Serão padronizados, para
todo o país, os exames de habilitação,
atendendo à classe e categoria de
condutor, e exigidos, no mínimo, os
seguintes:
a) de sanidade física e mental, a
cargo de médicos do serviço oficial de
trânsito ou por êle credenciados;
b) escrito ou oral, sôbre leis ou
regulamentos de transito;
c) prático de direção na via
pública.
§ 1º O candidato às categorias
profissionais
deverá,
também,
demonstrar conhecimento mecânico
do veículo.
§ 2º O exame de sanidade física
e mental terá caráter eliminatório,
devendo renovar-se cada quatro
anos, exceto para as pessoas de mais
de 60 (sessenta) anos de idade,
caso em que se renovará cada dois
anos.
§ 3º As provas de direção na via
pública deverão prestar-se em veículo
com câmbio mecânico.
§ 4º Os condutores amadores
poderão também dirigir caminhões e
camionetas,
quando
de
sua
propriedade e seu uso exclusivo.
Art. 73. Aos condutores de
veículos de transporte coletivo e de
escolares, e aos de carga, quando
destinados a inflamáveis, explosivos e
material físsil, bem como aos de
veículos com capacidade de seis ou
mais toneladas, será exigido exame
psicotécnico.
§ 1º Em caso de reprovação no
exame psicotécnico, o candidato terá
direito a nôvo exame, com a presença
do médico do IAPETC.
§ 2º Os exame psicotécnicos serão
regulamentados pelo Conselho Nacional
de Trânsito, e poderão ser estendidos
a tôdas as classes de conduto-
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os, à medida que as repartições de
trânsito se aparelhem para êsse fim.
Art. 74. Para habilitar-se a dirigir
veículos mencionados no artigo anterior,
o condutor deverá ter, no mínimo, vinte e
um anos de idade e dois de exercício
efetivo da profissão.
Art. 75 Será facultado o exame de
habilitação, na classe de amador, ao
portador de defeito físico que pretenda
dirigir veículo devidamente adaptado.
§ 1º No exame de sanidade física e
mental, o candidato deverá submeter-se a
junta médica especializada, designada
pela autoridade de transito.
§ 2º Nas provas de direção na via,
pública, o candidato será examinado por
uma junta, da qual farão parte um perito
examinador, um médico do serviço oficial
de trânsito e um membro do Conselho
Estadual ou Territorial de Trânsito, ou, no
Distrito Federal, um membro do Conselho
Nacional de Trânsito.
Art. 76 O condutor condenado por
acidente a que der causa deverá ser
submetido a novos exames de sanidade e
técnico, para que possa voltar a dirigir.
Parágrafo único. Em caso de
acidente grave, o condutor nêle envolvido
poderá ser submetido aos exames
exigidos neste artigo, a Juízo da
autoridade de trânsito, que lhe poderá
apreender a carteira de habilitação até a
realização dêles.
Art.
77.
Para
participar
de
competições automobilísticas, o condutor
deverá possuir, além da Carteira Nacional
de Habilitação, documento expedido pela
entidade máxima de direção nacional do
automobilismo.
§ 1º Aos corredores do exterior,
convidados
para
participar
de
competições no território nacional, exigirse-á a Permissão Internacional de
Conduzir ou a Carteira Nacional de
Habilitação.
§ 2º Para as provas juvenis, o
Conselho Nacional de Trânsito expedirá
instruções especiais.
Art. 78. O condutor que dirigir veículo
automotor com exame de saúde vencido
terá
sua
carteira
de
habilitação
apreendida pela autoridade de trânsito ou
seus agentes, mediante recibo.
Parágrafo único. Até que se submeta
ao exame de saúde, o condutor será
considerado inabilitado e proibido de
dirigir.
Art. 79. Aos condutores de tratores,
máquinas agrícolas e dos veículos
mencionados no artigo 65, será exigido
documento de habilitação, quando
transitarem pelas vias terrestres.
§ 1º O aprendizado para a obtenção
da carteira de habilitação de que trata
este artigo poderá ser efetuado nas
escolas de mecanização agrícola, e nas
zonas de aprendizagem devidamente
autorizadas.
§ 2º Exigir-se-á dos candidatos à
obtenção do documento de que trata êste
artigo apenas o conhecimento das regras
gerais de trânsito e sinalização, além de
prova prática de direção do veículo.
§ 3º A autoridade municipal a seu
critério, poderá autorizar a condução de
tratores, máquinas agrícolas e veículos de
tração animal, nas zonas rurais da
respectiva jurisdição dispensada a
observância do disposto neste artigo.
Art. 80. Aos menores de dezoito
anos de idade, e maiores de quinze,
poderá ser concedida autorização para
dirigir, a título precário bicicletas
motorizadas, motonetas e similares
equipadas com motor até 50 cc de
cilindrada, obedecidas as seguintes
exigências:
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a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) autorização do Juiz de Menores
da jurisdição onde residir;
c) habilitação, apurada através dos
exames previstos neste Código e seu
Regulamento.
Art. 81. Poderá ser concedida
autorização para dirigir veículo automotor,
a título precário, na categoria de amador,
a quem tenha dezessete anos de idade,
desde que, satisfazendo as demais
exigências para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação, apresente:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) autorização do Juiz de Menores
da jurisdição onde residir;
c)
apólice
de
seguro
de
responsabilidade civil, com o valor
estabelecido pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
Parágrafo único. A autorização
prevista neste artigo perderá sua
validade trinta (30) dias após o seu
beneficiário completar dezoito anos de
idade.
CAPÍTULO X
DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E
PENALIDADES
Art. 82. É dever de todo condutor
de veículo:
I – Dirigir com a atenção e os
cuidados indispensáveis à segurança;
do trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
II – Conservar o veículo na mão de
direção e na faixa própria.
Penalidade: Grupo 2.
III
–
Guardar
distância
de
segurança entre o veículo que dirige e o
que se segue imediatamente à sua
frente.
Penalidade: Grupo 2.
IV – Aproximar o veículo da guia da
calçada, nas vias urbanas, para
embarque
ou
desembarque
de
passageiros e carga ou descarga.
Penalidade: Grupo 3.
V – Desviar o veículo para o
acostamento
nas
estradas,
para
embarque
ou
desembarque
de
passageiros e eventual carga ou
descarga.
Penalidade: Grupo 2.
VI – Dar passagem pela esquerda,
quando solicitado.
Penalidade: Grupo 3.
VII – Obedecer à sinalização.
Penalidade: Grupo 4.
VIII – Parar o veículo:
a) sempre que a respectiva marcha
fôr interceptada por outros veículos que
integrem cortejo, préstitos, desfiles e
formações militares, crianças, pessoas
idosas ou portadoras de defeitos físicos
que lhes dificultem o andar, e cegos
identificados por bengala branca ou por
outro processo aprovado pelo Conselho
Nacional de Trânsito.
Penalidade: Grupo 2.
b) para dar passagem a veículos
precedidos de batedores bem como a
veículos do Corpo de Bombeiros, de
socorros médicos e serviços da polícia,
que
estejam
identificados
por
dispositivos de alarma e de luz vermelha
intermitente.
Penalidade: Grupo 3.
c) antes de transpor linha férrea ou
entrar em via preferencial.
Penalidade: Grupo 2.
IX – Fazer sinal regulamentar de
braços ou acionar dispositivo luminoso
indicador, antes de parar o veí-

culo, reduzir-lhe a velocidade, mudar
de direção ou iniciar a marcha.
Penalidade: Grupo 4.
X – Obedecer a horários e
normas de utilização da via terrestre,
fixados pela autoridade de trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XI
–
Dar
preferência
de
passagem
aos
pedestres
que
estiverem
atravessando
a
via
transversal na qual vai entrar, aos que
ainda
não
hajam
concluído
a
travessia, quando houver mudança de
sinal, e aos que se encontrem nas
faixas a êles destinadas, onde não
houver sinalização.
Penalidade: Grupo 3. Quando o
pedestre estiver sôbre a faixa a êle
destinada: Grupo 1.
XII – Nas vias urbanas, deslocar
com antecedência o veículo para a
faixa mais à esquerda e mais à
direita, dentro da respectiva mão de
direção, quando tiver de entrar para
um dêsses lados.
Penalidade: Grupo 3.
XIII – Nas estradas onde não
houver locais apropriados para a
operação de retôrno, ou para a
entrada à esquerda, parar o veículo
no acostamento à direita, onde
aguardará oportunidade para cruzar a
pista.
Penalidade: Grupo 2.
XIV – Nas vias urbanas, executar
a operação de retôrno sòmente nos
cruzamentos ou nos locais para isso
determinados.
Penalidade: Grupo 4.
XV – Colocar-se com seu veículo
à
disposição
das
autoridades
policiais, devidamente identificadas,
quando por elas solicitado para evitar
fuga de delinqüente, ou em casos de
emergência.
Penalidade: Grupo 4.
XVI – Prestar socorro a vítimas
de acidente.
Penalidade: Grupo 3.
XVII – Portar e, sempre que
solicitado pela autoridade de trânsito
ou seus agentes, exibir os respectivos
documentos
de
habilitação,
de
licenciamento de veículo e outros que
forem exigidos por lei ou regulamento.
Penalidade: Grupo 4 e retenção
do veículo até apresentação dos
documentos exigidos.
XVIII – Entregar, contra recibo à
autoridade de trânsito ou seus
agentes, qualquer documento dos
exigidos no item anterior, para
averiguação de autenticidade.
Penalidade: Grupo 4.
XIX
–
Acatar
as
ordens
emanadas das autoridades.
Penalidade: Grupo 4.
XX – Manter as placas de
identificação do veículo em bom
estado de legibilidade e visibilidade,
iluminando a placa traseira à noite.
Penalidade: Grupo 4.
XXI – Manter acesas as luzes
externas do veículo desde o pôr do
sol até o amanhecer, quando o
veículo, estiver em movimento.
Penalidade: Grupo 3.
XXII – Nas estradas, sob chuva,
neblina ou cerração, manter acesas
as luzes externas do veículo.
Penalidade: Grupo 3.
XXIII – Transitar em velocidade
compatível com a segurança:
a) diante de escolas, hospitais
estações
de
embarque
e
de
desembarque, logradouros estreitos
ou onde haja grande movimentação
de pedestres;
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Penalidade: Grupo 2.
b)
nos
cruzamentos
não
sinalizados,
quando
não
estiver
circulando em vias preferenciais;
Penalidade: Grupo 2.
c) quando houver má visibilidade;
d) quando o pavimento se
apresentar escorregadio;
e) ao aproximar-se da guia da
calçada;
f) nas curvas de pequeno raio;
g) nas estradas, cuja faixa de
domínio não esteja cercada, ou quando,
as suas margens, houver habitação,
povoados, vilas ou cidades:
h) à aproximação de animais na
pista;
i) quando se aproximar de tropas
militares,
aglomerações,
cortejos,
préstitos e desfiles.
Penalidade: de c a i, Grupo 3.
Art. 83. E' dever do condutor de
veículo de transporte coletivo, além dos
constantes do art. 82:
a) usar marcha reduzida e
velocidade compatível com a segurança
ao
descer
vias
com
declives
acentuados;
Penalidade: Grupo 2.
b) atender ao sinal do passageiro,
parando o veículo para embarque ou
desembarque sòmente nos pontos
estabelecidos;
Penalidade: Grupo 3.
c) tratar com polidez os passageiros
e o público;
Penalidade: Grupo 4.
d) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
e)
transitar
em
velocidade
regulamentar
quando
conduzir
escolares.
Penalidade: Grupo 1.
Art. 84. E' dever do condutor de
automóvel de aluguel, além dos
constantes do artigo 82:
a)
tratar
com
polidez
os
passageiros e o público;
Penalidade: Grupo 4.
b) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
c) receber passageiros no seu
veículo, salvo se tratar de pessoas
perseguidas pela polícia ou pelo clamor
público, sob acusação de prática de
crime, ou quando se tratar de pessoa
embriagada ou em estado que permita
prever venha a causar danos ao veículo
ou ao condutor.
Penalidade: Grupo 3.
Art. 85. E' dever do pedestre:
a) nas estradas, andar sempre em
sentido contrário ao dos veículos e em
fila única, utilizando obrigatòriamente, o
acostamento, onde existir;
b) nas vias urbanas, onde houver
calçadas ou faixas privativas a êle
destinadas, andar sempre à esquerda da
via, em fila única, e em sentido contrário
ao dos veículos;
c) sòmente cruzar a via pública na
faixa própria e, quando não houver faixa,
atravessar a via perpendicularmente às
calçadas
e
na
área
de
seu
prolongamento;
d) obedecer à sinalização.
Art.
86.
Os
condutores
de
motocicletas e similares devem;
a) observar o disposto no artigo 82;
b) conduzir seus veículos pela
direita da pista, junto à guia da calçada
ou acostamento, mantendo-se em fila
única, quando em grupos sempre que
não houver faixa especial a nas
destinada.
Penalidade: Grupo 3.
Parágrafo único: Estendem-se aos
condutores de veículos de tração ou
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propulsão humana e aos de tração
animal os deveres deste artigo.
Art.
87.
Os
condutores
e
passageiros de motocicletas, motonetas
e similares, só poderão transitar por
estradas, quando usarem capacetes de
segurança.
Penalidade: Grupo 4 a apreensão
da carteira de habilitação até que
satisfaçam a exigência.
Art. 88. E' proibido a todo condutor
de veículo:
I – Dirigir sem estar devidamente
habilitado ou autorizado.
Penalidade: Grupo 1 e retenção do
veículo,
para
comprovação
de
habilitação,
ou
apreensão,
quando
apurado que o condutor não é habilitado
ou autorizado.
II – Entregar a direção do veículo a
pessoa não habilitada ou autorizado.
II – Entregar a direção do veículo a
pessoa não habilitada ou que estiver
com sua carteira apreendida ou cassada.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
da carteira de habilitação.
III
–
Dirigir
em
estado
de
embriaguez alcoólica ou sob os efeitos
de substância tóxica de qualquer
natureza.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
da carteira de habilitação do veículo.
IV – Desobedecer ao sinal fechado
ou a parada obrigatória, prosseguindo na
marcha.
Penalidade: Grupo 2:
V
–
Ultrapassar
pela
direita
bonde parado em ponto regulamentar
de embarque ou desembarque de
passageiros,
salvo
quando
houver
refúgio de segurança para o pedestre.
Penalidade: Grupo 2.
VI – Transitar pela contramão de
direção, exceto para ultrapassar outro
veículo e, únicamente, durante o espaço
necessário para êsse fim, respeitada a
preferência do veículo que trafega em
sentido contrário.
Penalidade: Grupo 3.
VII – Ultrapassar outro veículo em
pontes, viadutos ou túneis, exceto
quando se tratar de duas pistas
separadas por obstrução física.
Penalidade: Grupo 2.
VIII – Ultrapassar pela contramão
outro veículo nas curvas e aclives sem
visibilidade suficiente, bem como nos
cruzamentos e nas passagens de
nível.
Penalidade: Grupo 2.
IX – Ultrapassar outro veículo em
movimento nos cortejos.
Penalidade: Grupo 4.
X – Ultrapassar pela direita, salvo
quando o veículo da frente estiver
colocado na faixa apropriada e der o
sinal de que vai entrar à esquerda.
Penalidade: Grupo 3.
XI – Ultrapassar pela contramão
veículos parados em fila, junto a
sinais luminosos, porteiras, cancelas,
cruzamentos ou qualquer impedimento
à livre circulação, salvo com a
permissão da autoridade ou seus agen
tes.
Penalidade: Grupo 2.
XII – Forçar passagem entre
veículos que, transitando em sentidos
opostos, estejam na iminência de passar
um pelo outro.
Penalidade: Grupo 2.
XIII – Transitar em marcha à ré,
salvo na distância necessária para
pequenas manobras.
Penalidade: Grupo 4.
XIV – Transitar em sentido oposto
ao estabelecido para determinada via
terrestre.
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Penalidade: Grupo 2.
XV – Transitar ao lado de outro
veículo, interrompendo ou perturbando o
trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XVI – Transitar em velocidade
superior à permitida para o local.
Penalidade: Grupo 2.
XVII – Executar a operação de
retôrno, ainda que nos locais permitidos,
com prejuízo da livre circulação dos
demais veículos ou da segurança, bem
como nas curvas, aclives e declives.
Penalidade: Grupo 3.
XVIII – Disputar corrida por espírito
de emulação.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão
da carteira de habilitação e dos veículos.
XIX – Promover ou participar de
competições esportivas, com veículo na
via terrestre, sem autorização expressa
da autoridade competente e sem as
medidas acauteladoras da segurança
pública.
Penalidade: Grupo 1 (cinco vêzes) e
apreensão da carteira de habilitação e
do veículo.
XX – Transitar com o veículo em
velocidade
reduzida,
em
faixa
inadequada ou perturbando o trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XXI – Dirigir:
a) fora da posição correta;
b) usando apenas uma das mãos,
exceto quando deva fazer sinais de
braço ou mudar a marcha de câmbio,
ressalvado o caso previsto no artigo 75;
c) com o braço pendente para fora
do veículo;
d) calçado inadequadamente.
Penalidade: Grupo 4.
XXII – Fazer uso de luz alta dos
faróis em vias providas de iluminação
pública.
Penalidade: Grupo 3.
XXIII – Alterar as atires e o
equipamento
dos
sistemas
de
iluminação, bem como a respectiva
localização.
Penalidade: Grupo 2 e apreensão
do veículo para regularização.
XXIV – Transitar com os faróis altos
ou desregulados, de forma que perturbe
a visão dos condutores que transitem em
sentido oposto.
Penalidade: Grupo 3, nas cidades, e
Grupo 1, nas estradas.
XXV – Usar a buzina:
a) à noite, nas áreas urbanas;
b) as áreas e nos períodos em que
êsse uso fôr proibido pela autoridade de
trânsito.
c) prolongada e sucessivamente, a
qualquer pretexto;
d) sem necessidade e quando,
embora como advertência prévia, possa
êsse uso assustar ou causar males a
pedestres ou a condutores de outros
veículos;
e) para apressar o pedestre na
travessia da via pública;
f) a pretexto de chamar alguém ou,
quando se tratar de veículo a frete, para
angariar passageiros;
g) ou equipamento similar com som
ou frequência em desacôrdo com as
estipulações do Conselho Nacional de
Trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XXVI
–
Usar,
indevidamente,
aparelho de alarma ou que produza sons
ou ruídos que perturbem o sossêgo
público.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
XXVII – Usar descarga livre, bem
como silenciadores de explosão de
motor insuficientes ou defeituosos.

Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
XXVIII – Dar fuga a pessoa perseguida
pela polícia ou pelo clamor público, sob a
acusação de prática de crime.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação.
XXIX
–
Efetuar
o
transporte
remunerado, quando o veículo não fôr
devidamente licenciado para êsse fim, salvo
em caso de fôrça maior e com permissão da
autoridade competente.
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação.
XXX –Transitar com o veículo:
a) produzindo fumaça;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
b) com defeito em qualquer dos
equipamentos obrigatórios ou com sua falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
c) com deficiência de freios;
Penalidade: Grupo e retenção do
veículo para regularização.
d) sem nova vistoria, depois de reparo
em conseqüência de acidente grave;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo para vistoria.
e) com carga excedente de lotação e
fora das dimensões regulamentares, sem
autorização especial;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo para regularização.
f) como transporte de passageiros, se
tratar de veículo de carga sem que tenha
autorização
especial
fornecida
pela
autoridade de trânsito;
Penalidade: Grupo 2 e apreensão da
carteira de habilitação e do veículo.
g) derramando, na via pública,
combustíveis ou lubrificantes, assim como
qualquer material que esteja transportando
ou consumindo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veiculo, para regularização.
h) com registrador de velocidade viciado
ou defeituoso, quando houver exigência
dêsse aparelho;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
i) em locais e horários não permitidos;
Penalidade: Grupo 4.
j) com placa ilegível ou parcialmente
encoberta;
Penalidade: Grupo 4.
k) sem estar devidamente licenciado;
Penalidade: Grupo 1 e apreensão do
veículo até que satisfaça a exigência.
l) com alteração da côr ou outra
característica do veículo antes do devido
registro;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
m) sem a sinalização adequada, quando
transportando
carga
de
dimensões
excedentes ou que ofereça perigo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção para
regularização.
n) com falta de inscrição da tara ou
lotação, quando se tratar de veículos
destinados ao transporte de carga ou coletivo
de passageiros;
Penalidade: Grupo 4.
o) em mau estado de conservação e
segurança.
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
XXI – Dirigir o veículo sem acionar o
limpador de para-brisa, durante a chuva.
Penalidade: Grupo 4.
XXXI – Conduzir pessoas, animais ou
qualquer espécie de carga nas partes
externas do veículo, exceto em casos
especiais e com permissão da autoridade de
trânsito.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
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XXXIII
–
Transportar
carga
arrastando-a:
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
XXXIV – Realizar reparos em
veículos na pista de rolamento.
Penalidade: Grupo 3.
XXXV – Rebocar outro veículo com
corda ou cabo metálico, salvo em casos
de emergência, a critério da autoridade de
trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XXXVI
–
Retirar,
sem
prévia
autorização da autoridade competente, o
veículo do local do acidente com êle
ocorrido, e do qual haja resultado vítima,
salvo para prestar socorro de que esta
necessite.
Penalidade: Grupo 2.
XXXVII – Falsificar os seios da placa
ou da plaqueta do ano de identificação do
veículo.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão do
veículo.
XXXVIII – Fazer falsa declaração de
domicílio ou residência para fins de
licenciamento ou de habilitação.
Penalidade: Grupo 2.
XXXIX – Estacionar o veículo:
a) nas esquinas, a menos de três (3)
metros do alinhamento de construção da
via transversal, quando se tratar de
automóvel de passageiros, e a menos
de 10 (dez) metros, para os demais
veículos;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
b) afastado da guia da calçada, em
desacôrdo com o Regulamento;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
c) junto ou sôbre os hidrantes de
incêndio, registro de água e postos de
visita de galerias subterrâneas;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
d) sôbre a pista de rolamento das
estradas;
Penalidade: Grupo 1 e remoção.
e) nos acostamentos das estradas,
salvo por motivo de fôrça maior;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
f)
em
desacôrdo
com
a
regulamentação
estabelecida
pela
autoridade competente;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
g) nos viadutos, pontes e túneis;
Penalidade: Grupo 2 e remoção.
h) ao lado de outro veículo, salvo
onde haja permissão;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
i) à porta de templos, repartições
públicas, hotéis e casas de diversões,
salvo
se
houver
local
próprio,
devidamente sinalizado pela autoridade
competente;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
j) onde houver guia de calçada
rebaixada para entrada ou saída de
veículos;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
k) nas calçadas e sôbre faixas
destinadas a pedestrês;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
l) sôbre a área de cruzamento,
interrompendo
o
trânsito
da
via
transversal;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
m) em aclives ou declives, sem estar
o veículo engrenado, além de freado e,
ainda, quando se tratar de veículo pesado,
também com calço de segurança;
Penalidade: Grupo 3.
n) na contramão de direção;
Penalidade: Grupo 4.
o) em local ou horário não
permitidos;
Penalidade: Grupo 3.
p) junto aos pontos de embarque ou
desembarque de coletivos, devidamente
sinalizados;
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Penalidade: Grupo 3 e remoção.
q) sôbre o canteiro divisor de pistas
de rolamento, salvo onde houver
sinalização específica.
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
§ 1º. Além do estacionamento, a
parada de veículos é proibida nos
casos compreendidos nos itens a, b, f,
g, I, n e q, e onde houver sinalização
específica.
Penalidade: Grupo 4.
§ 2º. No caso previsto no item m, é
proibido abandonar o calço de segurança
na via.
Penalidade: Grupo 2.
Art. 89. Quando, por motivo de
fôrça maior, um veículo não puder ser
removido da pista de rolamento ou dever
permanecer no respectivo acostamento,
o condutor deverá colocar sinalização,
de forma que previna os demais
motoristas.
§ 1º. As mesmos medidas de
segurança
deverão
tomar-se
pelo
condutor, quando a carga, ou parte dela,
cair sôbre a via pública e não puder ser
retirada imediatamente, constituindo risco
para o trânsito.
§ 2º. Nos casos previstos neste
artigo e no seu § 1º, o condutor
deverá, à noite, manter acesar as
luzes externas do veículo e utilizar-se
de outro meio que o torne visível, ou à
carga derramada sôbre a pista, em
distância compatível com a segurança
do trânsito.
§ 3º. E' proibido abandonar sôbre a
pista de rolamento todo e qualquer
objeto que haja sido utilizado para
assinalar a permanência do veículo ou
cargo, nos têrmos dêste artigo e seus
parágrafos.
Penalidade: Grupo 2, para qualquer
dos casos previstos no artigo e seus
parágrafos.
Art.
90.
E'
proibido
aos
condutores de veículos de transporte
coletivo, além do disposto nos arts. 88
e 89:
a) dirigir com a respectiva vistoria
vencida;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
b) dirigir com excesso de lotação;
Penalidade: Grupo 3.
c) conversar, estando com o veículo
em movimento;
Penalidade: Grupo 4.
d) dirigir com defeito em qualquer
equipamento obrigatório ou com sua
falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
e) dirigir sem registrador de
velocidade, ou com defeito nêle,
quando
estiver
transportando
escolares;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo.
f) descer rampas íngremes com o
veículo desengrenado;
Penalidade: Grupo 2.
Parágrafo único: O disposto no item f
dêste artigo estende-se aos condutores
de veículos com mais de 6 (seis)
toneladas e aos que transportem
inflamáveis, explosivos e outros materiais
perigosos.
Art. 91. E' proibido ao condutor de
automóvel de aluguel, além do que dispõe
o art. 88:
a) violar o taxímetro;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
da carteira de habilitação e do
veículo.
b) cobrar acima da tabela;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação.
c) retardar, propositadamente, a
marca do veículo ou seguir itinerário mais
extenso, desnecessàriamente;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação.
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d) dirigir com excesso de lotação.
Penalidade: Grupo 3.
Art. 92. E' proibido ao pedestre:
a) permanecer ou andar nas pistas
de rolamento, exceto para cruzá-las onde
fôr permitido;
b) cruzar pista de rolamento nos
viadutos, pontes ou túneis, salvo onde
exista permissão;
c) atravessar a via dentro das áreas
de cruzamento, salvo quando houver
sinalização para êsse fim;
d)
utilizar-se
da
via
em
agrupamentos capazes de perturbar o
trânsito, ou para a prática de qualquer
folguedo, esporte, desfiles e similares,
exceto em casos especiais e com a
devida licença da autoridade competente;
e) andar fora da faixa própria, onde
esta exista;
f) atravessar a via com o sinal
fechado.
Penalidade:
Ver
art.
105
e
parágrafos.
CAPÍTULO XI
DAS INFRAÇÕES
Art. 93. Considerar-se-á infração a
inobservância de qualquer preceito dêste
Código, de seu regulamento e das
resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 94. O responsável pela infração
fica sujeito às seguintes penalidades:
a) multa;
b) apreensão de documento de
habilitação;
c) cassação de documento de
habilitação;
d) remoção do veículo;
e) retenção de veículo;
f) apreensão do veiculo.
§ 1º. Quando o infrator praticar,
simultâneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as
penalidades em que haja incorrido.
§ 2º. A aplicação das penalidades
previstas neste Código não acarreta
exoneração
das
cominações
administrativas de outras natureza, civis e
penais cabíveis.
§ 3º. O ônus decorrente da remoção
ou apreensão de veículo recairá sôbre
seu proprietário.
Art. 95. Nos casos de apreensão do
documento da habilitação, a suspensão
de direito de dirigir dar-se-á por prazo de
um a doze meses, por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito.
Parágrafo único. Além dos casos
previstos em outros artigos dêste Código,
a apreensão do documento de habilitação
far-se-á:
a) quando o condutor utilizar o
veículo para a prática de crime;
b) quando fôr multado por três vêzes
no período de um ano, por infrações
compreendidas nos Grupos 1 (um) e 2
(dois);
c) por incontinência pública ou
conduta escandalosa do condutor;
d) por dirigir veículo de categoria
para a qual não estiver habilitado, ou
autorizado;
e) no caso do art. 76, parágrafo
único;
f) por dirigir com exame de saude
vencido, até que seja aprovado em nôvo
exame (art. 78 e parágrafo único).
Art. 96. A cassação do documento
de habilitação dar-se-á:
a) quando o condutor, estando com a
carteira de habilitação apreendida, fôr
encontrado dirigindo;
b) quando a autoridade comprovar
que o condutor dirigia em estado de
embriaguez ou sob o domínio de tóxico,
após duas apreensões pelo mesmo motivo;
c) quando o condutor deixar de
preencher as condições exigidas em lei ou
regulamento para a direção de veículos.

Art. 97. Aos menores autorizados a
dirigir, nos têrmos dos arts. 80 e 81,
quando incidirem em infrações dos
Grupos 1 ou 2, será cassada a respectiva
autorização.
Art. 98. Além dos casos já referidos
neste Código, a apreensão do veículo
poderá dar-se:
a) em cumprimento a mandado
judicial;
b) quando, licenciado no estrangeiro,
houver
entrado
ou
permanecer
ilegalmente no País.
Parágrafo único. A apreensão do
veículo não se dará enquanto estiver
transportando
passageiros,
carga
perecível ou que possa vir a causar danos
à segurança pública, salvo se pudar
danificar a via terrestre ou a sinalização
do trânsito.
Art. 99. Satisfeitas as exigências
legais e regulamentares, os veículos
retidos, removidos ou aprendidos serão
imediatamente liberados.
Art. 100. As penalidades serão
impostas aos proprietários dos veículos
e aos seus condutores, conforme o
caso.
Art. 101. Ao proprietário caberá
sempre
a
responsabilidade
pela
infração
referente
à
previa
regularização e preenchimento das
formalidades e condições exigidas para
o trânsito do veículo na via terrestre, à
conservação e inalterabilidade de suas
características e fins à matrícula de
seus condutores, quando esta se
exigir, e a outras disposições que deva
observar.
Art. 102. Aos condutores caberá a
responsabilidade
pelas
infrações
decorrentes de atos praticados na direção
dos veículos.
Parágrafo único. No caso de não ser
possível identificar o condutor infrator, a
responsabilidade pela infração recairá
sôbre o proprietário do veículo.
Art. 103. O prazo para o pagamento
das multas ou depósito de seus valôres,
com o fim de recurso, será de dez (10)
dias, se a infração se der nas vias
urbanas, e de vinte e (20) dias, quando se
verificar nas rodovias e o veículo estiver
licenciado em município diverso do de
sua ocorrência.
§ 1º Nos casos de imposição de
multa por infração ocorrida em rodovia
ou em que o veículo seja licenciado em
município distinto daquele no qual ela se
verificar, reter-se-á a carteira de
habilitação do condutor, contra valecarteira, com validade por trinta (30)
dias.
§
2º.
Vencidos
os
prazos
estabelecidos neste artigo, sem o
pagamento ou o depósito do valor da
multa, a repartição competente para
arrecadá-la providenciará a apreensão de
veiculo, que sómente será liberado após
satisfeito o débito apurado.
§ 3º O Conselho Nacional de
Trânsito disciplinará, por meio de
resolução, o processo de arrecadação de
multas decorrentes de infrações em
localidades
diferentes
da
de
licenciamento do veículo ou de habilitação
do motorista.
Art. 104. As multas são aplicáveis a
condutores e proprietários de veículos de
qualquer natureza e serão impostas e
arrecadadas pela repartição em cuja
jurisdição haja ocorrido a infração.
Art. 105. Sempre que a segurança
do trânsito o recomendar, o Conselho
Nacional de Trânsito poderá estabelecer
multas para pedestres e para veículos de
propulsão humana ou tração animal.
§ 1º. O valor das multas de que
cuida êste artigo não poderá ser superior,
para os pedestres, a 1% (um por cento)
do salário-mínimo vi- quenta por cento) e
100% (cem por cento), para os veículos
nêle referidos.
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§ 2º. A fixação do valor das multas
para os Estados e Territórios far-se-á
mediante proposta dos respectivos
Conselhos de Trânsito.
Art. 106. O pagamento da multa não
exonera o infrator de cumprir as
disposições dêste Código, de seu
Regulamento e das resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 107. As infrações punidas com
multas assim se classificam:
I – infrações do Grupo 1, sujeitas a
multa de valor entre 50% (cinqüenta por
cento) e 100% (cem por cento) do saláriomínimo vigente na região;
II – infrações do Grupo 2, sujeitas a
multa de valor entre 20% (vinte por cento)
e 50% (cinqüenta por cento) do saláriomínimo vigente na região.
III – infrações do Grupo 3, sujeitas a
multa de valor entre 10% (dez por cento)
e 20% (vinte por cento) do salário-mínimo
vigente na região;
IV – infrações do Grupo 4, sujeitas a
multa de valor entre 5% (cinco por cento)
e 10% (dez por cento) do salário-mínimo
vigente na região.
§ 1º. As multas aplicar-se-ão em
dôbro, quando houver reincidência na
mesma infração dentro do prazo de um
ano.
§ 2º. O Conselho Nacional do
Trânsito, periòdicamente, observados os
limites
previstos
neste
artigo
e
considerados os índices de ocorrências
das diversas infrações, fixará o valor das
multas para o Distrito Federal, bem como
para os Estados e Territórios, ouvidos,
quanto a êstes, os respectivos Conselhos
de Trânsito.
Art. 108. As multas impostas a
condutores de veículos pertencentes
ao serviço público federal, estadual,
municipal
e
autárquico
deverão
ser comunicadas aos respectivos
órgãos, para o desconto em fôlha em
favor da repartição de trânsito
arrecadadora,
salvo
recurso
tempestivo.
Art. 109. O débito de multas impede
a renovação do licenciamento de
veículo.
Art. 110. As infrações para as quais
não haja penalidade específica serão
punidas com multa igual a cinco por cento
(5%) do salário-mínimo vigorante na
região.
CAPÍTULO XII
DOS RECURSOS CONTRA A
APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Art. 111. Das decisões dos chefes
das repartições locais de trânsito sôbre
penalidades aplicadas em virtude de
infrações previstas neste Código caberá
recurso para a Junta de Recursos de
Trânsito (JURETRAN).
Art. 112. O recurso será apresentado
à autoridade que houver proferido a
decisão, a qual, após informá-lo, o
encaminhará à Junta.
Art. 113. O prazo para recurso será
de vinte (20) dias, contidos da ciência, por
qualquer modo, da decisão.
Parágrafo
único.
Quando
a
autoridade de trânsito ou seus agentes,
no momento em que ocorrer a infração,
fornecer ao condutor, contra recibo,
vale-carteira
ou
outro
documento
relacionado a aplicação da penalidade,
dessa data se contará o prazo
estabelecido neste artigo.
Art. 114. O recurso não terá efeito
suspensivo.
Art. 115. Nos casos de multa,
como nos em que o recorrente deva
satisfazer débito de outra natureza,
decorrente de infração de trânsito, o
recurso sòmente se admitirá se
acompanhado da guia de depósito da
importância correspondente.
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Art. 116. Nas capitais dos Estados e
Territórios, como no Distrito Federal,
haverá uma Junta de Recursos do
Trânsito.
Parágrafo único. Em caso de
necessidade, a critério dos respectivos
governos, poderão ser criadas outras
Juntas nas Capitais dos Estados e
Territórios e no Distrito Federal, e um em
cada Circunscrição Regional de Trânsito
onde o volume de recursos recomende a
medida.
Art. 117. A Junta de Recursos do
Trânsito terá a seguinte composição:
1 Presidente, escolhido dentre três
advogados indicados pela Seção local da
Ordem dos Advogados do Brasil;
1 Representante da repartição de
trânsito local;
1 Representante dos condutores,
escolhido dentre cinco nomes indicados
pela respectiva entidade representativa
no Estado, Território ou Distrito Federal.
§ 1º Os membros da Junta serão
nomeados pelo Governador, nos Estados
e Territórios, e pelo Prefeito, no Distrito
Federal, com mandato por três (3) anos,
admitida a recondução.
§ 2º O representante da repartição
de trânsito e o dos condutores terão um
suplente, cuja nomeação obedecerá ao
exigido para a dos membros efetivos.
Art. 118. A Junta elaborará o seu
regimento, que será aprovado pelo
Governador, nos Estados, e pelo Prefeito,
no Distrito Federal.
Parágrafo único. O regimento da
Junta estabelecerá:
I – A proibição de defesa oral nos
seus julgamentos;
II – A distribuição alternada dos
recursos aos seus três membros, como
relatores;
III – O prazo máximo para que o
recurso receba julgamento.
CAPÍTULO XIII
DO FUNDO NACIONAL DE TRÂNSITO
Art. 119. É criado o Fundo Nacional
de Trânsito (FUNTRAN), destinado a
proporcionar a realização de estudos e
investigações atinentes ao trânsito, assim
como recursos à elaboração e execução
de programas de trânsito, com caráter
nacional ou local, na forma do seu
regulamento.
Art. 120. São receitas do FUNTRAN:
a) 30% (trinta por cento) do produto
da arrecadação de multas aplicadas com
fundamento neste Código;
b) 2% (dois por cento) do valor da
venda, nas fontes de produção, dos
pneus e câmaras de ar;
c) 20% (vinte por cento) dos
emolumentos
pela
expedição
de
documentos com base nesta Lei;
d) as dotações orçamentárias que
lhe forem atribuídas.
Art. 121. A administração do Fundo
de Trânsito competirá ao Conselho
Nacional de Trânsito, que lhe aplicará os
recursos diretamente ou através de
convênios.
Art. 122. O saldo positivo do Fundo
de Trânsito, apurado em balanço no
término de cada exercício financeiro,
transferir-se-á para o exercício seguinte, a
crédito do próprio Fundo.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 123. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Territórios, nas
estradas sôbre as quais tenham
jurisdição, para melhor fiscalização e
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maior segurança do trânsito em cada uma
delas, estabelecerão, a sua margem,
postos policiais, dotados, inclusive, com o
indispensável para o auxílio às vítimas de
acidentes.
Art. 124. A União poderá prestar
ajuda financeira e técnica as unidades
federativas que organizarem cursos para
a seleção e adestramento do seu pessoal
com exercício efetivo na administração e
fiscalização do trânsito, se se obrigarem a
sòmente nomear, admitir ou contratar
para essas funções os aprovados nesses
cursos,
e
aceitarem
sejam
êles
fiscalizados por funcionário designado
pela União.
Parágrafo único. Os programas
cursos de que trata êste artigo deverão
ser aprovados pelo Conselho Nacional de
trânsito.
Art. 125. No Distrito Federal, o
registro,
o
licenciamento
e
o
emplacamento de veículos competirão à
Prefeitura.
Art. 126. As repartições de trânsito e
as
concedentes
de
serviços
de
transportes coletivos fornecerão aos
Conselhos de Trânsito os elementos por
êles solicitados, para o levantamento da
estatística prevista neste Código.
Art. 127. As repartições de trânsito
e as encarregadas de perícia de
acidente, para relatório de estatística de
acidentes, utilizarão o modêlo-padrão
elaborado pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 128. Após dois anos de
vigência
dêste
Código
nenhum
dirigente ou instrutor de escola de
aprendizagem ou examinador de
trânsito poderá exercer essas funções
sem que possua certificado de
habilitação correspondente, expedido
pelo Departamento de Trânsito.
Art. 129. Os estabelecimentos onde
se executarem reformas ou recuperação
de veículos e os que comprem, vendam
ou desmontem veículos, usados ou não,
ficam obrigados a possuir livros de
registro de seu movimento de entrada e
saída e de uso de placas de
"Experiência",
conforme
modelos
aprovados
e
rubricados
pelo
Departamento de Trânsito.
Parágrafo único. Estão isentas de
sêlo os livros referidos neste artigo.
Art. 130. Nenhuma instalação
poderá atravessar ou tangenciar a via
terrestre sem que ofereça a devida
segurança e obedeça à altura fixada
pela autoridade de trânsito com
jurisdição sôbre ela.
Art. 131. A construção, adaptação e
estabelecimento de pistas permanentes
destinadas a competições desportivas
automobilísticas
dependerá
de
autorização do Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 132. Ao condutor de veículo,
nos casos de acidente de trânsito de
que resulte vítima, não se imporá a
prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança, se prestar socorro pronto e
integral àquela.
§ 1º A autoridade policial que, na via
pública ou estabelecimento hospitalar,
primeiro tiver ciência do acidente, no caso
dêste artigo, anotará a identidade do
condutor e o convidará a comparecer à
repartição policial competente nas vinte e
quatro
(24)
horas
imediatamente
seguintes.
§ 2º Nos acidentes de que trata êste
artigo ao condutor que não dispensar
socorro à vítima, imediato e integral, não
se admitirá a prestação de fiança.
Art. 133. Pelo menos uma vez
cada ano, o Conselho Nacional de
Trânsito em todo o território nacional
com a cooperação de todos os

órgãos componentes ao Sistema Nacional
de Trânsito.
Art. 134. O Ministério da Educação e
Cultura, de acôrdo com o Conselho
Nacional de Trânsito, incluirá noções de
trânsito nos currículos das escolas
primárias e médias.
Art. 135. Os órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito, em suas
relações recíprocas, gozarão de franquia
postal-telegráfica.
Art. 136. Os débitos dos proprietários
e condutores de veículos decorrentes de
infração a dispositivo dêste Código, terão
o seu valor atualizado monetàriamente,
em função das variações do poder
aquisitivo da moeda nacional, atendidas
as normas legais sôbre correção
monetária dos débitos fiscais.
Art. 137. Dentro do primeiro ano de
vigência dêste Código, o Conselho
Nacional de Trânsito publicará volume
que contenha as principais regras de
trânsito, devidamente ilustradas, para
distribuição gratuita por intermédio das
repartições de trânsito dos Estados,
Territórios e Distrito Federal.
Parágrafo único. Para execução do
disposto neste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir um crédito
especial de cem milhões de cruzeiros
(Cr$ 100.000.000), pelo Ministério da
Justiça e Negócios interiores, dispensado,
para a sua aplicação, o registro prévio do
Tribunal de Contas.
Art. 138. Os documentos de registro
ou propriedade de veículos atualmente
adotados deverão ser substituídos pelo
Certificado de Registro dentro de três
anos, contados da entrada em vigor do
Regulamento dêste Código.
Art. 139. A exigência do Certificado
de Registro para o licenciamento de
veículo sòmente se fará após o terceiro
ano de vigência do Regulamento dêste
Código.
Art. 140. Todos os veículos
automotores atualmente em uso deverão
adaptar-se às exigências dêste Código e
seu Regulamento nos três primeiros anos
imediatamente seguintes à entrada em
vigor do último.
Art. 141. O exame psicotécnico de
que trata o art. 73 dêste Código, nas
unidades federativas onde não houver
aparelhagem necessária à sua realização,
até que dela disponham, poderá
substituir-se por outro equivalente.
Art. 142. A primeira composição do
Conselho Nacional de Trânsito, na forma
do art. 6º, deverá levar-se a têrmo nos
sessenta
(60)
dias
imediatamente
seguintes à expedição do Regulamento
dêste Código.
Art. 143. Enquanto não se aprovar
quadro do RENAVAM, poderão ser
requisitados para a execução dos seus
serviços, pelo Ministro da Justiça e
Negócios
Interiores,
funcionárias
federais, dos quadros dos Ministérios
ou das autarquias, sem prejuízo dos
seus
vencimentos,
vantagens
e
direitos.
Art. 144. O Poder Executivo, dentro
em cento e oitenta (180) dias, contados
do início da vigência dêste Código,
expedirá o seu Regulamento.
Parágrafo único. O Projeto do
Regulamento
elaborar-se-á
pelo
Conselho Nacional de Trânsito, que o
deverá apresentar ao Ministro da Justiça
e Negócios Interiores no prazo de cento e
vinte (120) dias, a partir da vigência dêste
Código.
Art. 145. Êste Código entrará em
vigor sessenta (60) dias após a sua
publicação, revogados o Decreto-Lei nº
3.651, de 25 de setembro de 1941, o
Decreto-lei nº 9.545, de 5 de agôsto de
1946, o § 3º, do art. ilegível do Decreto-
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Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, com
a redação que lhe deu a Lei nº 4.638, de
26 de maio de 1965, e as demais
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
–
Em
conseqüência
da
aprovação
do
substitutivo
ficam
prejudicados o projeto e as emendas de
Comissão.
Passa-se à votação das emendas
com pareceres favoráveis que são as de
ns. 17, 19, 22 e 23.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(pela ordem – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, desejo
preliminarmente que V. Exa. me
informe
quantas
categorias
de
emenda há para serem votadas.
Como Voem Excelência expôs, parece
que teremos de votar emendas de
parecer contrário e emendas de
parecer
favorável
das
várias
Comissões. Porquanto, então, a V.
Exa., se existem emendas com
pareceres divergentes das Comissão,
e se essas não serão votadas em
outra oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – As emendas que vão ser
submetidas à votação podem ser
assim classificadas: Primeiro, as de
parecer favorável, que foram ainda há
pouco anunciadas pela Presidência,
de n os 17, 19, 22 e 23. Em seguida,
vêm as emendas com parecer
contrário, de números, 1, 2, 4, 6, 10,
12 e 27. Após, a votação de uma
emenda destacada, de nº 5. Seguemse as emendas prejudicadas, de
números 7, 8, 9, 11 e 21. A seguir, as
emendas
que
receberam
subemendas, uma a uma: de n os 3,
14, 15, 18, 20, 24 e 25; Vem depois a
votação das emendas com parecer
discordantes ou divergentes: de n os
13, que tem parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça e
contrário da Comissão de Finanças;
16,
com
parecer
favorável
da
Comissão de Constituição e Justiça e
contrário da Comissão de Finanças;
26,
com
parecer
favorável
de
Comissão de Constituição e Justiça e
contrário da Comissão de Finanças.
Será êsse o processo de votação.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Obrigado
a
V.
Exa.
pelos
esclarecimentos,
que
satisfazem
perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se à votação do
grupo de emendas com pareceres
favoráveis e que são as de números
17, 19, 22 e 23.
O SR. AURÉLIO VIANA: Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra para uma
questão de ordem, o Sr. Senador Aurélio
Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (para uma
questão de ordem. Sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, se não ouvi
mal, V. Exa. declarou que a Emenda nº 3
teve parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça e contrário da
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Emenda nº 3 recebeu uma
subemenda.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Se não
estou equivocado, ouvi que a Emenda nº
3 recebera parecer favorável de uma
Comissão e contrário de outra.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A de número 13 é que tem
Parecer divergente. A emenda nº 3
recebeu uma subemenda, conforme
declarei,
e
agora
confirmam
os
Assessores da Mesa.
O SR. AURÉLIO VIANA: – O
Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça à Emenda nº 3 é oferecendo
Subemenda, e foi ratificado pela
Comissão de Finanças, e a Emenda nº 13
tem pareceres divergentes.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Perfeito.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Muito
obrigado a V. Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação as Emendas nº 17,
19, 22 e 23.
Os Senhores Senadores que as
aprovam, queiram permanece sentados.
(Pausa).
As emendas foram aprovadas.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
Nº 17
(Ao Substitutivo)
No artigo 10
Acrescente-se a seguinte alínea:
"1)
um
representante
da
Confederação Nacional de Transportes
Terrestres (categoria das Emprêsas de
Transportes Rodoviários)."
Nº 19
No artigo 15
Inclua-se, nas alíneas do art. 13,
referidas pelo parágrafo único, a alínea a.
Nº 22
(Ao Substitutivo)
No artigo 63:
Acrescente-se a seguinte alínea:
"c) os Estados, Territórios e o Distrito
Federal consignarão em seus orçamentos
anuais as verbas indispensáveis ao
cumprimento dêste artigo."
Nº 23
(Ao Substitutivo)
No § 3º do artigo 79:
Substitua-se a expressão
"a autoridade municipal...", por
"a autoridade local de trânsito".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa dois pedidos de
destaque que vão ser lidos pelo Sr. 1º
Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 185, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, letra a e
310, letra b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em
separado, da seguinte parte do Projeto:
Emenda nº 5 (cinco) ao Projeto de Lei da
Câmara nº 238-65.
Sala das Sessões, em 11 de maio de
1966. – Lino de Mattos.
REQUERIMENTO Nº 186, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212. letra t e
310, letra c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em
separado da emenda nº 13, do
Substitutivo da Comissão de Finanças
oferecido ao Projeto de Lei da Câmara nº
238, de 1965.
Sala das Sessões, 11 de maio de
1965 – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação do
requerimento de destaque de autoria do
nobre Senador Lino de Mattos, que se
refere a emenda do grupo de emendas de
pareceres contrários:

O SR. AURÉLIO VIANA: – O Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (pela
ordem): – Sr. Presidente, gostaria de
ouvir as razões apresentadas pelo
Senador Lino de Mattos que justificam o
seu pedido de destaque para essa
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Informo ao nobre Senador
Aurélio Viana que o Senador Lino de
Mattos não compareceu à sessão de
hoje. O requerimento de destaque foi
dirigido à Mesa ontem e não contém
qualquer justificativa a respeito. Limita-se,
apenas ao pedido de destaque para
votação em separado da emenda nº 5
sem qualquer justificativa. A emenda nº 5
e a seguinte: (Lê)
Nº 5
Acrescente-se ao art. 14:
"IX – Manter, nos estacionamentos
privativos para veículos de entidades
públicas, civis e militares lugares
reservados
para
veículos
de
paramentares."
Justificação
Os parlamentares devem receber o
mesmo
tratamento
dispensado
às
autoridades dos outros dois Podêres. Em
tôdas as grandes cidades existem
estacionamentos privativos para os
membros do Judiciário e do Executivo,
principalmente para os militares das
Fôrças Armadas, nunca, porém, para os
Parlamentares.
Sala das Sessões, em 28 de abril de
1966. – Lino de Mattos.
E para essa emenda o pedido de
destaque.
O SR. AURÉLIO VIANA (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, se a
emenda foi rejeitada, in limine, pelas
diversas Comissões e não estando
presente o autor do destaque para aduzir
novos argumentos, então nós vamos, à
vontade, nos colocar na posição de
rejeitar o destaque. Assim estará
liquidada a matéria. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o requerimento de
destaque acaba de ser lido. Os Senhores
Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa). Está
rejeitado.
O requerimento de destaque de
autoria do nobre Senador Jefferson de
Aguiar diz respeito à Emenda nº 13, que
recebeu pareceres divergentes. Trata-se,
pelo simples enunciado do problema, de
requerimento que não precisa ser
submetido à votação, porque, tendo a
emenda pareceres discordantes, será
votada separadamente, por fôrça do
Regimento.
A Presidência deixar, portanto, de
submeter a votos o requerimento do
nobre Senador Jefferson de Aguiar, cujo
objetivo já foi alcançado por disposição do
Regimento.
Passa-se à votação do grupo de
emendas com pareceres contrários,
incluída nesse grupo a de nº 5, cujo
destaque não foi concedido. Essas
emendas são as seguintes: 1, 2, 4, 5, 6,
10, 12 e 27.
Os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estão rejeitadas.
São as seguintes as emendas
rejeitadas:
Nº 1
Acrescente-se ao art. 2º o parágrafo
seguinte:
"Parágrafo único – A competência
de que trata êste artigo é defe-
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rida aos Municípios, quando êstes contarem
com população superior a 1.000.000 de
habitantes, sendo-lhes facultado celebrar
convênio com o Estado respectivo para a
execução da presente Lei."
Acrescentem-se no art. 108 os
parágrafos seguintes:
"§ 3º Nos Municípios com população
superior a 1.000.000 de habitantes haverá
um Conselho Municipal de Trânsito –
COMUTRAN – com a mesma composição
e competência dos Conselhos Estaduais
de Trânsito, no que lhes fôr aplicável."
"§ 4º Nesses Municípios, o
representante de que trata o item e será
um especialista em trânsito, indicado pela
Sociedade Amigos da Cidade, na forma
em que o Regimento Interno do Conselho
determinar."
Nº 2
Substitua-se o art. 4º pelo seguinte e
altere-se, como consequência, a redação
da ementa e dos demais artigos:
"Art. 4º O Conselho Nacional de
Trânsito Rodoviário, com sede no Distrito
Federal, subordinado ao Conselho
Nacional de Transportes e vinculado ao
Ministério da Viação e Obras Públicas é o
órgão especializado de coordenação da
política de tráfego rodoviário, nos têrmos
do artigo 1º desta Lei, e se compõe dos
seguinte membros:"
Nº 4
Onde se lê, no art. 14:
"VII – Permitir estacionamentos
especiais devidamente justificados."
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Nº 27
(Ao Substitutivo)
Acrescente-se onde couber o
seguinte artigo:
Art. – A documentação inicial de
propriedade, base para o Certificado de
Registro, devera ser transcrita no Registro
de Títulos e Documentos, em têrmos
prescritos pelo Código Civil e de acôrdo
com o regulamento dêste Código."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em cotação as emendas
prejudiciais, de números 7, 8, 9, 11 e 21.
Os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentadas. (Pausa.)
Estão rejeitadas.
São as seguintes as emendas
rejeitadas:
Nº 7
Dê-se ao § 2º do art. 20 a seguinte
redação:
"Cumpre, na forma da lei, à
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo e ao Touring Club do
Brasil,
expedirem
os
documentos
necessários à circulação internacional,
atribuição e a responsabilidade do
processamento das franquias aduaneiras
relativas à circulação internacional de
veículos automotores, bem como a
assinatura de têrmos perante as
repartições competentes para o completo
atendimento das exigências legais."
Nº 8

Acrescente-se ao art. 14:
"IX – Manter, nos estacionamentos
privativos para veículos de entidades
públicas, civis e militares, lugares reservados
para veículos de parlamentares."

Dê-se ao § 4º do artigo 20 a seguinte
redação:
"Para comprovação, no exterior, de
se achar o motorista devidamente
habilitado, e satisfazer a viatura os
requisitos necessários para o trânsito
internacional, ficam também autorizados a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo e o Touring Clube do
Brasil emitir, com base na Carteira
Nacional de Habilitação e na licença do
veículo. Permissão Internacional para
conduzir e Certificado Internacional de
Automóvel de acôrdo com o modêlo
aprovado pela Convenção Internacional
reconhecida pelo Brasil."

Nº 6

Nº 9

Leia-se:
"VIII – Permitir, quando justificados,
estacionamentos especiais, principalmente
a veículos usados por autoridades
identificados como membros dos Podêres
Executivo, Legislativo e Judiciários da
União, dos Estados e dos Municípios."
Nº 5

3º:

Acrescente-se ao art. 18 o seguinte §

"Aos organizadores e participantes
não será atribuída responsabilidade
criminal por acidentes verificados durante
ensaios por acidentes e competições
desportivas automobilísticas realizadas
sob estrita observância da lei e
regulamentos em vigor."
Nº 10
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte:
"Parágrafo único – Os veículos de
transporte de carga ou coletivos de
passageiros, quando solicitados, são
obrigados, sem prejuízo de seus itinerários,
a conduzir mala postal do Correio Nacional,
cujo pêso máximo de 20 (vinte) quilos não
será computado nos limites da capacidade
de carga fixada no regulamento."
Nº 12
"Art. 59. Nenhum veículo poderá
circular pelas vias Terrestres Nacional
sem o respectivo certificado de registro e
sem estar devidamente licenciado."
EMENDA ADITIVA:
"Parágrafo único – Tratando-se de
condutores de categoria profissional,
exigir-se-á também a prova de quitação
das contribuições para com a Previdência
Social, relativamente ao último mês
vencido."

Dê-se ao § 5º do art. 20 a seguinte
redação:
"Os documentos só terão validade
após receberem a chancela da autoridade
de trânsito ou da Confederação Brasileira
de Automobilismo e pelo prazo de um
ano."
Nº 11
Ao artigo 49, acrescentar o seguinte
parágrafo:
"As operações de compra e venda
de automóveis, veículos automotores de
carga e coletivos de passageiros ilegível
na forma que o Conselho Nacional de
Trânsito estabelecer".
Nº 21
(Ao Substitutivo)
Suprimam-se ao art. 26 do
Substitutivo da Comissão de Finanças do
Senado Federal as expressões "sendo
que nos locais onde não existirem os
referidos órgão" e "ou a outra entidade
idônea".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vai-se passar à votação das
emendas que receberam subemendas.
A Emenda nº 3 recebeu subemenda
da Comissão de Constituição e Justiça.
A subemenda é substitutiva e tem
preferência sôbre a emenda que ficará
por ela prejudicada, se fôr aprovada.
Em votação a Subemenda.
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O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO: – O Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Aloysio de
Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(pela ordem) (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, nos avulsos
que tenho em mãos não pude
encontrar a Subemenda.
Desejaria que V. Exa. mandasse o
nobre Secretário proceder à leitura da
subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O texto da subemenda
da Comissão de Constituição e Justiça
é o seguinte: (lê:)
"Art. 10, § 3º, letra h:
Um representante do Touring Club
do Brasil se a entidade tiver
funcionamento e instalações no
Município."
O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO: –Obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – É a subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça
que está, anunciada para votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. Em consequência,
prejudicada a emenda.
É
a
seguinte
a
emenda
prejudicada:
EMENDA Nº 3
Subemenda nº 1 – CCJ
Art. 6º.............................................
§ 3º.................................................
h) um representante do Touring do
Brasil, se a entidade tiver funcionamento
e instalações no município.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se à Votação da
subemenda à Emenda número 14, de
autoria da Comissão de Finanças. Tem
preferência. Se fôr aprovada, prejudica
a emenda. A subemenda à Emenda nº
14 está assim redigida: (lê:)
"Art. 6º............................................
g)
um
representante
da
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
em
Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores
em transportes rodoviários)."
Em votação a subemenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. Em consequência, fica
prejudicada a emenda.
É
a
seguinte
a
emenda
prejudicada:
EMENDA Nº 14
Subemenda nº 2 – CF.:
"Art. 6º............................................
g)
um
representante
da
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
em
Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores
em transportes rodoviários)".
O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO: – Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra, pela
ordem, o nobre Senador Aloysio de
Carvalho.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(pela ordem) (sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, segundo
entendi do enunciado por V. Exa., a
subemenda sacrifica a segunda parte
da emenda, porque esta se refere a
dois artigos, o 105 e o 108.
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V. Exa., quando procedeu à leitura
do texto da subemenda, só se referiu a
um artigo, o 105.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – V. Exa. se refere à
subemenda à Emenda nº 14, que
acabou de ser votada.
O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO: – A Emenda nº 14
manda acrescentar aos arts. 105 e
108, em cada um dêles, um texto. A
subemenda, pelo que ouvi do que V.
Exa. enunciou, refere-se apenas a
uma parte da emenda, quer dizer, a
outra parte ficou prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A Subemenda nº 2, da
Comissão de Finanças, à Emenda nº
14, está assim redigida (ela se refere
ao art. 6º letra g): (Iê:)
Um
representante
da
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
em
Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores
em transportes rodoviários).
A explicação que se encontra no
parecer da Comissão é a seguinte:
Há evidente engano na referência
aos arts. 105 e 108 que diz emendar.
Certamente, teve em mira os arts. 4º e
7º do Projeto da Câmara (arts. 6º e 10
do Substitutivo).
Defende a inclusão de um
representante da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores em
transportes rodoviários) no Conselho
Nacional de Trânsito, no lugar do
representante da Federação Nacional de
Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários, assim como a de um
representante das Federações de
Trabalhadores em transportes Rodoviários
nos Conselhos Estaduais de Trânsito.
O Substitutivo, no particular,
acompanhou o Projeto da Câmara.
Humildemente,
reconhecemos
procedência na argumentação da
emenda quando se reporta ao Conselho
Nacional de Trânsito. Se existe uma
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
em
Transportes
Terrestres, entidade máxima de grau
superior, representante dos rodoviários,
ela e não outra deve representá-los no
Conselho Nacional do Trânsito, qual
acontece com a representação, nêle,
das
emprêsas
de
transportes
rodoviários, que o Projeto da Câmara
(art. 4º, g) e o Substitutivo (art. 6º, k)
deferem à Confederação Nacional de
Transportes Terrestres (categoria das
emprêsas de transportes rodoviários).
Assim, opinamos pelo acolhimendo
da emenda, na parte em que altera a
composição do Conselho Nacional de
Trânsito, convertendo-a nas seguintes:
SUBEMENDA Nº 2 – CF
"Art. 6º............................................
g)
um
representante
da
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
em
Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores
em transportes rodoviários)".
O
SR.
ALOYSIO
DE
CARVALHO: – Obrigado a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Passa-se à votação da
subemenda à Emenda nº 15, que
também é substitutiva e de autoria da
Comissão de Finanças. Como as
anteriores, tem preferência sôbre a
emenda e, se aprovada, prejudica-a.
A subemenda está vacada nos
seguintes termos:
"Emenda nº 3 da Comissão
de Finanças, art. 5º, letra f: os ór-

gãos rodoviários federal, estaduais e
municipais também executivos."
Em votação a subemenda cujo
texto acaba de ser lido.
Os Senhores Senadores que a
aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
A subemenda foi aprovada e,
assim, fica prejudicada a Emenda
número 15.
É
a
seguinte
a
emenda
prejudicada:
EMENDA Nº 15
Subemenda nº 3 – CF
"Art. 5º
b) os órgãos rodoviários federal,
estaduais e municipais, também
executivos".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Segue-se a votação da
subemenda à Emenda nº 18, também
substitutiva; tem a preferência e
prejudicará a emenda, se aprovada.
Está
assim
redigida
essa
subemenda:
"Art. 10.
§ 5º Das resoluções dos
Conselhos Municipais de Trânsito, no
prazo de 15 dias, contados do seu
conhecimento por qualquer modo,
caberá recurso para o Conselho
Estadual de Trânsito do respectivo
Estado, que lhe poderá suspender os
efeitos".
Em votação a subemenda, que
acaba de ser lida, à Emenda 18.
Os Srs. Senadores que a
aprovam,
queiram
permanecer
sentados (Pausa.)
Está aprovada.
É a seguinte a emenda prejudicada:
EMENDA Nº 18
Subemenda nº 4 – CF:
"Art. 10...........................................
§ 5º Das resoluções dos
Conselhos Municipais de Trânsito, no
prazo de (15) quinze dias, contados do
seu conhecimento por qualquer modo,
caberá recurso para o Conselho
Estadual de Trânsito do respectivo
Estado, que lhe poderá suspender os
efeitos."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da
Gama):
–
Passa-se
às
subemendas apresentadas à emenda
20. São em número de duas.
Vai ser votada a da Comissão de
Finanças e que está assim redigida:
"Art.
26.
Compete
aos
Departamentos de Trânsito e às
Circunscrições Regionais de Trânsito a
expedição de permissão internacionais
para conduzir, do certificado internacional
de circulação e da caderneta de
passagem nas alfândegas.
§ 1º O presidente da República,
após audiência do Conselho Nacional de
Trânsito,
poderá
autorizar
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo, o Touring Club do Brasil
ou outra entidade idônea a expedir a
caderneta de passagem nas Alfândegas.
§ 2º Os documentos a que se
referem êste artigo terão validade por
um
ano
e
os
emolumentos
correspondentes serão fixados por
decreto
do
Poder
Executivo,
medinante proposta do Conselho
Nacional de Trânsito."
Em votação a subemenda que
acaba de ser lida, à Emenda nº 20, de
autoria da Comissão de Finanças.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. AURÉLIO VIANA (questão
de ordem – sem revisão do orador):
– Sr. Presidente, V. Exa. leu uma
subemenda à Emenda nº 20, não é
verdade?
A Emenda nº 20 advoga que ao
Artigo 63, do Substitutivo, acrescentese a seguinte alínea:
"c) Os Estados, Territórios e o
Distrito Federal consignarão em seus
orçamentos
anuais
as
verbas
indispensáveis ao cumprimento dêste
artigo."
É o que diz a Emenda nº 20. E a
leitura que ouvi não tem relação de
causa e efeito com essa Emenda
número 20. Então, não estou
esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Cama): – Darei resposta ao nobre
Senador dentro de alguns momentos.
Estamos procurando no processo a
redação exata da matéria. (Pausa.)
A subemenda nº 1 da Comissão
de Finanças, no parecer do Relator
está na página 8 e é exatamente
correspondente ao texto por mim lido
ainda há pouco.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
– Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(sôbre questão de ordem – sem
revisão do orador): – Permita-me, Sr.
Presidente, trazer um esclarecimento a
V. Exa. A divergência apontada pelo
Senador Aurélio Viana é entre texto da
Emenda nº 20, impressa no avulso que
temos em mãos, e o texto de uma
Emenda nº 20 constante de uma cópia
datilografada e que está em mãos de
S. Exa., como sendo o parecer oficial.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A Mesa acredita que
deve ter havido engano na numeração
da emenda.
A emenda a que se refere, agora,
o nobre Senador Aloysio de Carvalho
deve ser a de autoria dos Senadores
Wilson Gonçalves e Gay da Fonseca;
está sob o nº 20 mas, na realidade, é
nº 22.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO:
– A Emenda nº 20 é a de autoria de
Senador Gilberto Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Perfeito.
Essa emenda que figura sob nº 20
e de ilegível. Dar o engano apontado
pelos nobres Senadores Aloysio de
Carvalho e Aurélio Viana.
O texto de subemenda à Emenda
nº 20 é o que foi lido e que
corresponde ao do parecer, fls. 8.
Essa Subemenda é de autoria do
nobre Senador Pessoa de Queiroz. –
(Pausa).
Consulto o nobre Senador Aurélio
Viana se S. Exa. já terminou sua
exposição e se está satisfeito com a
explicação que acaba de ser prestada.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente,
a
matéria
é
tão
controvertida – e eu havia ouvido
referência a uma emenda, quando
agora verifico que V. Exa. estava se
reportando às de n os 7, 8, 9, 20 e 21;
logo, a cinco emendas que foram
substituídas por uma subemenda,
que é a de nº 2, que, por sua vez, foi
substituída
por
uma
outra
subemenda, que é a de nº 1 – que
eu fiquei numa perplexidade tre-
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menda para, num minuto, fazer análise e
votar conscientemente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – V. Exa. tem tôda a razão. O
regime de urgência determina tais
situações à Presidência.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
estou condenando V. Exa.; estou
de acôrdo com as explicações
dadas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Mesa está explicando.
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Reconheço que V. Exa. está sendo lhano
e seguro na maneira como vem
esclarecendo o Plenário, quer dizer,
exercendo a Presidência com justiça e
equidade.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Muito obrigado a V.
Exa.
O SR. AURÉLIO VIANA: – V. Exa.
releve esta perda de tempo, mas que é
essencial à votação de matéria das mais
controvertidas e importantes das que já
tramitaram no Congresso Nacional.
Porque ela tem a sua filosofia, e eu
então estava como que verificando que
uma brecha se abriria na filosofia de
todo o substitutivo, de todo o projeto, de
todo o pensamento com a aprovação
dessas subemendas – qualquer das
duas.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: -Mas a outra ainda não conhecemos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Imagine
V. Exa. que – inclusive, como bem
salientou o nobre Senador Aloysio de
Carvalho – a Subemenda nº 2, cujo texto
nem conhecemos ainda, foi substituída
pela Subemenda nº 1, que aqui se
encontra. Dá-nos a entender, na sua
maneira de explicar, que havia uma
discriminação injusta ou injustificável na
Subemenda nº 2, porque dispensava ao
Touring Club do Brasil um tratamento
recusado à Confederação Brasileira de
Automobilismo e congêneres, igualmente
idôneas.
O Relator ficou numa dificuldade
para harmonizar o pensamento do
Senador Gilberto Marinho com os dos
Senadores Filinto Muller e Ruy Carneiro
que, como está escrito, "contemplam a
citada Confederação Brasileira de
Automobilismo", e confessa que houve
um entendimento com os subscritores
das emendas – daquelas 5 – e da
subemenda
da
Comissão
de
Constituição
e
Justiça,
de
cujo
entendimento resultou a Subemenda nº
1, que reza:
"Art.
26
–
Compete
aos
Departamentos de Trânsito e às
Circunscrições Regionais de Trânsito a
expedição de Permissão Internacional
para
Conduzir,
do
Certificado
Internacional de Circulação e da
Caderneta
de
Passagem
nas
Alfândegas."
§ 1º O Presidente da República,
após audiência do Conselho Nacional de
Trânsito,
pudera
autorizar
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo, o Touring Club do Brasil
ou outra entidade idônea a expedir a
Caderneta
de
Passagem
nas
Alfândegas."
Não
sòmente
aquelas
duas
entidades, mas, a qualquer outra entidade
que o Presidente da República considere
idônea para expedir a Caderneta de
Passagem nas Alfândegas.
Como não entendo muito bem o
que significa essa Caderneta de
Passagem nas Alfândegas, fico nessa
situação duvidosa para um julgamento
idôneo e seguro. E me pergunto por
quê, havendo um órgão competente,
um órgão oficial capaz de opinar e
resolver o problema, in limine, em
definitivo, vai-se transferir isto para
entidades privadas? E se a questão não
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é de tamanha importância, qual a razão
dessa transferência?
Entendo que tôda a filosofia do
projeto é dar ao Govêrno, às entidades
oficiais, uma responsabilidade direta, que
lhes seja inerente, não envolvendo
nessas questões entidades privadas. Eu
desejaria, portanto, se ainda é possível,
um esclarecimento.
Sr.
Presidente,
é
êste
o
pronunciamento que desejava fazer, por
uma questão de consciência. Não estou
contra quaisquer dessas entidades, mas,
repito, o projeto tem a sua filosofia, e eu
não estou entendendo muito bem como
inocular-se no projeto um corpo estranho.
Estranho no sentido de quebrar essa
unidade de pensamento que se encontra
no projeto. Por que razão, repito, havendo
uma entidade oficial capaz de regular a
matéria, vai delegar podêres a outra
entidade – entidade conhecida .e
entidade desconhecida? Porque, aqui,
nós temos entidades conhecidas, mas
qualquer entidade pode ser envolvida e
designada para expedir a Caderneta de
Passagem nas alfândegas. Não é apenas
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo, não é apenas o Touring
Club do Brasil, mas outra qualquer
entidade idônea.
Que importância tem a Caderneta de
Passagem nas Alfândegas?
Então, não atinei muito bem com a
quebra – repito – da filosofia que traçou o
Substitutivo como um corpo só, dirigido
por uma cabeça só, para executar uma
política só. Era isso, Sr. Presidente.
(Muito bem. Muito bem.)
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(pela ordem. Sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, estamos em face da
disposição mais importante, de mais
graves
conseqüências,
do
Código
Nacional do Trânsito que estamos
votando.
O nobre Senador Aurélio Viana tem
tôda razão quando afirma que o
Substitutivo obedeceu a uma filosofia. E
nós fomos convocados para votar um
Substitutivo segundo determinado padrão,
obedecendo a uma filosofia. Tendo em
vista, sempre, o interêsse público, na
salvaguarda, sobretudo, da Fazenda
Pública contra as infrações, inclusive o
contrabando. Não é possível que, em face
dessa Emenda número 20, cujos
objetivos são os mais nobres, tenhamos
que alargar a concessão dessa licença
para qualquer entidade que existe, ou
venha a se constituir, se bem que
condicionada à decisão do Presidente da
República, mediante o parecer do
Conselho Nacional do Trânsito.
A Emenda nº 20, do honrado
Senador Gilberto Marinho, procurou
apenas atender a uma velha situação de
fato existente no Brasil, através da qual o
Touring Club, que é uma instituição
idônea, perfeitamente idônea, nunca se
recusou a cumprir as atribuições a que a
emenda se refere.
O que a Emenda nº 20 faz é apenas
estender ao Touring CIub a expedição de
Permissão Internacional para Conduzir,
de Certificado Internacional de Circulação
e de Caderneta de Passagem nas
Alfândegas. E o autor da emenda justifica:
porque, justamente há 30 anos, o Touring
Club presta no Brasil êsses serviços, e
não está dada a êle uma exclusividade de
atribuição, uma vez que o artigo ficará
redigido desta maneira:
"compete aos Departamentos de
Trânsito, às Circunscrições Regionais de
Trânsito e ao Touring Club do Brasil..."
É evidente que, quando o Conselho
Nacional do Trânsito, os órgãos ofi-

ciais do Trânsito, regularem a
execução do Código Nacional do
Trânsito haverá como estabelecer
acôrdo ou convênio com o Touring
Club para que êle exerça, então, uma
ação que não seja rigorosamente uma
ação de concorrente, mas uma ação
simplesmente supletiva, para a qual
êle está sempre com as melhores
condições e possui os melhores
requisitos.
Em face disso pergunto a V. Exa.
sôbre se eu poderia, nesta altura, dirigir à
Mesa um requerimento para que, em vez
de votarmos a subemenda, que
prejudicaria
outra
subemenda,
votássemos a emenda, com preferência?
Votada a emenda do Senador Gilberto
Marinho
ficariam,
naturalmente,
prejudicadas as duas subemendas. (Muito
bem.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Respondo ao nobre Senador
Aloysio de Carvalho declarando que, uma
vez requerida a preferência para a
emenda, será possível que a mesma seja
votada antes.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Encaminharei o Requerimento, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – É dever da Presidência explicar
aos Srs. Senadores, atendendo ao debate
que acaba de se verificar, que o
Substitutivo, no seu art. 26, está assim
redigido:
"Compete aos Departamentos de
Trânsito
e
às
Circunscrições
Regionais de Trânsito a expedição da
Permissão
Internacional
para
Conduzir, Certificado Internacional de
Circulação e Caderneta de Passagem
nas Alfândegas, sendo que, nos
locais onde não existirem os referidos
órgãos, o Conselho Nacional de
Trânsito
poderá
atribuir
aquela
competência
à
Confederação
Brasileira de Automobilismo, ao
Touring Club do Brasil ou a outra
entidade idônea."
O nobre Senador Gilberto Marinho
apresentou emenda ao art. 26, que
acaba de ser lido, substituindo-o pelo
seguinte:
"Compete aos Departamentos de
Trânsito, às Circunscrições Regionais de
Trânsito e ao Touring Club do Brasil a
expedição da Permissão Internacional
para Conduzir, Certificado Internacional
de Circulação e Caderneta de Passagem
nas Alfândegas."
À emenda do nobre Senador
Gilberto Marinho a Comissão de
Finanças apresentou subemenda, cuja
votação fôra anunciada, redigida nos
seguintes têrmos:
"Art.
26.
Compete
aos
Departamentos de Trânsito e às
Circunscrições Regionais de Trânsito a
expedição da Permissão Internacional
para
Conduzir,
do
Certificado
Internacional de Circulação e da
Caderneta
de
Passagem
nas
Alfândegas.
§ 1º O Presidente da República,
após audiência do Conselho Nacional do
Trânsito,
poderá
autorizar
a
Confederação
Nacional
de
Automobilismo, o Touring Club do Brasil
ou outra entidade idônea a expedir a
Caderneta de Passagem nas Alfândegas.
§ 2º Os documentos a que se refere
êste artigo terão validade por um ano, e
os emolumentos correspondentes serão
fixados por decreto do Poder Executivo,
por proposta do Conselho Nacional de
Trânsito."
Verificam,
portanto,
os
Srs.
Senadores que, pelo Substitutivo,
poderia ser atribuída a competência de
que se trata à Confederação Brasileira
de Automobilismo, ao Touring Club do
Brasil ou a outra entidade idônea
para conduzir, no caso, Certificado
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Internacional de Circulação e Caderneta
de Passagem na Alfândega.
Pela emenda do nobre Senador
Gilberto Marinho a matéria seria regulada
de maneira mais taxativa – passaria a
competir aos Departamentos de Trânsito,
às Circunscrições Regionais de Trânsito e
ao Touring Club do Brasil a expedição da
Permissão Internacional para Conduzir.
Na emenda, atribui-se competência a
êsses órgãos, inclusive ao Touring Club
do Brasil, para os atos de que trata o seu
texto, ou seja, para conduzir Certificado
Internacional
de
Circulação,
para
expedição da Permissão Internacional
para esta circulação.
Verifica-se, portanto, que a emenda
Gilberto Marinho é taxativa quanto à
competência; no texto do substitutivo é
facultativo esta competência.
A emenda da Comissão de Finanças
atribui ao Sr. Presidente da República
autorização; poderá o Sr. Presidente da
República autorizar uma entidade idônea
a expedir a Caderneta de Passagem."
Creio que, com esta explicação, os
Srs. Senadores estarão habilitados a
votar. No texto do Substitutivo, há uma
atribuição
facultativa:
"poderá
ser
atribuída ao Touring Club e a outros
órgãos"; na Emenda do Senador Gilberto
Marinho, há uma competência taxativa
para a prática dos mesmos atos; e na
Subemenda não se trata de uma
competência taxativa, mas de uma
simples autorização a êsses órgãos para
praticar tais atos, desde que o Presidente
da República os autorize.
Assim exposta a matéria, creio que
os Srs. Senadores estão habilitados a
decidir.
A
Mesa
acaba
de
receber
requerimento do Sr. Senador Aloysio de
Carvalho, pedindo preferência para a
Emenda de nº 20, em relação às Subemendas que lhe foram oferecidas. Vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 187, DE 1966
Requeiro votação preferencial da
Emenda nº 20, em relação às
subemendas que lhe foram oferecidas.
Sala das Sessões, 12.5.66.– Aloysio
de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o Requerimento de
preferência, formulado pelo Sr. Senador
Aloysio de Carvalho. (Pausa)
O
SR.
AURÉLIO
VIANA
(encaminhamento de votação. Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
verifica-se, então, que tínhamos plena
razão, quando dizíamos que essa matéria
é altamente controvertida.
A emenda do Senador Gilberto
Marinho se limita ao Touring Club, dandolhe funções específicas no caso que se
discute. De algum modo, elimina o poder
da autoridade federal para intervir na
matéria, quanto à circulação de veículos,
etc.
A subemenda, transfere um poder
para o Presidente da República, e vai
mais além, porque, além dessa e doutras
entidades que especifica, inclui quaisquer
outras, ao arbítrio do Presidente.
O Substitutivo é mais sábio. Foi
estudado, meticulosamente estudado.
E o Relator declara que, para
harmonizar os diversos contendores,
nas
emendas
que
cada
qual
apresentou, é que êle apresenta
aquela subemenda, e com aquela
sugestão que todos conhecemos.
Sr. Presidente, eu gostaria mesmo
de ouvir o pronunciamento do Relator
da matéria, pessoa qualificada, idônea,
que
estudou
meticulosamente
o
assunto, porque a pendência continua
e eu me pergunto a mim mesmo: "Não
seria
preferível
que
ficássemos
com
o
texto
do
substitutivo?".
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Na regulamentação da matéria, aí, então,
poderia haver o pronunciamento do
Executivo, que iria opinar sôbre uma lei
votada depois de uma discussão ampla e
que, senão me falha a memória, se
estende por alguns anos, tantos os
interêsse sem choque.
Êste Código de Trânsito vem sendo
obstaculado durante anos, na sua
apreciação. Os interesses são tantos que
mencioná-los seria quase inocuo, pela
falência de tempo. Os interessados
penetram na Câmara e no Senado e
pressionam direta ou indiretamente, com
um se objetivo: tirar do órgão oficial o
poder de fiscalizar, de controlar a
circulação, a posse, etc., de veículos
neste País.
Ora, Sr. Presidente, por isto, eu
apelaria mesmo para o nobre Senador
Pessoa de Queiroz, no sentido de que S.
Exa. dissesse algumas palavras a
respeito
dêste
assunto
como
esclarecimento. O desejo de S. Exa. é de
harmonizar. Verifica-se, no entanto, que
mim foi alcançado, porque, eu sei, de
plena consciência que e S. Exa.
realmente defende o texto do seu
Substitutivo pensado, meditado e declara,
na justificativa de sua Emenda, que
apenas para harmonizar que apresenta,
numa transação com os eminentes
colegas subscritores das Emendas ora
em exame, e a inversão de tudo na
subemenda numero 72-2 tal, sem quebra,
porém, da emenda que prepõe etc."
Ora,
repito,
continuando
a
controvérsia: então o Senado precisa
ouvir o Relator. Creio eu que, com o
cavalheirismo de sempre, com a lindeza
de sempre e com o conhecimento da
matéria poderia, diante do quadro que se
apresenta, dizer-nos do seu pensamento.
Confesso que, ai, o meu voto sera de
acôrdo com o pensamento do Relator,
porque reconheço em S. Exa. uma
inquebrantável vontade de acertar,
principalmente num projeto de lei de tal
natureza, dos mais importantes entre os
que vêm sendo analisados pelo
Congresso Nacional. – (Muito bem. Muito
bem.)
O SR. PESSÔA DE QUEIROZ: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): –
Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. PESSÔA DE QUEIROZ (sem
revisão do orador): –
Senhor
Presidente, e sou absolutamente de
acôrdo com a exposição que acabou de
fazer o nosso eminente amigo Senador
Aurélio Viana.
De fato, o trabalho foi penoso,
contando com enorme número de
assessôres embora, cada dia mais se'
complicavam as coisas.
O nosso objetivo foi o de fazer algo
mais ou menos perfeito, a fim de que
pudéssemos servir, antes de tudo, aos
interêsses nacionais.
A pressão vinha de todos os
recantos. A história deste Código, um dia,
há de ser conhecida, tais os vexames,
tais os atritos provocados a fim de que se
pudesse fazer coisa mais ou menos
perfeita.
No entanto, sei que está imperfeita a
obra, porque, é humana. Foi porém, feita
com denodo, ardor e com o interêsse
máximo de servir à Nação e, muito
particularmente, ao Senado, ao qual
pertenço. Ilustres Senhores Senadores,
nomes
eminentes
apresentaram
emendes,
algumas
delas
em
contrachoques e em atritos. Então, dele
onde harmonizar ao maxímo possível,
criei esta subemenda. Estou vendo,
entretanto, que a matéria continua meio
de dessídio e de litígio entre os meus
nobres colegas do Senado.
Dêste modo, Sr. Presidente, estou
pronto a retirar a subemenda, para
que possamos votar o substitutivo. Assim,
não
receberemos
as
recusas
que estamos recebendo, embora algumas
justas.
Certamente,
muitos
não
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conhecem alguns pontos da emenda que
apresentamos. Por esta razão procurei,
então, fundi-las na subemenda. Mas
estou vendo que fui infeliz e, deste modo,
retiro-a. (Muito bem.)
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): –
Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente, as
observações feitas pelo honrado Relator
da Comissão de Finanças convencem-me
de que a melhor solução para o Senado
seria, realmente, manter o substitutivo, no
seu art 26. Embora não possa dar pleno
apoio ao seu texto integral, reconheço a
honestidade de propósitos, a atividade
constante, o espírito patriótico com que o
Senador Pessoa de Queiroz encaminhou
a este Casa, honrando-nos, êste projeto.
Se S. Exa. retira as subemendas que
apresentou, no sentido de apenas
apaziguar as controvérsias, não tenha
como manter o requerimento de
preferência para a votação da emenda.
Antes, apelo para o Senado no sentido
de que rejeite a emenda e a subemenda,
ficando de pé o art. 26 do substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O nobre Senador Aloysio de
Carvalho acaba de declarar, em face do
pronunciamento da eminente Relator da
matéria, que retira o requerimento de
preferência a emenda nº 20.
Em tais condições, retirado o
requerimento de preferência, temos que
prosseguir com a votação da matéria,
como se vinha fazendo.
O eminente Senador Pessoa de
Queiroz, por sua vez, manifesta-se
desejoso de retirar a subemenda 1, da
Comissão de Finanças.
Lamento informar a S. Exa. que essa
retirada, na tramitação atual do processa,
não é possível, porque a subemenda
passou a ser da Comissão. Mas o parecer
de S. Exa. no Plenario, encaminhando a
materia, é contrário a subemenda, e
naturalmente
encontrará
todo
o
acolhimento dos Srs. Senadores. A
votação será o meio regular para se
solucionar o assunto.
Passa-se portanto, à votação da
Subemenda nº 1, da Comissão de
Finanças, à Emenda nº 20.
Os Srs. Senadores que aprovam a
subemenda
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
A subemenda foi rejeitada.
É a seguinte a subemenda rejeitada:
EMENDA Nº 20
Subemenda nº 1-CF
"Art.
26
Compete
aos
Departamentos
e
Trânsito
e
às
Circunscrições Regionais de Trânsito a
expedição da Permissão Internacional
para
Conduzir,
do
Certificado
Internacional de Circulação e da
Caderneta de Passagem nas Alfândegas.
§ 1º O Presidente da República,
após audiência do Conselho Nacional de
Transito,
poderá
autorizar
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo, o Touring Club do Brasil
ou outra entidade idônea a expedir a
Caderneta de Passagem nas Alfândegas.
§ 2º Os documentos e que se refere
êste artigo terão validade por um (1) ano,
e os emolumentos correspondentes serão
fixados por, decreto do Poder Executivo,
mediante proposta do Conselho Nacional
de Trânsito".

Há, ainda, uma segunda subemenda
da à Emenda nº 20 e de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça.
Em votação a segunda subemenda
de autoria da Confissão de Constituição e
Justiça à Emenda nº 20.
Os Senhores Senadores que a
aprovam queiram permanecer como se
encontram. (Pausa).
A subemenda foi rejeitada.
E' a seguinte a subemenda rejeitada:
EMENDA Nº 20
Subemenda nº 2-CCJ
"Art. 26 –
Compete aos
Departamentos
de
Trânsito,
as
Circunscrições regionais de Trânsito e ao
Touring Club do Brasil, a expedição da
Permissão Internacional para Conduzir,
Certificado internacional de Circulação e
Caderneta de Passagem nas AItândegas,
nos têrmos do regulamento que for
baixado."
Tendo
sido
rejeitadas
as
subemendas a Emenda nº 20, e também
esta, prevalece
o dispositivo
do
substitutivo aprovado, em globo, no inicio
da sessão, que é o do art. 26 e seu
parágrafo único.
Passa-se à votação da Subemenda
da Comissão de Finanças à Emenda nº
24.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa).
A subemenda foi aprovada, e
prejudicada a emenda.
E' a seguinte a subemenda
aprovada:
SUBEMENDA Nº 24
Subemenda nº 5 – CF
"b) o correspondente a dez por cento
(10%)
do
imposto
de
consumo
arrecadado, ou daquêle que o substituir,
relativo a protetores, pneumaticos,
câmaras de ar e "flaps", de borracha
vulcanizadas, não endurecidas, para
rodas de qualquer tipo, e a automóveis de
passageiros
e
camionetas
sedan,
inclusive de esporte, de qualquer pêso".
Passa-se à subemenda à emenda nº
25.
E' subemenda substitutiva e está
assim redigida:
"Acrescente-se ao art. 131, in fine a
expressão:
ouvida,
préviamente,
a
Confederação de Automobilismo."
A aprovação dessa subemenda
prejudicará a emenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(pela ordem): – Sr. Presidente peço a V.
Exa. o obséquio de informar a que
emenda se refere essa subemenda.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Cama): – Refere-se à emenda nº 25
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
A emenda 25 é emenda de Plenário?
Gostaria de ouvir o seu texto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A emenda é de Plenário.
A subemenda manda acrescentar ao
artigo 131, "in fine", a expressão: "ouvida
prèviamente
a
Confederação
de
Automobilismo." Parece que a diferença
está apenas na expressão "no que
couber". A emenda 25 diz: "Acrescente-se
ao artigo 131, in fine, no que couber..." E
a subemenda diz apenas: "...ouvida,
prèviamente,
a
Confederação
de
Automobilismo."
Em votação.
O
SR.
AURÉLIO
VIANA
(encaminhamento
de
votação
–
sem revisão do orador): – Senhor
Presidente, a emenda nº 25 é do Senador
Gilberto
Marinho
como
sabe-
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mos. Mas leio no parecer do Relator o
seguinte:
"O Substitutivo, por motivos óbvios,
exige, para tanto, apenas a autorização
do Conselho Nacional de Trânsito."
Na competência da Confederação,
por sem dúvida, não se insere a
atribuição que lhe deseja reconhecer a
emenda.
A Comissão de Constituição e
Justiça,
inteligentemente,
formulou
subemenda, onde se estabelece a
simples audiência da Confederação.
Opinamos
favoravelmente
à
aprovação da Subemenda nº 3 da
ilustrada Comissão de Constituição e
Justiça."
Quer dizer que a questão tôda está
nisto: na audiência.
O texto da Emenda apenas solicita
audiência da Confederação.
Creio ser êste o espírito da
subemenda. O parecer foi contrário à
emenda e favorável à subemenda, porque
a emenda dá um poder imenso à
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Subordina
o
poder
público
à
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Acho
que nem isso quereria a própria
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
–
Para
os
devidos
esclarecimentos, devo informar que a
emenda manda acrescentar, no fim do
Art.
131,
a
expressão:
"ouvida
previamente a Confederação Brasileira de
Automobilismo".
O Art. 131, com êsse dispositivo,
ficaria assim redigido:
"A construção e adaptação de
estabelecimento de pista permanente
destinação a competições desportivas
automobilísticas dependerá do Conselho
Nacional de Trânsito, "ouvida prèviamente
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo".
Se vier a ser aprovada a
subemenda.
Essa é a informação que a mesa
pode apresentar.
Em votação a subemenda nº 3, da
Comissão de Constituição e Justiça, á
emenda nº 25.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): –
Tem a palavra Vossa
Excelência.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(para encaminhar a votação – sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
precisamos distinguir as coisas: o
Substitutivo, no seu art. 21 e parágrafos,
cogita
da
realização
de
provas
desportivas e declara:
"As provas desportivas inclusive
seus ensaios, só poderão realizar-se em
vias publicas mediante prévia licença da
autoridade do trânsito."
§ 1º A realização de provas
desportivas de acôrdo com êste artigo
será precedida de caução ou fiança e
contrato de seguro em favor de terceiros,
contra riscos a acidentes em valores
prèviamente arbitrados pela autoridade
competente.
O § 2º, que está em causa, é
o seguinte: A realização de provas
e
competições
automobilísticas
e
os respectivos ensaies dependerão
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de
autorização
expressa
da
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo ou de entidade estadual a
ela filiada."
Quer isto dizer que não se pode
realizar nenhuma prova ou competição
desportiva sem a autorização da
Confederação
Brasileiro
de
Automobilismo e, nos Estados, de
entidade que a ela fôr filiada.
Que
maior
poder
deseja
a
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo? Não alcanço que poder
seria êsse, maior do que aqui está.
A emenda se refere, taxativamente,
ao art. 131.
O art. 131 não elimina a ação da
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo. Refere-se a outra coisa.
Refere-se à construção, à adaptação e
ao
estabelecimento
de
pistas
permanentes destinadas a competições
desportivas automobilísticas, o que
dependerá de autorização do Conselho
Nacional do Trânsito. Por que fazer,
então, a Confederação Brasileira de
Automobilismo órgão consultivo do
Conselho Nacional de Trânsito, de modo
que se superponha ao próprio Poder
Público, em relação à construção de
pistas permanentes para realização de
provas desportivas? Aquilo que compete
à
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo
está
expressa
e
claramente inserido no § 2º do artigo 21.
Quer dizer que, no particura,
devemos rejeitar a emenda, a subemenda
– que ainda é pior do que a emenda – e
ficar com a disposição do art. 131 do
Substitutivo da Comissão de Finanças.
Acresce que esta emenda teve parecer
contrário do Relator na Comissão de
Finanças. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): –
Tem a palavra, para
encaminhar a votação, o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, com a
explicação fornecida pelo nobre Senador
Aloysio de Carvalho eu me convenço de
que deveremos aprovar – apelo para a
liderança da ARENA e do Governo neste
sentido – o texto expresso do Substitutivo,
porque dá a Confederação Brasileira de
Automobilismo o que é especificamente
dela e ao Conselho Nacional de Trânsito
o que é seu.
Está no Substitutivo, expressamente,
como acaba de ser lido pelo nobre
Senador Aloysio de Carvalho. Já
conversei com o nobre Relator, Senador
Pessoa de Queiroz, porque respeito o
pensamento de S. Exª, um dos mais
destacados
Membros
do
nosso
organismo político, e pedi-lhe para que
me liberasse no sentido de que eu
pudesse votar com o texto do seu
Substitutivo, contra as emendas e
subemendas. Recebi de S. Ex.ª a
confortadora expressão de que, no
verdade,
sempre
que
apresenta
subemenda é para harmonizar.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Nobre Senador Aurélio Viana, V. Ex.ª
apelou para a liderança para que
mantivesse
o
Substitutivo.
Nesta
oportunidade, invoco o testemunho do
nobre Relator que lhe dirá como, em
nenhum momento, apresentamos ou
submetemos emendas sem, antes, fazêlas passar pelo crivo de S. Ex.ª. Fomos
fiéis, até o presente momento, ao
Substitutivo do Relator e se as emendas
foram apresentadas e acolhidas antes
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de serem examinadas pelo Relator, é
porque entendemos que S. Ex.ª era a
autoridade máxima em assunto de tão
grande magnitude.
O SR. PESSOA DE QUEIROZ: –
Obrigado a V. Ex.ª Confirmo as palavras
iniciais do nobre Senador.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Donde
se conclui, Sr. Presidente, que o texto do
Substitutivo vai ser aprovado e as
Emendas e Subemendas vão ser
rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação a Subemenda á
emenda nº 3 já anunciada pela
Presidência, e que manda acrescentar ao
art. 131 in fine, o seguinte: "Ouvida a
Confederação
Nacional
de
Automobilismo".
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Foi rejeitada.
E' a seguinte a subemenda rejeitada.
SUBEMENDA Nº 25
Subemenda nº 3-CCJ
Acrescente ao artigo 131, in fine:
"ouvida prèviamente a Confederação de
Automobilismo".
Em votação a Emenda nº 25, que
manda acrescentar ao Art. 131, in fine: "e
no que couber, à Confederação Nacional
de Automobilismo".
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Foi rejeitada.
Passa-se ã votação das Emendas
com pareceres discordantes.
Em votação a Emenda nº 13, que
tem parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça e contrário da
Comissão de Finanças.
Os Sr. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada a emenda.
Passa-se à Emenda nº 16, que tem
parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça e contrário da
Comissão de Finanças.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a
emenda queiram permanecer sentados.
(Pausa).
A emenda foi rejeitada.
E' o seguinte a emenda rejeitada:
Nº ilegível
(Ao Substitutivo)

por

No § 2º do artigo 6º
Substitua-se a expressão
"no Distrito Federal",

"na sede do Conselho".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à Emenda nº 26, que
tem parecer favorável da Comissão de
Justiça e contrário da Comissão de
Finanças.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Rejeitada a emenda.
E' a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 26
Ao artigo nº 135 do Substitutivo
Suprima-se
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está assim, completada a
votação de tôda a matéria. O projeto vai à
Comissão de Redação, para redigir o
vencido. Deverá voltar ao Plenário, em
discussão suplementar.

Dia

Passa-se ao item 2, da Ordem do

Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 231, de
1965 (nº 1.473-B de 1963, na Casa de
origem, que aplica às telefonistas o
disposto, no art. 227 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres ns.1.443, de 1965 e 104, de
1966.)
–
Da Comissão de Legislação
Social, oferecendo substitutivo;
– Da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável ao substitutivo.
Em discussão o projeto com o
substitutivo. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
A votação fica de acôrdo com o
Regimento, adiada para o fim da sessão,
em virtude de se tratar de votação
secreta.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 1966,
(nº 2.158-B-60, na Casa de origem) que
autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas – Comissão de
Marinha Mercante – de crédito especial
de Cr$ 1.955.066 (um milhão novecentos
e cinqüenta e cinco mil e sessenta e seis
cruzeiros), para pagamento de diferença
salarial a marítimos e da outras
providências, tendo Parecer favorável,
sob nº 412, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir a
matéria, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa).
Está aprovado. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31,
DE 1966
(Nº 2.158-B, de 1960, na Casa de origem)
Autoriza a abertura, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas – Comissão
de Marinha Mercante do crédito especial
de
Cr$
1.955.0661
(um
milhão,
novecentos e cinqüenta e cinco mil e
sessenta e seis cruzeiros), para
pagamento de diferença salarial a
marítimos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas – Comissão de
Marinha Mercante –, o crédito especial de
Cr$ 1.955.066 (um milhão novecentos e
cinqüenta e cinco mil e sessenta e seis
cruzeiros), para ocorrer às despesas com
o pagamento de diferença salarial aos
marítimos da Região do Alto Paraná, no
exercício de 1959.
Parágrafo única. O crédito de que
trata este artigo será registrado pelo
Tribunal de Contas e distribuição
automaticamente ao Tesouro Nacional.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 4
Discussão,
em
turno
único,
do Projeto de Lei da Câmara nº 71,
de
1966
(nº
2.756-B-61
na
Casa de origem), que autoriza e Con-
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selho Nacional de pesquisas a ceder
parte de área de terreno integrante do seu
patrimônio, tendo Parecer favorável, sob
o nº 410, de 1966.
– Da Comissão de Finanças.
Na sessão de 10 do corrente foi
aprovado o Requerimento nº 170. em que
a Comissão de Agricultura solicita lhe seja
encaminhado o Projeto.
A Presidência retira-o da Ordem do
Dia, para audiência daquêle órgão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama).
Item 5
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 1966
(nº 3.260-A-65, na Casa de origem) que
autoriza o Poder a (Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho
Tribunal Regional da 2ª Região – crédito
especial de Cr$ 288.440 (duzentos e
oitenta e oito mil quatrocentos e quarenta
cruzeiros para o fim que especifica, tendo
Parecer favorável, sob número 409, de
1965, da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nenhum Sr. Senador desejando usar
da palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado. Irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 73,
DE 1966
(Nº 3.260-A-65, na Casa de Origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Puder Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região – o crédito especial de Cr$
288.440 (duzentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta cruzeiros), para
o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Justiça do Trabalho Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região – o crédito
especial de Cr$ 288.440 (duzentos e
oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta
cruzeiros), destinado ao pagamento de
despesas com a reforma do edifício onde
se acham instaladas as 1ª e 2ª Juntas de
Conciliação e Julgamento de Santos,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama)
Item 6:
Discussão em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 81, de 1966 (nº
3.525-A-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República
que dispõe sôbre o Código Sanitário do
Distrito Federal, tendo Parecer, sob nº
405, de 1966, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável ao
substitutivo da Comissão Mista do
Congresso Nacional.
O Projeto de lei anunciado foi
retirado da Ordem do Dia de ontem para
que a Comissão Mista fôsse ouvida
novamente.
O Sr. 1º Secretário vai proceder à
leitura de parecer da Comissão Mista
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PARECER Nº 438, DE 1966
Da Comissão Mista, sôbre o Projeto de
Lei da Câmara nº 81-66, que dispõe sôbre o
Código Sanitário do Distrito Federal.
Relator: Sr. Manoel Villaça
A Comissão Mista designada para emitir
parecer ao Projeto de Lei da Câmara nº 81,
de 1966 (nº 3.525-66 – Câmara), que dispõe
sôbre o Código Sanitário do Distrito Federal,
apresenta, em anexo, de fls. 3 a 14, o
Substitutivo aprovado.
Sala das Comissões, em 11 de maio de
1966. –
Pedro Ludovico, Presidente –
Manoel Villaça, Relator – José Cândido –
Vivaldo Lima – Dylton Costa – Raul Guiberti
– José Felictano – Leão Sampaio – Elias
Carmo – Miguel Marcondes – Mário Maia –
Régis Pacheco – Oscar Passos – Luiz
Bronzeado – Aurélio Vianna.
ANEXO AO PARECER Nº 438, DE 1966
Da Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de apreciar o Projeto de
Lei nº 81, de 1966, que dispõe sôbre o
Código Sanitário do Distrito Federal.
Relator: Sr. Manoel Villaça
O presente Projeto de Lei nº 81, de
1966, teve a sua origem na Mensagem nº 18,
de fevereiro de 1966, com a qual o Poder
Executivo
encaminhou
ao
Congresso
Nacional, nos têrmos do parágrafo 7º do
artigo 6º da Emenda Constitucional nº 17,
Projeto de Lei dispondo sôbre o Código
Sanitário do Distrito Federal.
A Comissão Mista incumbida do exame
da matéria, após demorado estudo, propôs a
aprovação do Projeto, nos têrmos do
substitutivo que ofereceu e que mereceu
aprovação do Plenário da Câmara.
As razões que determinaram a
elaboração do substitutivo são ponderáveis.
A proposição original, como diz o Relatório
da Comissão Mista, aborda, em vários itens,
detalhes que deverão ser objeto da
regulamentação da Lei, não havendo
necessidade nem conveniência em que
figurem explicitamente no seu texto.
O substitutivo acrescentou, ao mesmo
tempo, vários capítulos, suprindo com eles,
falhas encontradas no projeto, completando a
definição de atribuições e melhorando
redação de alguns.
Apesar desse esfôrço construtivo,
entretanto, é idéia nossa que o substitutivo
ainda comporta modificações o acréscimo
capazes de tornar mais flexível a sua
aplicação com a adoção de medidas de
cúpula simplesmente normativas, deixando
as regulamentações posteriores a aplicação
dos seus dispositivos à medida que se
apresentarem as situações reais que devam
ser enquadradas na lei geral.
Assim, por exemplo, no tocante ao
Capitulo Alimentos, cabe à regulamentação
da lei fixar, tôdas as normas e medidas
especificas que devem definir a ação do
órgão de saúde pública em cada setor de
atividade.
Não concordamos também com a
inclusão das atividades de assistência social
no Código, como foi feito. Já há, na
Prefeitura,
um
serviço
perfeitamente
organizado e aparelhado para cumprir essa
alta finalidade.
A parte relativa às disposições penais,
matéria sem dúvida relevante mas sujeita a
flutuações decorrentes de um complexo de
causas humanas e sociais, deve, a nosso
ver, ficar adstrita à regulamentação da Lei.
São, assim, vários itens incluídos
no substitutivo, que realmente introduzem
particularidades sem dúvida relevantes,
mas que cabem com predominância
na
regulamentação
da
Lei,
essa
obrigatòriamente
detalhista
e
objetiva. Pensamos que a amplitude
do Código deve conter conceitos fun-
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dementais e de cúpula, escapando tanto
quanto possível ao detalhe, eminentemente
mutável, sempre possível de atualização
através de decreto de Executivo.
Assim orientados, introduzimos várias
modificações no texto submetido ao nosso
exame, consubstanciados no, seguinte
substitutivo que oferecemos à deliberação da
Comissão Mista.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA Nº 81-66
PARTE I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Todos os assuntos relacionados
com a saúde pública na área do Distrito
Federal serão regidos pelas disposições
contidas nêste Código Sanitário e na
regulamentação
complementar
a
ser
posteriormente baixada pela Prefeitura do
Distrito Federal, obedecida, em qualquer
caso a legislação federal vigente.
Art. 2º Constitui dever da Prefeitura do
Distrito Federal zelar pelas condições
sanitárias em todo o seu território, em
perfeita concordância com as normas
nacionais.
Parágrafo único. A Prefeitura do Distrito
Federal através de órgão competente
cumprirá o disposto neste artigo mediante
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde.
Art. 3º A Prefeitura do Distrito Federal,
de acôrdo com a orientação de seus órgãos
técnicos, estimulará qualquer iniciativa
pública ou privada que vier, a colaborar com
a melhoria das condições de saúde da
população do Distrito Federal.
§ 1º Só serão concedidas subvenções
ou auxílios, de qualquer espécie, para a
execução de serviços de saúde, respeitadas
as normas do órgão de saúde pública
competente
§ 2º A inobservância dos dispositivos
contratuais ou das normas reguladoras das
concessões financeiras ou outras, inabilitará
as organizações de que trata êste artigo a
receberam auxílio.
Art. 4º As atividades de promoção,
proteção e recuperação da saúde na área do
Distrito Federal, desenvolvidas pelo órgão
especifico da Prefeitura do Distrito Federal,
deverão ser entrosadas, através de acôrdos
ou convênios com as de outros órgãos ou
entidades da mesma finalidade com o
objetivo de evitar a duplicidade de ação e es
dispersão de recursos.
PARTE II
Divisão do Território
Art. 5º Para efeito de aplicação desta
Lei o território do Distrito Federal será
dividido nas seguintes áreas:
– área metropolitana
– área dos núcleos satélites
– área rural
Art. 6º A regulamentação desta Lei
delimitará as áreas referidas no artigo
anterior.
Parágrafo único. As áreas a que se
refere o Artigo 5º poderão ser subdivididas
mediante Decreto do Prefeito do Distrito
Federal.
Art.
7º
A
autoridade
sanitária
competente participará obrigatòriamente na
regulamentação do tramado, zoneamento ou
urbanização de qualquer área do Distrito
Federal
§ 1º Para a aprovação dos projetos de
loteamento de terrenos que tenham por fim
estender ou formar núcleos urbanos ou
rurais, será ouvida sempre a autoridade
sanitária que expedirá autorização se
satisfeitas as exigências regulamentares em
vigor.
§ 2º A partir da publicação desta Lei fica
proibida
a
instalação
de
núcleos
habitacionais de qualquer espécie em zonas
a montante do lago de Brasília e nas
proximidades dos cursos de água da sua
bacia, quando não ofereçam, a critério da
autoridade sanitária, garantia de sistema de
recolhimento de dejetos e de detritos ca-
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paz de evitar a poluição e a contaminação
das suas águas.
§ 3º A falta da autorizarão de que trata
êste artigo impedirá o andamento dos
respectivos processos ou requerimentos .
PARTE III
Proteção da Saúde
Art. 8º Para efeito desta Lei as
atividades necessárias a proteção da saúde
da comunidade compreenderão basicamente:
a) contrôle da água;
b) controle de sistema de eliminação de
dejetos;
c) controle do lixo;
d) outros problemas relacionados com o
saneamento do meio ambiente;
e) higiene da habitação e dos
logradouros públicos;
f) combate aos insetos, roedores e
outros animais de importância sanitária;
g) prevenção das doenças evitáveis e
de outros agravos a saúde;
h) higiene do trabalho.
Art. 9º O órgão competente com base
nesta Lei e em sua regulamentação,
elaborará
Normas
Técnicas
Especiais dispondo sôbre a proteção da
saúde da comunidade.
TÍTULO I
SANEAMENTO
Art. 10. A promoção de medidas
visando ao saneamento constitui dever do
Poder Público, da família e ao individuo.
Art. 11. Os serviços de saneamento tais
como os de abastecimento de água e
remoção de resíduos e outros, destinados á
manutenção da saúde do meio, atribuídos ou
não a administração publica, ficarão sempre
sujeitos a supervisão e ás normas aprovadas
pelas autoridades sanitárias.
Art. 12. E' obrigatória a ligação de tôda
construção, considerada habitável, à rêde
pública de abastecimento de água e aos
coletores públicos de esgôto, sempre que
existentes.
§ 1º Quando não existirem rêde publica
de abastecimento de água ou coletores de
esgôto, a repartição sanitária competente
indicara as medidas a serem executadas.
§ 2º Constitui obrigação do proprietário
do imóvel a execução de instalações
domiciliares adequadas de abastecimento de
água potável e de remoção de esgotos,
cabendo ao ocupante do imóvel zelar pela
necessária conservação.
§ 3º A autoridade de saúde pública é
competente para fiscalizar o cumprimento do
disposto no parágrafo anterior.
Art. 13. A Prefeitura do Distrito Federal
promoverá a execução das obras de
abastecimento de água, da construção de
sistemas adequados para a remoção racional
de dejetos e de lixo.
Art. 14. A autoridade de saúde pública,
respeitada a competência do órgão federal
congênere,
determinará
as
medidas
necessárias para proteger a população
contra os insetos, roedores e outros animais
que possam ser considerados agentes
diretos ou indiretos da propagação de
enfermidades ou interferir no bem-estar da
comunidade.
§ 1º Os proprietários de animais
domésticos ou domesticados que tiverem
evidenciada periculosidade, serão obrigados
a cumprir as medidas de segurança
determinadas para cada caso pela autoridade
sanitária.
§ 2º Em caso de não cumprimento
dessas medidas, a autoridade sanitária
promoverá a apreensão de animal, tomando
a seguir as providências cabíveis.
Art.
15.
Nenhuma
construção,
permanente ou temporária, poderá ser
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utilizada ou habitada no Distrito Federal
sem que esteja de acôrdo com as
normas estabelecidas pelo órfão de saúde
pública.
Art. 16. A regulamentação desta Lei
determinará as medidas necessárias para
evitar a poluição atmosférica e outros fatôres
que possam. afetar a saúde ou o bem-estar
da população.
CAPITULO I
ÁGUA
Art.
17.
Compete
ao
órgão
de
administração
do
abastecimento
d'água o exame periodico das suas redes e
demais instalações, com o objetivo de
constatar a possível existência de condições
que possam prejudicar a saúde da
comunidade.
Parágrafo único O órgão responsável
pelo funcionamento e manutenção das redes
de abastecimento de água do Distrito
Federal, facilitará o trabalho da autoridade
sanitária, no que lhe competir.
Art. 18. sempre que a autoridade
sanitária
verificar
a
existência
de
anormalidade ou falha no sistema de
abastecimento de água, capaz de oferecer
perigo à saúde, comunicara o fato aos
responsáveis para imediatas medidas
corretivas.
Art. 19. O órgão de saúde pública fixará
normas para construção e manutenção, em
bases de segurança de obras de
abastecimento de água em comunidades ou
propriedades rurais.
Art. 20. O contrôle sanitário das piscinas
e de outros locais de banho ou natação farse-á de acôrdo com a regulamentação desta
lei.
Art. 21. Para a construção, reparação
ou modificação de qualquer obra pública ou
privada, destinada ao aproveitamento ou
tratamento de água de uma comunidade,
devera ser solicitada e obtida préviamente da
autoridade
sanitária
a
permissão
correspondente.
Parágrafo único. Não terão andamento
os processos ou requerimentos quando não
acompanhados da autorização de que trata
êste artigo.
Art. 22. A autoridade sanitária, para
controlar todo o abastecimento de água
potável terá acesso a qualquer local, no
momento em que se fizer necessário.
CAPITULO II
DEJETOS
Art. 23. Compete ao órgão de
administração das rêdes de esgôto e de
águas pluviais o exame periódico das suas
instalações, com o objetivo de constatar a
possível existência de condições que passam
prejudicar a saúde da comunidade.
Art. 24. O órgão responsável pelo
funcionamento e manutenção das redes de
esgotos e de águas pluviais facilitará a
trabalho da autoridade sanitária, no que lhe
competir.
Art. 25. Compete ao órgão de saúde
pública verificar as condições de lançamento
de esgotos e resíduos industriais, tratados ou
não, nas bacias hidrográficas do Distrito
Federal comunicando-se com os órgãos
competentes para as providências cabíveis,
necessárias à preservação da salubridade
dos receptores.
Parágrafo único. Diante do não
cumprimento da determinação ou por fôrça
da impossibilidade da manutenção da
salubridade dos receptores de dejetos, a
autoridade sanitária interditará a indústria
responsável pelo lançamento ou condenará o
uso do receptor para outros fins, conforme o
caso.
CAPITULO II

LIXO
Art. 26. Compete à autoridade sanitária
estabelecer normas e fiscalizar seu
cumprimento, quanto à coleta, transporte e
destino final do lixo.
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Art. 27. O órgão responsável pela
execução das atividades previstas no artigo
anterior seguirá ás normas sanitárias em
vigor, bem como facilitará o trabalho das
autoridades de saúde pública, no que lhe
competir.
Art. 28. O pessoal encarregado da
coleta, transporte e destino final do lixo usará
equipamento aprovado pelas autoridades
sanitárias com o objetivo de prevenir
contaminação ou acidente.
Art. 29. Sempre que necessário, o órgão
de saúde pública poderá realizar exames
sanitários dos produtos industrializados
provenientes do lixo, e estabelecer condições
para a sua utilização.
Art. 30. O órgão de saúde pública
participará obrigatoriamente na determinação
da área e do modo de lançamento dos
detritos não industrializados, bem como
fiscalizará o correto cumprimento dessa
determinação.
Art. 31. A Prefeitura do Distrito Federal
promoverá também, na zona rural de acôrdo
com os meios disponíveis e as técnicas
recomendáveis, os cuidados adequados com
o lixo.
TÍTULO II
HABITAÇÃO
Art. 32. A habitação e construção em
geral devem ser mantidas em perfeitas
condições de higiene, de acôrdo com as
normas
baixadas
pelas
autoridades
sanitárias.
Art. 33. A autoridade sanitária será
obrigatoriamente ouvida na fixação dos locais
onde será permitida a criação de animais
para fins comerciais ou industriais.
Art. 34. O morador é responsável,
perante o órgão de saúde pública pela
manutenção da habitação em perfeitas
condições de higiene.
Parágrafo único. O proprietário da
habitação é o responsável pelas deficiências
das condições de higiene, quando estas não
forem de responsabilidade do poder público
ou do morador.
Art. 35. O proprietário entregará a
habitação ao morador em perfeitas,
condições de higiene.
Art. 36. A Prefeitura do Distrito Federal,
através do órgão competente fixará as
condições e exigências necessárias á
manutenção das condições de higiene na
habitação e construções de qualquer
espécie.
Art. 37. A autoridade sanitária
determinará o número de pessoas que
poderão habitar hotéis, pensões. internatos e
outros
estabelecimentos
semelhantes,
destinados a habitação coletiva.
Art. 38. A autoridade de saúde pública é
competente para declarar insalubre tôda
construção ou habitação que não reuna
condições
de
higiene
indispensáveis,
inclusive ordenar interdição, remoção ou
demolição

CAPITULO I
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Art. 42. As instalações, equipamentos e
utensílios dos estabelecimentos que operam
com gêneros alimentícios deverão ser
prèviamente aprovados pelo órgão de saúde
pública.
Art. 43. Tôdas as máquinas, aparelhos e
demais instalações de tais estabelecimentos
deverão sei mantidas em . perfeitas
condições de higiene.
Art. 44. Os veículos de recipientes
destinados ao manuseio, armazenagem e
transporte
de
gêneros
alimentícios,
obedecerão aos requisitos determinados
pelas autoridades sanitárias.
CAPITULO II
ALIMENTOS
Art. 45. Sòmente será permitido
produzir,
transportar,
manipular
ou
expor venda, alimentos que não apresentem
sinais de alteração contaminação ou
fraude.
Art. 46. E' proibido armazenar,
transportar, ou expor à venda, no Distrito
Federal, alimentos sujeitos a fórmula, que
não tenham sido analisados e aprovados por
um órgão oficial de saúde pública.
Art. 47. A inspeção veterinária dos
produtos de origem animal obedecerá aos
dispositivos da legislação federal, no que fôr
cabível.
Parágrafo único. Estão isentos de
inspeção veterinária os animais de abate
criados em propriedades rurais e destinados
ao consumo doméstico particular dessas
propriedades.
Art. 48. Os produtores rurais deverão
requisitar a inspeção veterinária do órgão
competente, quando houver intenção de
encaminhar os animais abatidos ao consumo
público.
Art. 49. Os produtos considerados
impróprios para consumo humano, poderão
ser destinados à alimentação animal,
mediante laudo de Inspeção veterinária, ou à
industrialização para outros fins que não de
consumo.
Art. 50. O destino final de qualquer
produto considerado impróprio para consumo
humano será obrigatoriamente fiscalizado
pela autoridade sanitária.
Art. 51. Não é permitido armazenar,
transportar ou expor à venda, sem proteção,
qualquer alimento perecível.
Parágrafo único. O órgão de saúde
publica expedirá normas técnicas a respeito
do disposto nêste artigo.
Art. 52. Os manipuladores de gêneros
alimentícios sòmente poderão exercer as
suas atividades se licenciados pela
autoridade sanitária.
Art. 53. A regulamentação desta Lei
determinará as condições e exigências a
serem cumpridas para licenciamento dos
manipuladores de gêneros alimentícios.
TÍTULO V

TÍTULO III

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

HIGIENE DO TRABALHO

Art. 54. Para efeito desta Lei, entendese
por
notificação
compulsória
a
comunicação à autoridade sanitária de casos
confirmados ou suspeitos das doenças que,
por
sua
gravidade,
incidência
ou
possibilidade de disseminação, exijam
medidas especiais de contrôle.
Art. 55. São objeto de notificação
compulsória no Distrito Federal, as doenças
previstas na legislação federal vigente.
Parágrafo
único.
Sempre
que
necessário, o órgão de saúde pública poderá
a tornar obrigatória a notificação de qualquer
outra doença não prevista nas normas
federais.
Art. 56. A notificação poderá ter caráter
sigiloso.
Art. 57. A regulamentação desta Lei
poderá distribuir as doenças de notificação
compulsória em grupos, de acôrdo com a
urgência com que deve ser feita a denúncia
de sua ocorrência e os benefícios práticos
que da e mesma possam advir.

Art. 39. A autoridade sanitária
colaborará com o órgão federal especifico no
contrôle das condições de higiene e
segurança do trabalho podendo atuar
supletivamente.
Art. 40. Respeitada a orientação
normativa federal, a regulamentação desta
Lei determinará as condições e requisitos
para funcionamento dos locais de trabalho,
fixando medidas gerais e especiais de
proteção ao trabalhador.
TÍTULO IV
HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO
Art. 41. O órgão de saúde pública
estabelecerá normas e padrões referentes à
alimentação, respeitada a competência dos
órgãos federais específicos.
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Art. 58. A regulamentação desta Lei
estabelecerá
os
responsáveis
pela
notificação
compulsória
das
doenças
passiveis dessa medida.
Art. 59. A autoridade sanitária
determinará sempre que necessários a
investigação epidemiológica dos casos
notificados.
Parágrafo
único.
Nos
casos
investigados a autoridade sanitária dará
obrigatòriamente conhecimento ao notificante
e ao médico responsável pelo doente, das
providências tomadas.
Art. 60. Sempre que um médico recusar
ou dificultar comprovada e reiteradamente, a
comunicação de casos de doença notificáveis
o fato será levado pelas autoridades
competentes ao conhecimento do Conselho
Regional de Medicina, sem, prejuizo de
outras sanções que a regulamentação desta
Lei determinar.
Art. 61. Todos os laboratórios de
análises, hospitais, clínicos, ambulatórios e
similares, públicos ou privados, sem prejuízo
da notificação imediata, quando fôr o caso,
enviarão, periòdicamente, ao órgão de saúde
pública a relação dos casos confirmados ou
ainda suspeitas de doenças de notificação
compulsória.

Art. 71. Os cães encontrados em vias e
logradouros públicos, quando não vacinados
e não matriculados serão apreendidos e
conservados em custódia pelo prazo que a
regulamentação determinar.
Parágrafo único. A autoridade, sanitária
poderá determinar a imunização ou o
sacrifício de qualquer animal sempre que
houver conveniência em beneficio da saúde
púbica.

TÍTULO VI

Art. 74. A Prefeitura do Distrito Federal
promoverá
de
modo
sistemático
e
permanente, atreves do órgão competente, a
assistência médico-sanitária, de acôrdo com
os recursos disponíveis e as técnicas
indicadas, nos têrmos da regulamentação
desta Lei.
Art. 75. Ao órgão de saúde pública, a
compete estimular o desenvolvimento das
atividades necessárias ao cumprimento do
artigo anterior fixando, quando necessário, as
prioridades indicadas.

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
Art. 62. As autoridades sanitárias
executarão ou coordenarão medidas visando
à prevenção das doenças transmissíveis e ao
impedimento de sua disseminação.
Art. 63. Recebida denúncia de caso
suspeito
ou
confirmado
de
doença
transmissíveis,
compete
à
autoridade
determinar as medidas de profilaxia a serem
observadas em relação ao doente e aos
comunicantes, determinando, inclusive, se
necessário, o isolamento.
Art. 64. Ocorrendo, óbito suspeito de ter
sido causado por doença transmissível, a
autoridade
sanitária
promoverá,
se
necessário, o exame cadavérico, podendo
realizar a visceratomia, a necrópsia, e tomar
outras medidas que objetivem a elucidação
do diagnóstico.
Art. 65. Nos programas de combate às
doenças transmissíveis serão oferecidas
tôdas as facilidades para prevenção,
diagnóstico e tratamento adequado.
Art. 66. A autoridade sanitária poderá
exigir e executar provas imunológicas sempre
que se fizer necessário, no interêsse da
saúde pública.
Art. 67. E' vedado ás pessoas que não
apresentem comprovante das imunizações
exigidas:
a) exercício de qualquer cargo ou
função pública ou privada;
b) matrícula em estabelecimento de
ensino de qualquer natureza;
c) internamento em asilo, creche,
pensionato, instituto de educação ou
assistência social;
d) obtenção de carteira de identidade;
e) registro individual de trabalho ou
qualquer outra carteira oficialmente instituída.
Parágrafo único. Em casos especiais
poderão as pessoas eximir-se, temporária ou
definitivamente, da obrigação de vacinar-se
ou revacinar-se, mediante atestado médico
que tal justifique.
Art. 68. Em casos de zoonoses a
autoridade de saúde pública colaborará com
o órgão competente com a finalidade de
isolar os animais atingidos e tomar as demais
medidas adequadas.
Art. 69. Sempre que necessário, ou
conveniente a autoridade sanitária poderá
exigir certificado de sanidade emitido por
autoridade federal, estadual ou municipal, do
local de procedência dos animais de qualquer
espécie, que se introduzirem no Distrito
Federal.
Art. 70. E' obrigatória a matrícula e
vacinação anti-rábica de todos os cães
existentes no Distrito Federal.

PARTE IV
Promoção da Saúde
Art. 72. Para efeito desta Lei as
atividades relacionadas ou necessárias a es
promoção
da
saúde
compreenderão
basicamente:
a) higiene materna e da criança
b) higiene dentária
c) nutrição
d) higiene mental
e) educação sanitária
Art. 73. A autoridade sanitária elaborará
Normas Técnicas Especiais referentes às
ações de promoção da saúde.
TÍTULO I
HIGIENE MATERNA E DA CRIANÇA

TÍTULO III
HIGIENE DENTÁRIA
Art. 76. E' obrigatória a fluoração das
águas
destinadas
aos
sistemas
de
abastecimento da população, em todo o
Distrito Federal.
Art. 77. O órgão de saúde pública
promoverá assistência dentária á população
de acôrdo com os recursos disponíveis e
prioridades que forem fixadas.
Art. 78. A assistência dentária terá
caráter
eminentemente
preventivo
e
constituirá atividade obrigatória dos hospitais
e demais unidades sanitários da Prefeitura do
Distrito Federal.
Art. 79. Os programas de assistência
dentária de órgãos ou entidades públicas ou
privadas no Distrito Federal obedecerão as
normas baixadas e pelo órgão de sm de
pública.
TÍTULO III
EDUCAÇÃO SANITÁRIA
Art. 80. A Prefeitura do Distrito Federal,
através de seus órgãos especializados,
desenvolverá programas de educarão
sanitária de modo a criar ou modificar os
hábitos e o comportamento do indivíduo em
relação á saúde.
Art.
81.
Os
programas
para
desenvolvimento das atividades de educação
sanitária serão elaborados e supervisionados
pelo órgão de saúde pública da Prefeitura do
Distrito Federal.
TÍTULO IV
HIGIENE MENTAL
Art. 82. A política da Prefeitura do
Distrito Federal, com referência a higiene
mental, será orientada pelo órgão de saúde
pública, em perfeita concordância com as
normas federais.
Art. 83. E' vedada, quer nos
estabelecimentos destinados à assistência a
psicopatas, quer fora dêles, a prática de
qualquer atos de religião, culto ou seita com
finalidade terapêutica ainda que a título
filantrópico e exercida gratuitamente.
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PARTE V

Recuperação da Saúde
TÍTULO I
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Art. 84. A Prefeitura do Distrito Federal,
de acôrdo com os meios que dispuzer,
através do órgão competente, prestará
gratuitamente, assistência médica, hospitalar,
farmacêutica e dentária de acôrdo com os
recursos disponíveis, a todos quantos
comprovarem insuficiencia de recursos.
Art.
85.
Os
hospitais,
ou
estabelecimentos similares, que recebam
subvenção ou auxilio material de qualquer
espécie da Prefeitura do Distrito Federal,
ficam obrigados a manter, permanentemente,
à disposição do órgão de saúde pública, um
número mínimo de leitos proporcional ao
valor do auxílios recebido.
Art.
86.
Os
estabelecimentos
hospitalares, vinculados à Prefeitura do
Distrito Federal, serão organizados de acôrdo
com os princípios de integração e
regionalização
nos
têrmos
da
regulamentação desta Lei.
PARTE VI
Ações complementares
TÍTULO I
ESTATÍSTICAS VITAL E SANITÁRIA
Art. 87. Ao órgão de saúde pública,
efetuar as análises estatísticas dos trabalhos
de saúde pública, com a finalidade de avaliar
as atividades que vem cumprindo ou planejar
as que pretende desenvolver.
Art. 83. Todos os estabelecimentos de
saúde, oficiais ou privados, proporcionarão
as informações que a autoridade sanitária
considerar necessária, com a periodicidade
estabelecida na regulamentação desta Lei.
TÍTULO II
PREPARAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO
Art. 89. A Prefeitura do Distrito Federal,
sob a orientação técnica da autoridade
sanitária, é competente para preparar
pessoal de saúde pública necessária ao
desenvolvimento de suas atividades.
Art. 90. A Prefeitura do Distrito Federal
poderá exigir a apresentação de diploma ou
certificado de conclusão de cursa de postgraduação para os ocupantes de cargos ou
funções dos serviços de saúde, para cujo
exercido sejam necessários conhecimentos
técnicos especializados.
PARTE VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 91. O órgão de saúde pública
executará diretamente ou promoverá, de
acôrdo com outras autoridades, programa de
contrôle aos acidentes pessoais.
Art. 92. O órgão de saúde pública
promoverá estudos e pesquisas para
esclarecimento dos problemas de interesse
sanitário no Distrito Federal e estimulará a
iniciativa pública ou privada nesse sentido.
Art. 93. O órgão competente, da
Prefeitura do Distrito Federal incentivará a
criação de Instituições de combate ao
alcoolismo e a outras toxicomanias, que
tenham por finalidade a sua prevenção, a
recuperação da saúde ou a reintegração do
indivíduo na sociedade.
Art. 94. A Prefeitura do Distrito Federal,
através
dos
órgãos
competentes
e
respeitadas as normas federais, estabelecerá
a orientação básica para assistência médicosocial a cegos, surdos, mudos, paralíticos e
mutilados,
cooperando
técnica
e
materialmente com instituições e centros de
adaptação profissional, que tenham essa
finalidade.
Art. 95. A Prefeitura do Distrito
Federal, sempre que julgar conveniente,
estabelecerá
o
regime
do
tempo
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integral para os técnicos de saúde pública,
em concordância com o que dispuzer a
legislação federal.
Art. 96. A regulamentação desta Lei
estabelecerá as normas a que de deverão
obedecer ás imposições de sanções
administrativas e penais, relativas às
migrações dos seus dispositivos.
Art. 97. As taxas que a regulamentação
desta Lei estabelecer, serão fixadas com
base no salário-mínimo vigente no Distrito
Federal.
Art. 98. Sòmente serviços com
supervisão médica permanente poderão
manter bancos de sangue ou plasma, sob
licença do órgão de saúde pública.
Parágrafo único. A regulamentação
desta Lei determinará os requisitos e
condições detalhadas a que deverão estar
subordinados os estabelecimentos a que se
refere êste artigo.
Art. 99. A autoridade sanitária é
competente para reconhecer e solucionar
tôdas as questões relativas à saúde pública
no Distrito Federal, ainda que não previstas
nesta Lei, respeitada a competência dos
órgãos federais especificas.
Art. 100. A Prefeitura do Distrito Federal
regulamentará a presente Lei dentro de 120
(cento e vinte) dias de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala da Comissão Mista do Congresso
Nacional, em 11 de maio de 1966. – Pedro
Ludovico, Presidente – Manoel Villaça,
Relator – Raul Guiberti – Edmundo Levi –
Dylton Costa – Luiz Bronzeado – Regis
Pacheco – Leão Sampaio – Elias Carmo –
José Candido Ferraz – Vivaldo Lima – José
Feliciano – Miguel Marcondes – Mario Maia.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão o projeto e o
substitutivo apreciado.
Se nenhum Sr. Senador pedir a palavra
darei como encerrada a discussão. (Pausa).
Está encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem
preferência sôbre o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O substitutivo vai à Comissão de
Redação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação do Item 2º, da
Ordem do Dia, fique deverá, ser feita em
escrutínio secreto:
Projeto de Lei da Câmara número 231,
de 1965 (nº 1.473-B-63, na Casa de origem),
que aplica ás telefonistas o disposto no artigo
227 e seus parágrafos da Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo Pareceres nos 1.443,
de 1965 e 104, de 1966
– da Comissão de Legislação Social,
oferecendo substitutivo;
–
da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável ao substitutivo.
Sôbre a mesa, requerimento de
adiamento que vai ser ido pelo Senhor 1º
Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 188, DE 1966
Requeiro o adiamento da votação do
Projeto de Lei nº 231-65, a fim de ser feita na
sessão de 17 do corrente.
Sala das Sessões, em 12 de maio de
1966. – Bezerra Neto.
O SR PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em consequência da deliberação
do Plenário, a votação do Projeto de Lei da
Câmara 231-85, com substitutivo, fica adiada
para a sessão do dia 17 do corrente.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa, ofício que vai ser
lido pelo Senhor 1º Secretário.
E' lido o seguinte:
OFÍCIO
Oficio 147-66.
Brasília, 11 de maio de 1966.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que o Deputado Tarso Dutra será
substituído, na Comissão Mista que dará
parecer ao Projeto de Lei nº 5, de 1966 (CN),
pelo Deputado Ezequias Costa.
Sala das Sessões, em 11 de maio de
1966. – Geraldo Freire, Vice-Líder da ARENA
no exercício da Liderança,
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Ante a solicitação constante do
ofício que acaba de ser lido, é designado o
Deputado Dulcino Monteiro para substituir o
Deputado Tabosa de Almeida na Comissão
Mista constituída para apreciar o Projeto de
Emenda Constitucional nº 1, de 1966, que
altera o artigo 185 da Constituição.
Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que, estará
reunido, hoje, o Congresso Nacional, às 21
horas e 21,30 horas, para votação de
redação final e apreciação de veto
presidencial.
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno suplementar, ao
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
238, de 1965 (nº 2.259-C de 1960 na Casa
de origem), que institui o novo Código
Nacional de Transito (em regime de urgência,
nos têrmos do artigo 326, nº 5-B, do
Regimento Interno), tendo Parecer da
Comissão de Redação, com a redação do
vencido.
2
Discussão, em turno suplementar, do
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
81, de 1966 (nº 3.525-A de 1966, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sôbre o Código
Sanitário do Distrito Federal (substitutivo
aprovado, sem alterações, na sessão de 12
do corrente), tendo Parecer, sob nº ..., de
Comissão de Redação, com a redação do
vencido.
3
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 183, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador Aarão Steinbruch solicita a
constituição
de
Comissão
de
cinco
Senadores para representarem o Senado no
Simpósio Internacional de Turismo, a
realizar-se em Pôrto Alegre, de 26 a 31
dêste mês.
DISCURSO PRONUNCIADO
PELO
SENHOR
SENADOR
SIGEFREDO
PACHECO NA SESSÃO DE 10 DE MAIO DE
1966,
QUE
SERIA
PUBLICADO
POSTERIORMENTE O SR. SIGEFREDO
PACHECO.
O SR. SIGEFREDO PACHECO (lê o
seguinte discurso): –
Sr. Presidente,
Senhores Senadores: Venho hoje cumprir
dever de trazer ao conhecimento do Senado
Federal um assunto de defesa, que e
realmente, até certo ponto, de defesa
pessoal, mas que é sobretudo de defesa do
meu mandato, da minha capacidade moral
para exercê-lo, pelo que é justo entender que
interessa à própria dignidade do Senado, que
a mim, como a qualquer outro dos ilustres
colegas compete preservar por via de uma

1966
conduta, pessoal e funcional, perfeitamente
correta e ilibada. Por isso, acho que não
posso ser passível de censura ao trazer êste
assunto para esta tribuna, de tão alta e
límpida tradição.
Sr. Presidente, fui alvo de uma
acusação articulada, extraida de autos de
inquérito policial-militar, realizado pela
Guarnição Federal de Teresina. Entendo que,
dadas ás prerrogativas do mandato que
exerço e dada a posição culminante dêste
plenário em nossa estrutura estatal, só
perante o Senado teria eu a obrigação de
defender-me. Por isto mesmo, ao receber o
libelo acusatório, elaborado por elementos da
simples escala administrativa do Poder
Executivo, não tinha eu obrigação nenhuma
de apresentar á Comissão de Inquérito
qualquer defesa. Mas o fiz porque, em tôda a
minha vida, tenho sempre mantido o
propósito de defender-me de qualquer
acusação, venha de onde ver, por mais
inferior que seja o nível de origem, desde que
seja formulada em têrmos objetivos e não
rasteje apenas no terreno de imputações
vagas, meramente Insultuosas.
Portanto, ao iniciar êste discurso tenho
a verdadeira consciência de que só neste
momento é que me defendo condignamente.
Quero ressalvar, de inicio, que nada do
que vou dizer pode ser entendido corno
significando que eu esteja considerando a
Revolução ou o nosso Exército, em conjunto,
como responsáveis pela composição falsa e
maliciosa das acusações que me foram
feitas. A Revolução não pode ser culpada
dos erros e imperfeições de alguns que têm
procurado se servir dela para veicular suas
ojerizas ou preterições ou para dar vasão aos
ímpetos de sua má formação. Quanto ás
Fôrças Armadas, quero declarar, sem
rebuços, que tudo o que se possa concluir
quanto à ignorância, incapacidade e má fé
dos arvorados inquisidores que vasculham a
minha vida, à procura de supostos desvios, é
realmente excepcional e destoante do alto
nível de discernimento, de preparo e de
integridade moral, que distinguem, para não
falar nas típicas virtudes militares o brilhante
e patriótico corpo de nossa oficialidade.
Aplico a mesma ressalva ao atual
comandante da Guarnição Federal de
Teresina, Coronel Gentil Nogueira ilegível,
que só recentemente assumiu êste pôsto e
que já encontrou em fase de conclusão o
acêrco de variadas acusações, que atingiram
a mim e a outros mandatários no Piauí.
Quanto ao meu caso pessoal, devo deixar
assinalado que, em seus contatos comigo,
êle procedeu com tôda a elevação e
acatamento pessoal, tendo me declarado que
não me considerava obrigado a receber a
acusação e nem a defender-me, deixandome inteira liberdade de tomar a iniciativa que
eu julgasse acertada e até frisando que,
dêste modo, marcava também o seu respeito
ao Senado Federal.
Ressalvo inicialmente que, ao formular
a minha defesa, tinha eu conhecimento
apenas do Libelo acusatório que lerei depois,
item por item e destruindo um por um, o qual
se pode sem dúvida alguma, averbar de
notàvelmente impreciso e incompleto. O
direito
de
defesa,
assegurado
peia
Constituição Federal, no parágrafo 26 elo
artigo 141, em sua plenitude, ou seja, "com
todos os meios e recursos essenciais a ela",
pressupõe, como é de unânime e pacífica
admissão, que o acusado tenha completo
conhecimento de todos os componentes da
acusação; que, portanto, se lhe dê ciência de
tôdas as peças, especialmente provas, que
contra êle tenham sido preparadas ou
coligidas. Assim preterido nesse elemento
fundamental de ciência, só pude formular
minha defesa em têrmos provisórios, a dizer,
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não definitivos, pelo que deixo ressalvado,
desde logo, o meu direito de alterá-la e
completá-la logo que alcance tôda a
informação indispensável.
Deixo também ressalvado que, não só
por êste motivo, como pela investidura de
um mandato de representação popular no
Congresso Nacional, que me dá a
categoria de membro de um dos três altos
podêres do Estado Brasileiro, não me sinto
de modo nenhum obrigado a receber libelo
acusatório e a defender-me perante uma
Comissão de Investigação constituída de
oficiais inferiores, subordinados a um dos
mesmos poderes. Sou membro do Poder
Legislativo, que goza, como os outros, do
requisito fundamental de independência,
assegurado pelo artigo 36 da Constituição
e evidentemente só perante êsse Poder
posso responder, assim como sòmente
êste Poder pode, em verdade, investigar
tanto os atos da minha vida particular,
como, principalmente, os atos da minha
vida funcional.
Não está esclarecido qual o preceito
legal ou regulamentar que legitima a
investidura e funcionamento da Comissão
que articulou o referido libelo acusatório.
Nada disso pode fundar-se no Ato
Institucional nº 1 e nem nos decretos que o
regularam, porque todos êles perderam a
sua vigência, que era limitado no tempo.
Alias, qualquer dúvida se desfaz ante o
Decreto nº 54.609, de 26 de outubro de
1964, que extinguiu a Comissão Geral de
Investigação.
O próprio libelo acusatório diz que se
funda no Ato Institucional nº 2 e seus
Complementares, mas, além de que êsse
Segundo Ato Institucional não mencionou
qualquer hipótese de investigação, o Ato
Complementar nº 3, editado em 3 de
novembro de 1965, é expresso e muito
claro, em seu artigo nº 3, no admitir apenas
investigação sumária para "casos previstos
na letra a do artigo 1º" alínea esta que trata
apenas de demissão, dispensa, remoção,
disponibilidade,
aposentadoria,
transferência para reserva ou reforma de
titulares de garantias constitucionais ou
legais de vitaliciedade, inamovibilidade e
estabilidade, ou do exercício em funções
por tempo certo, o que não é
absolutamente o meu caso, pois só
desempenho o Mandato de senador.
Relativamente aos itens da acusação,
declaro, em primeiro lugar, por ser
pertinente a diversos deles, que se
pretende indiciar-me pela prática de atos,
como os de apresentação de emendas ao
Senado Federal, que evidentemente se
conceituam como opiniões, palavras e
votos preferidos no exercício do mandato
de Senador. Ora, quanto a estes atos, o
congressista, conforme está expresso no
artigo 44 da Constituição, goza do privilégio
de inviolabilidade. O apresentar emendas
são opiniões, são palavras e antecipações
de votos no exercício regular do mesmo
mandato. Em tais casos por fôrça da
inviolabilidade parlamentar que vigora em
tôdas as Constituições democráticas, que
figura até mesmo em Constituições de
regimes
que
realisticamente
são
considerados autoritários ou ditatoriais,
salvo nas Constituições dos países
comunistas, o congressista ou parlamentar
goza de completa irresponsabilidade
criminal, a bem da sua independência
sobretudo a bem de uma fundamental
condição de segurança para exercer o
mandato popular com o mais completo
desembaraço. Todos os atos que pratique
nesse âmbito escapam de qualquer
definição delituosa, não se configuram e
nem nunca se configurarão como crime,
que possa ser objeto de investigação
e de posterior repressão processual.
Isto é rudimental, é primário, é
incontestável e até chega a ser pasmoso
que alguém, principalmente com a
responsabilidade de uma investidura
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de oficial do Exército, que pressupõe pelo
menos os mínimos conhecimentos de
educação moral e cívica, pois em seu
curso de Escola Militar fêz estudos de
ciência jurídica, possa ignorá-lo. Assim, a
respeito de matéria desta natureza, que
se contenha no libelo acusatório e que,
em cada caso, assinalarei, a presente
defesa apenas terá o objetivo de
manutenção moral de minha reputação.
1º. A primeira acusação que me é
feita é a de que teria eu conseguido
inclusão no orçamento da União para o
ano de 1964 de verbas de Cr$ 8 milhões
e Cr$ 4 milhões, pelo Ministério da Viação
e Obras Públicas e de Cr$ 6 milhões pelo
Ministério das Minas e Energia, para o
Município Sigefredo Pacheco, que seria
inexistente no Estado do Piauí.
Nota-se, em primeiro lugar, que a
acusação se refere à prática de um ato no
exercício do mandato, pelo qual sou
constitucionalmente imunizado, como
demonstrei no item anterior. Em segundo
lugar, note-se que ao praticar o ato
incriminado, apenas tive o inatacável
objetivo
de
proporcionar
a
uma
comunidade do interior do Brasil os
benefícios de ligação telegráfica, de
instalação de energia elétrica e de
abastecimento d’água o que, em seu
mérito, tinha um conteúdo benéfico, por
todos os títulos elogiável, nunca passível
de censura e ainda menos de repressão
de qualquer natureza. Apenas se faria o
reparo de que, no caso, agi com excesso
de previsão e antecedência, porque o
Município seria inexistente. Realmente
movido pelo meu devotamente aos
interêsses de minha terra, procurei logo
antecipar benefícios para um Município
que ainda era inexistente, mas atendi a
uma solicitação dos habitantes do
povoado Conceição, tendo em vista que
transitava na Assembléia Legislativa, com
os melhores apoiamentos, um projeto de
criação nesse mesmo povoado, de um
município, a que seria dado o meu nome.
Nº 2. A segunda acusação que se
me faz é ligada à primeira e consiste
que eu teria dado início aos processos
correspondentes para receber as
mesmas verbas, para o mesmo
município até mesmo após a revolução
de
março
de
1964.
Devo
preliminarmente acentuar que a minha
conduta pessoal e funcional, foi
sempre a mesma, antes e depois da
revolução, pois o meu modo de agir foi
sempre de tal escôpo moral, sempre
pautado nas formas mais corretas de
dignidade e de honra, que em nada
poderia mudar pelo efeito de um
movimento revolucionário. Quanto à
acusação é apenas uma triste falsidade
naturalmente engendrada de má fé,
pois, conforme provam os documentos
números 2 e 3, certidões passadas
pelas Divisões de Orçamento dos
referidos Ministérios de Viação e Obras
Públicas e de Minas e Energia Elétrica,
o processo “correspondente” (o que é
uma expressão equívoca que só se
pode entender como se referindo a
processo
para
recebimento
das
mesmas verbas) nunca foi iniciado por
mim ou por qualquer outra pessoa.
Alias digo e reafirmo que esta
imputação foi feita de má fé, porque
não falharia mesmo no espírito do mais
bronco dos acusadores, a simples
consideração, inevitável, de que só o
representante legal do município, no
mesmo libelo dado como inexistente e
que inexistente era, só aquêle
representante poderia dar início a
qualquer processo. Como poderia
haver
representantes
de
coisa
inexistente?
Vou ler os dois documentos. O
primeiro, que tem a assinatura do
Diretor da Divisão de Orçamento do Mi-
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nistério da Viação e Obras, diz o
seguinte:
Doc. nº 2
CERTIDÃO
Em cumprimento ao despacho
exarado no requerimento do Senhor
Senador
Sigefredo
Pacheco,
registrado neste Ministério sob o
número sete mil quatrocentos e
cinqüenta e seis de mil novecentos e
sessenta
e
seis,
referente
à
requisição dos pagamentos das
importâncias de oito milhões de
cruzeiros (Cr$ 8.000.000), sob a
rubrica: dois ponto nove ponto trinta
(2.9.30) – Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, destinada ao
abastecimento de água no Município
de Sigefredo Pacheco, e de quatro
milhões de cruzeiros (Cr$ 4.000.000),
afeta ao Departamento dos Correios e
Telégrafos para construção da linha
telefônica Campo Maior – Sigrefredo
Pacheco, conforme publicação feita
no
Diário
Oficial
da
União.
Suplemento ao numero duzentos e
quarenta a sete, de vinte e sete de
dezembro de mil novecentos e
sessenta e três (1963), (Lei número
quatro mil duzentos e noventa e cinco
(4.295), de dezesseis (16) de
dezembro de mil novecentos e
sessenta e três (1963), às páginas
novecentos
e
quatro
(904)
e
novecentos e trinta e oito (938),
respectivamente). Certifico que, dos
fichários do Serviço de Comunicações
do Departamento de Administração,
desta Secretaria de Estado, segundo
sua própria informação, não consta a
entrada de petição firmada pelo
requerente, pleiteando a entrega dos
recursos referidos no mencionado
requerimento. E, para constar, eu
Maria Aparecida Lopes, Oficial de
Administração
AF.201.12.A,
em
exercício na Seção de Execução,
lavrei a presente certidão, aos vinte e
dois (22) dias do mês de abril de mil
novecentos e sessenta e seis (1966),
que vai visada pelo Senhor Ary
Francisco Rodrigues, Diretor da
Divisão de Orçamento. – Visto D. O.,
em de 196
O
outro
documento
é
do
Ministério das Minas e Energia:
(Lê):
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
CERTIDÃO
Certifico, a pedido do Exmo.
Senhor Senador Sigefredo Pacheco,
que não consta entrada neste
Ministério, em Brasília à vista dos
assentamentos da Secretaria desta
Divisão de Orçamento e informação
do Serviço de Comunicações, de
requerimento
de
pagamento,
apresentado pelo referido Senhor ou
por qualquer outro interessado, da
dotação a seguir classificada: "Lei nº
4.293, de 16 de dezembro de 1963 –
Artigo 4º – Anexo 4 – Subanexo
4.19.00 – Ministério das Minas e
Energia – Unidade Orçamentária
4.19.05 – Departamento Nacional da
Produção Mineral – Verba 3.0.00 –
Desenvolvimento Econômico e Social
– Consignação 3.1.00 – Serviços em
Regime Especial de Financiamento –
Subconsignação 3.1.06 – Irrigação e
energia hidráulica – Item 19 – Piauí –
Subitem 32 – Despesas de qualquer
natureza com serviços de energia
elétrica em convênio com a Prefeitura
– Sigefredo Pacheco – Cr$ 6.000.000
(seis milhões de cruzeiros).
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2. Cabe-me acrescentar que a
referida dotação foi reduzida pelo Plano
de Contenção para Cr$ 2.000.000 (dois
milhões de cruzeiros), importância esta
escriturada em "Restos a Pagar de 1964",
sob o nº 530, achando-se, atualmente, em
depósito na Caixa Econômica Federal de
Brasília.
Brasília, em 22 de abril de 1966 –
Hamilton Favilla, p. Chefe da Seção de
Execução Orçamentária.
Visto. – Brasília, em 22 de abril de
1966. – Pedro Koscky Rosa, Diretor da
Divisão de Orçamento.
Nº 3. Sou acusado, ainda no mesmo
libelo acusatório, de reter e desviar "parte
das verbas destinadas a Sociedade de
Pesquisas e Orientação Cultural de
Campo Maior", da qual sou Presidente.
Em primeiro lugar, assim vem uma
acusação que não mereceria, sequer, ser
examinada, porque está imprecisa e
vaga, a feição da mera calúnia
irresponsável,
impedindo
qualquer
defesa, porque não contém os mais
rudimentares
elementos
de
concretização, nem ao menos referindo
qual a venda ou parte da verba, retida e
desviada. Assim, apenas posso declarar,
em minha defesa, de um modo geral, o
seguinte: a mencionada associação é
uma das coisas de que me orgulho,
porque corresponde à maior devoção de
minha vida, que tem sido a de promover
educação e cultura, sobretudo sob o
aspecto de dar assistência e meios a
estudantes pobres para que façam todos
os cursos com que se tornem capazes e
úteis a si mesmos e à comunidade
brasileira: esta sociedade está instalada
em Campo Maior, numa das ruas
principais da cidade, com sede própria,
que ostenta o seu nome em vistoso
letreiro na fachada, com biblioteca, com
museu em organização, com todo o
mobiliário necessário, com material para
projeção de filmes educativos; a mesma
sociedade,
que
funciona
permanentemente, ostensivamente, já
abrigou, numa emergência em que
precisaram de local de funcionamento, o
Grupo Escolar Valdivino Tito, o mais
antigo estabelecimento de instrução do
Govêrno Estadual, em Campo Maior,
também o Jardim de Infância a cargo das
Irmãs de Santa Tereza e ainda hoje
abriga o primeiro ano científico do Colégio
Estadual, fundado pelo fecundo govêrno
Petrônio Portela, tudo isso sem nada ter
cobrado a estas instituições; a mesma
sociedade vem proporcionando, em cada
ano e há mais de nove anos, centenas de
bôlsas de estudos e auxílios para
manutenção, a estudantes pobres, em
sua grande maioria de Campo Maior, mas
também a estudantes pobres de outras
cidades piauienses, que freqüentam, ali e
em todo o Brasil, todos os tipos de
cursos, desde o primário até o superior,
sendo de notar que sòmente no corrente
ano se beneficiam das mesmas bôlsas de
estudos, pagas integralmente, mais de
cem estudantes matriculados no Ginásio
e na Escola Normal de Campo Maior; a
mesma sociedade mantém regularmente,
livros de escrituração que já foram
examinados por oficiais do Exército, os
quais estiverem em Campo Maior e na
ocasião declararam estar tudo correto,
bem
como
tem
apresentado,
regularmente, prestações de conta
aprovadas pelos Ministérios que lhes
concederam verbas: a mesma sociedade
tem presentemente depositados, no
Banco do Brasil (doc. nºs 4, 5, 6),
recursos em dinheiro no importe de Cr$
19 milhões, destinados à construção de
um auditório, com tôda a capacidade
de servir também como teatro, para o que
já possui um terreno medindo 73
metros de comprimento por 23 metros
de
largura,
situada
na
praça
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Gentil Alves e adquiriu copioso material
de alvenaria, cujo início de construção
apenas aguarda o término no da estação
de chuvas; orgulho-me de todos os
benefícios já proporcionados por esta
sociedade, que são de valor muito
superior ao de tôdas as verbas por ela
recebidas e esclareço que ela foi fundada
com o objetivo de dar continuidade ao
esfôrço que desenvolvi, no exercício do
mandato de Deputado Federal, quando
encaminhei, ajudei e coloquei mais de
noventa estudantes pobres para fazer
cursos superiores no sul do País; a
necessidade desta fundação resultou de
que, em 1957, resolvi não mais
candidatar-me à renovação do meu
mandato de Deputado Federal; a mesma
sociedade, entre os inúmeros atos de
benemerências que tem praticado, já teve
oportunidade de oferecer recursos a
instituições que ilegível crianças pobres
para compra de livros, sapatos e roupas.
Apresento mais os documentos juntos
sob números, que comprovam muito dos
atos beneméritos da referida sociedade.
Tôdas as contas da mesma sociedade,
com
todos
os
documentos
comprobatórios de todos os seus
emprêgos de dinheiros, estão à
disposição de quem quer que queira
examiná-las.
Aguardo
que
seja
especificada qualquer verba recebida pela
mesma Sociedade, que se pretende ter
sido desviada, para completar a presente
defesa, com o esmagamento cabal de
qualquer acusação assim concretizada.
Diante de tôdas essas alegações e provas, é
impossível deixar de lastimar que oficiais do
nosso Exército, constituídos em Comissão
de Investigação, ponham-se em contradição
com o melhor apanágio de sensibilidade
patriótica da grande instituição a que
pertencem, com o formularem assim
acusações vagas contra uma instituição tão
benemérita que em tão longos anos de
existência teve uma receita de Cr$
33.591.468 e depois de tão grande benefício
prestado à coletividade ainda tem em
depósito no Banco do Brasil nesta data mais
de 19 milhões de cruzeiros e, em dez anos,
gastou apenas cêrca de 13 milhões de
cruzeiros.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V.
Ex.ª um aparte? (Assentimento) Louvo a
atitude de V. Ex.ª na defesa de seu bom
nome. A defesa não é apenas um direito, é
um dever do cidadão. Receba, pois, V. Ex.ª a
nossa solidariedade.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Muito grato ao nobre Senador e Líder do
Govêrno, nesta Casa, pela solidariedade e o
confôrto que me dá o seu aparte.
(Lê) Sr. Presidente; para melhor
conhecimento da Casa, passo a ler os
seguintes documentos:
Doc. nº 4.
Campo Maior (PI), 27 de abril de 1966
Ao Banco do Brasil S. A.
Campo Maior (PI)
Sr. Gerente,
Saldo de Depósitos – Solicitamos o
obséquio de informar ao pé desta, o valor do
saldo da conta de Depósitos Populares desta
Sociedade junto a êsse Banco, nesta data.
Saudações. – Soc. de Pesquisas e
Orientação Cultural de Campo Maior –
Raimundo de Macedo Brito, Tesoureiro. –
Visto: Sigefredo Pacheco, Presidente.
Atendendo
à
solicitação
supra
informamos a seguir o saldo pedido; nesta
data:
Cr$ 19.980.385 (dezenove milhões,
novecentos e oitenta mil, trezentos e oitenta
e cinco cruzeiros).
As.) Campo Maior (PI), 27 de abril de
1966.
Doc. nº 5
Da Diretora do Abrigo Santo Antônio de
Campo Maior.
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Ao Exmo. Sr. Dr. Senador Sigefredo
Pacheco.
Assunto: Solicitação (faz)
Exmo. Sr.
Ao assumir a diretoria deste
estabelecimento, aos 24 de fevereiro de
1965, e examinando o arquivo pude
constatar que Vossa Excelência é desde
há muitos anos um dos maiores
benfeitores da Casa. A bondade generosa
de V. Ex.ª se revela tanto através de
Bôlsas de Estudo para o Curso Normal
como por meio de subvenções para
manutenção de internato de meninas
pobres, sem arrimo e melhoramento do
prédio.
Um dos pontos que mais me chamou
a atenção foi que a bondade de V. Ex.ª
chega ao extremo de adiantar o
pagamento das Bolsas Federais com a
finalidade de não atrasar o andamento da
Casa.
Congratulo-me com V. Ex.ª por
possuir um coração tão nobre e tão
caridoso, ao mesmo tempo que faço um
apêlo para que continue o mesmo amigo
ou mais ainda. Seja por assim dizer o
defensor da nossa causa que é a causa
do nosso irmão pobre que necessita da
ajuda de um benfeitor mais forte e mais
generoso.
Aproveitando
o
ensejo
quero
apresentar a V. Ex.ª os meus mais
elevados sentimentos de estima e alta
consideração.

Maria Nilza Leite (Irmã Juliana)
Campo Maior, 16 de abril de 1966.
Doc. nº 6
Ginásio Santo Antônio
Rua Antônio Freire, 189 – Fone: 20
Campo Maior – Piauí
Campo Maior, 16 de abril de 1966.
Exmo. Sr.
Senador Sigefredo Pacheco
Campo Maior – Piauí.
Em atendimento à solicitação verbal
de V. Exa. junto a esta uma
demonstração das Contas da "Sociedade
da Pesquisas e Orientação Cultural de
Campo Maior", com o Ginásio "Santo
Antônio", estabelecimento de ensino do
qual sou o atual Diretor.
Nesta oportunidade quero expressar
a V. Ex.ª, que me sinto à vontade, para
apresentar o testemunho da ajuda que
aquela Instituição, vem prestando desde
sua
fundação
a
muitos
jovens
conterrâneos quer pela concessão de
bôlsas de estudos, quer pela facilitação
de matrículas e pagamentos de
anuidades nêste Ginásio, para posterior
reposição, o que, não resta dúvida,
constitui uma apreciável contribuição para
o desenvolvimento da cultura em Campo
Maior.
E, como outro assunto não nos
interessa
firmo
esta,
com
alta
consideração. – Raimundo Nonato
Andrade, Diretor. – Firma reconhecida
pelo Tabelião do 1º Oficio de Campo
Maior.
GINÁSIO SANTO ANTÔNIO

Rua Antônio Freire, 189 – Fone: 20 – Campo Maior – Piauí
Quadro Demonstrativo das Contas da “Sociedade de Pesquisas e Orientação
Cultural de Campo Maior, com o Ginásio “Santo Antônio” do ano de 1957 a 1965.

Ano
Letivo

1957 . ............................
1958 . ............................
1959 . ............................
1960 . ............................
1961 . ............................
1962 . ............................
1963 . ............................
1964 . ............................
1965 . ............................

Total
de alunos
autorizado

2
27
23
27
49
56
50
47
59

Valor
Recebido

Valor
Devolvido

Saldo
anual
pago pela
S. P. O.
C. C. M.

Cr$

Cr$

Cr$

10.000
61.850
91.750
111.700
263.800
468.800
718.400
775.500
1.298.000

5.600
–
4.400
–
–
–
–
775.500
254.000

4.400
61.850
87.350
111.700
263.800
468.800
718.400
–
1.044.000

Total pago de 1957 à 1965 ............................................... 2.760.300
Campo Maior, 16 de abril de 1966. – Raimundo Nonato Andrade, Diretor.
A seguir vem uma carta da Irmã
Diretora do Lar Educacional Feminino, em
Teresina, que diz o seguinte:
Doc. nº 7
Lar Educacional Feminino.
Dirigido pelas Missionárias de Jesus
Crucificado.
Avenida Centenário.
Teresina – Piauí.
Teresina, 15 de dezembro de 1965.
Prezado
Senador
Sigefredo
Pacheco.
Paz.
Que o bom Deus conceda-lhe tôdas
as graças que necessitar para si e sua
querida família.
Venho no meu nome e no nome das
internas pobres, agradecer ao prezado
Senador, a ajuda que nos remeteu em
nome da Sociedade de Pesquisa e
Orientação Cultural de Campo Maior,
ajuda esta que veio favorecer as mais
necessitadas.

Empregamos os 200 mil cruzeiros
em calçados, uniformes, livros e
cadernos.
Nem será preciso dizer a alegria
que causou na criançada.
Esperamos que nossa Casa seja
lembrada pelo prezado Senador que
há muito vem ajudando-nos. Pode
contar com as orações das Irmãs e
Internas que já incluíram seu nome
como benfeitor de nossa Obra.
Peço recomendar-me a Alzira.
Com religiosa estima e eterna
gratidão. – Madre Maria Denise
Pereira, Diretora.
Firma reconhecida pela Tabeliã
2º Ofício de Teresina.
O SR. JOAQUIM PARENTE: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Com prazer.
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Estou
ouvindo com a maior atenção as pa-

lavras de V. Exa. com que refuta acusações,
que lhe foram assacadas por adversários,
com processo encaminhado à Comissão de
Inquérito Policial Militar. Sabe V. Exa. o
conceito de que goza em todo o Estado do
Piauí, e está aqui êste seu colega, que, há
bem poucos dias, militava em campo oposto
ao de V. Exa. mas não pode deixar de trazer
solidariedade, neste instante, que não é só
sua mas de todo o Estado. Antes de vir para
esta Casa, já conhecia a obra de V. Exa. e
seu devotamento à causa pública.
Acompanho a sua vida no Piauí, desde
quando médico prestava serviços não só à
população de Campo Maior e de Teresina
mas de todo o Estado. Sei do esfôrço de V.
Exa. no campo educacional concedendo
bôlsas de estudo, todos os anos, através da
Sociedade de Pesquisa e Orientação
Cultural, que em tão boa hora organizou em
Campo Maior. Daí a razão por que me sinto
confortado com as palavras de V. Exa.,
procurando, documento por documento,
mostrar a improcedência das acusações que
lhe são imputadas. Nestas minhas modestas
palavras, queira V. Exa. aceitar a minha
solidariedade e a do povo piauiense.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Muito grato, Senador Joaquim Parente pela
demonstração de aprêço e de confiança no
velho companheiro, muito valiosa para mim,
porque de um piauiense que conhece a vida
do Estado e a minha vida, de há muitos
anos. Afirmo perante o Senado da República
que estou dizendo a verdade!
Já no seu descambar, a minha vida tem
sido sempre empregada na proteção aos
pobres e aos desvalidos. Como médico,
nunca cobrei uma consulta. Durante 25
anos, atendi, no meu consultório, uma média
de 80 pacientes por dia, e nunca exigi
pagamento daqueles que vinham pedir o
auxílio do velho curandeiro para restabelecer
a sua saúde e aliviar os seus sofrimentos.
Estudante pobre sofri dolorosas
privações – longos dias de fome e longas
noites de insônia abrigado sob uma escada.
Naqueles tempos nunca tive a ajuda ou o
amparo de qualquer representante de meu
Estado. Quando deputado federal quis pagar
uma conta que não tinham aberto para
comigo. Coloquei e encaminhei no Sul 91
estudantes pobres.
Certa vez trouxe de avião 30 rapazes
para a Escola de Jaboticabal, em São Paulo.
Como encontrássemos dificuldade em
conseguir o transporte, ao chegarmos a
Jaboticabal tivemos a surpreza de encontrar
as matrículas fechadas e o vestibular
realizado. Apelei para as autoridades. Foi
então aberto nôvo concurso e os 30
piauienses aprovados conseguiram formarse por aquela escola, e muitos dêles, para
nosso orgulho, obtinham os primeiros
lugares da turma.
Essa tem sido a minha vida. Lutei e
continuarei lutando indiferente, repito, às
intrigas e canalhices dos que me acusam.
Nº 4. Sou ainda acusado de me ter
apropriado da verba de Cr$ 13 milhões do
Fundo Pecuário Federal, destinada ao
transporte de gado vacum de Uberaba,
Minas Gerais, para Paulistana, Piauí.
Realmente, uma grande quantidade de
gado foi transportada, por conta do
Ministério da Agricultura, dos Estados de
Minas Gerais e São Paulo para o Estado
do Piauí, destinada à Agrinpisa,
sociedade de economia mista do govêrno
do Estado e lá, por esta entidade, foi
revendida a criadores piauienses, com o
objetivo de promover o melhoramento dos
rebanhos piauienses. Já o fato de que o
transporte foi feito denota que não teria
havido uma apropriação total da verba, o
que seria um raciocínio primário que
deveria ter ocorrido aos acusadores
para que tivessem maior preocupação
no
que
estavam
dizendo.
Realmente, apelei ao Ministro da
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Agricultura, que era, então, o meu nobre
colega Senador José Ermírio de Moraes,
para que desse ao Piauí, o mais
abandonado e pobre Estado da
Federação, esta pequena ajuda do
transporte
do
gado,
aliás,
dada
rotineiramente
pelo
Ministério
da
Agricultura a todos os criadores e a outros
Estados da Federação. Foi esta sòmente
a minha interferência, que encontrou a
mais lúcida e compreensiva acolhida do
então Ministro. A falsidade da acusação é
completa, de tal modo que pode se
presumir a má-fé de quem a engendrou,
pois não terá se dado ao trabalho prévio
de fazer alguma investigação, porque
logo a verdade teria surgido em tôda a
sua evidência. Não poderia eu ter me
apropriado de tal verba pela simples
consideração de que nunca a recebi,
conforme prova, esmagadoramente, a
declaração do próprio Diretor-Geral do
Departamento
de
Promoção
Agropecuária, constante do documento
junto sob nº
, cujos têrmos não resisto
a transcrever: “Declaro, a pedido do
interessado, e para os fins a que se
destinar, que o Departamento de
Promoção Agropecuária, até a presente
data, não requisitou quaisquer recursos
junto ao Fundo Federal Agropecuário ou a
outro qualquer órgão público, em nome
do Senador Sigefredo Pacheco. Declaro,
ainda, que o Departamento de Promoção
Agropecuário firmou com o Fundo Federal
Agropecuário têrmo de ajuste com a
finalidade de atender ao transporte de
gado de Uberaba, Minas Gerais e Santo
Anastácio, São Paulo ao Estado do Piauí,
no interêsse do govêrno dêste Estado. Foi
indicado,
pelo
Departamento
de
Promoção Agropecuário, para executor
do referido ajuste o Sr. Veridiano Hermes
Pereira de Araújo, funcionário dêste
Ministério, que recebeu e aplicou os
recursos necessários à execução do
ajuste firmado, no montante de Cr$ 13
milhões e 24 mil cruzeiros”. Depois disso
não se pode deixar de constatar a
leviandade de uma acusação que partiu
da mais incrível admissão de que o
Ministério da Agricultura possa andar
entregando os seus recursos, para
aplicação,
sempre
necessàriamente
comprovada e sujeita à prestação de
contas, a pessoa estranha aos seus
quadros.
O SR. WILSON GONÇALVES: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Com todo prazer.
O SR. WILSON GANÇALVES: –
Senador Sigefredo Pacheco, o conceito
de V. Exa., não só na região que
representa, nesta Casa mas, de resto, em
todo o País, coloca V. Exa. muito acima
dessas acusações a que acaba de se
referir, refutando-as uma a uma. Digo isto
a V. Exa., não para confôrto íntimo de V.
Exa., mas para demonstração, mais uma
vez, de que V. Exa. bem merece o alto
conceito que todos nós fazemos de V.
Exa. E’ desnecessário dizer que nesta
hora, como em qualquer outra. V. Exa.
tem o meu apoio – e falo também em
nome de minha Bancada, solidária com V.
Exa. Deixei para dar êsse aparte, de
apoio à conduta de V. Exa. exatamente
neste instante em que V. Exa. aborda o
tópico relativo ao transporte de animais
da cidade de Uberaba, em Minas Gerais,
para o seu Estado do Piauí, porque ao
tempo em que V. Exa. se interessou por
essa operação, em nome do Govêrno do
Piauí e em benefício dêle, teve V. Exa.
oportunidade
de
me
relatar
as
dificuldades que enfrentou para revitalizar
a sua pecuária, inclusive declarar que a
importância destinada ao transporte
dêsses animais havia sido entregue a um
funcionário do próprio Ministério da
Agricultura para o devido pagamento.
Vejo que V. Exa. agora comprova isso
com a declaração de um servidor dêsse
órgão. Assim, minha declaração tem
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a finalidade de mostrar que ao tempo em
que V. Exa. cuidava dêsse interêsse do
seu Estado em nome do Govêrno
estadual,
fui
cientificado
dessa
particularidade, de que o adiantamento
para o respectivo transporte, como é de
lei, fôra entregue a um funcionário do
Ministério da Agricultura. Com êsse
aparte tem V. Exa. a minha solidariedade
e a daqueles que represento com muita
honra nesta oportunidade.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Muito obrigado ao nobre Senador Wilson
Gonçalves pela sua demonstração de
aprêço e solidariedade, também feita em
nome da maioria que representa nesta
Casa.
O seu depoimento é muito precioso e
nós, pecuaristas do Nordeste, sempre
discutimos a possibilidade de melhorar o
gado vacum.
Sou grato a V. Exa. por êsse
depoimento tão precioso nesta hora.
Na realidade não me sinto nem
desgostoso nem angustiado pelas
acusações, mas estou dando uma
demonstração de que o Senado deve ser
composto de homens de bem e os
Senadores da República devem estar à
altura do mandato que exercem.
Esta é a minha defesa. Este meu
discurso é uma homenagem ao Senado
da República.
A quinta acusação – são muitas as
acusações – e peço ao Senado que tenha
paciência. E’ a seguinte: (lendo)
Nº 5. Sou acusado, ainda, de "falta
de prestação de contas a quem de direito
da quantia de Cr$ 200 milhões – é muito
dinheiro, Sr. Presidente – (lendo:)
destinada à aquisição de gado vacum
(Cr$ 130 milhões) e arame farpado (Cr$
70 milhões), conseguida por intermédio
da Carteira de Colonização do Banco do
Brasil S.A. e dos comunistas Medina
Coeli e Érides Guimarães, êste último
implicado em compras de armas
clandestinas para armar sindicatos, em
março de 1964, no Estado de Goiás."
Chega ser incrível que alguém possa
fazer uma acusação desta natureza,
baseada nas mais absurdas suposições e
sòmente
recheada
de
flagrantes
inverdades. Realmente, eu apelei ao
Govêrno Federal, sobretudo ao então
Ministro
Santiago
Dantas,
grande
brasileiro de saudosa memória, para que
desse ao Estado do Piauí a assistência
de um financiamento com que pudesse
adquirir gados e arame farpado,
destinados a melhoria de seus rebanhos
e de suas lavouras, atividades essenciais
à sua vida econômica, que, nos últimos
anos, mercê de abandono de outras
desídias, vêm decaindo.
Só há nos arquivos do Govêrno do
ex-Presidente João Goulart um único
pedido meu que é a respeito dêsses 20
milhões de cruzeiros. Não há um
pedido de nomeação, nenhum pedido
de favor; apenas uma única solicitação
de empréstimo de 200 milhões de
cruzeiros para o Estado do Piauí.
Por
êsse
entendimento,
os
parlamentares estarão impedidos de
exercer seu mandato; ninguém mais
poderá pleitear benefícios para seu
povo, para sua gente, para seu
Estado.
(Lendo)
Isto
só
pode
ser
classificado como iniciativa meritória
e louvável, resguardando-me de
qualquer acusação de desleixo no
exercício do mandato, de modo que é
espantoso que só possa render o
dividendo de falsas imputações.
Aquele eminente Ministro recomendou
o financiamento e o Banco do Brasil o
estudou, não pela sua Carteira de
Colonização, mas pela Carteira de
Crédito Agrícola, então dirigida por
êste grande e impoluto brasileiro
Doutor Samuel Duarte, cuja atuação
como Diretor do Banco revelou-se até
hoje inatacável.

O financiamento foi estudado com
todo o rigor das normas do Banco,
durante oito meses e afinal concedido,
não a mim, mas à já referida AGRINPISA,
Sociedade de Economia Mista do Estado
do Piauí. Com esta sociedade foi firmado
o contrato, com todo o extraordinário rigor
do Banco do Brasil, a ela exclusivamente
foram entregues os recursos, com a
perfeita segurança de sua fiel e honesta
aplicação. Só esta Sociedade é que tem
de prestar contas, ao órgão competente,
que deve ser o de sua Assembléia Geral,
nos têrmos dos seus Estatutos. Ao Banco
do Brasil não prestará contas e sim
demonstrará a fiel aplicação dos recursos
e pagará pontualmente a dívida. É
impossível saber a que propósito surge a
referência ao Dr. Érides Guimarães, que
realmente foi diretor da Carteira de
Crédito Agrícola do Banco do Brasil, mas
para a Zona Centro, que não inclui o Piauí
e a quem conheci, numa visita que fêz ao
nosso Estado, inclusive à cidade de
Campo Maior e a uma fazenda de minha
propriedade onde tive o prazer de recebêlo, – e o receberei de nôvo, se tiver a
honra de lá voltar, juntamente com o
Presidente e outros diretores do Banco do
Brasil. Quanto a Medina Coeli, imagino
que se trata do Sr. Nilo Medina Coeli, que
era Presidente do Banco do Brasil ao
tempo em que se processou aquele
financiamento, mas que não o decidiu,
pois a decisão foi do próprio plenário da
Diretoria do Banco do Brasil, então
composto de dez membros. Sei e posso
afirmar que o Sr. Nilo Medina Coeli
cumpriu,
com
capacidade
e
discernimento, uma longa e honrada
carreira de funcionário do Banco do
Brasil, chegando à sua presidência,
depois de ter sido a sua nomeação
aprovada, no Senado Federal, pela
excepcional maioria de 52 votos. Sei que
o Senado atendeu, nessa decisão, aos
seus altos merecimentos. Posso afirmar
também que nunca foi comunista e nem
teve maior coloração de esquerdista e
que, para a presidência do Banco do
Brasil, foi indicado por êste grande
brasileiro que é Carvalho Pinto.
Nº 6. Sou ainda acusado de ter
vendido à Carteira de Colonização do
Banco do Brasil S. A., cujo diretor era
meu irmão Cláudio Pachêco, lotes de
terrenos financiados a pequenos
agricultores, na Fazenda Bragão,
município de Campo Maior, no Estado
do Piauí, de minha propriedade, cuja
compra foi autorizada pelo então
gerente do Banco do Brasil em
Campo Maior, Sr. James Torres de
Sampaio, meu cunhado. Não vendi
terra
alguma
àquela
Carteira.
Simplesmente,
aquele
órgão,
obedecendo à lei de sua criação,
financiava compra de terras, com o
objetivo de dar acesso a propriedade
rural, a pequenos agricultores, o que
era um empreendimento de reforma
agrária altamente louvável. Em cêrca
de três centenas de financiamentos
desta espécie concedidos em Campo
Maior entre milhares concedidos no
Brasil
inteiro
sòmente
foram
concedidos 35 a pequenos lavradores
que não eram proprietários e que
comigo contrataram compras de
glebas de minha propriedade. Vendi
estas terras por preço módico a
lavradores que em sua maioria eram
antigos moradores delas Não ocorria
impedimento algum seja legal, seja
regulamentar, seja estatutário, para
que eu figurasse simplesmente como
vendedor, não ao Banco do Brasil e
sim aos lavradores.
É a mesma norma que se dá
quando a Caixa Econômica financia a
compra de uma habitação: quem trata
dos papéis, quem consegue o
financiamento é o comprador; a Caixa
Econômica apenas financia quem
compra.
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A mesma norma, o mesmo sistema,
a mesma lei, foi aplicada pela Carteira de
Colonização do Banco do Brasil.
Com isto, desejei apenas colaborar
no mais sadio, no mais correto e nunca
subversivo modo de execução de uma
reforma agrária no Brasil. O Inspetor do
Banco do Brasil, Sr. Ratton, que
inspecionou a agência de Campo Maior,
especialmente no tocante às transações
de Carteira de Colonização, disse-me, em
minha residência, que as operações, em
que eu figurava como vendedor, tinham
sido às mais corretas, porque foram
aquelas em que figuraram glebas com
bons baixões para lavoura e o valor
atribuído condizia com as bases normais
da época.
Estas
operações,
tôdas
de
pequeno valor, pois o seu total não
passou de Cr$ 3.875.000 e assim o
valor médio foi de Cr$ 110.714, não
eram de alçada do Diretor, que até
ignorava
a
sua
proposta
e
contratação.
Além
disto,
não
representaram qualquer favoritismo,
pois foram iguais a cêrca de três
centenas de outras feitas na mesma
agência, tendo acontecido até mesmo
que diversas propostas de outros
lavradores que também queriam
adquirir glebas de minha propriedade,
nunca
foram
deferidas.
Outros
proprietários
que
não
tinham
parentesco com o Diretor da Carteira
de Colonização ou com o Gerente de
Agência de Campo Maior também
venderam dezenas de lotes; entre
êstes Antonio Rufino de Sousa,
Emiliano José de Andrade e Manoel
Evaristo de Paiva, que venderam,
respectivamente, 33, 40 e 16 glebas.
Se não apresento uma documentação
mais completa é porque a mesma me
foi negada pela Agência local do
Banco do Brasil, conforme documento
que lerei em seguida. Não se pode
entender como um fato dêstes seja
arrolado
no
libelo
acusatório,
porquanto constitui cumprimento e
nunca infração de qualquer lei. Aliás,
mesmo que eu tivesse operado com o
Banco do Brasil, nada havia de
censurável, pois sou seu cliente há
quase 35 anos, dêle recebendo
financiamentos constantes e variados,
cujas obrigações sempre cumpri com
tôda pontualidade.
Dirigi uma carta ao Banco do
Brasil, pedindo várias informações, e
recebi a seguinte resposta:
(Lê:)
BANCO DO BRASIL S. A.
Campo Maior (PI), 26 de abril de
1966.
Ilmo Sr. Sigefredo Pacheco – Local.
Prezado Senhor,
Informações – Referimo-nos à sua
carta de hoje, em que V. Sª nos solicita os
dados abaixo relacionados:
– 1º número de lotes vendidos por V.
Sª a pequenos agricultores, com os
respectivos valores;
– 2º número total dos lotes vendidos
por outros proprietários a pequenos
agricultores e que foram financiados pelo
Banco do Brasil;
– 3º se todos os financiamentos
foram deferidos pela Agência local, ou se
houve algum que precisou de autorização
da Diretoria da Carteira; e
– 4º cópias dos laudos das vistorias
efetuadas nos lotes de terras que lhe
pertenciam.
2. Informamo-lo de que, de acôrdo
com nossas instruções, não nos é
permitido fornecer os informes acima,
senão com prévia autorização de nossa
Sede.
3. Estamos, na oportunidade,
enviando cópia da sua carta à nossa
Direção Geral, a quem estamos
submetendo o assunto.
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O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Pelo que
estou compreendendo, da brilhante
defesa de V. Exa., parece que se trata
dos chamados empréstimos fundiários.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Exatamente.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – É
lamentável que nos outros Estados não
se tenha feito isso em larga escala.
Congratulo-me com V. Ex.ª, pelo
pequeno Piauí, e até, se fôsse por
interferência de V. Exa., acharia que
estava agindo corretamente, em defesa
dos mais necessitados de terras, pela
atitude que tivesse tomado neste
problema. Porque nos outros Estados,
pelo que eu saiba, nunca se pôde fazer
nada nesse sentido. Teríamos evitado
muita cousa que mais tarde veio
perturbar a vida do Brasil. Dar terras a
quem precisa de terras!
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Agradeço o aparte do nobre colega.
Quero explicar que tôdas as agências
do Banco do Brasil tiveram quota para
compra de terras. Se essa compra não
foi feita, foi porque os gerentes se
recusaram a fazê-lo. Em verdade tôdas
as agências poderiam ter financiado a
compra das pequenas propriedades,
cumprindo a lei, que criou a carteira de
Colonização.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – O
empréstimo regulamentar faz parte de
lei.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Da lei que fundou a Carteira de
Colonização.
Tive, então, que recorrer ao
tabelião público da minha terra para
conseguir alguns documentos. Aqui há
uma certidão de uma das escrituras
que passei. E’ muito longa. Mas fica
positivado que as terras foram
vendidas aos compradores. Eu não as
vendi ao Banco do Brasil, mas ao
agricultor. Ao mesmo tempo em que
passava a escritura ao comprador, êste
hipotecava a terra ao Banco do Brasil.
O Banco de Brasil, como a Caixa
Econômica, não dava financiamento
total, para que o próprio agricultor
fizesse o sacrifício de entrar com uma
parte. Entrava com 20% e o Banco do
Brasil com 80%.
Os documentos são longos. Não os
lerei. Mas integrarão no fim o corpo da
minha defesa.
Quanto ao empréstimo de duzentos
milhões de cruzeiros feito à AGRINPISA,
tenho aqui a certidão do contrato
assinado entre o Banco do Brasil e aquela
entidade pública do Estado do Piauí, que
recebeu o dinheiro e eu sou obrigado a
prestar contas de um dinheiro que não vi!
Êsses documentos serão publicados
também com o meu discurso.
Lendo
Nº 7. Consta ainda do libelo
acusatório êste articulado confuso e mal
redigido:
"Conseguir inclusão no Orçamento
da União de verbas federais para
sociedades sem condições e sem
existência legal, tais como: a) instalação
de uma Fábrica de Extração do Óleo de
Tucum e Oiticica, em cooperação com a
Cooperativa Mista do Piauí (Cr$ 50
milhões – D. O. de 16 de dezembro de
1963, pág. 173); b) Usina Piloto para
Aproveitamento Integral de Tucum a
cargo da Prefeitura de Campo Maior (Cr$
31.800 mil – D.O que publicou o
Orçamento
de
1964,
pág.
291);
Matadouro Modêlo (D. O. de 16 de
dezembro de 1963, pág. 175); d) Usina
Piloto para aproveitamento Integral de
Tucum e Oiticica, a cargo da Prefeitura de
Campo Maior (Cr$ 40 milhões – D.O.
de 16 dezembro de 1963 pág. 175);
e) Fundação de um Centro de Pesquisas
para
Estudo
das
Endemias
Ru-
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rais e fabricação de Vacinas contra Peste
Suína, Carbúnculo e Febre aftosa (Cr$ 60
milhões – D. O. de 16 de dezembro de
1963, pág. 183); f) Construção de Escola
Agrícola (Cr$ 5 milhões – D. O. de 16 de
dezembro de 1963, pág. 262); g)
Construção de Escola de Iniciação
Agrícola (Cr$ 5 milhões – D. O. de 16 de
dezembro de 1963, pág. 282). Em
primeiro
lugar,
pretende-se
fazer
acusação contra um ato praticado em
exercício de mandato de congressista, o
que, como disse, é protegido por uma
imunidade parlamentar. O libelo fala
verbas federais para "sociedades sem
condições e sem existência legal", mas,
em tôdas as referências que apresenta,
sòmente figura uma sociedade –
Cooperativa Mista do Piauí, nome que se
declarou propositadamente incompleto,
pois em verdade se trata da Cooperativa
Mista Agrícola do Piauí, de existência e
funcionamento perfeitamente regulares,
registrada
no
órgão
competente,
funcionando há muito tempo, no Piauí,
sediada em Teresina, com larga atuação
de assistência, inclusive de crédito a
ruralistas.
As
Cooperativas
são
consideradas,
no
mundo
inteiro,
sociedade de existência desejável, a que
se procura dar um papel marcante em
tôdas as atividades econômicas. A verba
seria para uma fábrica de extração de
óleo de tucum e oiticica, produtos de real
valor no Piauí, o que seria um
empreendimento benéfico. Quanto ao
mais, as verbas seriam facultadas à
Prefeitura Municipal de Campo Maior,
para empreendimentos de alto valor e
utilidade pública, como Matadouro
Modêlo, Usina Piloto para Aproveitamento
de Produtos Regionais, Fundação de
Centro de Pesquisas para Estudo de
Endemias Rurais e Fabricação de
Vacinas, Construção de Escola Agrícola e
Construção de Escola de Iniciação
Agrícola. Todos os nossos governos se
têm esmerado e ainda hoje o nosso
Govêrno Revolucionário se esmera em
fomentar os produtos regionais, as
pesquisas, as vacinas e as escolas.
Portanto, a intencionalidade, que é o
fundamental em qualquer matéria penal,
nada tinha de criminosa, mas, antes, de
altamente
louvável.
Qualquer
representante parlamentar tem obrigação
de tomar iniciativas desta ordem e
aqueles que não as tomam, são acusados
de inércia e inoperância. Honro-me de ter
participado da iniciativa de algumas
destas emendas e só lamento não ter
participado de tôdas, pois algumas foram
firmadas pelo Deputado Ezequias Costa e
pelo Senador Joaquim Parente, meus
conterrâneos e meus amigos, que só
merecem louvores por tão fecundas
lembranças. Ademais, verbas desta
natureza figuram no orçamento apenas
como autorizações ao Poder Executivo,
que as aplicará ou não e que, em todos
os casos, sempre controla ou participa da
aplicação. Não censuro, mas lamento que
estas verbas não tenham sido pagas.
Nº 8. Embora pareça incrível, por ser
completamente
estapafúrdio,
sou
acusado de ter me prevalecido, de minha
condição de senador no influenciar os
Deputados Estaduais José Olímpio da
Paz e Manoel Nogueira Filho para
apresentarem projetos de lei criando o
município de Conceição do Brasão, cuja
sede seria em uma de minhas fazendas,
sem atender às exigências da lei. O libelo
não esclarece, mas logo devo esclarecer
que se trata daquele mesmo município
que deveria ter o nome de Sigefredo
Pacheco, de que falei nos respectivos
itens 1 e 2. Em primeiro lugar, o povoado
Conceição do Brasão, florescente, hoje
em
pleno
desenvolvimento,
tão
florescente que os moradores do lugar
lhe deram a designação popular
de
Brasilinha,
não
está
situado
em nenhuma de minhas fazendas e

sim em terras pertencentes a herdeiros de
Sutero Nogueira Lima, honrado avô do
ilustre Deputado Manoel Nogueira Filho.
Quando se tratou da criação do mesmo
município, como existe na Lei Orgânica
dos Municípios do Piauí uma exigência de
prévia existência de patrimônio territorial,
eu, atendendo à solicitação dos
habitantes
do
povoado,
colaborei,
fazendo doação das terras necessárias,
(certidão anexa) terras situadas fora do
mesmo povoado, mas no território que
haveria de ser da jurisdição do projetado
município. Intimamente rejubilo-me de ter
assim colaborado para a criação do nôvo
município, pois não estou entre aqueles
que censuram e condenam essa criação
em pequenas comunidades no interior
brasileiro. Prevalece hoje, em todo o
mundo, e principalmente no Brasil, uma
orientação fundamental de dar todo o
fomento e todo auxílio às pequenas
comunidades subdesenvolvidas, para que
tenham condições de melhoria e de
progresso. As pequenas comunidades do
interior vivem ao abandono, isoladas, sem
qualquer condição de desenvolvimento e
os seus habitantes não gozam das
vantagens do confôrto ou outras
condições tendentes à humanização da
vida nas regiões povoadas. Considero
benemérita
aquela
disposição
da
Constituição brasileira que mandou
distribuir com igualdade, entre todos os
municípios, as verbas resultantes de
percentagens sôbre os impostos federais,
porque traz o imenso benefício de
interiorizar recursos, que vão ajudar
sobretudo os mais necessitados. Na
mesma linha de benemerência, estão
tôdas aquelas iniciativas, ensejadas por
recursos
norte-americanos,
inteligentemente veiculadas pelo govêrno
brasileiro, sobretudo, pelo atual govêrno
revolucionário no sentido de proporcionar
melhorias às pequenas comunidades do
interior, inclusive serviços de eletricidade
e de água. Considero impensadas tôdas
as críticas que se fazem às criações de
nossos municípios, porque até entendo
que aquela disposição constitucional
visou sobretudo a fomentar essas
criações e interiorizar os recursos
federais. Lamento que uma deficiência
ocasional da maioria de dois têrços na
Assembléia Legislativa do meu Estado,
tenha causado a rejeição, por falta
apenas de dois votos, do projeto-de-lei
que criava um município em tôrno do
povoado de Conceição do Brasão, onde
sòmente no ano passado, foram
construídas 30 casas de telhas. Sustentome com a esperança de que a criação,
dêste município será efetivada, com a
possível brevidade. Não sei o que poderá
acontecer ao Brasil, no sentido de
depressão e retrocesso, quando se
propagam acusações desta espécie, que
visam
sobretudo
punir
e
consequentemente estancar iniciativas
meritórias
e
da
mais
pura
intencionalidade.
Nº 9. A última acusação que me faz o
referido libelo, é de ter recebido "através de
decreto do govêrno do Piauí publicado no
Diário Oficial do Estado de 11 de fevereiro
de 1961, privilégio em nome pessoal e em
proveito próprio para exploração de
produtos alimentares de laticínios, por
firma, sem existência legal, prejudicando
terceiros e em flagrante desrespeito ao
disposto no art. 48, inciso II, letra c, da
Constituição Federal. Aqui temos o mais
completo
exemplo
de
acusação
desorientada, disparatada e maliciosa.
Invoca-se um dispositivo da Constituição
Federal, que veda ao congressista, desde a
posse, ser proprietário ou diretor de
emprêsa que goze de favor decorrido de
contrato com pessoa jurídica de direito
público
ou
nela
exercer
função
remunerada. Em 1958, terminou o meu
mandato de deputado sem que eu tivesse
me candidatado à reeleição, pelo que
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deixei o Congresso Nacional. Em 1961,
data do decreto estadual que me
favoreceu, eu não exercia nenhuma
função pública e nem qualquer mandato
eletivo. Foi em 1963, precisamente em 31
de janeiro, que tomei posse do mandato
de senador que atualmente exerço.
Portanto, nada tem a ver com um ato
praticado por mim em 1961, o art. 48,
inciso II, letra “a” da Constituição Federal.
Aconteceu apenas que, sendo eu simples
particular, tomei, em 1961, a ousada
iniciativa de fundar uma indústria pioneira
de laticínios, em uma das minhas
fazendas e para ela obtive uma isenção
que a lei estadual dava a esta e a muitas
outras espécies de atividade industrial.
Muitas indústrias do Piauí e de todos os
Estados da Federação recebem isenção
semelhante. Presentemente a própria lei
da SUDENE, que o atual gôverno federal
executa com louvável firmeza, concede
diversos tipos de isenções, porque, por
motivos particulares, fechei a fábrica com
pouco
mais
de
um
mês
de
funcionamento. Lá, na minha fazenda
denominada Santa Alzira, estão as
instalações paralisadas. Apenas, como
muitos outros criadores do Piauí, fabrico
manteiga e queijos, em algumas de
minhas fazendas, por processos manuais,
na mínima quantidade de uns cinco quilos
por dia. Assim, temos o supremo dislate
que se mostra no fato de que o exercício
regular de um direito surge apontado
como ato delituoso e matéria de
acusação.
Antes de terminar, apresentarei
algumas considerações gerais. Note-se
que acusar um congressista pela
propositura de uma emenda, importa em
acusar o Congresso Nacional, que muitas
vezes vota mais emendas sem objeções,
ou pelo menos a maioria dos
congressistas que votaram a seu favor.
Se eu viesse a ser processado por um
fato desta natureza, que então teria de
ser configurado como infração legal,
chegaríamos ao supremo absurdo,
impôsto pelo princípio da unidade
processual, de que o Congresso
Nacional, ou a sua maioria, também seria
acusado. Assim, uma acusação desta
natureza só pode remanescer por uma
tentativa de desprestígio ao próprio
Congresso.
Observarei, outrossim, que as
acusações feitas contra mim não
apresentam nem aquele mais rudimentar
requisito que é o da indicação dos
dispositivos legais ou regulamentares
que teriam sido violados pelos atos que
me imputam. Apenas um dos nove itens
de acusação, o de nº 9, que refutei no
item anterior, menciona que eu teria
desrespeitado o disposto no art. 48,
inciso II, letra “a”, da Constituição
Federal, aliás infundadamente, pois se
trata de dispositivo que veda certos atos
a congressistas, ao passo que, no caso,
se aponta um ato que eu pratiquei
quando não era congressista. A tôdas as
outras acusações falta êste requisito da
citação de dispositivo violado e assim
falta um dos elementos fundamentais
para que a acusação possa ter alguma
consistência. Aliás, essa citação não se
fez porque em verdade não existe
nenhum dispositivo que eu tenha violado
e assim, também, nem pode existir
acusação.
Não
se
considera
inatacável,
infalível, ou perfeito de modo a estar
convencido de que nunca cometi êrros,
ou faltas. Sempre me esfôrço, sim, com
tôdas as minhas fôrças, para não cometêlos. A minha vida pública, tôda ela de
duras lutas, em sua maior duração de
militância oposicionista, começou em
1933 e ainda hoje prossegue, tendo
sofrido duas interrupções, que foram
apenas de atividade funcional e nunca de
vocação de servir a primeira durante a
ditadura, entre 1937 e 1945, quando
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me
conservei
em
posição
de
inconformidade.
E
a
segunda
quando,
espontâneamente, procurando descanso,
deixei de pleitear a minha reeleição de
deputado, em 1959, tendo permanecido
fora do Congresso Nacional até 1963,
quando, eleito, tomei posse do meu atual
mandato de Senador. Já vou completando
20 anos só de mandato exercido no
Congresso Nacional. Durante tão longo
tempo, prestei, com honestidade e
devotamento, todos os serviços que
estiveram ao alcance das minhas
capacidades. E nunca me foi feita uma só
acusação formal. Agora o posso rejubilarme de que, ao sofrer a primeira acusação,
depois
de
investigações
que,
presumivelmente, teriam começado logo
após a vitória da Revolução e que,
portanto, desenvolveram-se durante dois
anos, só se tenha conseguido fazer contra
a minha reputação acusações que, como
acabo
de
demonstrar
e
provar,
esmagadoramente,
não
passam
de
falsidades e suposições, ou de inversões
do significado dos meus atos, os mais
benemerentes, que agora, baldadamente,
se tenta apresentar como infringentes.
Assim, posso concluir dizendo que a
acusação não tem qualquer procedência
ou subsistência e que apenas serviu para
me deixar em tôda a serenidade de
consciência de quem pode manter
invulnerável todo o lustre e tôda a
substância moral da sua reputação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Com todo prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Nobre Senador Sigefredo Pacheco, eu o
conheci nesta Casa, em 1963, quando se
iniciou
a
presente
legislatura.
Corretamente não posso, pois, entrar na
análise dos fatos a que V. Exa. acaba de
referir-se. É justo, porém, que assinale,
como integrante de outro Partido que não
o seu, que V. Exa. faz, neste recinto,
exposição
de
expressiva
clareza,
documentadamente. O que de mais
estranhável há a assinalar, a esta altura, é
que sòmente depois de dois anos,
instituído o Govêrno Revolucionário,
hajam descoberto irregularidades para
lançá-las contra V. Exa., insuspeito à atual
situação.
O SR. CATTETE PINHEIRO: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Pois não.
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Nobre
Senador
Sigefredo
Pacheco,
é
profundamente triste, lamentável, que
acusações falsas, porque acabam de ser
destruídas por V. Exa., enfeixadas num
inquérito inepto, tivessem levado V. Exa. à
tribuna, para a defesa que acaba de fazer
de sua dignidade de homem, de patriota,
de cidadão, de parlamentar. Mas ainda é
mais de estranhar que justamente V. Exa.
– como bem frizou o Senador Josaphat
Marinho – que é amigo pessoal do
Presidente da República, amigo que tem
sabido ser de sua intimidade, que nesta
Casa do Congresso Nacional tem sido um
dos
parlamentares
mais
leais
à
Revolução, na defesa de tudo aquilo que
considerou V. Exa. do mais alto interêsse
nacional, é mais lamentável, Sr. Senador
Sigefredo Pacheco, por tudo isto que
acabo de referir, que justamente V. Exa.
venha a ser atingido, repito, por um
instrumento inepto, dito revolucionário,
com o qual se pretende ferir a dignidade
de um homem da estatura moral e política
de V. Exa. Por tudo isso, Sr. Senador
Sigefredo Pacheco, sinto-me na obrigação
de
não
só
manifestar
a
minha
solidariedade a V. Exa., mas, sobretudo,
de destacar que uma defesa como a que
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acaba de ser feita, desta tribuna, por V. Exa.,
demonstrando, sob todos os ângulos a
dignidade da sua vida, quer particular, quer
pública, deve servir como resposta a todos
aqueles que desejam ver nos políticos
brasileiros, homens a quem se pretende
recusar dignidade e justiça. Essa recusa,
muitas vêzes, parte daqueles que não
souberam se portar à altura da missão que
receberam numa hora tão grave da
conjuntura nacional. Assim, Senhor Senador,
a minha homenagem, a minha solidariedade
e a expressão do meu maior respeito.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Tocam-me profundamente o coração as
palavras dos nobres colegas, Senador
Josaphat Marinho, eminente membro da
Oposição nesta Casa, e do meu caro colega,
médico e Senador Cattete Pinheiro.
Ambos fizeram uma certa censura,
manifestaram uma certa estranheza pelo fato
de um homem da Revolução, que a desejou,
que a apoiou, que tem dado, nesta Casa,
todos seus esforços, tôda sua atividade, para
que ela se consolide, servindo, de fato, ao
Brasil e aos brasileiros, homem que se tem
proclamado e tem agido, em sua vida, como
amigo pessoal do Presidente da República, a
quem admira, seja, ao fim de dois anos
dessa revolução, apontado, maliciosamente,
como um faltoso, seja, em suma, um
indiciado.
Quero justificar que a minha amizade
pelo Presidente da República é firme, é
segura, é até mesmo teimosa. Ela não vem
de hoje e não se dirige ao Presidente
Castello Branco, mas é fruto da admiração
pelo General Humberto de Alencar Castello
Branco. Não é apenas, em mim, um e
sentimento espontâneo e pessoal, pois
traduz um impulso, um desejo, uma vontade
do meu povo, de minha gente, da minha
cidade de Campo Maior.
Campo Maior compete com Mecejana
pela honra de ter sido berço do eminente
General Humberto de Alencar Castello
Branco. É bem verdade que S. Exa. não
nasceu na cidade piauiense, mas o
consideramos como filho da terra em que
nasceu seu pai, nasceram seus avós, seus
bisavós e todos os seus ascendentes.
Quando o primeiro Castello Branco –
Francisco Castello Branco – salvou-se de
naufrágio na costa do Maranhão, com três
filhas, instalou-se em Campo Maior, no
Piauí. Ocorreu isto há mais de 150 anos.
Lá recomeçou a vida e constituiu essa
família que, através dos tempos, lutando,
vivendo e amando em minha terra,
engrandeceu o meu Estado, e é motivo de
orgulho para meu torrão. Por isto todos de
Campo Maior também veneram, admiram
o Presidente Humberto Castello Branco e
são seus amigos. Da minha amizade
integral a S. Exa. sabe-na o povo de
Campo Maior, de que me considero o fiel
representante dos seus sentimentos e das
suas aspirações.
Quando, no dia 1º de abril de 1964,
os rádios anunciavam a revolução, o povo
de Campo Maior, em telegrama assinado
por seu Senador, seu Prefeito, seus
Vereadores, seus industriais e vaqueiros e
dirigido ao General Castello Branco,
declarava que Sua Excelência já era o seu
candidato à Presidência da República.
Ainda não se cogitava de sua candidatura
e já o povo de Campo Maior dizia que seu
filho dileto era o seu candidato à Chefia
da Nação. E o seu representante – êste
modesto orador – seguia para aqui,
pleiteava e lutava com seu esforço e com
sua dedicação, para que a vontade de sua
gente fôsse uma realidade.
Está aqui um dileto colega e amigo,
Senador Lino de Matos, que, ainda no
aeroporto, me pediu apoio para a
candidatura do digno e valoroso General
Amaury Kruel e eu lhe neguei.
O SR. LINO DE MATTOS: – E’
verdade, V. Exa. negou.

O SR. SIGEFREDO PACHECO: – O
General Humberto de Alencar Castello
Branco, em lances ascendentes da sua
carreira brilhante, dirigiu-se à nossa terra, a
fim de comemorar conosco os seus
sucessos.
Assim aconteceu quando foi promovido
a General e nomeado comandante da 10ª
Região de Fortaleza. E logo nas primeiras
manobras que dirigiu, destacou as suas
tropas para Campo Maior, precisamente em
homenagem à sua terra, a terra de seus
antepassados. A cidade engaianou-se,
possuída de alegria e de vibração, ao ver o
verde-oliva povoando e enfeitando os seus
campos e os seus prados, tendo prestado as
maiores homenagens e dado as maiores
demonstrações de amizade ao Comandante
das tropas e à sua oficialidade.
Posteriormente, quando Secretário da
Escola Superior de Guerra, ele levou os
componentes daquela Escola, homens
cultos, senhores da ciência e da guerra, para
visitar Campo Maior. Eu era Deputado
Federal e organizei a recepção à Escola
Superior de Guerra. Propositadamente,
escolhemos para a recepção um local
histórico – as margens do Rio Genipapo –
onde se travou a mais sangrenta das
batalhas, a fim de que o Brasil ficasse livre do
jugo português e para que, nesta Pátria, a
liberdade fôsse eterna.
O então General Castello Branco fêz um
discurso maravilhoso sôbre a batalha do
Genipapo em que distinguiu o heroísmo
daquela gente que ofereceu a sua vida em
holocausto a liberdade da Pátria: os
Pacheco, os Pereira da Silva, os Castello
Branco e todos aquêles que constituíam
naqueles tempos antigos, a fina flor da
sociedade campo-maiorense. Lutaram todos
por um ideal, sem armas, indiferentes aos
perigos e à morte. Foi uma luta desigual
contra as mais aguerridas fôrças lusitanas,
comandadas pelo mais capaz dos generais
portuguêses, o General Fidie que, por
compensação, foi depois nomeado Vice-Rei
da Índia.
Também data festiva da sua família foi
comemorada em Campo Maior, porque sabia
o General que os campo-maiorenses
comungavam com a mesma alegria de que
estavam possuídos os Castello Branco.
Assim é que, quando se completou o
centenário do nascimento do pai do General
Castello Branco – o ilustre campo-maiorense
também General Cândido Borges Castello
Branco – êle foi, com tôda sua família,
assistir à missa comemorativa na cidade de
Campo Maior. Mas a cidade transformou
aquela singela homenagem em homenagem
pública. Prefeito, Câmara dos Vereadores e
povo se uniram em magna sessão
comemorativa. Eu fui o orador que, em nome
do povo, saudou o General Castello Branco e
os
seus
irmãos.
E
nessa
hora,
correspondendo ao sentimento do povo,
numa demonstração de amizade e de aprêço
daquela terra estremecida, ao General
Humberto de Alencar Castello Branco, nós
lhe demos, por lei municipal, o título de
cidadão de Campo Maior. Não foi hoje,
quando êle é Presidente da República e
essas homenagens se multiplicam, cada dia,
que lhe demos êsse título. Foi há quase oito
anos. Naquele dia, presente um capitão do
Exército, filho da nossa terra, eu, no meu
discurso, pedi ao General Castello Branco
que tomasse sob sua proteção o Capitão
Angelo Paz e fizesse dêle também um
General de Campo Maior.
Eu
cito
êsse
fato,
porque,
posteriormente, o colocarei em destaque.
Eleito Presidente da República, S. Exa.
foi à minha terra, a fim de compartilhar
conosco a glória e a grandeza do cargo que
exercia. Tive, então, a honra de hospedá-lo,
para um almôço, em minha fazenda São
Vicente.
Foi uma festa muito agradável,
mas, para mim, teve uma parte mui-
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to triste. Quase não se realizou, visto que o
antigo Comando de Teresina não queria que
o Presidente da República ali comparecesse.
Ao fim do almôço, pedi ao Presidente
para dar uma explicação. Eu estava sendo
censurado e como não faria um discurso não
tinha o direito nem à contradita, nem à
resposta. Daria apartes, acentuei, porque,
velho parlamentar, não podia deixar de
concedê-los.
Ao fim do almôço, fiz uma saudação,
depois, que o Sr. Presidente da República,
classificou em duas partes: a parte
sentimental e pessoal e a parte política por
excelência.
Na parte política, afirmei: Sr. Presidente,
V. Ex.ª não é o Presidente revolucionário
dêste País: V. Ex.ª é o Presidente
constitucional do Brasil eleito por aquêles
que, em nome do povo e por dois terços de
votos, podiam escolher o Presidente da
República. E não se diga que aqueles
Deputados e Senadores, que votaram no
nome de V. Ex.ª, não representavam mais a
vontade do povo, pois vinham saindo de uma
eleição recente, de um largo diálogo travado
em praça pública, com ampla liberdade.
Eram realmente os legítimos delegados do
povo brasileiro. V. Ex.ª é o Presidente
Constitucional do Brasil repeti.
Afirmei ainda que, quando S. Ex.ª o
Sr. Ministro da Guerra anunciava que a
Revolução era irreversível e definitiva, ou
lhe batia palmas. Ela é irreversível,
porque o Congresso Nacional, aprovando
as leis e as Reformas Constitucionais, a
estruturou juridicamente.
Afirmei ainda mais: todo campomaiorense é vaqueiro. Pouco importa que
êsse vaqueiro vista avental de médico, Sr.
Presidente, e salve vidas e alivie dôres.
Pouco importa que êle seja um
engenheiro, perscrutando os segredos da
era atômica e estarrecendo o mundo com
suas descobertas.
Pouco importa que êste vaqueiro
tenha, em seus ombros, os bordados de
General-de-Exército. Êle é, sobretudo,
acima de tudo, o vaqueiro do Piauí, o
vaqueiro do nordeste, cuja vida é legenda
de liberdade, de patriotismo, de amor à
causa pública, de amor ao Brasil e à
legalidade. E conclui: “Em nome dos
vaqueiros de Campo-Maior, portanto, peço
licença para afirmar ao Brasil que, jamais,
o vaqueiro Castello Branco será um
ditador neste País!”
Muitos sofrimentos tenho tido e
também o povo de minha terra depois da
Revolução.
Entretanto,
nada
fará
modificar o ruma da minha vida pública.
Nada modificará minha estima e amizade
pelo Marechal Castello Branco. Por isso
digo que minha amizade é teimosa.
Continua, apesar de tudo, o meu apoio,
não um apoio incondicional que jamais
darei a ninguém, até porque o apoio
incondicional avilta a que mo dá e a quem
recebe.
Como disse há pouco, tenho vivido
mais de oposição, numa luta em defesa
de princípios e de ideais, do que servindo
ao Govêrno.
Senhor Presidente, permita-me um
pouco de história.
Tudo começou em Campo Maior. Nas
eleições municipais de 1962 o PSD cindiuse e teve dois candidatos a Prefeito: de
um lado o Presidente da Seção Local, Sr.
Waldeck Barra, um velho companheiro e
amigo, e do outro, meu cunhado, o Dr.
João
de
Deus
Torres,
médico
conceituado, homem caridoso e sensível
às angústias dos humildes, cheio de
idealismo e de ideais reformistas.
Entre essas duas expressões, entre o
amigo e o cunhado, mantive-me neutro,
afastado inteiramente do pleito.
Vitorioso o Dr. João de Deus
Torres, moço inteligente, com apenas 35
anos e cuja maior riqueza se consti-
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tui de uma prole de oito crianças, quiz
fazer logo o que a Revolução vem
tentando fazer agora. Quiz implantar
regime de moralidade administrativa, de
rigor na arrecadação municipal, obrigando
as pessoas de nível de renda mais
elevado a recolherem, mais correta e
pontualmente, seus impostos aos cofres
públicos.
Pôde, assim, atender exigência de
progresso
da
coletividade
e
as
necessidades das camadas menos
favorecidas da população, cumprindo sua
finalidade
precípua
de
primeiro
mandatário municipal.
Restabeleceu
o
equilíbrio
orçamentário, normalizou o quadro do
funcionalismo e aí cometeu o êrro fatal:
demitiu a sogra do Capitão, do mesmo
Capitão Angelo Paz, cujo nome citei
anteriormente.
Esta funcionária, respeitada e
acatada na cidade pelas suas excelsas
virtudes de mãe e espôsa, era, há cêrca
de 20 anos, agente arrecadador no
povoado de Nazareth, distante 24
quilômetros da Cidade. Tinha 15% do que
arrecadava e residia em Campo Maior,
onde seu ilustre espôso era Administrador
da mesa de Rendas do Estado.
As rendas do povoado de Nazareth
majoravam
extrordinàriamente
os
vencimentos daquela funcionária, porque
conseguia arrecadações muito mais
elevadas que as de oito outros agentes
arrecadadores municipais do interior.
Tudo muito fàcilmente explicável,
porque o marido, excelente marido,
exportava como sendo de Nazareth,
grande parte da produção de outras
regiões do Município, causando grandes
prejuízos à Prefeitura e aos outros
agentes.
Antecipando-se
à
revolução
saneadora, o Prefeito determinou o
retôrno da funcionária a Nazareth.
Não
sendo
obedecido,
não
conseguindo regularizar aquela situação
anômala, restava-lhe sòmente uma única
alternativa – a demissão da sogra do
Capitão. Demissão tão justa que a
demitida nem sequer recorreu à Justiça,
apesar de àquela época ser imensamente
fácil conseguir-se mandato de segurança.
Mas o Capitão nunca perdoou.
Embriagava-se, às vêzes, nos bares da
cidade e gastava o dia a insultar o
Prefeito e o velho Senador, que nada
tinha com os atos do Prefeito, pois não o
tendo apoiado, não se julgava com direito
de interferir em sua administração, que a
maioria do povo aplaudia e apoiava.
Logo após a Revolução foi criada a
Operação Relâmpago, chefiada pelo
Capitão Gladstone e que tinha por
finalidade investigar as Prefeituras. A de
Campo Maior foi a primeira. Depois de
dois dias de tudo vasculhar o Capitão
Gladstone
felicitava
o
Prefeito,
chamando-o de patriota e honesto. Em
seguida, no Edifício dos Correios e
Telégrafos, cercado pelo povo, felicita-o
por ter um prefeito honesto e trabalhador.
Voltando a Teresina, em entrevista ao
jornal "O Dia", afirma que das oito
Prefeituras investigadas, somente três
comunas estavam em ordem, com
prefeitos honestos e trabalhadores: as de
Piripiri, Campo Maior e Alto Longa.
Oito
meses
depois,
pasmem
senhores Senadores! o Prefeito, Dr. João
de Deus Torres, é indiciado como
peculatário e logo as Repartições
públicas, são intimadas a não pagarem as
cotas federais.
Peculatário, por que? Simplesmente
porque cedeu ao Govêrno do Estado, por
pouco tempo, oito milhões de cruzeiros
para pagamento de parte de reprodutores
zebuinos, adquiridos para serem cedidos
aos criadores campo-maiorenses. O
Estado do Piauí pagou em documento
oficial, por intermédio do Banco do Estado.
As obras do Ginásio Industrial a que

Dário do Congresso Nacional
se destinava aquela importância, são
executadas, as contas aprovadas pelo
Ministério da Educação e Cultura e o
Prefeito de Campo Maior, um ano depois,
é processado como ladrão.
Processado
o
Prefeito,
que
voluntàriamente se afastara do cargo
enquanto durou o processo, para só
reassumi-lo quando, sentenciado, o Juiz
competente
mandou
arquivá-lo,
fundamentado em que só a Câmara dos
Vereadores poderia julgar inicialmente o
Chefe do Executivo Municipal.
A sentença passou em julgado e
nela afirmou também o meretíssimo Juiz
de Direito de Campo Maior: "Ratificamos
inteiramente,
agora,
os
conceitos
emitidos em nosso despacho de fls. 74 e
75, com relação à conduta do Dr. João
de Deus Torres, sem nenhuma razão
para modificá-los e estamos até,
convencidos, diante das provas dos
autos, de que aos crimes que lhe foram
imputados faltam o elemento moral
essencial à caracterização de aludidos
delitos".
Apesar dessa sentença luminar,
exarada por um homem de bem, um
grande juiz, que todo o Piauí admira e
respeita, o qual é tão pobre que, por duas
vêzes, não aceitou sua promoção para
Teresina, porque o aumento que teria não
daria para pagar o aluguél da nova
residência. Declino o seu nome, para que
fique constando dos anais desta Casa –
Dr. Hilson Barra.
Apesar dessa sentença continuou
suspenso,
por
ordem
militar,
o
pagamento das cotas federais à
prefeitura. Fizemos, nós, os senadores
piauienses, uma representação ao Sr.
General Juracy Magalhães, então
Ministro
da
Justiça,
solicitando
providências
a
respeito
e
fundamentando o nosso requerimento
em numerosos pareceres, inclusive de
Sua
Excelência,
quando
exerceu
honrosamente, nesta Casa, um mandato
do povo baiano. Exmo. Sr. Ministro da
Guerra, solicitando a liberação das cotas
de tôdas as Prefeitura piauienses, de
vez que diversas outras estavam na
mesma situação.
A situação em relação à de Campo
Maior se agravou, porque o antigo
comandante de Teresina mandara outro
ofício, já agora à Agência do Banco do
Brasil em Campo Maior, congelando
todos os depósitos feitos pela Prefeitura e
até de uma sociedade particular os da
Sociedade de Proteção à Maternidade e à
Infância, que está concluindo as
instalações da Maternidade.
Com documentação comprobatória
reclamei e pedi providências ao Senador
Mem de Sá, ilustre Ministro da Justiça e
constatei, com tristeza, que as repetidas
solicitações de uma Excelência, para
normalizar a situação, não encontravam
éco. Mais ainda, Senhores Senadores,
apresentando a S. Excelência certidaço
de todo o processo contra o Prefeito de
Campo Maior, pedi-lhe que a mandasse
examinar por um jurista de seu
Ministério.
Recebi depois de S. Ex.ª, a grata
informação que, examinando o processo
constatou o jurista a completa inocência
do Prefeito que a provara seguramente e
que a sentença mandando arquivar a
denúncia era perfeita.
Estarreça o Senado: êste processo
passado em julgado, sem apelação, foi
mandado a outro Juiz, que se intitula de
Juiz Federal, sendo apenas Juiz da
Fazenda.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Certamente já conta com a nomeação.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Já tem dado despachos como Juiz
federal.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Conta com a nomeação, dentro de
poucas dias.

O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Não posso admitir, porque estou certo de
que S. Ex.ª o Sr. Presidente da República
há de escolher homens dignos, de cultura
e grande saber e idoneidade para êsses
altos cargos.
O SR. LINO DE MATTOS: – Só
podia despachar com data posterior à
nomeação...
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Já decretou prisões preventivas, como
Juiz Federal, que não é, ilegalidade que
foi sanada com "habeas corpus"
concedido pelo Egrégio Tribunal Superior
de Recursos.
Mas o moço é mesmo incorrigível e
proclama a Teresina que foi indicado
para o cargo – Por nos, dos Partidos
Políticos, garanto que não foi feita esta
indicação.
Por não ter o Capitão Angelo Paz
conseguido a destituição e a prisão de
honrado Prefeito de Campo Maior cujo
mandato e cuja honra tenho defendido
com tôda energia, é que fui escolhido
para indiciado. Preside a Comissão de
Investigação o Capitão Clidenor de
Moura Lima. Para tal séria investidura,
falta
ao
Capitão
as
qualidades
indispensáveis.
Sendo piauiensne, filho de um
politico petebista de Amarante, tendo
amigos e inimigos, faltava-lhe a
qualidade essencial que é a isenção. De
pouca cultura, como prova o laudo
acusatório que recebi, mal escrito e mal
redigido, sem lógica, sem clareza sem
nexo, falta-lhe agilidade mental para
discernir o que é crime, o que é passível
de
penalidade,
como
provei
exaustivamente, se é que não agisse de
má-fé. Mas, sobretudo, faltava-lhe
idoneidade
moral.
Provarei
em
documentação, esta afirmativa. O
mesmo Capitão Clidenor de Moura Lima,
presidiu a Comissão de inquerito sôbre
contrabandos de café e no quente de
suas atividades, S. Sª que possuía uma
velha Rural Willys, aparece guiando um
automóvel Wolksvagen nôvo.
Verifica-se que êste carro foi
adquirido pelo Capitão Clidenor, a um
irmão dos contrabandistas de café que
êle estava processando.
Como justificar que S. Sª fôsse
comprar um carro nôvo, justamente ao
irmão de suas vítimas que não é agente
de vendas de automóvel?
Mas o grave, Srs. Senadores, é que
o Capitão Clidenor de Moura Lima
nascido em Amarante, oficial do Exército,
residente em Teresina, à rua Monsenhor
Gil, 1.832 quando requer à Diretoria de
Trânsito do Piauí o registro de seu carro
nôvo, se caracteriza como tendo nascido
em Teresina, como comerciante e
residente à rua Paissandu?
O SR. LINO DE MATTOS: – E' um
caso de falsa identidade.
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Exatamente de falsa identidade, de dupla
personalidade – Quando preside inquérito
é oficial do Exército nascido em Amarante
e residente na rua Monsenhor Gil, 1.832,
mas quando registra automóvel que
afirma ter comprado da família dos
contrabandistas, já nasceu em Teresina,
é comerciante e reside à rua Paissandu
justamente a rua em que reside o Sr.
Sebastião Torquato de Araujo uma das
pessoas
que
êle
indicia
como
contrabandista
–
E'
o
próprio
subconsciente traindo e denunciando o
delituoso.
Todo psiquinalista explicará o
fenômeno fàcilmente...
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – E' mera
curiosidade que vou manifestar a V. Ex.ª.
Êsses inquéritos por muitos motivos,
citados por V. Ex.ª, costumam ter um
assessoramente civil. No caso V. Ex.ª
poderia informar a respeito?
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Informo a V. Ex.ª que não há civil

Maio de 1966
assessorando a comissão que é presidida
por um capitão e mais dois oficiais, um
Primeiro e um Segundo-Tenente. Nada
tenho a articular contra o PrimeiroTenente nem contra o Segundo-Tenente.
Os considero dignos e honrados. Quanto
ao
Capitão,
tenho
aqui
êsses
documentos. Espero que prove a
falsidade dos mesmos pelos quais se vê
que o capitão é duas coisas diferentes. E'
capitão quando faz o inquérito e
comerciante quando compra o carro do
irmão do contrabandista.
O mais grave é que pedi para ver o
inquérito. Queria saber quem me acusava
e em que estava baseada a acusação.
Informou-me, com pesar, o Coronel
Nogueira Paes que, pelas Instruções que
tinha, não podia me dar conhecimento da
acusação.
O SR. LINO DE MATTOS: – E'
segrêdo de Estado...
O SR. SIGEFREDO PACHECO: –
Admito que haja um engano. Não acredito
que o Glorioso Exército Nacional instaure
a inquisição no País incentive a delação,
que dê impunidade àqueles que assaltam
a honra dos cidadãos e a dignidade das
pessoas.
Por
isso
mesmo
faço
esse
requerimento à Mesa, pedindo que
solicite ao Ministério da Guerra a cópia
autenticada de todo o processado, para
que eu possa me defender com pleno
conhecimento de causa.
Aqui está o requerimento (exibe) que
vou endereçar à Mesa.
Esta a minha defesa que apresento
ao Senado.
Tenho vivido nas normas que me
tracei: de envelhece e – mesmo sem
filhos – deixar um nome que não
envergonhe a minha família; um nome
que não envergonhe o povo do Piauí; e
deixar ao Estado do Piauí a certeza de
que teve sempre um filho que o amou e
por êsse amor a êle se dedicou com todo
carinho, tôda honradez, tôda dignidade.
(Muito bem. Muito bem) (Palmas
prolongadas) (O orador é vivamente
cumprimentado.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O
SR.
SENADOR
SIGEFREDO
PACHECO EM SEU DISCURSO
Antônio Rufino de Sousa, Escrivão
do crime, cível e mais anexos da cidade e
comarca de Campo Maior, Estado do
Piauí, etc.
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessada que, dando busca e
revendo em meu cartório os autos crime
em que é autor a Justiça Pública e réu o
Doutor João de Deus Torres, dêles às
fôlhas 117 a 122, consta a sentença que
se segue: – Vistos e devidamente
examinados êstes autos. A Promotoria
Pública, por seu representante legal,
especialmente designado para servir neste
feito, (portaria às fôlhas 4), denunciou do
Doutor João de Deus Torres, brasileiro,
casado, médico, Prefeito municipal desta
cidade de Campo Maior, onde reside, filho
de Fernando Torres de Sampaio e Maria
do Patrocinio Torrês, como incurso nas
penalidades dos artigos 315 e 319, do
código penal brasileiro e do artigo primeiro,
números 3, 15 e 20, da Lei 3.528, de 3 de
janeiro de 1959 pelos fatos delituosas
seguintes: " – I – o indiciado recebeu da
União, mediante convênio feito entre êste
município e o Ministério da Educação e
Cultura, uma verba do valor de dez milhões
de cruzeiros (Cr$ 10.000.000) para
construção do Ginásio Industrial e a utilizou
na compra de cem reprodutores, gado Gir
e Nelore, para revenda, sem autorização
da Câmara Municipal e sem que constasse
o crédito da Lei de Meios do Município
contra o disposto no artigo nº 73, XXII, da
Lei 547, que dispõe sôbre a Organização
dos municípios do Piauí; II – que, tendo
recebido do Fundo Rodoviário Nacio-
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nal, no dia 20 dê março de 1963 a
importância de um milhão, duzentos e
noventa e oito mil, trezentos e vinte e seis
cruzeiros
e
dez
centavos
(Cr$
1.298.326,10) não providenciou para que
fôsse a mesma quantia escriturada em
tempo hábil, só o fazendo três (3) meses
e vinte e um (21) dias depois, contra a
exigência do citado artigo 73, número
XVI, letra b da aludida Lei 547". Instrui a
denúncia o inquérito policial militar de
fôlhas 5 a 39, dêstes autos. Pelo
despacho de fôlhas 40, verso, por se
tratar de crimes afiançáveis, foi mandado
notificar o denunciado para apresentação
de defesa prévia, por se tratar de
funcionário
público,
e
tudo
de
conformidade com o artigo 514, do código
de processo penal. Feita a notificação,
conforme mandado de fôlhas 42 e 43,
dentro do prazo legal, o acusado
apresentou sua defesa, às fôlhas 44 a 50,
acompanhada
de
dezoito
(18)
documentos, alegando, em resumo, o
seguinte: que não praticou os crimes de
que trata a denúncia por quanto não
obteve vantagens ilícitas com a aquisição
do gado Gir e Nelore porquanto, apenas,
emprestou, momentãneamente, a quantia
relativa à verba destinada ao Ginásio
Industrial, ao Excelentíssimo Sr. Doutor
Governador do Estado do Piauí para
pagamento de mencionado gado, sem
proveito algum para sua pessoa e, assim,
fazendo um favor ao Govêrno do Estado,
resultando de tudo "um beneficio
generalizado. de que usufruiu a
coletividade". Devolvida a importância à
Prefeitura pelo Doutor Chefe do Poder
Executivo Estadual foi a mesma
devidamente aplicada para o fim
designado, conforme o documento
número quatro (4), às páginas 56,
(prestação de contas). A verba destinada
ao Fundo Rodoviário, não escriturada em
tempo oportuno, não pode constituir o
crime do artigo 319 do código penal. "A
falta de regular escrituração levaria o
Prefeito, (segundo a denúncia) a
responder por crime de prevaricação,
consistente na demora ou retardamento
do registro de entrada da quantia
recebida. Mas, como disse o acusado,
ainda por ocasião de suas declarações no
inquérito policial militar, não se dá conta
de que adviesse em seu proveito ou
interêsse
qualquer
vantagem
na
negligência da administração no caso sob
exame. Constatando-se, simplesmente,
falta de exação administrativa, sem
intenção criminosa, e sem usufruição de
vantagens pessoais, relativamente ao
acusado, não é admissível que se fale em
crime". Transcreveu citações de ordem
jurídica e doutrinária a respeito do crime
de prevaricação e após, concluindo suas
longas e eruditas considerações pediu a
rejeição, liminarmente, da denúncia. O
Juiz de Direito, pelo despacho de fôlhas
74 e 75, por julgar duvidosa a prova sôbre
existência do crime de prevaricação,
porque não ficou esclarecido, de modo a
não deixar dúvidas, que o dinheiro da
verba do fundo rodoviário, durante o
período
que
não
foi
registrado,
permaneceu em depósito na Prefeitura,
ou
em
qualquer
estabelecimento
bancário, ou foi aplicado, no todo ou em
parte, logo, para os fins destinados,
mesmo com aditamentos necessários e
que, com a demora do registro não
satisfez êle qualquer interêsse ou
sentimento pessoal, recebeu a denúncia e
marcou o dia, hora e local para o
interrogatório.
Após
as
intimações
necessárias, foi o acusado devidamente
interrogado e, no prazo legal, por
advogado, apresentou defesa prévia, na
qual arrolou testemunhas e juntou dois (2)
documentos, às páginas 83 e 84.
Procedido
o
sumário,
a
êle
compareceram as testemunhas arroladas
pela
Promotoria
Pública
e
pelo
advogado do acusado, sendo tôdas
elas
inquiridas,
no
prazo
legal
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Deferindo requerimento do advogado do
Prefeito acusado foram requisitados
documentos à Prefeitura Municipal, cujos
documentos, após seu recebimento,
foram anexados aos autos, (fôlhas 93 a
97). Pelo órgão do Ministério Público, na
petição de fôlhas 101, foi requerido que
se ouvisse a Câmara Municipal de Campo
Maior, sôbre o afastamento do Doutor
João de Deus Torres foi em razão de
decreto de impeachment, ou se a
cessação do exercício se consumou por
qualquer outro motivo. A Egrégia Câmara
Municipal, a requerimento do Doutor João
de Deus Torres, prestou as informações
solicitadas pelo Doutor Promotor Público.
Com vista para requerimento de
quaisquer diligências (artigo 499, do
Código de Processo Penal), falaram,
respectivamente, o representante do
Ministério Público e o Doutor Advogado
do denunciado. O primeiro, requerendo a
decretação da nulidade do processo, se o
Prefeito acusado não teve o seu mandato
cassado ou extinto e que, depois, se
decretada a nulidade pedida, fôssem os
autos remetidos à Câmara Municipal ou
permanecessem em cartório, até o
pronunciamento do legislativo Municipal.
E, o segundo, provando a inexistência do
impeachment ou cessação do exercício
do cargo por outro motivo discordando da
remessa dos autos à Câmara Municipal.
Arrazoaram as partes se pois; às fôlhas
109, verso, o órgão acusador e das fôlhas
111 a 116, o patrono do acusado. Como
preliminar, insistiu a acusação pela
decretação da nulidade do processo e, no
mérito, pediu a condenação do Prefeito
nas penas do artigo 319, do código penal,
por achar que o acusado não fêz "não fêz
prova cabal dos motivos porque deixou de
escriturar
a
importância
de
Cr$
1.298.326,10,
recebida
do
fundo
rodoviário, embora tenha feito o
adiantamento para compra de um Jeep,
naquela oportunidade. A defesa, em
longas
considerações,
inicialmente,
atacou a preliminar da acusação,
procurando demonstrar que a súmula do
Egrégio Supremo Tribunal Federal não
tem o mérito de obrigar os Juízes a
seguirem seu entendimento e sustenta a
tese de que o Prefeito Municipal pode e
deve ser julgado pela Justiça Comum,
com relação aos crimes articulados na
denúncia. No mérito, ratificando suas
razões anteriores, solicita a absolvição
do acusado porque julga que o mesmo
aprovou, cabalmente, sua inocência e
honestidade nas funções do cargo de
Prefeito Municipal de Campo Maior. E'
o relatório. Sentença (fundamentação)
Certo não passará quem pense, diga
ou acredite que a nossa decisão,
agora, foi um recuo, uma retratação,
porque chegamos à sentença (fase)
final, recebendo já, inclusive, a
denúncia
para
sòmente
agora,
reconhecer a "impossibilidade de se
instaurar contra Prefeito Municipal uma
ação
penal
por
crime
de
responsabilidade antes da imposição
da perda do cargo decretada no
processo político do impeachment ou
pela cessação do exercício por outro
motivo";
outros
poderão
querer
compreender que procuramos uma
porta larga para, por
omissão,
comodismo, ou mêdo, evitar de
apreciar ou dizer sôbre a imputação
feita ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, na política abraçada pelos
covardes, acendendo uma vela a Deus
e outra ao Diabo, para agradar a
ambos, ou não desagradar a nenhum;
finalmente, outros acharão que a
interpretação que nos levou até esta
sentença é a verdadeira. Acatamos e
respeitamos, sem dúvida alguma, aquêles
que discordam do nosso modo de
interpretar a lei, entendendo de
modo diverso ao nosso modesto ponto de
vista. Aos outros diremos que no
cumprimento do nosso dever, nós nunca

nos acovardamos diante de ameaças,
poderio ou posição social ou política dos
homens. No declínio de nossa carreira
profissional, e talvez até da vida,
dedicada ao estudo do direito e à prática
da Justiça, a nada tememos, senão a
vontade de Deus que, nos haverá de
julgar. Nós só nos curvaremos e nos
submetemos à lei, para cumpri-la e
aplicá-la, sem vacilações. Retificamos,
inteiramente, agora, os conceitos emitidos
no nosso despacho de fôlhas 74 e 75,
com relação à conduta do Sr. Dr. João de
Deus Torres, sem nenhuma razão para
modificá-los e estamos até convencidos,
diante das provas dos autos, de que os
crimes que lhe foram imputados faltam o
elemento
moral
essencial
à
caracterização de aludidos delitos. Nossa
atitude, agora, nada mais é do que o
reconhecimento
de
um
êrro
de
interpretação
que
estamos,
corajosamente, e de modo humilde, a
corrigir. Temos que nos curvar diante da
verdade, expressa, de modo claro, na
interpretação,
hoje
pacífica,
da
jurisprudência dos nossos Tribunais sôbre
o parágrafo único do artigo 2º, da Lei
3.528, de 3 de janeiro de 1959, realmente
merecedora de todo acatamento e
respeito porque é o entendimento certo.
Estamos convencidos de que estamos a
cumprir com o nosso dever, sem
abdicações
de
qualquer
natureza,
inclusive
de
nossa
independência
intelectual,
espiritual
e
ética,
e
absolutamente de acôrdo com as nossas
convicções,
nascidas
de
acurado,
enfadonho e cuidadoso estudo do caso
sub judice." Lei Federal número 3.528, de
3 de janeiro de 1959. Artigo 1º – São
crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipais: 3 – incidir nas infrações
previstas nos artigos 312 a 327 do Código
Penal". Significa dizer-se que os crimes
porque foi denunciado o Doutor João de
Deus Torres, Prefeito Municipal de
Campo
Maior,
são
crimes
de
responsabilidade, (artigos 315 e 319, do
código
penal),
conforme
o
diz,
expressamente, a mencionada Lei 3.528.
"Lei Federal nº 3.528, de 3 de janeiro de
1959 – Artigo 2º – Os crimes definidos
nesta lei, ainda quando simplesmente
tentados, são passíveis da pena de perda
do cargo, com inabilitação até cinco anos,
para o exercício de qualquer função.
Parágrafo único – A imposição da pena
referida neste artigo dão exclui o
processo e julgamento do acusado por
crime comum perante a justiça ordinária,
nos têrmos das leis processuais". Claro,
claríssimo mesmo, portanto, a condição
estabelecida pelo parágrafo único, do
artigo 2º, da Lei nº 3.528: "enquanto o
prefeito estiver no exercício do seu
mandato, a lei o submete a um processo
especial para apuração das suas faltas
funcionais. Sòmente quando o mandato
se extingue é que a autoridade, despida
dos atributos e privilégios que lhe são
próprios, responde como qualquer do
povo pelos delitos comuns". Parece-nos,
salvo seja, esta interpretação verdadeira,
autêntica e pacificamente aceita pelos
doutrinadores e jurisprudência brasileira
que, a respeito colhemos e que nos
convenceram de que "por crimes de
responsabilidade, o procedimento penal
contra
Prefeito
Municipal
fica
condicionado ao seu afastamento do
cargo por impeachment ou à cessação do
exercício por outro motivo", (Súmula 301,
do Supremo Tribunal Federal). "O
impeachment é processo que, em face da
lei (Lei número 3.528, artigo 2º, parágrafo
único), da doutrina e da jurisprudência,
deverá anteceder, necessàriamente, ao
processo penal, à intervenção da
autoridade judiciária, impondo-se, assim,
como
inarredável
pressuposto
do
procedimento
na
justiça
comum,
(Tribunal de Justiça da Paraíba,
revista forense, de novembro-dezembro,
página 378) "Nos crimes de res-
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ponsabilidade
dos
Prefeitos
Municipais, a denúncia não pode ser
recebida se, antes, não houver sido
decretado pela Câmara Municipal o
impedimento do chefe da comuna.
Nos aludidos delitos funcionais ao
"Indictmen" de prefeito municipal a Lei
nº 1.079, de 1950", (Rec. H.C. nº
39.780 – Relator: – Ministro Victor
Nunes
Leal
Supremo
Tribunal
Federal, rev. forense, julho – agôsto –
setembro, de 1964, página 267)".
PONTES DE MIRANDA: "A pena que
da condenação no impeachment pode
resultar não remata o castigo do
delinqüente. Após sentenciado a
perder para sempre, o aprêço, a
confiança, as dignidades e as
remunerações pecuniárias da sua
pátria, ainda fica sujeito a julgamento
e condenação pela via ordinária das
Leis. Sempre que alguém é exposto a
impeachment, não se abrem as vias
ordinárias, sem que, tratando-se de
crime de responsabilidade, se haja
dado a condenação pelo Tribunal
Especial. Porque nisso é que consiste
a prerrogativa do cargo, e não pode
ser condenado em impeachment
quem não é acusado de crime"
(Comentários à Constituição de 1946,
vol. 2, páginas 143-144 – transcrição
da rev. forense, página 380). Heli
Lopes Meireles, em seu "Direito
Municipal Brasileiro", vol. 2, página
560 (transcrição da rev. Forense,
novembro – dezembro 1959 página
380). "Na responsabilidade políticoadministrativa dos prefeitos, não pode
o judiciário substituir, suprir ou
antecipar-se à Câmara Municipal, que
deverá sempre e sempre manifestarse em primeiro lugar, ficando, porém,
a sua resolução sujeita ao contrôle da
Justiça comum, no que entende a
observância da Constituição, das leis
ordinárias e do Regimento". O Des.
José Duarte sustenta tese idêntica: "O
Impeachment, que não é senão
processo de acusação por crime de
responsabilidade praticado por certos
funcionários,
reclama,
exige,
primeiramente, o julgamento do fôro
especial, que é o político, a fim de
que, depois, possa o Tribunal
Ordinário conhecer da acusação
formal e impor a pena. Assim, na
expressão de Ruy Barbosa, se
pospõe ao impeachment do processo
ordinário", (transcrito da rev. forense
novembro – dezembro de 1959 página
380). (Transcrição do acórdão do
Tribunal do Piauí – Relator Des.
Robert de Carvalho); – "Como ensina
a respeito, o emitente jurista Ovídio
Bernardi as infrações enquadradas
nas disposições supra referidas são
consideradas crimes funcionais ou de
responsabilidade, e daí por que só
podem ser apreciadas pela justiça
após
manifestação
positiva
da
entidade política encarregada do seu
prévio
julgamento:
a
Câmara
Municipal, através do "Impeachment"
regularmente decretado." Diante do
exposta e pelos motivos invocados
hei por bem decretar, como decretado
o tenho, a nulidade do presente
processo, a partir da denúncia,
inclusive, dada a incompetência dêste
Juízo para processar o Prefeito
Municipal de Campo Maior, que se
encontra afastado do seu cargo por
licença, não tendo sido porém
decretado contra êle "impeachment",
nem tão pouco, teve o mandato
cassado ou cessado, por qualquer
outro motivo. P.R.I. Campo Maior,
vinte e quatro (24) de setembro de
1965. – Hilson Bona – Juiz de Direito.
Nada há à ressalvar. O referido é
verdade; dou fé. Campo Maior, 30 de
setembro de 1965. – Antônio Rufino
de Sousa – 1º Escrivão do cível e
crime.
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Republica dos Estados Unidos do
Brasil.
Cartório João Crisóstomo.
Rua Barroso, 319-N – Telefone: 2-53-6.
Teresina – Piauí.
Luis Paiva e Silva, Tabelião Público
do 1º Ofício, Oficial do Registro de
Imóveis, de Títulos. Documentos e outros
papéis e de Protestos de Letras e outros
Títulos, desta Comarca de Teresina,
Capital do Estado do Piauí, por nomeação
legal etc.
CERTIDÃO
Certifico que, revendo em meu
Cartório o Livro B-24, de Registro Integral
de Títulos, Documentos e outros papéis,
nêle sob o número de ordem 15.127,
datado de 14 de abril de 1966, consta o
registro o qual me foi pedido por certidão
e cujo teor é o seguinte: Registro de uma
Certidão, como se segue: Estado do
Piauí. Secretaria de Estado do Interior,
Justiça e Segurança Pública. Diretoria
Geral de Trânsito. Teresina. 13-04-1966.
Certidão. Certifico, a requerimento de
pessoa interessada, que revendo o
Arquivo desta Diretoria, nêle encontrei o
documento do teor seguinte: "Ilmo. Sr.
Diretor-Geral de Trânsito. Estado do
Piauí, Município de Teresina, Clidenor de
Moura Lima, de nacionalidade brasileira,
natural de Teresina, Estado do Piauí,
estado civil casado, com profissão de
comerciante, residente na rua Paissandu,
proprietário de um automóvel, adquirido
sem reserva de domínio de Pedro
Torquato de Araújo, de característicos
abaixo
discriminados,
vem,
mui
respeitosamente requerer a V.Sª, se
digne mandar registrá-lo nessa Delegacia,
para que possa transitar neste Estado, na
conformidade com o que dispõe o
regulamento de Trânsito, em vigor. Tipo
do veículo – Automóvel; Fabricante e
marca Volkswagen; Categoria Particular.
Fabricação (ano) 1964. Fôrça do motor 36
Hp; número do motor B219355;
Carroceria-Sedan; número de cilindros do
motor – quatro; número de lugares (5).
Côr do veículo – Vermelha e Vinho;
Natureza dos Pneus – usados; Mencionar
se o carro é novo ou usado – novo;
serviço a que se destina – Transporte
Particular. Garage onde o carro é
guardado – em Teresina. Nestes têrmos.
P. deferimento. Placa nº 16. Teresina, 1006.1964, a) Major Hudson Prado da
Cunha, Diretor-Geral". O requerimento se
fêz
acompanhar
dos
seguintes
documentos: uma declaração de venda,
assinada por Pedro Torquato de Araújo,
com firma reconhecida no cartório de
Cândida Lustosa Nogueira, 2º Oficio; uma
nota fiscal de número 4157, fornecida
pela firma Distribuidora de Automóveis
Piedade S.A. – Rua 20 de maio, 245,
Fone, 72; Piedade – Est. de S. Paulo,
datada de 11 de maio de 1964, em 2 vias
e uma declaração de venda da
Volkswagen
passada
para
Pedro
Torquato de Araujo. Era o quanto se
continha o que tudo foi para aqui bem e
fielmente trasladado. Dou fé. Eu, Panfílio
Abreu, Escrivão ZR, a datilografei,
subscrevi e assino. Diretoria-Geral de
Trânsito, em Teresina, 13 de abril de 1966.
a) Panfílio Abreu, escrivão ZR. Visto em
13-04-1966. a) Hudson Prado da Cunha,
Major Diretor-Geral de Trânsito do Piauí.
Reconheço a firma Panfílio Abreu e H.
Prado da Cunha, dou fé. Em testemunha
(sinal público) da verdade. Teresina, 13 de
abril de 1966. Astrolábio Paiva e Silva –
Tabelião Substituto. Era o que se continha
em referida Certidão, que bem e fielmente
para aqui transcrevi. Teresina, 14 de abril
de 1966. Eu, Maria das Dôres de Meneses
Lima, escrevente, escrevi Eu, Luiz Paiva e
Silva, Oficial do Registro Especial,
subscrevo, dato e assino. Teresina, 14 de
abril de 1966. a) Luiz Paiva e Silva,
Oficial. Era o que se continha no
mencionado livro que bem e fielmente
para aqui datilografei e assino; (assinatu-
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ra ilegível) e Eu, (aasinatura ilegível),
Oficial, subscrevo, dato e assino e ao
próprio livro em meu poder e cartório me
reporto e dou fé.
Teresina, 14 de abril de 1966. –
(assinatura ilegível) – Oficial.
Estado do Piauí.
Secretaria de Estado do Interior,
Justiça e Segurança Pública.
Delegacia Especial de investigações
e Capturas.
Oficio nº ...
Teresina, 4-4-1906.
Atesto, por ser a expressão da
verdade, que, Sebastião Torquato de
Araújo, brasileiro, casado, comerciante,
residente nesta Capital, à Rua Paissandu
nº 1.142. O referido é verdade e dou fé.
Delegacia Especial de Investigações
e Capturas, em Teresina, 4 de abril de
1966.
As.) José Coelho – Delegado
Especial – em exercício.
Estado do Piauí.
Secretaria de Estado do Interior,
Justiça e Segurança Pública.
Delegacia Especial de Investigações
e Capturas.
Of. nº ...
Teresina, 4-4-1966.
Atesto, por ser a expressão da
verdade, que, Capitão Clidenor de Moura
Lima, brasileiro, casado, militar reside
nesta Capital, à rua Monsenhor Lopes, nº
1.832. O referido e verdade e dou fé.
Delegacia Especial de Investigações
e Capturas, em Teresina, 4 de abril de
1966.
As.) José Coelho – Delegado
Especial – em exercício.
Diretoria-Geral de Trânsito ao Piauí.
Certificado de Propriedade de
Veículo a motor
Cr$ 50.000.
Nº ...
De acordo com o regulamento de
Trânsito, fica registrada na Diretoria como
sendo de propriedade de Clidenor de
Moura Lima o veiculo a motor, cujas
característicos vão abaixo citados,
adquirido sem Reserva de Domínio de
Pedro Torquato de Araújo, marca
Volkswagen,
motor
nº
B-219.355,
cilindros nº 4 (quatro), nº chassi ... tipo
automóvel, série nº ... côr verm. vinho,
ano de fabricação 1964, empregado em
transporte particular.
Teresina, 7 de janeiro de 1965.
O responsável pela expedição –
Joaq. José S. Filho.
Visto do Diretor-Geral do Trânsito.
ENDÔSSO
Declaro que, nesta data, vendi à Srª
Maria do Socorro Almeida Fernandes,
residente em Teresina – Piauí, município
de Teresina – PI. o carro cujos
característicos figuram, no verso.
Reserva de Domínio.
Data – Teresina, 11 de janeiro de
1966.
Assinatura – Clidenor de Moura Lima
(firma reconhecida em cartório).
As transferências de propriedade
devem ser imediatamente comunicadas
das à Delegacia, na Capital, ou às
Subdelegacias, no interior, e registradas
nas mesmas no prazo máximo de 5 dias,
sob pena de multa de Cr$ 50,00.
DOC. Nº 8
DECLARAÇÃO
Declaro, a pedido do interessado, e
para os fins a que se destinar, que o
Departamento
de
Promoção
Agropecuária, até a presente data, não
requisitou quaisquer recursos junto ao
Fundo Federal Agropecuário ou a outro
qualquer órgão público, em nome do
Senador Sigefredo Pacheco.
Declaro, ainda, que o Departamento
de Promoção Agropecuária firmou,
com o Fundo Federal Agropecuários
têrmos de ajuste com a finalidade de

atender ao transporte de gado de
Uberaba, M.G., e Santo Anastácio, S.P.
ao Estado do Piauí no interêsse do
govêrno dêste Estado. Foi indicado, pelo
o D.P.A., para Executor do referido ajuste
o Sr. Veridiano Hermes Pereira de Araújo,
funcionário dêste Ministério, que recebeu
e aplicou os recursos necessários a
execução do ajuste firmado, no montante
de Cr$ 13.024.000 (treze milhões e vinte
e quatro mil cruzeiros).
D.P.A., 20 de abril de 1966.
DOC. Nº 9
BANCO DO BRASIL S. A.
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial
Contrato de abertura de crédito sob
garantia pignoraticia
O Banco do Brasil S. A., sociedade
anônima com sede na Capital Federal,
representado pelo Gerente e Subgerente
de sua Agência nesta praça, a Rua
Anfrísio Lobão, nº 1.161, como primeiro
contratante,
neste
instrumento
abreviadamente denominado Banco ou
Creditador; e, como segunda contratante,
aqui chamada de Creditada, a Agro
Indústria do Piauí S. A., (Agrimpisa),
sociedade anônima com sede em
Teresina, Estado do Piauí, neste ato
representada por seus diretores Srs. Drs.
Simplício de Souza Mendes, e Haroldo
Borges,
respectivamente,
Diretor
Presidente e Diretor Secretário; e, ainda,
como interveniente Depositário, o Sr.
Alberto Gadelha Fontes, brasileiro,
casado, comerciante, domiciliado em
Teresina, Estado do Piauí, têm justo e
contratado o seguinte:
1. O Banco, pela sua Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial, abre à
segunda contratante um crédito fixo de
Cr$ 200.000.000,00 (Duzentos milhões de
cruzeiros), utilizável na Agência do
Creditador, nesta praça dentro de seis
meses desta data, por meio de cheques,
saques, recibos ou ordens, em parcelas,
à medida em que fôrem realizadas as
aquisições a que se refere a cláusula
segunda, de modo a não excederem os
levantamentos feitos a 60% (sessenta por
cento)
do
valor
das
garantias
efetivamente constituídas.
2. O crédito se destina à aquisição
de reprodutores bovinos e arame para
construção de cêrcas, bens êsses a
serena revendidos a associados da
Creditada,
mediante
contrato
de
financiamento que esta última firmará
com aquêles, cujo valor não deverá ser
superior a Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros). Fica expressamente
entendido que o pagamento das
aquisições efetuadas pela Creditada será
feito diretamente pelo Banco, mediante
apresentação
dos
comprovantes
respectivos.
O crédito se aplicará única e
exclusivamente para os fins aludidos e de
acôrdo com o orçamento que, feito e
assinado pela Creditada, em 5 (cinco)
vias, tôdas rubricadas, pelo Banco, fica
fazendo parte integrante do presente
contrato ou do orçamento que, em
substituição, o Banco porventura admitir,
cumprindo à Creditada, em virtude do que
fica expressamente estabelecido, fazer,
dentro de 30 dias de cada levantamento,
a comprovação plena da respectiva
aplicação.
3. A Creditada se obriga não só a
lançar em sua escrita, por ordem
cronológica, com clareza e sem borrões,
emendas, rasuras ou entrelinhas, as
retiradas que fizer por conta do crédito
aberto e sua aplicação discriminada,
como a arquivar os comprovantes dessa
aplicação e a fornecer, com presteza e
por escrito, tôdas as informações que lhe
forem pedidas pelo Creditador.
4. As importâncias fornecidas pelo
Banco vencerão juros à razão de 7%
(sete por cento) ao ano, que serão
pagos em 30 de junho, 31 de dezem-
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bro e na liquidação do contrato,
independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelação judicial e sem prejuízo da
exigibilidade
da
dívida
e
mais
combinações de direito, a falta do
pagamento de qualquer prestação de
principal ou acessórios sujeita a Creditada
à mora de 1% (hum por cento) sôbre o
valor do débito.
5. Pelos serviços de fiscalização
aludidos à cláusula 12ª, a Creditada
pagará a comissão anual de 2% (dois por
cento), que será calculada e cobrada
sôbre o valor do crédito e, posteriormente,
no inicio de cada período que se seguir,
sôbre o saldo devedor.
6. O principal da divida que resultar
dêste contrato será pago dentro de 5
(cinco) anos desta data, em 5 (cinco)
prestações anuais, iguais e sucessivas de
Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões)
cada uma, vencíveis a primeira em 24 de
abril de 1965 e as demais em igual dia e
mês dos anos subseqüentes, obrigandose, portanto, a Creditada a liquidar com a
última em 24 de abril de 1969, tudo que
ainda estiver a dever por este
instrumento.
6. Independentemente do que ficou
acima
estabelecido,
a
Creditada
concorda, por esta e melhor forma de
direito, que seus associados depositem
diretamente no Banco as importâncias
correspondentes às prestações que
vierem a ser estipuladas nos contratos de
financiamentos que firmarem com a
Creditada, de acôrdo com a cláusula 2ª
dêste instrumento, importâncias essas
destinadas à amortização da dívida
oriunda dêste contrato.
7. A Creditada reconheceria, aliás,
reconhecerá como prova de seu débito os
cheques, saques, ordens ou recibos que
emitir
ou
assinar,
e
quaisquer
lançamentos sob aviso; e o Banco, por
sua vêz, os recibos, ou comunicações
que expedir pelas recebimentos de
dinheiro a crédito da segunda contratante.
Dêsse modo, fica expressa e plenamente
assentada a certeza, como determinada a
liquidez da divida, compreendendo o
cálculo dos juros e as comissões que com
o principal, formarão o débito; e
estabelecido que a Creditada não poderá
exigir processo especial de verificação,
nem, por qualquer outra forma, retardar a
ação judicial de cobrança do saldo
devedor, ficando-lhe ressalvado, é claro,
o uso de ação de repetição em caso de
êrro.
8. Se o Banco tiver de recorrer aos
meios judiciais, ainda que em processo
administrativo, para haver o pagamento
de seu crédito, terá direito à pena
convencional irreduzível de 10% de que a
Creditada lhe dever de principal, juros e
comissões, tanto que seja despachada a
petição inicial.
9. Para utilização do crédito aberto
na forma estipulada à cláusula
primeira, e para segurança de todo o
principal da divida e demais obrigações
dêste contrato, a Creditada, além da
fiança constituída no final do presente
contrato, obriga-se a dar ao Banco, em
garantia real sob penhor rural,
especificando-se na ocasião a espécie
do penhor, conforme a sua natureza,
todos os bens que adquirir, mediante
contratos outorgados ao Creditador,
dentro de 30 dias das respectivas
aquisições, não podendo ditos bens,
em virtude do que expressa e
solenemente neste ato os contratantes
estabelecem, ser alienados, nem de
qualquer forma gravados em favor de
terceiros, sem consentimento escrito
do Banco, sob pena de nulidade
absoluta dêsses atos.
10. Ficam ainda assegurados o
principal da dívida e demais obrigações
dêste contrato pelo penhor mercantil do
arame farpado que a Creditada
adquirir com a parte do crédito aberto,
o qual será depositado em armazém
que a Creditada possui em Teresina,
à Rua Barroso nº 329-N, encra-
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vado em um terreno foreiro municipal de
12,50 metros de frente por fundos
correspondentes, prédio onde funcionou o
Banco Comercial e Agrícola do Piauí S.
A., com cinco portas de frente, e que
atualmente
se
encontra
fechado,
limitando-se pela frente com a Rua
Barroso; pelos fundos com o prédio onde
funciona a loja "A Pernambucana"; pelo
lado direito com o imóvel de propriedade
de João Crisóstomo da Silva e pelo lado
esquerdo com o imóvel de Benedito
Pestana. É de propriedade do Banco
Comercial e Agrícola do Piauí S. A., que o
adquiriu do Banco Comercial do Piauí
Sociedade
Cooperativa
de
Responsabilidade Limitada, conforme
escritura pública de 18 de junho de 1946,
lavrada no Cartório do 2º Ofício desta
Capital, devidamente registrada sob
número 12.211, fôlhas 224-225, do Livro,
3-D, do Registro de Imóveis competente,
o qual é hoje cedido ao Banco em
comodato
e
que
ficará
sob
a
responsabilidade
do
Interveniente
Depositário
que,
neste
ato,
se
compromete a receber ditos bens, e se
obriga, na qualidade de depositário, a
entregá-lo ao Banco ou a outro
depositário que em qualquer tempo êste
nomear, logo que pelo Creditador lhe seja
exigido, sob as penas da lei.
Fica,
ainda,
o
Interveniente
Depositário
obrigado
a
remeter
incontinente ao Banco, sempre que
houver qualquer movimentação de bens
apenhados, um boletim do qual constem
o estoque existente, as quais dados
entradas e saídas, e o estoque resultante.
Os bens acima referidos ficam
avaliados, para os fins de direito, pelas
importâncias atribuídas no ato do
respectivo recebimento em penhor, se o
Banco não preferir nova avaliação.
11. Se baixar no mercado o prêço do
produto apenhado ou se se verificar
qualquer ocorrência que determine
diminuição ou depreciação da garantia
constituída, a Creditada comunicará,
incontinente, o fato ao Banco, por escrito
a fim de que êste possa determinar as
providências necessárias; e reforçará a
garantia dentro do prazo de 30 dias da
notificação que o Banco lhe fizer por carta
enviada sob registro, pelo Correio ou pelo
Oficial do Cartório do Registro de Títulos
e Documentos.
Igualmente, quanto às condições de
prazo e de forma de notificação, a
Creditada
substituirá
os
bens
depositados, na sua totalidade ou em
parte, tôda vez que o Banco julgar essa
providência necessária à eficiência
material da garantia.
12. Os bens constitutivos da garantia
serão, sempre em nome do Banco,
segurados diretamente por êle, ou,
quando assim o entender, pela própria
Creditada, contra todos os riscos a que
possam estar sujeitos e sejam objeto de
seguro, até final liquidação da dívida,
contendo as apolices as cláusulas que
convierem ao Banco, autorizado êste,
plena e irrevogàvelmente, a receber as
indenizações das seguradoras nos casos
de sinistro, e à aplicá-las na amortização
ou pagamento da dívida respectiva pondo
à
disposição
da
Creditada
o
remanescente que houver.
Os seguros previstas serão feitos no
interêsse
do
Creditador,
ficando
entendido que nenhuma responsabilidade
a êste assistirá quanto aos prejuízos
porventura decorrentes de qualquer
emissão ou irregularidade na cobertura
dos aludidos riscos.
A Creditada se obriga a prestar por
escrito, com fidelidade e clareza à
seguradora que fôr indicada pelo Banco,
tôdas as informações necessárias à
individuação e classificação do risco,
objeto do seguro, e a que se a acham
expostos os bens dados em garantia,
sem
prejuízo
da
inspeção
pré-
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via dos referidos bens, por parte da
aludida
seguradora;
a
apresentar
mensalmente ao Banco, o comprovante
de quitação dos salários de seus
empregados, referentes ao último
período bem como a comprovar,
mensalmente, a pontualidade dos
recolhimentos
das
contribuições
vigentes à a previdência social; e,
finalmente, a constituir em favor do
Banco, a caução dos contratos que
formar com seus associados, referentes
às aquisições dos bens a cuja compra
se destina o crédito ora aberto, em
substituição às garantias constituídas às
cláusulas 9ª e 10ª dêste instrumento.
13. Poderá o Banco, até a liquidação
do contrato verificar, por pessoa de sua
confiança e sempre que o julgar
conveniente, a aplicação do crédito e tudo
mais que interessas a êste contrato,
examinando os livros e o arquivo da
Creditada, e praticando os demais atos
necessários.
14. Dentro do prazo do contrato, o
Banco poderá autorizar à Creditada a
dispor de quaisquer quantidades do
produto depositado desde que lhe seja
entregue, prèviamente, a importância
equivalente a 100% (cem por cento) do
valor em que são recebidos em penhor
mencantil,
ficando
clara
e
expressamente entendido que as
importâncias recolhidas se destinarão
à amortização da prestação mais
próxima e o remanescente que houver,
das prestações seguintes. Essa quota
de remição poderá, entretanto, ser
elevada sempre que o Banco julgar
conveniente.
15. À falta de cumprimento de
qualquer das obrigações da Creditada,
assumidas não só neste instrumento
como em outros que porventura tenha
firmado ou venha a firmar com a Carteira
de Crédito Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil S. A., ou pela ocorrência de
algum dos casos de antecipação legal do
vencimento, poderá êste considerar
concomitantemente vencidos os contratos
existentes e exigir o total da dívida dêles
resultantes, independentemente de aviso
extrajndical ou interpelação judicial.
16. Vencido o contrato, poderá o
Banco, em virtude de especial e
irrevogável autorização que, neste ato,
lhe confere a Creditada, vender, pública
ou particularmente, os bens apenhados
e aplicar a importância apurada no
pagamento
da
divida,
pondo
à
disposição da Creditada o saldo que se
verificar.
17. O lugar do pagamento é a
Agencia
do
Banco
nesta
praça,
atualmente à Rua Anfrísio Lobão número
1.164 e o fôro o da Capital Federal, salvo,
todavia, ao Banco, optar pelo desta
Comarca.
Presente a êste ato o Sr. Alberto e
Gadelha Fontes, já qualificado, por êle é
expressamente declarado que aceita os
encargos de depositário dos bens
oferecidos em penhor, com as obrigações
aludidas no presente contrato e sob as
penas da Lei.
Fiança – Presente a êste ato o
Banco Comercial e Agrícola do Piauí
S. A., representado por seu diretorPresidente, Sr. Ocílio Pereira do Lago
e diretor-Gerente Sr. Bernardino
Soares
Viana,
devidamente
autorizado pela Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 30 de
novembro de 1963, publicada no
Diário Oficial de 10 de dezembro de
1963, por êle, assim representado, foi
declarado que, na qualidade de fiador
e principal pagador, com desistência
dos favores do artigo 1.503 do Código
Civil, solidàriamente se responsabiliza
pelo cumprimento de tôdas as
obrigações assumidas pela afiançada
neste
instrumento,
e
também
que, na qualidade de único pro-

prietário do imóvel descrito, concorda em
que ali se mantenham os bens
apenhados, até final liquidação do
financiamento.
Vai êste assinado em 5 vias, com as
testemunhas abaixo.
Pagou por verba especial Cr$
1.013.500,00 de selos federais e Cr$
380.000,00 de taxa pecuária.
Teresina (PI), 24 de abril de 1964. –
Banco do Brasil S.A. – Teresina (PI). –
Gerente. – Subgerente. – Agro Indústria do
Piauí S. A. – Agrinpisa. – Simplicio de
Sousa Mendes, Diretor-Presidente. –
Haroldo Borges, Diretor-Secretário. –
Alberto Gadelha Fontes. – Banco
Comercial e Agrícola do Piauí S.A. – Ocílio
Pereira do Lago, Dir. Presidente –
Bernardino Soares Viana, Diretor-Gerente.
Testemunhas:
ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DE
CRÉDITO
Orçamento de aplicação de crédito
de Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros), concedido pelo Banco do
Brasil S.A. – Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial – Agência em Teresina (PI) à
Agro Industrial do Piauí S.A. (Agrinpisa),
conforme discriminação abaixo:
I – Reprodutores bovinos:
a) Aquisição de 700 (setecentos)
reprodutores puros, machos e fêmeas, a
Cr$ 120.000,00 cada – Cr$ 84.000.000,00.
b)
Aquisição
de
10
(cem)
reprodutores puros controlados, machos e
fêmeas, a Cr$ 130.000,00 cada – Cr$
13.000.000,00.
c)
Aquisição
de
10
(dez)
reprodutores registrados, todos machos, a
Cr$ 300.000,00 cada – Cr$ 3.000.000,00.
Soma – Cr$ 100.000.000.00.
II – Arame farpado:
Aquisição de 24.000 (vinte e quatro
mil) bolas de arame farpado de 500
(quinhentos) metros, cada, por (duzentos
milhões
de
cruzeiros)
–
Cr$
200.000.000,00.
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1º – A utilização do crédito será feita
após a inscrição do penhor oferecido,
dentro do prazo de 180 dias da data do
contrato, se prazo maior não exceder o
Banco, por escrito, em parcelas, e não
concederá, em nenhuma hipóteses, a 60%
(sessenta por cento) do valor das garantias
efetivamente constituídas, nem aos
adiantamentos máximos proporcionáveis
pela espécie de lastro oferecido,
dependendo de prévia comprovação da
devida aplicação de cada levantamento, a
utilização da parcela seguinte.
2º – O pagamento das aquisições a
que se refere o presente orçamento será,
em virtude de irrevogável autorização ora
dada pela Creditada, efetuado diretamente
pelo Banco aos vendedores dos animais.
Teresina (PI), 24 de abril de 1964. –
Agro Indústria do Piauí S. A. (Agrinpisa) –
Des. Simplício de Souza Mendes, DiretorPresidente. – Haroldo Borges, DiretorSecretário.
Visto:
Banco do Brasil S.A. – Terezina o
(P1).
______________
______________
Gerente
Subgerente
CONTRATO DE COMODATO
Escritura de entrega de imóvel para
uso determinado e a título gratuito, entre
partes, como Comodante Agro Indústria
do Piauí S.A. e, como Comodatário
Alberto Gadelha Fontes.
Agro Indústria do Piauí S.A.
(Agrinpisa), com sede em Teresina (PI)
na qualidade de Comodante e adiante
assim simplesmente chamado e, como
Comodatário, Alberto Gadelha Fontes
brasileiro,
casado,
comerciante,
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domiciliado em Teresina (PI) têm justo e
acordado:
I – O Comodante entregar e o
Comodatário
receber,
como
pela
presente e melhor forma de direto,
efetivamente, o primeiro entrega e o
segundo recebe, em comodato, o
armazém sito à Rua Barroso, 329-N,
para o fim de no mesmo serem
abrigados todos os bens que, nos
têrmos do contrato celebrado enter a
Comodante e o Banco do Brasil S.A.,
por escritura particular de 2 de março de
1964, forem a êste apenhado por aquêle
e confiado à guarda e conservação de
Comodatário, na qualidade de fiel
depositário nomeado pelos mencionados
contratantes.
II – O armazém ora entregue em
comodato está encravado em um
terreno foreno municipal, medindo 12,50
metros
de
frente
por
fundos
correspondentes,
limitando-se
pela
frente com a rua Barroso; pelos fundos
com o prédio onde funciona a loja "A
Pernambucana"; pelo lado direito com
imóvel de João Crisóstomo e Silva e o
pelo esquerdo com imóvel de Benedito
Pestana, registrado sob nº 12.211,
fôlhas 224-225, livro 3-D, no Registro de
Imóveis competentes, em nome do
Banco Comercial e Agrícola do Piauí
S.A., recº em locação verbal.
III – O presente contrato é
convencionado pelo prazo de 5
(cinco) a anos a vencer-se, portanto,
em 2 de março de 1969, mas
considerar-se-á
prorrogado
pelo
tempo que se tornar necessário, se,
findo tal prazo, ainda tiver o
Combodatário de guardar ou receber
mercadorias
apenhadas
pelo
Comandante ao aludido Banco.
IV – Como tôdas as despesas
decorrentes do penhor dos bens
confiados ao Comodatário correm
exclusivamente
por
conta
do
Comodante,
fica
expressamente
assentado que o Comodatário nenhuma
responsabilidade terá pelos dispêndios
que
se
tornarem
precisos
ou
aconselháveis para a boa conservação
do armazém ora entregue, dispêndios
êsses que permanecerão a cargo do
Comodante, que ora se obriga a tomar
as providências que vierem a ser
reclamadas pelo Comodatário para a
pronta execução dos reparos ou obras
de que, porventura, necessitar o imóvel,
ou forem o exigidos para a perfeita
armazenagem dos bens.
Vai o presente em 3 vias, assinado
com as testemunhas abaixo.
Teresina (PI), 24 de abril de 1964. –
Agro Indústria do Piauí S.A. – e Agrinpisa.
–
Simplício
de
Sousa
Mendes,
Presidente. – Haroldo Borges, Secretário.
– Alberto Gadelha Fontes, Dep.
Visto – Banco Com. Agrícola do 1
Piauí S.A.
Testemunhas:
ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E
RATIFICAÇÃO A CONTRATOS POR
INSTRUMENTO PARTICULAR.
Creditador – Banco do Brasil S.A.
com
sede
na
Capital
Federal,
representado pelos Administradores de
sua Agência nesta praça, abaixo
assinados.
Creditada – Agro Indústria do Piauí
S. A. (Agrinpisa), sociedade anônima com
sede em Teresina (Pi), neste ato
representada por seus diretores Srs. Des.
Simplieio de Sousa Mendes e Haroldo
Borges,
respectivamente,
DiretorPresidente e Diretor-Secretário.
I – Objeto do presente instrumento
– Retificar e ratificar, na forma das
cláusulas abaixo o contrato de Cr$
200.000.090 (duzentos milhões de
cruzeiros), firmado entre as partes aos
24 de abril de 1964, ao prazo de 5
(cinco) anos, vencimento em 24 de
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abril de 1969, mediante juros compensatórios
a taxa de 7% ao ano, eleváveI de 1% em
caso de mora, comissão de fiscalização de
2%, garantido por penhor rural e mercantil
inscrito sob nº 4.052, fls. 161-62, do livro 4-B,
do Registro de Imóveis de Teresina (PI) e por
fiança inscrita sob nº 13.569, do livro B-21, do
Registro de Títulos de Documentos de
Teresina (PI).
II – Modificação do Orçamento –
Atendendo às suas conveniências, têm os
contratantes justo e acordado retificar o
orçamento anexo ao contrato em referência,
o qual, para todos os fins de direito se
considerará substituído pelo que juntam ao
presente,
devidamente
assinado
pela
Creditada e rubricado pelo Banco.
III – Elevação do Crédito Aberto –
Atendendo a que a Creditada utilizou,
durante o praza para êsse fim fixado nos
têrmos do orçamento contratual, apenas
Cr$ 164.620.502 do crédito aberto pelo
contrato
de
características
acima
mencionadas, fica êsse mesmo crédito
limitado a dita importância, elevado a Cr$
200.000.000
(duzentos
milhões
de
cruzeiros) para utilização imediatamente,
após os atos de registro respectivos,
destinando-se
o
aumento
de
Cr$
85.379.498 aos, aliás, ora ajustado aos
mesmos fins previstos no nôvo orçamento
referido na cláusula anterior.

IV – Forma de Pagamento do
Principal. Tendo em vista que a elevação
ora concedida, adicionada ao valor do
crédito já utilizado, perfaz a importância
do
crédito
primitivamente
aberto,
permanece inalterada a forma de
pagamento do principal, constante da
cláusula 6ª do contrato aditado.
V – Garantia da elevação – A elevação
tem seu pagamento assegurado pelos
mesmos bens que atualmente servem de
garantia ao contrato aditado, inclusive a
fiança constituída no final do referido
instrumento.
VI – Ratificação – O contrato de 24 de
abril de 1964 fica ratificado em todos os seus
têrmos, cláusulas ou condições não
expressamente alterados neste documento,
que àquele se integram, formando um todo
único e indivisível para todos os fins de
direito.
Teresina (Pi), 6 de abril de 1965.
Banco do Brasil S. A. – Teresina (PI). –
Gerente
...................................................
Subgerente e: .................................................
Agro-Indústria do Piauí S.A. Agrinpisa). Des.
Simplicio S. Mendes, Diretor-Presidente. –
Haroldo Borges, Diretor-Secretário.
Testemunhas: (não constam).
Isento de selos, conforme letra a, do
inciso 1º, do art. 11, do Decreto nº 55.827, de
11.3.65.

ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CRÉDITO
Orçamento de aplicação do crédito de Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros)
concedido pelo Banco do Brasil S. A. – Carteira de Crédito Agrícola e Industrial – à Agro
Indústria do Piauí S. A. (Agrinpisa), conforme discriminação abaixo:
I – Aquisição de reprodutores Bovinos
8
27
195
13
52
5
5
90
57
5
6
5
91
95
5
9
12
10
15
734

reprodutores machos, registrados, das raças Gir e Nelore, ao preço
de Cr$ 400.000 cada.............................................................................
reprodutores machos e fêmeas controlados, das raças Gir e Nelore,
a Cr$ 134.000 cada...............................................................................
reprodutores machos e fêmeas, das raças Gir, Nelore, Guserá e
Indubrasil, a Cr$ 114.000......................................................................
reprodutores machos, das raças Gir e Nelore a Cr$ 120.000 cada......
reprodutores (novilhas) das raças Gir e Nelore a Cr$ 100.000 cada....
reprodutores machos, registrados, da raça Nelore, a Cr$ 450.000......
vacas registradas, da raça Nelore, a Cr$ 350.000................................
reprodutores da raça Nelore, a Cr$ 160.000 cada................................
novilhas da raça Nelore, a Cr$ 140.000 cada.......................................
vacas da raça Nelore, com crias, a Cr$ 170.000..................................
reprodutores machos, especiais da raça Gir, sendo 3 registrados e 3
controlados sem idade para registro, a Cr$ 460.000............................
vacas registradas da raça Gir com crias, a Cr$ 350.000 cada.............
reprodutores machos, da raça Gir, a Cr$ 160.000................................
novilhas da raça Gir, a Cr$ 140.000......................................................
vacas da raça Gir, com crias a Cr$ 170.000.........................................
reprodutores machos da raça Indubrasil, a Cr$ 160.000......................
novilhas da raça Indubrasil a Cr$ 140.000............................................
reprodutores machos da raça Gusera, a Cr$ 180.000..........................
novilhas da raça Guserá, a Cr$ 140.000...............................................
animais no total de................................................................................

3.200.000
3.618.000
22.230.000
1.560.000
5.300.000
2.250.000
1.750.000
14.400.000
12.180.000
510.000
2.760.000
1.750.000
14.560.000
13.300.000
850.000
1.440.000
1.680.000
1.800.000
2.100.000
107.238.000

II – Aquisição de arame farpado
13.500 rolos de arame farpado, de 20 quilos cada, ao preço de Cr$ 5.760,
na praça do Rio de Janeiro..............................................................................
Frete do arame, da cidade do Rio de Janeiro a Teresina, inclusive impostos
Total.................................................................................................................

77.760.000
25.934.337
210.932.337

(Duzentos e dez milhões, novecentos e trinta e dois mil, e trezentos e trinta e sete
cruzeiros).
Condições de utilização – A utilização do crédito será feita após a inscrição da
garantia oferecida, dentro de 15 dias desta data, se prazo maior não conceder o Banco,
por escrito, e não excederá, em nenhuma hipótese, a 60% do valor das garantias
efetivamente constituídas, nem aos adiantamentos máximos proporcionáveis pela
espécie de lastro oferecido.
Tendo em vista que o total orçado ultrapassa o valor do crédito aberto, a
Creditada se obriga a custear com recursos próprios a diferença de Cr$ 10.932.337
bem como qualquer outro excesso que porventura se verifique na execução do plano
orçado.
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O pagamento das aquisições a que se refere o presente orçamento será, em virtude de
irrevogável autorização ora dada pela Creditada, efetuado diretamente pelo Banco aos
vendedores dos animais.
Teresina (PI), 16 de abril de 1965. – Agro Indústria do Piauí S. A. (Agrinpisa) – Des.
Simplicio S. Mendes, Diretor-Presidente. – Haroldo Borges, Diretor-Secretário.
Visto: – Banco cio Brasil S. A. – Teresina (Pi).
DOCUMENTO Nº 10
Luiz Paiva e Silva. Tabelião Público do
1º Oficio, Oficial do Registro de Imóveis, de
Títulos, Documentos e outros papéis e de
Protestos de Letras e outros Títulos, desta
Comarca de Teresina, Capital do Estado do
Piauí, por nomeação legal, etc.
CERTIDÃO
Certifico que, revendo em meu Cartório o
Livro 4-B, de Registro Diversos às fôlhas 163164, sob o número de ordem 4.071, consta o
registro que me foi pedido por certidão e cujo
teor é o seguinte: Número de ordem – 4.071.
Data – 8.5.1964. Circunscrição – N. S.
Denominação ou rua e nº Rua Barroso.
Característicos e Confrontações ou objetos do
penhor – Em penhor rural, todos os bens que a
Creditada
adquiriu,
mediante
contratos
outorgados ao Creditados, e em penhor
mercantil o Arame farpado que a Creditada
adquiriu, o qual será depositado em armazém,
à rua Barroso nº 329-N, encravado em um
terreno foreiro municipal de 12,50 metros de
frente por fundos correspondentes, prédio onde
funcionou o Banco Comercial e Agrícola Piauí
S. A. com cinco portas de frente, e que
atualmente se encontra fechado, limitando-se
pela frente com a rua Barroso pelos fundos
com o prédio onde funciona a Loja "A
Pernambucana" pelo lado direito com o imóvel
de propriedade de João Crisóstomo e Silva e
pelo lado esquerdo com o imóvel de Benedito
Pestana Reg. no livro 3-O fls. 224-25, sob nº
12.211. Tendo como Interveniente Depositário
o Sr. Alberto Gadelha Fontes. Nome, domicilio
e profissão do Credor – O Banco do Brasil S.
A., sociedade Anônima com sede na Capital
Federal. Agência nesta praça. Nome, domicílio
e profissão do devedor – A Agro Indústria do
Piauí S. A. (Agrinpisa) sociedade anônima com
sede em Teresina. Titulo Penhor. Forma título
data e serventuário – Contrato de Abertura de
Crédito sob garantia pignoratícia, datado de 24
de abril de 1964. Valor da Coisa ou Divida
Prazo, Juros e Penas – Cr$ 200.000.000.
Juros 7% ao ano. Comissão de fiscalização 2%
anual. Prazo 5 anos. Venc. em 24.4.1969.
Teresina, 8 de maio de 1964. – Luiz Paiva e
Silva, Oficial. Certifico mais que na coluna de
averbações consta o seguinte: Fica fazendo
parte integrante da Inscrição nº 4.071, o
Contrato de Aditivo de retificação e ratificação,
a contratos por Instrumento Particular, firmado
entre o Banco do 2 Brasil S. A. e Agro-Indústria
do Piauí S. A. (Agrinpíisa) datado de 6.4.65.
Era o que se continho em referidas fôlhas do
mencionado livro que bem e fielmente para
aqui mandei dactilografadar. Eu, ....................,
escrevente, a dactilografei................., Oficial,
subscrevo, dato e assino e ao próprio livro em
meu poder me reporto e dou fé.
Teresina, ...... de abril de 1966. – ...........
Oficial.
DOCUMENTO Nº 11
Antônio Rufino de Sousa, Oficial Titular
do Registro de Imóveis da cidade de Campo
Maior, Comarca do mesmo nome, Estado do
Piauí, por nomeação legal, etc.
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessada que, revendo e
buscando em meu cartório os livros de
registros de imóveis, nêle existente,

em o de número 3-H e 3-I, às folhas 251-252, 252253, 261-262, 262-263, 263-264, 264-265, 272213, 274-275, 276-277, 277-278, 282-283, 285286, 298-299, 0-1 e 5-6, sob os números 9.873,
9.876, 9.879, 9.928, 9.929, 9.930, 9.931, 9.932,
9.933, 9.934, 9.939, 9.940, 9.941, 9.942, 9.946,
9.991, 9.992, 9.993, 10.001, 10.002, 10.003,
10.017, 10.020, 10.022, 10.053, 10.054, 10.055,
10.071, 10.072, 10.126, 10.127, 10.131 e 10.156,
consta o registro de trinta e três (33) glebas de
terras, sendo: trinta (30) de cinqüenta (50)
hectares, duas (2) de 41 hectares e uma (1) de 144
hectares, situadas no lugar Extremas, na data São
Francisco, dêste município de Campo Maior,
vendidas por Antônio Rufino de Sousa, e sua
mulher, dona Antônia Lima de Sousa, a Avelino
Pereira de Oliveira, Martinho Pereira da Silva,
Antônio Matias de Sousa, Francisco Vieira da
Silva; Francisco Tavares de Sousa, Luiz Rufino de
Sousa, Francisco Pereira da Silva, Manoel Bezerra
da Cruz, João Gonzaga de Carvalho, Abdias de
Sousa Passos, Júlio Tavares de Sousa, João de
Sousa Passos, José Tavares de Sousa, Ricardo
Tavares de Sousa, Pedro Tavares Sobrinho,
Roque Carolino de Carvalho, Raimundo Pereira da
Silva, Isidório Rocha Gonçalves, Raimundo Angelo
de Medeiros, Antônio Francisco Sobrinho,
Francisco José de Carvalho, Manoel João de
Carvalho, Euripedes de Sousa Passos, João José
da Luz, Raimundo Tavares de Sousa, Manoel
Francisco Sobrinho, Raimundo Pereira do
Nascimento, Francisco Pereira de Oliveira,
Joaquim Dora de Oliveira, Raimundo de Sousa
Lima, Alfredo Batista de Carvalho, Antônio Vieira
Passos e Manoel José de Carvalho, os quais,
depois, conseguiram o financiamento das
mesmas, pelo Banco do Brasil S.A. – Agência
desta cidade. A presente certidão vai assinada no
impedimento ocasional do titular efetivo, pelo
Tabelião e Oficial do Registro Civil Substituto, do
Cartório do 24 Oficio, desta comarca, cidadão
Domingos Bibiano de Sousa. Nada há a ressalvar.
O referido é verdade: dou fé.
Campo Maior, 26 de abril de 1966. –
Domingos Bibiano de Sousa, Oficiai do
Registro Substituto.
DOCUMENTO Nº 12
Antônio Rufino de Sousa, Oficial do
Registro de Imóveis e demais anexeis da
cidade de Campo Maior, comarca do mesmo
nome, Estado do Piauí, etc.
Certifico a requerimento verbal de pessoa
interessada que, revendo e buscando em meu
cartório os livros de registros de imóveis, nêle
existente, em os de número 3-H e 3-I, às fôlhas
272-273, 273-274, 274-275, 275-276, 278-279,
282-283, 284-285, 285-286, 73-74 e 75-76, sob os
números 9.994, 9.995, 9.999, 10.000, 10.004,
10.005, 10.012, 10.026, 10.027, 10.028, 10.029,
10.030, 10.031, 10.033, 10.034; 10.035, 10.036,
10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.049, 10.050,
10.051, 10.052, 10.064, 10.065, 10.066, 10.067,
10.068, 10.069. 10.524, 10.525, 10.533, 10.534,
10.535, 10.536, 10.537, 10.538 e 10.539, consta o
registro de quarenta (40) glebas de terras sendo:
vinte e oito (28) lotes de cinqüenta (50) hectares,
um (1) lote de 75 hectares, 1 (um) lote de 74
hectares, 1 (um) lote de 55 hectares, 1 (um) lote de
64 hectares, 2 (dois) lotes de 58 hectares, 1 lote de
82 hectares, 1 (um) lote de 54 hectares, 1 (um) lote
de 57 hectares, 1 (um) lote de 51 hectares, 1 (um)
lote de 52 hectares e um lote de 88 hectares
situados na gleba denominada São Francisco, na
data São Francisco, dêste município de
Campo Maior, vendidas por Emiliano José de
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Andrade e sua mulher, dona Joaquina de
Melo Andrade a Aprígio Feliz, Francisco
Pereira Solnnuio, Emídio Visgueira da Silva,
José Lino de Sousa, João Ferreira de
Nascimento, Gonçalo Pereira da Mata,
Francisco Tavares de Sousa, Angelo Simião
Neto, Antônio Francisco de Carvalho,
Raimundo Jerônimo de Carvalho, Francisco
José de Sousa, Antônio Soares de Brito,
Daniel José da Rocha, Francisco das Chagas
Muniz, Vicente Félix de Deus, Raimundo
Alves Fernandes, Afonso Holanda da Silva,
Francisco Tavares de Sousa, Waldemar
Cavalcante, João Berra, digo, Beserra da
Silva, Antônio Monteiro, Manoel Monteiro
Neto, Joaquim Jerônimo de Carvalho, João
de Sousa Lima, Januário Luiz Gonzaga de
Carvalho, Expedito Dorotéa da Silva, Pedro
Pereira de Sousa, Raimundo Carlos de
Andrade, Francisco Gomes da Silva, Gonçalo
Monteiro, Raimundo Rodrigues de Sousa,
Waldemar Ribeiro de Carvalho, Francisco
Lopes Neto, João de Melo Paz, Antônio
Francisco do Nascimento, Mariano Francisco
do Nascimento, Francisco de Melo Paz,
Florêncio Lopes da Costa, José Damião
Ribeiro e Francisco Laurindo Ribeiro, as
quais, depois os outorgados compradores
conseguiram o financiamento das mesmas,
pelo Banco do Brasil S. A. – Agência desta
cidade. Nada há a resssalvar.
O referido é verdade; dou fé.
Campo Maior, 26 de abril de 1966. –
Antônio Rufino de Sousa, Oficial do Registro.
Antônio Rufino de Sousa, Oficial do
Registro de Imóveis e demais anexos da
cidade de Campo Maior, comarca do mesmo
nome, Estado do Piauí, etc.
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessada que, revendo e buscando
em meu cartório, os livros de registros de
imóveis, nele existente, em o de número 3-1,
às fôlhas 63-64, 64-65, 62-63, sob os
números 10.464, 10.465, 10.466, 10.467,
10.468, 106.9, 10.470, 10.471, 10.472,
10.473, 10.474, 10.475, 10.476, 10.477,
10.478, e 10.479, consta o registro de
dezesseis (16) glebas de terras de cinquenta
(50) hectares cada uma, situados no lugar
São Francisco, data São Francisco, dêste
município de Campo Maior, vendidas por
Manoel Evaristo de Paiva e sua mulher, dona
Francisca de Aragão Paiva, a Francisco de
Abreu Lopes, Pedro Rodrigues da Silva,
Antônio Ribeiro Paz, Antônio Irmão Fidalgo
de Almeida, Lázara Pereira de Sousa,
Antônio Rodrigues da Silva, Inácio Rodrigues
da Silva, Manoel Florindo de Carvalho, José
Pereira de Sousa, Inácio Cruz, Antônio
Teixeira de Carvalho, Antônio Pereira da
Silva, Juvenal Rodrigues de Sousa,
Francisco Portela de Oliveira, Antônio
Faustino de Oliveira e Manoel Faustino de
Oliveira, os quais, depois, conseguiram o
financiamento das mesmas, pelo Banco do
Brasil S. A. – Agência desta cidade. Nada há
a ressalvar.
O referido é verdade; dou fé.
Campo Maior, 26 de abril de 1968 –
Antônio Rufino de Sousa, Oficial do Registro.
DOC. Nº 14
Antônio Rufino de Sousa Oficial do
Registro de Imóveis e demais anexos da
cidade de Campo Maior. Comarca do mesmo
nome, Estado do Piauí, etc..
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessam que, revendo e buscando
em meu cartório, os livros de registros de
imóveis nele existente, em 3-H e 3-I, sob os
números 9.052 – 9.855 – 9.856 – 9.857 –
9.858 – 9.875 – 9.877 – 9.878 – 9.883 –
9.884 – 9.835 – 9.935 – 9.936 – 9.937 –
9.938 – 9.947 – 9.948 – 9.949 – 9.962 –
9.963 – 9.964 – 9.965 – 9.966 –
9.974 – 9.975 – 9.976 – 10.006 – 10.007
– 10.008 – 10.013 – 10.364 – 10.365
e 10.366, às fôlhas 267-268 – 268-269

– 269-270 – 274-275 – 275-276 e 43-44,
consta o registro de trinta e quatro (34)
glebas de extra sendo: a vinte e nove (29)
lotes de cinquenta (50) hectares, um (1) lote
de 70 hectares, 1 (um) lote de 42 hectares, e
1 (um) lote de 87 hectares, situados nos
lugares Carnaúbas, Pirunga, Santo Expedito,
Baixão da Ipueira, Buraco Porco, Cantinho,
Ipueira de Baixo na data Sapucaia e Lagoa
do Mato e Bom Futuro, na data Olho D'Agua,
dêste município de Campo Maior, vendidas
por Sigeiredo Pacheco e sua mulher, dona
Alzira Torres Sampaio, a Pacheco, a Pedro
Carlos de Oliveira, e, Adonias Ribeiro de
Sousa, Dionisio de Ribeiro de Carvalho,
Francisco Ribeiro de Oliveira, Joaquim
Ribeiro Neto, Abdoral Ribeiro de Sousa,
Raimundo Ribeiro de Carvalho, Raimundo
Nonato de Sousa, Antônio da Silva
Jovem,
Milton Ribeiro de Carvalho, João Damasceno
Silva, Manoel Combetino da Silva. Manoel de
Sousa Lima, Abadias da Silva Jovem,
Lourival Vieira de Macedo, a Manoel Antonio
de Souza, Francisco da Mata Oliveira,
Gonçalo Pereira da o Cunha, Francisco
Bernadino de Sousa, Francisco Marques de
Sampaio, Antonio Marques de Sampaio,
Raimundo Carneiro Sobrinho, Luiz Gonzaga
de Oliveira, Raimundo Luiz Gomes, João
Farias dos Santos, Pedro Ferreira Lima,
Silvino Gomes Vieira, Luiz Caetano de
Sousa, José Domingos de Oliveira Floriano
Ribeiro de Carvalho, Angelo Ferreira
Barbosa, Manoel Ferreira Barbosa José
Fonseca Sobrinho, os quais, depois,
conseguiram o financiamento das mesmas,
pelo Banco do Brasil, S. A. – Agência desta
cidade. Nada há a ressalvar.
O referido é verdade e dou fé.
Campo Maior, 26 de outubro de 1966. –
Antônio Rufino de Sousa, Oficial do Registro.
DOC. Nº 15
Antônio Rufino de Souza Tabelião
Público do Primeiro Ofício da Cidade e
Comarca de Campo Maior, Estado do Piauí
etc.
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessado que, devendo e
buscando em meu cartório as livros de notas,
nêle existentes, em e os numeros 96, às
fôlhas 96 verso a 98 verso; consta a escritura
do teor seguinte: Escritura Pública de compra
e venda com hipoteca, como abaixo se
declara. – Saibam quantos sua voem que,
aos dezoito dias de mês de novembro do ano
de mil novecentos e sessenta e um, nesta
cidade de Campo Maior, neste cartório
perante mim tabelião e por me haver sido
esta distribuída, compareceram partes entre
si justas e contratadas, de um lado como
primeiro contratante, neste instrumento
denominado outorgante vendedor o senhor
Sigeiredo Pacheco brasileiro, casado.
médico, criador e agricultor domiciliado em
Campo Maior e sua mulher, dona Alzira
Torres Sampaio Pacheco, de outro lado,
como
segundo
contratante,
também
chamado Outorgado Comprador, o senhor
Pedro Carlos de Oliveira, brasileiro, casado,
agricultor, domiciliado, em o Povoado
Conceição, dêste município e sua mulher,
dona Raimunda Ferreira Gomes, brasileira,
casada de prendas domésticas e o Banco do
Brasil S. A. Sociedade Anônima com sede
em Brasília
(DF)
neste
instrumento
denominado
Banco
ou
creditador,
representado pelo gerente e pelo subgerente
de sua agência nesta praça Srs. James
Torres de Sampaio e José Cordeiro de
Melo,
respectivamente,
os
presentes
pessoas conhecidas como as a próprias
por mim Tabelião e pelas testemunhas
abaixo
nomeadas
e
assinadas
de
cuja identidade e capacidade jurídica, dou
fé, bem como de me haver sido distribuída
esta escritura pelo bilhete que fica arquivado

em cartório. E, perante as testemuhnas, por
elas foi uniforme e sucessivamente dito o
seguinte: – a) que o Outorgante vendedor e
senhor e legítimo possuidor do imóvel
denominado Ranchinho do Meio, também
conhecido por lote nº situado na data
Sapucaia, município de Campo Maior, Estado
do Piauí, como abaixo se descreve: Área e
conrontações: – 50 hectares. Terras de João
da Mata Oliveira Norte: terras de Sigefredo
Pacheco, Sul, Leste e Oeste. Benfeitorias:
Nenhuma. Título de domínio: Fôlha de
pagamento da ação de demarcação e divisão
das terras da data de Sapucaia, certidão,
transcrita sob nº 5.870, fls. 62-63, ao livro 3-B
do cartório do registro de Imóveis de Campo
Maior (PI): b) que o Outorgante vendedor
possuindo dito imovel livre e desembaraçado
de quaisquer ônus judiciais extrajudiciais e
fiscais, ajustaram vendê-lo na totalidade de
sua arca inclusive tôdas as benfeitorias e a
demais acessórios indicados ao Outorgado
comprador, pelo preço justo de Cr$ 120.000
(cento e vinte mil cruzeiros) que será pago da
seguinte forma: I) Cr$ 24.000 (vinte e quatro
mil cruzeiros neste ato em moeda corrente do
país, contada e achada certa. II) Cr$ 96.000
(noventa e seis mil cruzeiros) díretamente
pelo Banco ao outorgante vendedor logo
após a transcrição da presente escritura no e
Registro Imobiliário competente. c) Que
achando-se dessa forma o outorgante
vendedor justo acordado e sede e transfere
ao outorgado comprador por esta e melhor
temia de direito, a posse, dominio, direito e
ação que possui sôbre dito imóvel e
benfeitorias as quais passam, assim a plena
propriedade
do
outorgado
comprador
obrigando-se aquela pela evicção e de
direito, bem como a fazer a presente venda,
em qualquer tempo, sempre boa, firme e
valiosa. d) Que o Outorgado comprador
aceita a presente escritura de compra e
venda em todos os seus têrmos, por assim
haver acordado com o outorgante vendedor.
e) Que para a efetivação da compra acima e
serviços outros o Banco lhe abre por
intermédio da sua carteira de Colonização ao
Outorgado
comprador
que
ora
se
denominava Creditado, um credito fixo sob
garantia, mediante as condições a seguir
indicadas:
Condições
gerais
I)
as
importâncias fornecidas peio Banco vencerão
juros exigíveis em 30 de junho. 31 de
dezembro e no vencimento ou liquidação do
contrato. Além dêsses juros pagará o
creditado uma comissão de fiscalização
prevista claúsula V, calculada sôbre o valor
do crédito no ato de sua abertura ano início
dos períodos subseqüentes sôbre a divída
que houver, e, mais incontinenti de tôdas as
despesas que o Banco fizer para segurança,
seguridade e realização de seu direito
creditório. II) Se o Banco tiver de recorrer aos
meios judiciais para recebimento de seu
crédito, terá direito à cena convencional
irredutivel de 10% (dez por, cento) sôbre o
principal e acessórios devidos, prevalecendo
essa multa desde o despacho à petição
inicial. III) Os bens dados em garantir
responderão pelo pagamento dos juros,
comissões, pena convencional e despesas as
preferência estabeleciam na legislação em
vigor. IV) Os bens constitutivos da garantia
serão sempre em nome do Banco, segurados
diretamente por ele ou, quando assim o
preferir, pelo próprio creditado contra riscos a
que possam estar sujeitos e sejam objeto de
seguro até final a liquidação da divída
respectiva ponde á disposição do creditado
e
remanescentes
que
houver.
Os
seguros
previstos
serão
feitos
no
interêsse do creditador, ficando entendido
que nenhuma responsabilidade a êste
assistir-á quanto aos prejuízos porventura
decorrente de qualquer omissão ou ir-
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regularidade na cobertura dos riscos
aludidos. V) O Banco poderá pela forma que
julgar conveniente exercer ampla fiscalização
da aplicação do credito aberto e das
correlativas
atividades
do
creditado.
Condições gerais: I) Valor do crédito aberto –
Cr$ 120.000 (cento e vinte mil cruzeiros). II)
Utilização e aplicação do crédito aberto serão
feitas por meio de cheques, saques, recibos
ou ordens e única e exclusivamente de
acôrdo o com o estipulado no item II da
cláusula "B" desta escritura e do orçamento
elaborado e assinado pelo creditado em três
vias, tôdas rubricadas pelo Banco e por mim
tabelião uma das quais fica em cartório
arquivada como parte integrante da presente
escritura, outra com o primeira e outra com o
segundo contratante ou do orçamento que
em substituição o Banco admitir, obrigandose o creditado a fazer dentro de trinta dias de
cada levantamento, a comprovação, plena da
respectiva aplicação, facultado ao Banco
diminuir
o
crédito
em
importância
correspondente a redução das verbas
orçadas ou não aprovadas na forma prevista.
III) Prazo de pagamento do principal: 20
(vinte) anos, a terminar em 16.11.81, em 20
(vinte) prestações iguais e sucessivas de Cr$
6.000 (seis mil cruzeiros), venciveis a
primeira em 16.11.62 e as demais em igual
dia e mês o anos subsequentes. IV)Taxa de
juros – emitidos também, sôbre as despesas
que o Banco fizer até o respectivo rembôlso,
os juros serão devidos, à taxa de anual de
8% (oito por cento). taxa essa elevável de
mais 1/2% (meio por cento) ao ano à falta de
pagamento de qualquer prestação de
principal ou acessórios, independente do
aviso ou interpelação e sem prejuízo da
exigibilidade da divída, nos têrmos da
claúsula VIII. V) Comissão de fiscalização –
1/4 (um quarto por cento) exigíveis, também
nos períodos anuais e subseqüentes ao
prazo da um ano desta data, respondendo
ainda o creditado pelo pagamento de
quaisquer despesas que se verificarmos com
vistorias frustradas por culpa sua ou
efetuadas em conseguência de procedimento
seu que, a critério do Banco possa afetar as
cláusulas contratuais. VI) – Garantia
Oferecida – Em primeira e especial hipoteca
neste ato constituida neste creditado a imóvel
já descrito e caracterízado na cláusula "a"
desta escritura. Na hipoteca constituida se
compreenderão as construções respectivos
terrenos,
maquinismos,
instalações,
benfeitorias,
e demais acessórios. Ditos
bens como o creditado ora declara estão
livres de ônus, ou responsabilidades de
quaisquer espécies. incluisive fiscais, e se
achem com sua posse mansa e pacífica,
Além dos bens acima mencionados
comprender-se-ão, também, na hipoteca
constituída as máquinas, aparelhos, fornos,
instalações e construções que forem
adquiridas ou executadas em virtude do
credito aberto e outras benfeitorias a elas
acrescidas na vigência do contrato, as quais
uma vez realizadas. não poderão ser
reteiradas,
alteradas
ou
destruidas
consetimento do Banco, por escrito, ficando
facultada a êste exigir que creditado faça
averbar convenientemente à margem da
inscrição principal. Para todos os fins de
direito propriedade hipotecada, com tôdas as
benfeitorias, inclusive aquelas a que se
destina a operação, ficam avaliadas pelas
importâncias atribuídas e cada unidade ou
conjunto, no total de Cr$ 150.000 a saber: –
valor do imóvel Cr$ 120.000: b) valor das
benfeitorias a serem realizadas com o
crédito aberto representadas por um pouco
tipo
cacimbão
Cr$
30.000.
VII)
Vencimento especial – À falta de
cumprimento de qualquer das obrigações
do creditado. assumidas não só por
êste instrumento como por outros que tenha
,
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firmado ou venha a firma com o Banco do
Brasil S. A., Caldeira de CoIonização,
isoladamente eu em conjunto, ou com a
participlção legal do vencimento, poderá o
Banco
considerar
concomitantemente
vencidos os contratos e exigir todo o saldo
devedor deles resultante, que será sempre
líquido e certo, independente de aviso extra
judicial, interpelação judicial ou prévia
verificação da conta. VIII) – Outras
condições. Obriga-se o creditado: a) anotar
em livro especial neste ato fornecido pelo
Banco as retiradas que fizer por conta do
crédito e sua aplicação discriminada, como
a arquivar os comprovantes dessa
aplicação, fornecendo por escrito e com
presteza as informações pedidas pelo
Banco. b) a bem administrar e conservar os
bens gravados e residir no o imóvel
descrito, explorando-o diretamente e
pessoalmente, conservando, outrossim, a
orientação técnica que houve por bem o
Banco estabelecer; c) a efetuar, nas
épocas o próprias o pagmento por êle
devido de impostos, taxas e tributações; d)
a não gravar, alienar, ceder ou transferir e
terceiros sem remover da propriedade
descrita, na vigência dêste contrato, sem
prévia anuência descrita do Banco, os
mencionados bens, sob pena de nulidade
absoluta dêsses atos e exigibilidade da
dívida: X) O lugar do pagamento é a
agencia do Banco nesta Praça e o fôro o
da capital federal, salvo ao Banco, todavia,
o crédito de optar pelo desta comarca pelo
do domicílio do creditado ali da situação a
dos bens. Presente a êste ato, dona Alzira
Torres Sampaio Pacheco, brasileira: de
prendas domésticas, residente nesta
cidade, casada com outorgante vendedor,
conhecido como a própria por mim
Tabelião e das testemunhas, adiante
destas por ela foi declarado achado de
inteiro acôrdo com esta escritura. Os
outorgantes compradores ao mesmo tempo
outorgados devedores, são neste ato
representados por seu procurador João B
digo, outorgados devedores, Pedro Carlos
de Oliveira e sua mulher Raimunda Ferreira
Gomes, são neste ato representados por
seu procurador João Batista Vieira, digo,
Batista Vaz, brasileiro, solteiro, maior.
comericiário, residente nesta cidade
conforme procuração pública lavrada em
minhas notas no livro nº 10 fôlhas 2, em
data de 8 de novembro de 1961. Pelo
Banco foi dito ainda que deixava de pagar
o imposto a que se refere o decreto nº
21.919, de 12.10.32, visto prestar serviços
públicos editais e assim está isento, por
preceito constitucional, de todo e qualquer
imposto exceto aqueles a cujo pagamento
seja obrigado por Iei especifica. E de como
assim o disseram, outorgaram, de que dou
fé, me pediram eu lavrei esta escritura que
lhes li e as testemunhas presentes, Antonio
de Pádua a Neves e José Alves Pereira,
brasileiros, casados, capazes, residentes
nesta cidade e por acharem conforme
assinam. Eu, Antonio Rufino de Sousa
Tabelião Público do 1º Ofício, o subscrevi e
assino em público e raso. Em testemunho
(sinal público da verdade. Campo Maior, 16
de novembro de 1961. a) Antonio Rufino de
Sousa (sôbre selos). aa) Sigefredo
Pacheco, Alzira Torres Sampaio: Pacheco,
José. Cordeiro de Melo, Antonio de Pádua
Neves e José Alves Pereira, ressalvo as
batidas em duplicatas. – O referido é
verdade; dou fé. Campo Maior, 26 de abril
de 1966. – Antonio Rufino de Sousa, 1º
Tabelião Público.
DOC. Nº 17
Antonio Rufino de Sousa, Oficial do
Registro de Imóveis, Escrivão do Cível e
demais anexos da Cidade de Campo
Maior, Comarca do mesmo nome, Estado
do Piauí etc.
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessada que, do meu Car-
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tório consta que o Povoado Conceição fica
situado na data Conceição deste município
de Campo Maior e localizado em terras
pertencentes aos herdeiros de Sutero
Nogueira Lima. Nada há a ressalvar.
O referido é verdade; dou fé.
Campo Maior, 15 de abri de 1966. –
Antônio Rufino de Sousa Oficial.
DOC. Nº 18
Antonio Rufino de Souza Oficial dos
Registros de Imóveis e demais anexos da
Cidade de Campo Maior, Comarca do
mesmo nome, Estado do Piauí, etc.
Certifico a requerimento verbal de
pessoa interessada que revendo e
buscando em meu Cartório os livros de
registros de imóveis. nêle existente em
o de número 3-4 ás fôlhas 127-128

sob número 10.826, consta o registro do
teor seguinte: Cento e cinquenta (150)
hectares de terras da data. Conceição
dêste município. Adquirente: O Povoado
Conceição, dêste município de Campo
Maior (PI). Transmitente: Dr. Sigefredo
Pacheco e sua mulher dona Alzira Torres
de Sampaio Pacheco, proprietarios,
residentes nesta cidade. ritmo. Doação
Forma do Título, data e Serventuário.
Escritura Pública de 21 de maio de 1963,
do Tabelião Antonio Rufino Sousa. Valor
do Título: Cr$ 100.000. Data do Registro:
22 de maio de 1963. O Oficial do
Registro: Antonio Rufino de Sousa. Nada
há a ressalvar.
O referido é verdade: dou fé.
Campo Maior, 16 de abril de 1966 –
Antonio Rufino de Sousa, oficial do
Registro.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO SR. PRIMEIRO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 10, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso de
suas atribuições, resolve designar, nos
têrmos do artigo 223, § 1º da Resolução
nº 6, de 1950, os Redatores ds Anais e
Documentos Parlamentares, PL-2, Aloisio
Barbosa de Souza, Luiz Fernando de Sá
Mendes Vianna e Roberto Velloso para,
sob a presidência do primeiro, integrarem
a Comissão de Inquérito incumbida de
apurar as faltas dadas ao serviço pelo
servidor Paulo Ferreira Leite, Auxiliar de
Limpeza.
Secretaria do Senado Federal, em
11 de maio de 1966. – Dinarte Matriz, 1º
Secretário.
Republique-se por haver saído com
incorreções.
PORTARIA Nº 7, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso de
suas atribuições resolve designar nos
têrmos do artigo 223, § 1º da Resolução
nº 6, de 1960, os Redatores do Anais, é
Documentos Parlamentares. PL-2, Aloisio
Barbosa de Souza, Luiz Fernando de Sá
Mendes Vianna e Roberto Velloso para,
sob a presidêcia do primeiro, integrarem a
Comissão de Inquérito encarregada de
apurar faltas ao serviço de Vicente Carlos
de Lima, Motorista Substituto, a FT-S.
Secretaria do Senado Federal, em
11 de abril de 1966. – Dinart Mariz, 19
Secretário.
Republique-se por haver saído com
incorreções.
PORTARIA Nº 8, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso de
suas atribuições, resolve designar, nos
têrmos do art. 223, § 1º da Resolução.

nº 6, de 1960, os Redatores de Anais e
Documentos Parlamentares, PL-2. Aloisio
Barbosa de Souza, Luiz Fernando de Sá
Mendes Vianna e Roberto Velloso, para,
sob a presidência do primeiro, integrarem
a Comissão de Inquérito encarregada de
apurar faltas ao serviço de Mário Jager,
Auxiliar de Limpeza.
Secretaria do Senado Federal, 14 de
abril de 1966. – Dinarte Mariz, 1º
Secretário.
PORTARIA Nº 5, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 223, §
1º da Resolução nº 6, de 1960, resolve
designar Roberto Velloso, Redator do
Anais e Documentos Parlamentares, PL2, para substituir Gilberto Fernandes
Alves, Oficial Legislativo, PL-6, na
Comissão de Inquérito instaurada pela
Portaria número 41-65. Republique-se por
haver saído com incorreções.
Secretaria do Senado Federal, em e
9 de março de 1966. – Dinart Mariz, 1º
Secretário.
PORTARIA Nº 6, DE 1966
O Primeiro Secretário, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 223, §
1º da Resolução 6-60, resolve designar
os Redatores de Anais e de Documentos,
Parlamentares, PL-2, Aloísio Barbosa de
Souza, Roberto Velloso e Luiz Fernando
de Sá Mendes Vianna, para, sob a
presidência do primeiro, integrarem a
Comissão de Inquérito Administrativo
para apurar a responsabilidade de João
Ferreira da Silva no desvio de material na
Garage. Republique-se por haver saído
com incorreções.
Secretaria do Senado Federal, em os
14 de março de 1966. – Dinarte Mariz, 1º
Secretário.

ATAS DAS COMISSÕES
Comissão Mista para o estudo do
Projeto de Lei nº 6, do 1966 (C.N.) que
"Institui o Quadro do Pessoal do Conselho
Nacional de Telecomunicações – (Contel)
– e dá outras providências.
ATA DA 1ª REUNIÃO, DE
INSTALAÇÃO, REALIZADA NO DIA 11
DE MAIO DE 1966.
Aos onze dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis,
às dezesseis e trinta horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças do
Senado Federal, presentes os Senhores
Senadores Attílio Fontana, Antônio
Carlos, Domício Gondim, Eugênio Barros,
José Guiomard, Pessoa de Queiroz e
José Ermírio e os Senhores Deputados
Flávio Marcílio, Nicolau Tuma, Lenoir

Vargas, Aroldo de Carvalho, Baeta Neves e
Dias Menezes, reúne-se, para sua sessão
de instalação, a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo e
parecer sôbre o Projeto de Lei nº 6, de 1966
(C.N.) – «Institui o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências».
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores José
Felíciano, Dilton Costa, Eduardo Catalão e
Silvestre Péricles e os Senhores Deputados
Wanderley Dantas, Arnaldo Nogueira, Lacôrte
Vitale, Roberto Saturnino Josaphat Borges.
De acôrdo com o artigo Trinta e Dois do
Regimento Comum, assume à presidência o
Senhor Senador Pessoa de Queiroz, que
declara instalados os trabalhos.
A seguir, o Senhor Presidente
anuncia que a fim de cumprir dispositivos
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regimentais, irá proceder, por escrutínio
secreto, a eleição do Presidente e do
Vice-Presidente,
designando
para
escrutinadores os Senhores Deputados
Baeta Neves e Nicolau Tuma.
Distribuídas as cédulas uninominais
e, colocadas na urna cpropriada, verificase o seguinte resultado:
Para Pesidente:
Senador José Guiomard – 12 votos
Deputado Roberto Saturnino – 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador José Ermírio – 12 votos
Senador Domicio – 1 voto.
O Senhor Senador Pessoa de Queiroz
declara eleitos Presidente Vice-Presidente
respectivamente, os Senhores Senadores
José Guiomard e José Ermírio.
Assumindo a presidência da Comissão
o Senhor Senador José Guiomard,
Presidente, formula agredecimentos aos
Senhores componentes da Comissão pela
sua eleição, e em seguida, de conformidade
com os demais membros da Comissão,
designa o Senhor Deputado Dias Menezes
para funcionar como Relator da Mensagem
nº 204, de 1966, do Senhor Presidente da
República que deu origem ao Projeto nº 6,
de 1966.
A seguir o Senhor Presidente passa a
ler o Calendário estabelecido bem como as
Normas Diplomadoras dos trabalhos da
Comissão que, submetidos à discussão e
votação são aprovados unânimamente.
De conformidade com o artigo trinta
e dois, ao Regimento Comum, o Senhor
Presidente acolhe a votação da Diretoria
das Comissões designa para o exercício
das funções de Secretário da Comissão o
Auxiliar Legislativo PL-10, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, Cláudio
Carlos Rodrigues Costa.
Ao encerrar, o Senhor Presidente
convoca uma reunião para o dia vinte e
quatro quando será apreciado o Parecer
do Senhor Relator.
Nada mais havendo tratar, são
encerrados os trabalhos a reunião, lavrando
eu Claudio Carlos Rodrigues Costa, Auxiliar
Legislativo PL-10, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros presente a reunião. – José
Guiomard – Attílio Fontana – Antonio Carlos –
Domício Gondin – Eugênio Barros – Pessoa
Queiroz – José Ermírio – Flávio Marcílio –
Nicolau Tuma – Lenoir Vargas -- Aroldo de
Carvalho – Baete Neves – Dias Menezes.
SÃO AS SEGUINTES AS NORMAS
DlSPLINADORAS DOS TRABALHOS DA
COMISSÃO:
Ar. 1º Instalada a Comissão e eleitos
o Presidente o Vice-Presidente, o
Presidente designará o Relator.
Parágrafo único. A designação do
Relator será de livre iniciativa do
Presidente eleito, mas não poderá ser
indicado parlamentar de mesma legenda
partidária do Presidente.
Art. 2º O Presidente, ouvida a
Comissão, determinará local, no Congresso
Nacional, dia e hora para a apresentação
das emendas ao Projeto de Lei, fixando-se,
desde logo, o têrmo final do e prazo de 5
(cinco) dias previstos na letra a do artigo 8º
da Resolução nº 1, de 1964 (CN).
Parágrafo único. As emendas
deverão ser apresentadas ao Secretário
da Comissão Mista, no local e horário
previamente determinados.
Art . 3º Terminado o prazo de 5
(cinco) dias destinado à apresentação de
emendas ao Projeto (letra a, do artigo 8º
da Resolução nº 1, de 1964 de (CN),
serão as mesmas examinadas pelo
Presidente da Comissão, que dará como
não aceita aquelas que aumentem a
despesa proposta pelo Presidente da
República (letra b, do artigo 8º da
Resolução nº 1, de 1964 (CN).
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Parágrafo único. Da decisão do
Presidente sôbre a não-aceitação de
emendas caberá recurso para a
Comissão, nas 24 (vinte e quatro) horas
subsequentes ao têrmo final do prazo
fixado para o recebimento das emendas,
improrrogàvelmente. Só será admitido
recurso subscrito por 6 (seis) membros da
Comissão, no minímo.
Art. 4º Não serão apreciadas pela
Comissão, as emendas que, a juízo do
seu Presidente ouvido o Relator, não
sejam pertinentes ao Projeto, isto é, não
se refiram a matéria constante de
qualquer de seus dispositivos.
Art. 5º. A Comissão, a requerimento
do autor da emenda, ou com o
apoiamento de pelo menos, 6 (seis) de
seus integrantes, poderá apreciar a
preliminar da respectiva impertinência.
Art, 6º. Após a Comissão ter se
manifestado sôbre os recursos, será
abertos o prazo de 72 horas ao Relator
para apresentar o seu parecer, que
poderá concluir por substitutivo (Ietra f, do
artigo 8º da Resolução nº 1, de 1964
(CN).
Art. 7º. A discussão será uma só
sôbre o Parecer e emendas. Poderá usar
da palavra, sôbre a matéria em
discussão. durante 5 (cinco) minutos,
qualquer membro da Comissão. Líder de
Partido ou de Bloco Parlamentar. Se a
matéria em discussão fôr emenda,
também poderá usar da palavra o seu
auto pelo mesmo limite de tempo. O
Relator terá direito, pelo prazo de 10 (dez)
minutos.
Art 8º Encerrada a discussão,
proceder-se-a. a votação que não terá
encaminhamento. Para efeito de votação,
que se realizará em globo, as emendas
serão divididas em 3 (três) grupos:
a) emendas com parecer favorável:
emendas com subemendas; e, emendas
tom parecer contrário.
Parágrafo único. O Presidente
sòmente votará em caso de empate.
Art 9º As questões de ordem serão
sucintamente
propostas
e
ccnclusivamente
resolvidas
pelo
Presidente, podendo ser propostas e
contraditas pelos membros da Comissão
exclusivamente.
§ 1º Cada questão de ordem só pode
ser considerada por um só congressista.
§ 2º Os prazos para suscitar,
contraditar e decidir as questões de
ordem serão de 3 (três) minutos.
§ 3º As questões de ordem não
podem ser renovadas depois de decididas
pelo Presidente.
Art. 10. Qualquer destaque de
emenda para votação em separado será
requerido no prazo comum de dez
minutos antes da votação, pelo respectivo
autor ou qualquer membro da Comissão
podendo encaminhar a votação, pelo
prazo de 5 (cinco) minutos, o autor da
emenda, ou um representante de seu
Partido na Comissão, o autor do destaque
e o Relator.
Art. 11. Sòmente aos membros da
Comissão
serão
permitidos
à
apresentação
de
subemendas,
igualmente reguladas pelos artigos 3º, 5º
e 6º destas normas.
Art. 12. Ultimada a votação, o
Releitor redigirá o vencido, se entender a
apresentar substìtivo, o qual será votado
em bloco sòmente admitidas emendas
que visera a corrigir a redação e suprir
omissões acaso verificadas.
Art. 13 Com o parecer da Comissão
Mista, os seus trabalhos serão suspensos
até que a respeito do Projeto, delibere o
Plenário do Congresso Nacional.
Art. 14. A Comissão incumbirá a
elaboração da redação final do Pojeto, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da aprovação, pelo Plenário
(Resolução nº 1 de 1964 (CN), artigo 8º,
letra A).
Art. 15. As emendas e o Paracer
serão distribuídos aos membros da Co-
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missão, para prévio conhecimento, no dia
previsto para discussão e votação do
Parecer.
Art. 16. Sòmente será aceita pela
Comissão a emenda que se fizer
acompanhar, além do original, de 3 (três)
cópias.
Art. 17. Estas normas serão
observads pela Comissão Mista, e, nos
casos omissos, serão observada a
diposições do Regimento Comum.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Presidente: Senador José
Guimarães, Vice-Presidente: Senador
José Ermírio, Relator: Deputado Dias
Menezes.
AVISO
1. A Comissão receberá emendas
nos dias 12 (doze), 13 (treze), 16
(dezesseis), 17 (dezessete) e 18 (dezoito)
de maio:
2. As emendas deverão ser
encaminhadas ao 11º andar do anexo do
Senado Federal nos horários das 8,00
(oito) às 19,00 (dezenove horas e,
durante à noite, quando houver sessão
em qualquer das duas Casas do
Congresso Necional;
3.
Término
do
prazo
para
apresentação de emendas na Comissão:
dia 18 (dezoito) às 24,00 (vinte e quatro)
horas.
4. As emendas só serão recebidas
quando, além do ilegível, vierem
acompanhadas de três cópias;
5. Encerrado o prazo de entrega das
emendas será aberto o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas constante do parágrafo
único do art. 3º das Normas, para
recebimento de recursos.
6. Durante o decorrer do citado perto
do, haverá na Secretaria da Comissão
plantão interrupto, para recebê-los; e
7. A apesentação do parecer do
relator perante a Comissão, dar-se-á no
dia 24 (vinte e quatro). de maio de 1966.
Brasília, 11 de maio de 1966. –
Senador José Guimarães, Presidente.
Comissão Mista para estudo do
Projeto de Emenda à Constituição nº 1,
de 1966.
ATA DA lV REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 1966.
Às dezesseis horas, do dia onze de
maio de mil novecentos e sessenta e seis
na Sala da Comissão de Finanças do
Senado Federal presentes os Senhores
Senadores Jefferson de Aguiar, Gay da
Fonseca, José Leite, Manoel Villaça
Cattete Pinheiro. Wilson Gonçalves,
Padre Ludovico, Fernando Levi, José
Ermírio e os Senhores Deputados João
Alves, Aderbal ilegível, Benjamin Farah
Hamilton Nogueira, reúne-se a Comissão
Mista do Congresso Nacional incumbida
de estudo e ilegível sôbre o Projeto de
Emenda à Consituição nº 1 de 1966 CN)
que altera o artigo 185 da Constituição.
Deixam de comparrecer, com causas
justificada, os Senhores Senadores
Adolpho Franco, Josaphat Marinho e os
Senhores Deputados Flávio Marcílio
Arruda Câmara Emílio Gomes Barbosa e
Almeida Pinheiro Chagas, Floriceno
Paixão e Regis Pacheco.
De acôrdo com o que preceitua o §
3º do art. 81, do Regimento Interno do
Senado
Federal,
aplicado
de
conformidade com o art. 53 do Regimento
Comum assume a presidência o Senhor,
Senador José Ermírio, que declará
instalada a Comissão.
A fim de cumprir dispositivo
regimental, o Senhor Presidente anuncia
que irá proceder à eleição do Presidente e
Vice-Presidente da Comissão. Distribuidas
as cédulas, o Senhor Senador José

Ermírio convida para funcionar como
escrutinador o Senhor Senador Wilson
Gonçalves.
Procedida a eleição, verifica-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Benjamin Farah – 12 votos
Senador Edmundo Levi – voto
Para Vice-Presidente:
Senador José Leite – 12 votos
Senador Gay de Fonseca – 1 voto.
São
declarados
eleitos
e
empossados respectivamente Presidente
e Vice-Pesidente da Comissão Mista, o
Senhor Deputado Benjamin Farah e o
Senhor Senador José Leite.
Assumindo a presidência o Senhor
Deputado Benjamin Farah agradece a
honra com que foi distinguido pelos seus
pares, designa para relator o Senhor
Deputado João Alves.
A seguir, o Senhor Presidente passa
a ler o Calendário estabelecido bem como
as Normas Disciplinadoras trabalhos da
Comissão, que, submetidos à discussão e
votação são aprovados unânimemente.
De conformidade com o artigo trinta
e dois do Regímento Comum, o Senhor
Presidente acolhe a indicação da Diretoria
das Comissões e designa para o
exercício e das funções; de Secretária
Comissão o Oficial Legislativo: Carmelita
de Sousa.
Ao encerrar o Senhor Presidente
convoca uma reunião para o dia dezoito
quando será apreciado Parecer do
Senhor Relator.
Nada mais havendo a tratar são
encerrados os trabalhos da reunião,
lavrando eu, Carmelita de Sousa, Oficial
Legislativo PL-6, a presente ata que uma
vez lida e ai aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e demais membros
Comissão.
E' o seguinte o texto das Normas
Discipuladoras aprovado:
NORMAS DISCIPLINADORAS DOS
TRABALHOS DA COMISSÃO
Art. 1º Instalada a comissão e eleitos
o Presidente e o Vice-Presidente, o
Presidente designará o Relator:
Parágrafo único. A designação do
Relator será de livre iniciativa do
Presidente eleito.
Art. 2º O Presidente ouvindo a
Comissão determinará local, dia e hora
para, apresentação das emendas ao
Projeto
de
Emenda
Constitucional
fixando-se desde logo o têrmo final do
prazo de 3 (três) dias previstos no § 1º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 1964 (C.N.).
§ 1º As emendas deverão ser
apresentadas ao Secretário da Comissão
Mista, e o local e horário prèviamente
determinadas.
§ 2º O Presidente publicará edital no
Diário do Congresso Nacional, nas duas
secções do Senado e da Câmara, e
divulgará no rádio e nos jornais as
determinações contidas neste artigo.
Art. 3º No triduo fixado para o
recebimentode emendas ao Projeto de
Emenda Constitucional, o Presidente
poderá recitá-las liminarmente, desde que
não se em subscritas por 1/4 dos
membros do Senado e da Câmara,
separa da demanda no mínimo, não
tenham pertinência ou compatibilidade
com o texto de projeto ou ilegível o art.
217. § 6º da Constituição.
§ 1º Da decisão do Presidente
caberá recurso para a Comissão, nas 24
horas subseqüentes ao têrmo final do
prazo fixado, para o recebimento das
emendas, improrrogàvelmente, só será
admitido recurso subscrito por 6 (seis)
membros da Comissão, no mínimo.
§ 2º. A Comissão, decidirá por
maioria simples, em reunião que se
realizará por convocação do Presidente,
imediatamente após o decurso do prazo
fixado para interposição de recurso.
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Art. 4º. Na discussão e votação do
projeto e das emendas só poderão fazer
uso da palavra os membros da Comissão
e
os
autores
das
proposições
subsidiárias, os Líderes de Partidos e
Bloco Parlamentar, assim considerado o
primeiro signatário de emenda.
§ 1º Na discussão do projeto e
emendas o prazo será de 10 minutos para
cada orador.
§ 2º Ao relator e assegurado o dôbro
dos prazos previstos neste artigo.
§ 3º Encerrada a discussão,
processar-se-á
a
votação,
com
encaminhamento
assegurado
aos
membros da Comissão, durante 10 (dez)
minutos.
§ 4º O Presidente sòmente votará
em caso de empate.
§ 5º As votações de qualquer
natureza realizadas pela Comissão Mista,
serão feitas pelo processo eletrônico,
sendo possível.
Art. 5º As emendas que versendo
mesmo assunto, serão votadas em dois
grupos: a) com parecer favoravel: b) com
parecer
contrário;
ressalvados
os
destaques.
Art. 6º. Só serão admitidos
destaques para votação em separado
mediante requerimento apresentado,
antes de encerrada a discussão pelo
autor da subemenda ou 6 (seis) membros
de Comissão no minímo.
Parágrafo único. Considerar-se-á
desistência de pedido de destaque a
ausência do reajuste até na ocasião da
votação. No caso, porém, de haver mais
de um requerente do mesmo, a votação
terá lugar se um deles estiver presente.
Art. 7º As questões de ordem serão
sucintamente
propostas
e
conclusivamente
resolvidas
pelo
residente, podendo ser propostas e
contraditadas
pelos
membros
da
Comissão exclusivamente.
§ 1º As questões de ordem não
podem ser renovadas depois de decididas
pelo Presidente.
§ 2º Cada questão de ordem só pode
ser contraditada por um só congressista.
§ 3º Os prazos para suscitar
contraditar e decidir as questões de
ordem serão de 3 (três) minutos.
Art. 8º O Relator apresentará o
parecer sôbre o projeto e emendas no
prazo de 3 (três) dias, a partir do
encerramento
do
prazo
para
o
recebimento das emendas ao projeto, em
reunião prèviamente convocada pelo
Presidente.
Art. 9º O parecer do Relator seja
submetido à discussão e votação, com o
projeto e emendas, em globo na forma
prevista nos arts. 4º, 5º e 6º.
Art. 10. O parecer da Comissão será
conclusivamente aprovado, no prazo de 8
(oito) dias, a contar da data de sua
instalação.
Art. 11. Não serão admitidos
requerimentos
de
adiamento
de
discussão e votação.
Art. 12. Com o parecer da Comissão
Mista,
os
seus
trabalhos
serão
suspensos, até que a repeito do projeto
da Emenda Constitucional delibera o
plenário
do
Congresso
Nacional
(Resolução número 1/64. art. 3º, 4º e 5º).
Art. 13. A Comissão incumbirá a
elaboração da redação final do Projeto de
Emenda Constitucional nº 664 por ventura
adotada pelo Congresso Nacional, ao
prazo de 24 horas a contar da aprovação
pelo plenário.
Art. 14. Estas normas serão
observadas pela Comissão Mista e, nos
casos omissos, serão observados a
disposições do Regimento Comum.
Sala das Comissões em 11 de maio
de 1966. – Benjamin Farah, Presidente –
José Leite, Vice-Presidente. – João Alves
Relator – Jefferson de Aguiar – Gay da
Fonseca – Manoel Villaça – Cattete
Pinheiro – Wilson Gonçalves. – Pedro
Ludovico – Edmundo Levi – José Ermírio
– Aderbal Lucema – Hamilton Nogueira.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama.
1º Secretário – Dinarte Martz
2º Secretário – Gìlberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
(9 MEMBROS)

4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílío

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domicio Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigeiredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix - Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: CIáudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney, Passos Dantas
Reuniões; Quartas-feiras, às 16.00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES

Benedicto Valadares
Affonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josapnat Marinho

Arhtur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Claúdio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feira às 15.30 noras

MDB
Antônio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Armon de Melo
José Leite

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steimbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurelio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6
Reuniões: 4as–feiras, às 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Ireneu Bornhausen
ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente. Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Terças-feiras às 18 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES
Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antonio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
lrineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa
MDB
Argemíro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quarta-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça,

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugenio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

SUPLENTES
Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aarão Steinbruch
Pessoa de. Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6,
Reuniões: Quintas-Feira, às 16 horas.

Aurélio Vianan
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa do Queiroz

Secretario: Cláudio I. G. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas,

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(0 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. O. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

ARENA
TITULARES

SUPLENTE

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Pouse
Eurico Rezende
José Guiomard

José Felciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 16 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(6 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente: Domício Gondim

COMPOSIÇÃO

ARENA
TITULARES

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

ARENA
TITULARES
Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES
Filinto Müller
José felciano
Dlx-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figuelredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. O. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Ruy Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
lrineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES

SUPLENTES

Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Viana
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Ruit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

ARENA
TITULARES
José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

SUPLENTES

Oscar Passos
Silvestre Péricles

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMlSSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias ds Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES
José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-Feiras às 16 horas.

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

DOCUMENTO EM BRANCO

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 60

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 14 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÃO CONJUNTA

SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

EM 17 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA

O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar melhor
distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas à apreciação de

Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 13/65 (C.N.), que
reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas
dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e da quota de
a) cancelar a sessão marcada para 13 de maio;
previdência social, unifica contribuições baseadas nas fôlhas de salário e
b) convocar sessão conjunta para 26 do mesmo mês, às 21 horas e 30 dá outras providências.
minutos;
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
c) estabelecer para as sessões de 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de maio a
vetos presidenciais, resolve:

pauta constante da relação anexa.
Senado Federal, 27 de abril de 1966. – Auro moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.
Dia 17 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 13-65 (C. N), que reajusta os
vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas dos
impostos de renda, importação, consumo e sêlo e a quota de previdência
social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas de salário e dá outras

Cédula
1
2
3
4
5
6
7

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 15.
§ 2º do art. 17.
Art. 21 e seus parágrafos.
§ 1º do art. 24.
Alínea “a” do § 2º ao art. 24.
Art. 39.
Art. 40.
PARECER
Nº 8, DE 1966

providências;

Da Comissão Mista sôbre o
Projeto de Lei nº 5-66 (C. N.) –
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da Organiza a Justiça Federal de
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Primeira Instância e dá outras
providências.
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no
Relator:
Deputado
Djalma
dia 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da
Marinho
Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C. N.) que altera a redação
da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral);
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado Federal e número
2.564-65 na Câmara dos Deputados, que reduz o prazo para aquisição da
nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço, e dá outras
providências.
Senado Federal, 11 de maio de 1966
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência
SESSÃO CONJUNTA
EM 16 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5, de 1966 (C.N.) de
iniciativa do Presidente da República, que organiza a Justiça Federal de
Primeira Instância e dá outras providências.

A Comissão Mista criada para
exame e parecer sôbre o Projeto de
Lei nº 5-66 (C. N.), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, em
reunião de doze de maio de 1966,
estando presentes os Senhores
Senadores Antônio Carlos, Cattete
Pinheiro, Gay da Fonseca, Jefferson
de Aguiar, Manuel Villaça, Menezes
Pimentel, Wilson Gonçalves, Josaphat
Marinho, Bezerra Neto, Aarão
Steinbruch, Edmundo Levi e os
Deputados – Djalma Marinho,
Fláviano Marcilio, Ivan Luz, Elias do
Carmo, Ezequias Costa, Antônio
Feliciano, Tabosa de Almeida, Oliveira
Brito, Teófilo de Andrade, Chagas
Rodrigues e Celestino Filho, depois de
amplamente discutidos e debatidos
o referido projeto presidencial,
as
emendas
e
subemendas
apresentadas, segundo comprovam
as notas taquigráficas que vão
publicadas no Diário do Congresso
Nacional – Seção I e II, adotou o
seguinte parecer:
O Projeto nº 5, de 1966, que
organiza a Justiça Federal de Primeira
Instância, e dá outras providências,

foi encaminhado ao Congresso
Nacional, pelo Presidente da
República, que invocou para sua
tramitação o artigo 5º, § 3º do Ato
Institucional nº 2.
Nas
linhas
principais
da
proposição, estão ficando as
seguintes balizas:
a) divisão do País em Regiões
Judiciárias;
b) criação de um Conselho de
Justiça Federal;
c) jurisdição e competência dos
Juízes Federais;
d) custas e despesas do
processo
pagos
em
selos,
percebendo os servidores da
Justiça Federal vencimentos fixos;
e) criação dos cargos de Juíz
Federal e Juiz Federal Substituto;
f) criação dos cargos dos serviços
auxiliares
da
Justiça
Federal,
organizados em Secretarias, e a forma
e os requisitos para o seu provimento;
g)
forma
excepcional
e
transitória
para
o
primeiro
provimento dos cargos de Juiz e de
Servidor da Justiça Federal;
h)
disposições
gerais
e
transitórias, contendo proviências
para o funcionamento da Justiça
Federal.
Trata o projeto de restaurar a
Justiça Federal. A primeira que, no
país, foi ela instituída, ocorreu nos
idos de 1890 (11 de outubro),
quando Ministro da Justiça Campos
Sales, no Govêrno do Marechal
Deodoro, através do Decreto nº 848.
Durante a Assembléia Nacional
Constituinte o assunto relacionado
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com a criação dessa Justiça suscitou
profundos debates. Duas correntes se
enfrentavam: uma pleiteava a unidade da
Justiça; a outra, propugnava pela sua
dualidade. A primeira tinha os seus
bastiões na tradição da magistratura do
Império; a última substancialmente
alicerçava o seu destino em não
compreender que existisse Federação
sem dualidade de magistratura.
Tanto na Comissão dos 21, como no
Plenário
da
Assembléia
Nacional
Constituinte, os paladinos de uma e de
outra corrente afervoravam-se na defesa
de suas convicções. Pela dualidade, o
Govêrno da República, com seu Ministro da
Justiça Campos Salles à testa, assistido
por Augusto de Freitas e, pela unidade da
magistratura, José Higino, Amaro Cavalcanti,
eram os que mais se sobressaiam, sem
esquecer a atuação do Constituinte Anfilófio.
Situava-se a questão no plano da soberania
dupla: a do País e a do Estado, soberania do
Estado-membro, que hoje compreendemos
como autonomia, mas que, na época davase aos conceitos indisfarçável paralelismo na
identidade do conteúdo formal. A Federação,
a grande tese dos republicanos, e que, pela
primeira vez despertara a atividade politica
dos representantes no Parlamento, através
do denominado Manifesto de 1870, foi a
pedra-de-toque de tôda a controvérsia; a
Federação impõe a dualidade da justiça, e
exemplificavam com a organização dos
Estados Unidos, da Colômbia, da Venezuela
e da Argentina. A Federação – sustentavam
– impunha, também, que os Estados na sua
soberania pudessem ter o seu direito
substantivo e adjetivo próprios. O seu direito
substantivo e o seu direito adjetivo. Cada
Estado com seu Código Penal, Código
Comercial, Código Civil; cada Estado com
as leis Processos que entendessem, nos
quadros da sua legislação antônoma. Não
vingou, porém, esta idéia, na sua
amplitude. À União foi Conferida a
competência para legislar sôbre direito
substantivo. Aos Estados coube prover
sôbre os seus Códigos de Processos. A
idéia da dualidade da magistratura foi
vencedora, como princípio estrutural da
Federação.
Afinal, triunfou a idéia da dualidade
da Magistratura, tornando-se dispositivo
Constitucional da Carta Política de 1891.
Vale a pena destacar, numa e noutra
corrente, os fundamentos que as
sustentavam. Subscrito por José Higino,
Virgílio Damásio, Amaro Cavalcanti,
Casimiro Júnior e Manoel F. Machado, é
o voto em separado proferido na reunião
de 5 de dezembro de 1890, na Comissão
chamada “dos 21”, em cuja súmula se lê
o seguinte:
“A unidade do Direito e a dualidade
do Poder Judiciário são dois princípios
antagônicos. Sob o ponto de vista político,
o sistema do projeto concorrerá para
abater o nível da parte mais numerosa da
magistratura, encerrando-a nos estreitos
limites de cada estado e cortando-lhe o
acesso nos tribunais federais, onde os
seus membros sòmente poderão ter
entrada por favor e graça do Govêrno da
União. Os escassos recursos da maior
parte dos Estados e tantas outras razões
que se prendem a circunstâncias
peculiares a cada um dêles, difìcilmente
lhes permitirão constituir os seus tribunais
superiores nas desejáveis condições de
independência para emendar e corrigir os
erros dos Juízes de primeira instância.
Ao lado de uma Magistratura
privilegiada,
constituir-se-ia
uma
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outra, a todos os respeitos inferior. E essa
fragmentação da tradicional unidade do
Poder
Judiciário
acarretaria
o
aniquilamento de uma fôrça nacional.
Nem se diga que a unidade do Poder
Judiciário é incompatível com a índole do
regime federal”. (Agenor de Roure, “A
Constituinte
Republicana”,
páginas
números 8 e 9).
Escudavam-se nesses fundamentos,
citando o que ocorria na Federação
Alemã e na Suíça.
Do outro lado, Campos Salles
defendia o seguinte:
“...Esse acôrdo geral quanto à
organização e funcionamento de um
duplo Poder Judiciário nos povos que
têm adotado essa forma de Govêrno,
significa, bem positivamente, que é
substancial e característica de um
regime federativo a coexistência de um
poder Judiciário Federal e de um Poder
Judiciário local, cada um desenvolvendo
a sua ação dentro da respectiva esfera
de competência, sem subordinação,
porque são soberanos, e sem conflitos,
porque cada um conhece a natureza dos
interêsses que provocam a sua
intervenção. De resto, é bem conhecida
a doutrina que, por êste sábio
mecanismo, concretiza-se a organização
governamental. Não se concebe uma
federação sem Estados e muito menos
se compreende um Estado sem
soberania”.
“Em substância, na regime federal
está consagrada a existência de uma
dupla soberania: uma, que se exerce em
tôda a extensão do território nacional;
outra
que
circunscreve
a sua ação aos limites do território de
cada Estado. A aplicação dêste

princípio ao govêrno dos povos criou o
sistema federal, em oposição ao
sistema unitário, que é a concentração
do poder, e, portanto, a representação
de uma soberania única. Desta ordem
de idéias, conclui-se que para fundar a
unidade judiciária, como pedem os
magistrados, seria preciso repudiar
primeiro o plano de uma organização
federal, visto que seria indispensável
privar os Estados de sua soberania,
arrastando-os à subordinação do
centro, etc. ...” (Agenor de Roure, op.
cit. páginas números 10 e 11).
Enfim, a Constituição Federal de
1891, pelos artigos 54, 56, 59 e 60,
resolveu definitivamente o assunto: a
dualidade do Poder Judiciário.
A respeito, o Ministro Oscar Saraiva
(TFR – Jurisprudência, nº 6, página nº
260), observa:
“Além de prever a criação da Justiça
Federal, cuidou o legislador Constituinte
do funcionamento de um órgão de cúpula,
o Supremo Tribunal Federal, sediado na
Capital da República e de “tribunais
federais distribuídos pelo País, quantos o
Congresso criar”. A redação dêsse
dispositivo, quase tradução literal do texto
da Constituição norte-americana, ensejou,
como observa Pedro Lessa, “as notáveis
divergências” sôbre se o seu alcance
dizia respeito a juízes singulares de
Primeira Instância e tribunais coletivos de
Segunda Instância, ou tribunais coletivos
ou juízes de Primeira Instância – (Poder
Judiciário, página nº 23). Em 1921, a Lei
número 4.38., de 5 de dezembro dêsse
ano, veio dirimir a controvérsia em favor
do primeiro entendimento prevendo a
criação de tribunais regionais federais,

respectivamente em Recife, na Capital
Federal e em São Paulo. Mas a veemente
oposição do Supremo Tribunal Federal à
idéia da pluralidade de tribunais federais
de Segunda Instância e concretizada em
emenda regimental na qual afirmou, no
artigo 16, § 3º do seu Regimento que
essa Alta Côrte era o único tribunal de
recursos da Justiça Federal, veio tornar
letra morta a lei referida, continuando a
judicatura a ser exercida na primeira
instância pelos juízes seccionais e na
segunda instância pelo Supremo Tribunal.
(Veja-se J. T. da Cunha Vasconcelos
Filho”. O Tribunal Federal de Recursos in
da Cunha Vasconcelos Filho, “O Tribunal
Federal de Recursos”, in Revista de
Direito Administrativo, vol. 2º, página nº
1).
A Constituição de 1934, no seu
artigo 63, incluiu entre os órgãos do
Poder Judiciário os Juízes Federais.
Manteve, sem disfarce, a existência da
Justiça Federal, a existência de Juiz
Federal; apenas, no artigo 81, discrimina
a matéria sujeita à jurisdição dêsses
juízes, de sorte que, de 1891 – quando foi
instituída a Justiça Federal – até 1937, as
duas Constituições que vigoravam nesse
periodo dispuseram, expressamente,
sôbre a jurisdição, competência e
natureza dessa justiça.
Foi a Carta Constitucional de 1937,
como alude o Ministro Oscar Saraiva
(obra citada, página 261), que veio dar
prevalência à doutrina da unidade do
Poder Judiciário, suprimindo, na Primeira
instância a Justiça Federal, mantendo
apenas a dicotomia na Segunda
instância, atribuindo ao Supremo Tribunal
Federal o exercício dessa jurisdição de 2º
grau. Até 1946 portanto, ou seja, durante
o regime dos podêres discricionários,
perdurou essa situação.
A Constituição de 1946, manteve o
sistema da unidade na Primeira instância
e da dualidade na Segunda instância.
Prefigurou nesta os recursos de matéria
estadual para os Tribunais de Justiça dos
Estados, e de matéria federal para o
Tribunal Federal de Recursos, cuja
criação
a
Constituição
previu,
assegurando a jurisdição suprema e
federativa ao Supremo Tribunal Federal
(artigo 94 da Constituição de 46).
Nesta ordem de considerações, o
Ministro Oscar Saraiva (obra citada,
páginas 262-263) alonga os seus pontos
de vista:
“A experiência da prática judiciária,
que nos vem da supressão da justiça
federal na primeira instância, desde 1937,
não é favorável a essa unificação de
base, com o exercicio da judicatura pelas
magistraturas estaduais. A êsse propósito
têm ainda plena oportunidade e
repercutem em seu caráter profético os
conceitos que o insigne Castro Nunes
teve ensejo de proferir a êsse respeito,
em abril de 1934, quando se agitava a
questão ao ser elaborada a Constituição
dêsse ano. Disse o eminente jurista:
“Ora, a primeira instância é
precisamente a que mais interessa à
aplicação das leis em geral e das leis
orgânicas dos serviços em particular.
A órbita da União dilata-se dia a dia.
O projeto teria de traduzir essa tendência.
E a legislação do trabalho, o serviço
militar, a legislação sanitária, a entrada e
expulsão de estrangeiros, o serviço
imigratório, são as fraudes alimentares,
as questões sôbre minas e águas, as
questões
de
direito
aéreo,
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circulação de automóveis, etc., etc.,
atestando uma ampliação crescente dos
podêres administrativos da União. Já não
são sòmente as questões enquadradas
na competência clássica do Judiciário
Federal,
as
questões
de
fundo
constitucional, os litígios de Direito
Internacional, as questões de direito
marítimo e as causas fiscais. E' a
execução dos serviços federais, a
aplicação das chamadas "leis especiais"
do texto argentino, assento constitucional
de que o Congresso dêsse país tem
tirado tôdas as conseqüências, dilatando
a competência judiciária federal.
Tudo isso está indicando que hoje,
mais do que outrora, a União precisa ter
uma função judiciária específica.
Realço, como ponto marcante de
minha posição diante do problema, que
aceito e subscrevo honradamente os
conceitos
de
Seabra
Fagundes
constantes de sua Conferência realizada
no Instituto dos Advogados, em 24 de
maio
de
1945,
quando
era
Desembargador do Tribunal de Apelação
do Rio Grande do Norte. (Arquivo
Judiciário – Volume 75 – páginas ns. 67 a
72).
"Falar, agora, de unificação do Poder
Judiciário de sorte que tôda a sua
estrutura se ponha sob a tutela e
responsabilidade da União, será talvez
estranhavél tanto é certo que após um
longo período de unitarismo artificial, a
consciência jurídica e política da Nação
tende a mobiIizar-se numa autêntica
reação federalista. Mas um dos êrros na
situação dêste assunto está no vinculá-lo,
de início, e com dissenção doutrinária das
opiniões,
a
natureza
do
regime
constitucional. Nem a dualidade do Poder
Judiciário é essencialmente peculiar ao
regime federativo, tanto que o Canadá e a
Austrália estados federais a repelem, nem
é possível situar tal questão, como tantas
outras à luz de esquemas teóricos, senão
sob o prima de realidade própria de nosso
meio.
Não foi por outras razões que Ruy, o
grande e objetivo construtor do regime,
teórico apenas para os que lhe conhecem
a obra pela superfície ou a denegam de
má-fé, federalista tão convicto, que
confessa se haver e alistado entre os
republicanos
ao
perceber
a
impossibilidade da Federação Monárquica
converter-se na campanha revisionista, à
unidade do Poder Judiciário.
Também
Amaro
Cavalcanti,
federalista insuspeitável, na sua clássica
obra sôbre o regime federal, propugna
pela unidade judiciária.
O nosso federalismo não tem a sido,
nem há de ser, o do modêlo americano,
apenas inspirador da primeira hora, e sim
"aquele que nos impunha a experiência
nas árduas lições dêstes 56 anos.
Federalistas somos nós, homens da
província e observadores cotidianos dos
fracassos da experimentação unitarista.
Aliás, creio que os que vivem na periferia
aceitam, fàcilmente e de bom ânimo, as
soluções tantas vêzes estapafurdias e
sempre morosas dos seus mínimos
interêsses, pelos que estão no centro e
apenas conhecem os estados através à
exuberância policrômica das cartas
geográficas ou às alegres excursões
turisticas."
Esta colocação do problema, num
dos tópicos principais da referida
conferência.
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Rematando o seu trabalho, assim se
pronunciou Seabra Fagundes:
I. E' inconveniente o atual sistema de
reestruturação do Poder Judiciário que,
sem oferecer as vantagens da unificação
efetiva da justiça, exclui, por igual os
benefícios relativos da dualidade;
II. a unificação do Poder Judiciário
em todo o país, reguladas as investiduras
e promoções pelo Supremo Tribunal ou
pelos Tribunais dos Estados, constitui a
solução preferível para o problema,
prestigíando a justiça e melhorando as
condições dos serventuários;
III. realizada a unificação satisfaz o
sistema da dualidade do Poder Judiciário
com a restauração da Justiça Federal e o
aperfeiçoamento
dos
preceitos
constitucionais regedores das justiças
locais.
Feitas
essas
considerações,
entraremos
no
conhecimento
pròpriamente do Projeto. Nesse sentido,
deixaremos
que
as
emendas
apresentadas
sejam
posteriormente
debatidas. De sorte que o alvo a que nos
atiramos é e proposição originária do
Poder Executivo.
Assim, a divisão do País em Regiões
Judiciárias nos parece aconselhável. De
comêço, entendíamos que, ao invés de
Regiões, se admitissem Circunscrições.
Havia o símile na organização da Justiça
Eleitoral, que dividiu o País em
Circunscrições, ao invés de Regiões.
Entretanto, não há maior embaraço ao
se admitir a divisão como consta do
projeto, que, por seu lado, encontra
exemplo na organização da Justiça do
Trabalho.
A criação de um Conselho de Justiça
Federal, integrado pelo Presidente, VicePresidente e três Ministros do Tribunal
Federal de Recursos, com prazo certo de
investidura, é um dos pontos altos do
projeto. Não sòmente porque os seus
componentes são escolhidos entre os
Ministros do Tribunal Federal de
Recursos, como também porque a
competência que lhe foi atribuída é
profundamente saneadora. Conhecer de
correição parcial contra ato ou despacho
do juiz de que não caiba recurso ou que
importe em êrro de ofício ou abuso de
poder, requerido pela parte ou pela
Procuradoria, é medida de indissimulável
importância (art. 6º, I); realizar correição
geral ordinária, de dois em dois anos, em
todos os juízos e respectivas secretarias,
e
extraordinárias
quando
julgar
necessário, concorre para que os serviços
da Justiça realizem-se com normalidade
(art. 6º VII); como, também, organizar e
fazer realizar concurso para provimento
dos cargos de Juiz Federal Substituto e
dos serviços auxiliares da Justiça Federal,
além de outras atribuições que o Art. 6º
expressamente refere.
No capítulo 3º – Dos Juizes Federais
– Seção l – Da Jurisdição e Competência
– e que compreende o art. 10 ao art. 13
do projeto, tenho que oferecer alguns
reparos: primeiramente, o Capítulo 3º não
contempla a Seção II, que está omitida.
Existe a Seção I e a Seção III.
Admito que o art. 10, ao meu ver,
está mal conceituado. Assim é que
declara: "Estão sujeitas à jurisdição da
Justiça Federal", e, em seguida, enumera
os tipos de causas dessa sujeição.
Entendo que, no particular, a matéria
relacionada
está
subordinada
à
dominação da competência e devia o
artigo 10, em seu caput ser assim
redigido:
"Art.
10.
Estão
sujeitas
à
competência da Justiça Federal."
Na denominação da Seção dir-se-ia
"Da competência e da Jurisdição",
constituindo os artigos que sôbre elas
dispõe a seção I do Capítulo III.

Parece-nos, assim, que o Projeto
melhor se ajusta aos conceitos técnicos
de jurisdição e competência.
Realmente, a jurisdição é matéria de
Direito Público e não se compreende nos
quadros de competência, que é matéria de
Direito Judiciário Castro Nunes, "Teoria e
Prática do Poder Judiciário", pág. 3). Daí
porque, Bonsenne definiu a jurisdição como
o poder do Juiz e a competência como a
medida dêsse poder. Foi tal conceito que
levou Mortara a dizer que a competência é
a parte do poder jurisdicional possuída pelo
magistrado (Afonso Fraga, "Instituições do
Código de Processo Civil", Tomo I, pág.
425).
E' certo que a competência supõe
sempre a jurisdição e que esta pode
existir sem aquela. E o velho conceito de
Pimenta Bueno, que situa a competência
como faculdade que o juiz tem de exercer
a jurisdição que lhe foi conferida em
certos lugares ou sôbre certas matérias,
ou relativamente a certas pessoas que a
Lei determinar.
Na competência deferida à Justiça
Federal, tenho emenda a oferecer ao
inciso X, do art. 10, que é a seguinte:
"Art. 10 – ...........................................
X – Os processos e atos que se
referem à nacionalidade."
E' mais abrangedora a competência,
do que as constantes do projeto.
Constituiria, entretanto, o art. 13 a
Seção omitida, isto é, a Seção II,
modificado o seu caput e com
denominação de Atribuições do Juiz
Federal, por se tratar de matéria
preponderantemente administrativa.
O caput do art. 13 e seu inciso I,
ficariam redigidos da seguinte forma:
"Art. 13. Incumbe aos Juízes
Federais:
I – processar e julgar as causas
sujeitas à competência da Justiça Federal
(art. 10), ressalvado o disposto no art.
11."
Ao Art. 24, § 1º, sugiro emenda
incluindo "e Direito Internacional Privado e
Direito do Trabalho. No elenco das
Causas afetas à competência da Justiça
Federal, encontram-se as questões de
Direito Internacional Privado e Direito do
Trabalho. Assim, o concurso para a
investidura, deveria constar, também,
Direito Internacional Privado e Direito do
Trabalho.
No Capítulo 4º, trata o Projeto dos
Serviços Auxiliares da Justiça Federal.
Cuida a Seção I da organização. O seu
art. 36, dá a composição dos quadros do
pessoal de serviço auxiliar da Justiça
Federal, mencionando no inciso III, o
cargo de depositário-avaliador-leiloeiro. E'
uma tríplice figura, com uma tríplice
competência, exercida por uma só
pessoa: guarda, avalia e vende. Não
aceito essa classificação; quando muito,
apoio que os cargos de depositário e
avaliador possam ser concomitantemente
exercidos por um só servidor, mas o de
leiloeiro, não, de sorte que excluo êste
cargo dentre os que são criados nos
quadros auxiliares da Justiça Federal. Na
ordem em que me coloco, para que o
leiloeiro não figure nos quadros dos
servidores auxiliares da Justiça Federal,
tenho presente um parecer do Professor
Alfredo Busaid, intitulado "Da venda e
leilão público de bens não arrematados
em praga". Nesse trabalho destaco a
seguinte motivação: "excluída a hipótese
de adjudicação, a venda judicial dos bens
pode dar-se por três modos:
a) em praça, apregoada pelo porteiro,
estando presentes o juiz e o escrivão.
(Código de Processo Civil, art. 965);
b) em leilão, se não forem
arrematados por falta de licitantes;
neste caso serão vendidos por leiloeiro
público, onde houver, à escolha das par-
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tes, ou pelo porteiro dos auditórios.
(Código de Processo Civil, art. 972);
c) e por iniciativa particular, mediante
aprazimento
dos
interessados,
e
particularmente o devedor, desde que o
juiz se convença de que esta forma é
melhor do que a hasta pública. (Código
de Processo Civil, art. 973).
Tem-se observado que os juízes
confiam, quase que invariàvelmente, aos
porteiros dos auditórios, a venda dos
bens nos casos das alíneas a e b.
O Código Comercial de 1850 inclui
entre os auxiliares de comércio, os
agentes de leilão (art. 35, § 2º), e, no
Título II – Capítulo III, regulou sua
competência, funções, direitos e deveres.
(Art. 68 e seguintes).
A inatualidade do Código Comercial
fêz com que se adotasse a classe a dos
leiloeiros de estatuto próprio. Assim, foi o
Decreto número 21.981, de 19 de outubro
de 1932, modificado pelo Decreto número
22.427, de fevereiro de 1933.
Diz o Professor Buzaid:
"Quando o legislador do Código do
Processo Civil, elaborou, em 1939, as
normas relativas à arrematação, teve
presente o disposto no artigo 19 do Decreto
22.427, e se declarou, então no artigo 972,
que os bens não arrematados seriam,
vendidos em leilão por leiloeiro público,
manifestando clara intenção de alterar o
direito que assegurava, até então, a íntegra
do a novo regime jurídico, pondo em
consonância com as exigências científicas
contemporâneas. Realmente o Código
aboliu a sucessão de praças públicas com
abatimento de preços e emitiu uma única
que é presidida pelo magistrado, e na qual
o leiloeiro apregoa os bens que hão de ser
vendidos em praça pública.
Mas se êles não forem arrematados,
o Juiz autorizará a venda em leilão por
leiloeiro público, onde houver, à escolha
das partes ou pelo porteiro dos auditórios
(Artigo 932)."
Dêsse modo, destaco que o cargo de
leiloeiro, não deve figurar nesta Lei, como
integrante do quadro dos Serviço Auxiliares
da Justiça Federal. E por assim entender é
que não adoto o tríplice encargo conferido
no item 3º do Projeto e dou apenas a
simultaneidade de êsse serventuário ser
também avaliador. Nesse sentido ofereço
as emendas correspondentes, de sorte a
integrar o projeto dentro da mira com que
nesse particular o coloco.
O Ato Institucional nº 2, no seu artigo
20, estatui que o provimento inicial dos
cargos da Justiça Federal, far-se-á pelo
Presidente
da
República,
dentre
brasileiros de saber jurídico e reputação
ilibada. A nova redação que o aludido Ato
Institucional deu ao artigo 94 da
Constituição declara que o Poder
Judiciário é exercido também, pelos
Juízes Federais. Na emenda ao artigo
105 da Constituição preceituou a regra da
nomeação dos Juízes Federais. Mas, pelo
citado artigo 20, cabe ao Presidente da
República, o provimento inicial dos cargos
da Justiça Federal.
Nessa altura não posso discutir o Ato
quanto à sua eficácia. Admito, entretanto,
que o processo da investidura do Juiz
está contido nos seguintes quadros:
a) nomeação pelo voto popular;
b) escolha livre pelo Poder Executivo,
ou sôbre proposta de outros podêres, ou de
aprovação do Poder Legislativo;
c) escolha por concurso, e
d) sistema de cooptação.
A escolha por concurso parece-me o
melhor caminho. O Ato admitindo
processo diferente para as primeiras
nomeações
de
Juízes
Federais,
assinalará dentro do tempo esta
investidura de um sinetado arbítrio
inconfundível.
Deixo
com
minha
responsabilidade de relator da matéria,
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a minha inconformidade de relator da
matéria, a minha inconformidade, com
essa regra, contra a qual não me posso
bater, dada a limitação do Congresso à
dominadora imposição do Ato.
Um dos artigos do Projeto que maior
debate suscitou, e, por isso mesmo, maior
número de emendas recebeu, foi o que
trata do primeiro provimento do cargo
de Juiz Federal, Juiz Federal Substituto
e dos serviços auxiliares da Justiça
Federal.
O projeto previu o sistema de livre
nomeação, em caráter efetivo, pelo
Presidente da República.
Aceitei sôbre o assunto a emenda do
nobre líder, Senador Daniel Krieger, que
manteve a livre nomeação para o primeiro
provimento dos cargos de Juiz Federal e
Juiz Federal Substituto, e, instituiu o
aproveitamento de servidores federais
para
o
primeiro
provimento
dos
cargos dos serviços auxiliares da Justiça
Federal.
Realmente, sôbre o provimento dos
cargos de Juízes Federais e Juízes
Federais Substitutos, outra solução não
poderia ser adotada, em face dos têrmos
precisos e inarredáveis do artigo 20 do
Ato Institucional nº 2, que apenas duas
exigências impôs, além da nacionalidade
brasileira: o saber jurídico e a reputação
ilibada.
Com relação ao primeiro provimento
dos cargos dos serviços auxiliares da
Justiça Federal, incensurável, do ponto de
vista legal, a forma estabelecida pelo
Projeto, ou seja, a livre nomeação.
Efetivamente, tratando-se de cargos
isolados e não de carreira, pode a lei que
os cria determinar a forma de provimento.
O art. 18 da Constituição Federal
sòmente exige concurso para os cargos
de carreira e outros que a lei determinar:
Lícito, portanto, era o provimento efetivo
independente de concurso.
Note-se, porém, que o Projeto como
norma permanente (art. 36, § 1º) exige o
concurso para o provimento daqueles
cargos. Apenas o primeiro provimento,
atenta a urgência do funcionamento da
Justiça Federal, seria de livre nomeação
do Presidente de República, sem as
limitações
desta
lei.
Se,
permanentemente, poderiam ser providos
sem concurso, com mais forte razão o
poderiam ser, apenas na primeira
investidura.
Aceitando, porém, a fundamentação
do Senador Daniel Krieger, de que não se
afigurava conveniente para consecução
do objetivo colimado – a urgência do
funcionamento da Justiça Federal –
competência ilimitada para nomear
funcionários, dilatando demasiadamente,
a área de recrutamento, acolhi a sua
emenda, quanto à idéia, isto é, o
aproveitamento facultativo de servidores
efetivos da União.
Dei, apenas, nova redação, dando
ênfase ao aproveitamento de servidores
estáveis das Secretarias dos Tribunais
Federais, das Varas da Fazenda Federal
do antigo e do atual Distrito Federal e
das Varas da Fazenda Federal nos
Estados.
Nessas condições, como a forma
permanente do provimento dos caros é
através do concurso público, todos os
cargos dos serviços auxiliares da Justiça
Federal criados por esta lei, que não
venham
a
ser
providos
por
aproveitamento, o serão através de
concurso público, organizado pelo
Conselho da Justiça Federal, que é a
regra geral. Nenhuma nova nomeação,
mesmo interina, será feita para tais
cargos. Só aproveitamento de servidores
estáveis, o que importa em grande
economia para govêrno, permitindo ao
mesmo tempo recrutamento de servidores
já com prática dos serviços forenses.
Afora tal aproveitamento, só o concurso
público.
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Por tal motivo, tôdas as demais
emendas visando ao art. 73 foram e
rejeitadas pela aceitação da de número
30.
Destaco, ainda no Projeto, como
medidas de grande alcance, a fixação das
custas em quantia certa e o seu
pagamento em sêlo, de modo a dispensar
o preparo do processo tanto na primeira,
como na segunda instância, e, também, a
criação do Boletim da Justiça Federal, a
ser publicado no Diário Oficial dos
Estados com as decisões e despachos
proferidos na Segunda Instância, de cuja
publicação começarão a correr a os
prazos para recurso, o que facilita às
partes o acompanhamento do recurso e o
conhecimento da decisão nêle proferida,
sem se deslocarem de sua Seção
Judiciária, já que o Diário da Justiça da
União, é de difícil irregular consulta nos
Estados.
Apresentei, ainda, emenda no que se
refere ao provimento dos cargos de
Procurador-Geral da República, criados
por esta lei.
Em diversos pareceres as emendas
apresentadas – apreciei-as e apresentei
parecer sôbre cada uma delas –, deixei
claro que a criação dêsses cargos no
Ministério Público que, a rigor, deveria ser
examinada ao vir a esta Casa o projeto de
Lei Orgânica do Ministério Público Federal,
tem cabimento, no entanto, nesta Lei, pela
sua estreita conexão com a criação e o
funcionamento da Justiça Federal. Mas
cuidei para que apenas aqui se dispusesse,
em relação ao Ministério Público, sôbre o
essencial ao seu entrosamento com a
Justiça Federal. Por isto, para regular o
provimento dos novos cargos de
Procurador da República, apresentei
emenda, determinando o aproveitamento
dos Procuradores da República Adjuntos
como Procuradores da República de 3ª
Categoria que, pela extinção daqueles,
passam a constituir o grau inicial da
carreira do Ministério Público. Afora êsse
provimento, por aproveitamento, os demais
cargos serão exercidos, transitòriamente,
até a realização do concurso para o
Ministério Público, por Assistentes e
Procuradores dos serviços jurídicos da
União, requisitados e designados pelo
Procurador Geral da República.
Assim, nenhuma nomeação interina
será feita para os novos cargos criados
no Ministério Público da União junto à
justiça comum.
Quero, por fim, dizer que concordei
com a criação de dois cargos de
Procurador da Justiça Militar porque, em
face de decisão recente do Supremo
Tribunal Federal, os crimes contra a
economia popular passaram para a
competência da Justiça Militar, acarretando
para esta um acréscimo no volume de seu
serviço, que estava a exigir o aumento
imediato do número de seus Procuradores.
Incluo, para constar dos arquivos da
Comissão e do Congresso, o trabalho
elaborado por uma comissão constituída
do Professor Alcino de Paula Salazar, Dr.
Nehemias Gueiros e Professor Francisco
Luiz Cavalcante Horta, sob a presidência
do Ministro Oscar Saraiva. O Projeto de
Organização da Justiça Federal, por ela
redigido, tendo em vista o anteprojeto por
êsse ilustre Ministro apresentado, em
colaboração com o Professor Francisco
Luiz Cavalcante Horta e Dr. Hely Lopes
Meirelles, trabalho êsse que serviu,
fundamentalmente, à Mensagem, enviada
pelo Govêrno ao Congresso, criando a
Justiça Federal de Primeira Instância.
Agradeço a cooperação que me foi
dada competente e assìduamente, pelo
Dr. Henrique Fonseca, para que no prazo
legal fôsse possível apresentar êste
parecer e examinar as 82 emendas
oferecidas ao Projeto.
Tais as apreciações que ao longo dêste
apressado estudo sôbre o projeto adotei
como razão hegemônica dêste parecer.

Devotamo-nos, em seguida, a
apreciar as 82 emendas oferecidas à
Proposição e que examinaremos de per
si, na forma que se segue. As emendas
emergentes deste parecer devem ser
trazidas, preliminarmente, a debate, e, em
seguida,
as
apresentadas
pelos
parlamentares, agrupando-as da seguinte
maneira:
– Emendas do Relator;
– Emendas com parecer favorável;
– Emendas em parte adotadas com
subemendas;
– Emendas rejeitadas; e
– Emendas prejudicadas.
Com
estas
considerações
e
ressalvas, dou o meu parecer favorável
ao Projeto do Govêrno, criando uma
Justiça Federal de Primeira Instância.
Brasília, 11 de maio de 1966. –
Deputado Djalma Marinho, Relator.
Conclusão
Em conseqüência, a Comissão
concluiu:
I – Pela aprovação do projeto, com
as emendas e subemendas a seguir
enumeradas:
a) Emendas do relator (aceitas): 3 –
7– 8 – 9 – 10 – 11 e 13;
b) Emenda da própria Comissão,
com parecer contrário do Relator: I e VI;
c) Emendas de plenário (também
aceitas): 1 – 3 – 46 e 49;
d) Emendas com parecer favorável,
em parte, mas aceitas integralmente:3 – 5
e 11;
e) Emendas, com parecer favorável
com subemendas: 6 – 7 – 9 –15 e 67, 54
– 16 – 17 – 36 – 41 – 48 – 50 – 52 e 63, –
57, 62, sendo aprovadas as subemendas
a elas oferecidas pelo relator;
f) Emendas com parecer contrário,
aprovadas: 23 – 25 e 56;
g) Emendas com parecer favorável,
em parte, em face da subemenda
oferecida à emenda nº 48: 60, aprovada a
emenda, com a exclusão do § 3º e com a
inclusão: ..."dos Territórios e do Distrito
Federal", no "caput" do artigo.
II – Pela rejeição das emendas:
a) Emendas do relator: 1 – 2 – 4 12 –
5 e 6;
b) Emendas de plenário: 30 (com
parecer favorável, em parte), 2 – 4 – 8 –
10 – 12 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 –
24 – 26 – 27 – 32 – 34 – 35 – 37 – 39 –
40 – 42 – 43 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 –
55 – 58 – 59 – 61 – 63 – 64 – 65 – 69 –
70 – 71 – 72 – 74 – 75 – 78 – 79 – 80 –
81 e 82;
III
–
Emendas
consideradas
prejudicadas: 28 – 29 – 31 – 33 – 38 – 66
– 73 – 76 e 77.
Sala das Comissões, em 12 de maio
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente.–
Djalma Marinho, Relator. – Antônio Carlos
– Catete Pinheiro – Gay da Fonseca. –
Jefferson de Aguiar. – Manuel Villaça. –
Menezes Pimentel. – Wilson Gonçalves. –
Josaphat Marinho. – Edmundo Levi. –
Flávio Marcilio. – Elias Carmo. – Ivan Luz.
– Ezequias Costa. – Antônio Feliciano. –
Tabosa de Almeida. – Oliveira Brito. –
Teófilo de Andrade, vencido. – Chagas
Rodrigues. – Celestino Filho.
EMENDAS DO RELATOR
Nº 3
Dê-se ao inciso X do art. 10, a
seguinte redação, renumerando-o para
XI:
"os processos e atos referentes à
nacionalidade.
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Nº 7
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14. Aos Juízes Federais
Substitutos incumbe substituir os Juizes
Federais nas suas férias, licenças e
impedimentos eventuais.
Nº 8
Acrescente-se ao §1º do art. 24 as
seguintes matérias:
"Direito Internacional Privado e
Direito do Trabalho".
Nº 9
Redija-se, assim,o inciso III do artigo
36, fazendo-se as necessárias correções
nos anexos II e IV:
"Depositário-avaliador".
Nº 10
Acrescente-se
nas
Disposições
Transitórias o seguinte artigo:
"Art.
Nas
Seções
Judiciárias
providas de mais de uma vara, enquanto
não fôr criado o cargo de Distribuidor, o
Diretor do Fôro designará um Oficial
Judiciário para exercer as atribuições a
êle pertinentes, cabendo-lhe, ainda, o
recebimento, guarda e conservação dos
livros e papéis que constituem o arquivo
dos atuais Distribuidores dos Feitos da
Fazenda Nacional."
Nº 11
Acrescente-se, depois do art.
87, renumerando-se os seguintes, êste
artigo:
"Art. São aproveitados, nos cargos,
ora criados, de Procurador da República
de 3ª Categoria, os atuais Procuradores
da República Adjuntos, ficando extintos
os seus cargos".
§ 1º O cargo de Procurador da
República de 3ª Categoria passa a constituir
o grau inicial da carreira do Ministério
Público Federal junto à Justiça comum.
§ 2 As atribuições pertinentes aos
cargos de Procurador de 3ª Categoria
criados por esta lei e não providos pela
forma prevista neste artigo, serão
exercidas, até que haja candidatos
aprovados em concurso, por Assistentes
e Procuradores dos serviços jurídicos da
União e de suas autarquias, ou do
Ministério Público do Distrito Federal.
§ 3º Poderão ainda os servidores a
que se refere o parágrafo anterior exercer
as atribuições dos cargos de Procurador
de 1ª e 2ª Categorias, ora criados e não
providos em razão de promoção.
§ 4º Para o cumprimento do que
dispõem os § 2º e 3º, fica o Procurador
Geral da República autorizado a fazer as
necessárias requisições às autoridades
competentes.
Nº 13
Ao art. 69: acrescente-se ao artigo
69 "in fine":
"bem assim os órgãos, autônomos
especiais e fundações criadas por lei
federal".
EMENDAS DA COMISSÃO
Nº I
Subemenda ao art. 63.
"As primeiras nomeações para os
cargos ora criados, de Juiz Federal, de
Juiz Federal Substituto e de servidores da
Justiça Federal serão feitas em caráter
efetivo, por livre escolha do Presidente da
República, sem as limitações desta Lei,
exigindo-se dos primeiros saber jurídico e
reputação ilibada".
"Parágrafo único. A nomeação do
Juiz Federal e do Juiz Federal Subs-
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tituto será precedida do assentimento do
Senado Federal".
Sala das Comissões, 12 de maio de
1966. – Gay da Fonseca. Flávio Marcílio.
– Ezequias Costa. – Antônio Feliciano.
Ivan Luz. – Menezes Pimentel. –
Jefferson de Aguiar. – Manuel Vilaça. –
Tabosa de Almeida. – Elias Carmo.
Subemenda à emenda 67
Redija-se:
"Os
assistentes
jurídicos
que
estejam servindo há, pelo menos, cinco
anos,
na
Procuradoria-Geral
da
República, assim no Distrito Federal como
nos Estados, serão aproveitados em
cargos de Procurador da República de
terceira categoria, criados por esta Lei,
mantida, a situação atual de cada um
dêles quanto a vencimentos, gratificações
e vantagens.
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE
A COMISSÃO
Nº 1
Parecer: Trata-se de mera emenda
de redação, como declara o seu ilustre
autor.
Sustenta que a técnica legislativa
desaconselha o uso da conjunção
"porém", tal como está introduzida no
parágrafo único do art. 3º de Projeto.
Data vênia, não assiste razão ao
nobre autor da emenda. O Código Civil
que, sem favor, pode ser considerado um
monumento não só legislativo, como
também, em matéria de vernáculo, usa
repetidamente a conjunção "porém" – tal
como faz o Projeto. Vejam-se, por
exemplo, os parágrafos dos artigos 131 –
176 – 186 – 204 – 295 – 304 – 305 – 314
– 316 – 403 – 444 – 535 – 611 – 615 –
661 – 663 – 690 – 706 – 721 – 726 – 808
– 884 –933 – 945 – 947 – 933 e 1.059 do
Código Civil.
A
função
do
parágrafo
é,
precisamente, em muitos casos, dispor de
maneira diversa, em oposição ao que
preceitua o artigo. Nada mais próprio,
assim, do que o emprêgo da conjunção
"porém", para exprimir a idéia de
contrariedade à regra que se estatui no
artigo.
Somos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 13
Autor: Deputado Oliveira Britto
Parecer: Embora o projeto não
excluísse o concurso público, nem que
devesse ser, obrigatòriamente, de provas,
deixava ao critério do Conselho da Justiça
Federal a sua ordenação. Parece, porém,
conveniente que fique expressa a
obrigatoriedade de ser "público" o
concurso, e, além disso, "de provas", Ao
Conselho fica a competência para
organizar o concurso.
Opinamos,
pelo
exposto,
favoràvelmente
à
emenda.
Pela
aceitação.
Nº 46
Autor: Senador Antônio Carlos
Parecer: A emenda procura atender
a
situação,
dando-lhe
tratamento
especial, aos distribuidores das extintas
Varas da Fazenda Pública Federal, do
Estado da Guanabara, consistente em
mantê-los "no exercício dos seus cargos e
assegurar-lhes o direito a percepção"
das custas em vigor no Estado da
Guanabara.
Em primeiro lugar, não é possível, do
ponto de vista legal, determinar que os
serventuários referidos na emenda,
continuem no exercício de seus cargos,
isso porque são êles, hoje, por fôrça das
Leis ns. 3.752 e 3.754, de 14 de abril de
1960, integrantes dos serviços judiciários
do Estado da Guanabara e, portanto,
servidores estaduais.

Realmente, assim dispõe o art. 3º,
da citada lei nº 3.752:
Art. 3º Serão transferidos ao Estado
da Guanabara, na data de sua constituição,
sem qualquer indenização, os serviços
públicos de natureza legal prestados ou
mantidos pela União, os servidores nêles
lotados e todos os bens e direitos nêles
aplicados, e compreendidos.
§ 1º Os serviços ora transferidos e o
pessoal neles lotados, civil e militar,
passam para a jurisdição do Estado da
Guanabara, e ficam sujeitos à autoridade
estadual, tanto no que se refere à
organização dêsses serviços, como no
que respeita às leis que regulam as
relações entre êsse Estado e seus
servidores.
Incluem-se nesses serviços a
Justiça, o Ministério Público, a Polícia
Militar, o Corpo de Bombeiros, os
estabelecimentos penais e os órgãos e
serviços do Departamento Federal de
Segurança Pública, encarregados do
policiamento do atual Distrito Federal.
§ 2º A União compete pagar:
a) a remuneração do pessoal lotado
nos serviços transferidos, correspondente
aos cargos atuais e àqueles a que os
servidores venham a ser providos, com
exclusão das majorações decretadas pelo
Estado da Guanabara;
b) os proventos da inatividade, que
vierem a ser concedidos aos mesmos
servidores.
§ 3º E' ressalvado aos servidores
lotados nos serviços transferidos o direito
de contribuírem para o montepio e para
as instituições federais de previdência.
§ 4º Ao Estado da Guanabara
compete pagar:
a) a remuneração correspondente
aos cargos isolados e de carreira dos
serviços transferidos, cujo provimento
seja posterior à transferência, com
exceção das promoções a que se refere o
§ 1º, alínea a;
b) os proventos da inatividade, que
vier a conceder aos servidores por êle
nomeados;
c) as diferenças devidas ao pessoal
remunerado pela União, inclusive o
inativo, correspondentes às majorações
de vencimentos, proventos e vantagens
decretados pelo Estado.
§ 5º Os serviços transferidos
continuarão regidos pela legislação
vigente, enquanto não fôr modificado
pelos Podêres competentes do nôvo
Estado, ao qual incumbe sôbre êles
legislar, inclusive sôbre o pessoal
transferido, bem como administrá-los,
provendo-lhes e movimentando-lhes os
quadros.
§ 6º A transferência dos serviços e
dos bens e direitos nêles aplicados e
compreendidos, far-se-á mediante têrmo
assinado nos Ministérios competentes.
Como se vê, transferidos os serviços
da Justiça do antigo Distrito Federal para
o Estado da Guanabara a êste ficou,
expressamente, atribuída a competência
para os atos relativos ao pessoal que os
integravam.
Não pode, assim, a União determinar
que alguns servidores hoje integrando os
serviços da Justiça do Estado da
Guanabara, permaneçam, ou não, no
exercício dos seus cargos. Da mesma
forma, e pelos mesmos fundamentos, não
pode a União dispor sôbre o regime de
remuneração
de
tais
servidores,
determinando que continuem a perceber
as custas em vigor no Estado da
Guanabara.
Tendo a União, pela citada Lei
número 3.752, se responsabilizado pelo
pagamento dos vencimentos, ou dos
proventos de disponibilidade ou de
aposentadoria, daqueles servidores, tudo
o que pode fazer, hoje, é o que se contém
na Art. 83 do projeto, isto é, assegurarlhes o pagamento de tais proventos,
se pela perda das suas atribuições,
em decorrência desta lei, vierem a
ser
aposentados
ou
postos
em
disponibilidade
pelo
Govêrno
do
Estado da Guanabara. Reforçando,
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aliás, o que já dispunha a Lei número
3.752, de 16-4-60, a Lei nº 3.754, da
mesma data, repetiu idênticos preceitos
explicitando-os, ainda, como se vê do
seguinte dispositivo:
Art. 97 ................................................
§ 6º Compete ao Estado da
Guanabara legislar os serviços e o
pessoal referidos neste artigo e seus
parágrafos, bem assim administrá-los.
§ 7º A aposentadoria dos servidores
remunerados pela União, a que se refere
êste artigo, será decretada pelo Estado
da Guanabara, mas julgada pelo Tribunal
de Contas da União".
No seu § 3º, a emenda repetiu,
apenas, o artigo 83 do Projeto, mantendo
o teto nêle consignado, que encontra
fundamento no art. 13 da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965, que
assim dispõe:
Art. 13. Observado o disposto no art.
12 e parágrafo, da Lei nº 4.439, de 27 de
outubro de 1964, o teto máximo da
remuneração mensal dos servidores civis
e militares, ativos e inativos, é fixado em
90% dos vencimentos tos dos Ministros
de Estado.
Parágrafo único. Excetuam-se do
artigo os membros do Poder Judiciário, o
Procurador Geral da República e o
Consultor Geral da República".
Pelas razões expostas, opinamos no
sentido da rejeição da emenda.
Nº 49
Autor: Senador Wilson Gonçalves
Parecer: Tem a emenda por fim
acrescentar um parágrafo ao art. 83,
dispondo que os servidores da Justiça do
antigo Distrito Federal que venham, nos
têrmos do Art. 83, a ser aposentados ou
postos em disponibilidade "perceberão os
proventos de aposentadoria própria aos
seus cargos atuais, acrescidos da média
aritmética das percentagens recebidas
pela cobrança da dívida ativa da União
Federal e Autarquias durante os últimos
36 meses".
A União, nos têrmos das Leis
números 3.752 e 3.754, ambas de 16 de
abril de 1960, é responsável sòmente
pelo pagamento dos proventos de
aposentadoria ou disponibilidade. Se no
cálculo dos proventos fôr considerada
aquela percentagem, a União, por fôrça
da lei, lògicamente, responde pelo seu
pagamento.
Embora
pareça,
assim
desnecessária a emenda, nada obsta à
sua aprovação, no sentido de melhor
assegurar o direito dos servidores a que
ela se refere, no que tange aos proventos
da aposentadoria ou disponibilidade.
Opinamos, assim, pelo aprovação da
emenda.
Nº 3
Parecer: A alteração proposta pelo
nobre autor da emenda ao inciso I do art.
10 do Projeto restabelece, apenas, a
redação constante da Mensagem do
Poder Executivo, que, na sua impressão
no Diário do Congresso, aparece com a
omissão das palavras "interessada como
autora, ré".
Federal é perfeitamente legítima a
emenda, que se apresenta, ainda,
como conveniente pelos seus próprios
têrmos.
Aliás, na tradição do nosso direito
pode ser sustentado o ponto de vista do
parecer. No próprio Decreto 848, que
institui a Justiça Federal, a exigência é a
preconizada no parecer, quanto aos
limites de idade.
Opinamos, assim, em parte, pela sua
aceitação, com a alteração de 35 para 30
anos de idade, e de 8 para 4 anos no que
se refere ao exercício da advocacia,
Ministério
Público,
Magistratura
e
Magistério, respectivamente.
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Subemenda
"Reduza-se, na emenda, 35 para 30
anos de idade".
Nº 9
Autor: Senador Edmundo Levi
Parecer: Propõe a emenda o
acréscimo de um parágrafo ao art. 21,
estabelecendo que o limite máximo de
idade para requerer inscrição ao concurso
para o cargo de Juiz Federal Substituto,
não prevalecerá para "magistrado,
membro
do
ministério
público
e
funcionários
efetivos
estáveis
da
administração direta ou descentraIizada".
Parece que é conveniente o
dispositivo proposto, mas apenas quanto
magistrado e membro do ministério
público pela natureza de suas funções.
Realmente, quanto a êstes, nenhum
inconveniente existe, antes, só vantagens
oferece seu ingresso na Justiça Federal,
como juízes substitutos, mesmo tendo
mais de 50 anos de idade.
Aliás, na Constituição Federal de
1891, em uma de suas disposições
transitórias, determinou-se que os antigos
magistrados do Império poderiam ser
aproveitados nos quadros da magistratura
criada pelo regime republicano.
Já quanto a servidores públicos, de
um modo geral, não parece vantajosa a
dispensa do limite máximo de idade.
Começar alguém a exercer a judicatura,
contando mais de 50 anos de idade
apenas porque já funcionário público, não
nos parece conveniente.
Opinamos, assim pela aceitação
parcial da emenda, através de uma
subemenda, nos têrmos do parecer.
Subemenda
"Parágrafo único. O limite máximo de
idade, previsto no inciso I, não
prevalecerá para magistrados e membros
do Ministério Público".
Nº 15
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: Parece conveniente a
emenda, dando maior amplitude ao inciso
X, do Art. 10, do Projeto, dando-se, porém
através de subemenda nova redação,
como a seguinte:
Subemenda
"X – A conta e a selagem
correspondente às custas dos processos,
bem assim quaisquer cálculos previstos
em lei".
Opinamos, assim, pela aceitação,
subemenda.
Nº 16
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: Quer a emenda acrescer
um inciso, incluindo entre as atribuições
da Secretaria a de: "receber quantias
devidas à Fazenda Pública e recolhê-las,
mediante guia, à repartição competente".
Não parece, data venia, que seja
essa
uma
atribuição
própria
da
Secretaria. A parte interessada é que
deverá fazer o recolhimento. À Secretaria
incumbe, apenas, a expedição de guias.
Verifica-se, aliás, pela orientação do
Projeto, que os servidores da Secretaria,
exceção feita dos depositários, não
devem lidar com valôres ou o dinheiro das
partes,
o
que
é
realmente
desaconselhável. As próprias custas
serão pagas em sêlo, pelas mesmas
razões.
A emenda mostrou, porém, a
conveniência de ser acrescido um nôvo
inciso, com a seguinte redação, que
propomos como subemenda:
Subemenda
"XIII – expedir guias para o
recolhimento à repartição competente
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de quantias devida à Fazenda Pública".
Renumerem-se os demais incisos.
Opinamos, assim pela aceitação, nos
têrmos da subemenda supra.
Nº 17
Autor: Deputado Antônio Feliciano.
Parecer: Visa a emenda a dar passe
livre ao oficial de justiça, quando no
No que se refere à alteração da
redação do inciso VIII, data vênia não tem
razão o ilustre autor da emenda. O projeto
se limita a transcrever, sem qualquer
alteração, o que se contem no Ato
Institucional, ao traçar a competência da
Justiça Federal. Conseqüentemente, não
comportando qualquer alteração de
substância, através de lei ordinária, não
se justifica, dentro da boa técnica
legislativa, modificação na forma.
Nº 5
Autor: Deputado Oliveira Brito
Parecer: Data vênia,. não merece
acolhida a emenda, no que se refere ao
acréscimo da expressão "em primeira
instância", pela qual desnecessidade.
Dizendo o projeto, no caput do art. 13 que
"compete aos juizes federais" e,
enumerando no seu inciso I "Processar e
julgar as causas sujeitas à jurisdição da
justiça federal", é evidente que, em se
tratando de competência atribuída a
juízes singulares, só o pode ser para
processar e julgar em primeira instância.
Entendemos, porém, que é procedente a
supressão proposta. na emenda da
remissão ao art. 11, por desnecessária.
Dêsse modo, dou parecer favorável,
em parte.
Nº 11
Autor: Deputado Chagas Rodrigues
Parecer: Entendemos que a emenda
não merece acolhida. Se ela visa
especificar a "sociedade de economia
mista de que o Poder Público tenha
participação majoritária", é desnecessário,
pois já estatuindo o Inciso III, do art. 23,
que os juízes federais não podem exercer
comércio ou participar de sociedade
comercial, exceto como acionista, cotista
ou comanditário", é evidente que já
abrange a sociedade de economia mista.
Se, ao contrário, visa a restringir a
proibição apenas à participação nas
sociedades de economia mista, é a
mesma aconselhável, pois a não ser
como acionista, cotista eu comanditário
não se deve admitir que o juiz participe de
qualquer sociedade.
Opinamos assim, pela aceitação,
com subemenda.
Subemenda
Incluam-se os seguintes incisos:
I – exercer, ainda que em
disponibilidade, qualquer outra função
pública, salvo o magistério secundário e
superior e nos casos previstos nesta
Constituição, sob pena de perda do cargo
judiciário;
II – receber, sob qualquer pretexto,
percentagens nas causas sujeitas a seus
despacho e julgamento;
VII – exercer advocacia (Lei número
4.215, de 27 de abril de 1963).
Renumerem-se os incisos I – II –III e
IV para III – IV – V e VI, respectivamente.
Nº 6
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: A emenda quer que se
especifique, como classe especial, para
os efeitos de distribuição, as "ações
executivas".
Não
parece
necessária
a
especificação. E' que não há ações
executivas contra a União ou suas
autarquias, pois que são impenhoráveis
ou bens público, e, como autora,
difìcilmente a União terá oportunidade de
propor ações executivas.
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Existindo já no projeto a classe de
"ações diversas", nela ficariam incluídas as
ações executivas, que, pela sua raridade,
não justificariam uma classe especial. Como,
no entanto, o número destas poderá vir a
crescer, uma vez que passam para a
competência da Justiça Federal as ações em
que as Autarquias federais forem autores
ou rés, nada obsta a que se incluam, em
classe especial, as ações executivas.
Opinamos, assim, pela aceitação da
emenda, com a seguinte:

o número de Varas da Fazenda Federal,
atualmente, seja maior, do que o de Varas
criadas por esta, lei, como ocorre com o
Estado da Guanabara (4 são as atualmente
existentes e 3 as previstas no Projeto).
Entendemos, porém, que a emenda
deve ser aceita", com a seguinte.
subemenda:

buições em decorrência desta lei, além dos
seus proventos, pagos pelo respectivo
Estado, terão direito a perceber da União
quantia equivalente à média aritmética
das percentagens sôbre a cobrança da
dívida ativa, nos têrmos do art. 83."

SUBEMENDA

Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: A idéia contida na emenda
merece ser aceita, através do acréscimo
de um parágrafo que seria o 3º, objeto da
seguinte subemenda:
Acrescente-se ao Art. 84, em
parágrafo, que será o 3º, com a seguinte
redação:
"§ 3º O Conselho Federal fará,
anualmente, a revisão do Regimento,
propondo as alterações que se fizerem
necessárias pela aplicação dos índices de
correção monetária."
Opinamos, assim, "favoràvelmente à
aceitação", nos têrmos da subemenda.

"Renumerem-se os demais incisos
do parágrafo único do art. 16".

Acrescente-se o seguinte parágrafo
único:
"Parágrafo único. Nas Seções
Judiciárias onde não fôr exeqüível a
medida prevista neste artigo, o Diretor do
Fôro proverá a respeito".

Nº 7

Nº 48

Autor: Deputado Oliveira Britto.
Parecer: Visa a emenda a dar nova
redação à alínea "b", do § 1º, do artigo 19,
exigindo que os bacharéis, a serem
indicados pelo Supremo Tribunal Federal,
além do notório merecimento e da
reputação ilibada, tenham mais de 35 e
menos de 60 anos de idade, e 8 anos,
pelo mínimo, de efetivo "exercício na
advocacia, no ministério público, na
magistratura ou no magistério superior".
Dizendo o Ato Institucional nº 2 que
"os juízes federais serão nomeados pelo
Presidente da República, dentre cinco
cidadãos indicados na forma da lei pelo
Supremo Tribunal exercício de suas
funções, nas emprêsas de transporte da
respectiva jurisdição.
Já
há
precedente
legislativo
concedendo êsse direito aos oficiais de
diligências da primeira e segunda regiões
da Justiça do Trabalho (Decreto-lei nº
9.797, de 9 de setembro de 1946).
Parece-nos necessário, porém, apenas,
pequena emenda da redação, para
substituir
a
expressão
"jurisdição
respectiva" pela de "respectiva seção
judiciária", pondo-se, assim, a emenda,
de acôrdo com a terminologia do Projeto.
Pela aceitação, no têrmos da
subemenda:

Autor: Deputado Dnar Mendes.
Parecer: Procura a emenda estender,
com alteração da redação do art. 93 do
projeto, a medida nela consignada aos
serventuários da Justiça, nos respectivos
Estados, que em decorrência desta lei, pela
perda de suas atribuições ou proventos,
venham a ser aposentados ou postos em
disponibilidade pelo Govêrno local." O Art.
83 cuida apenas da situação dos
servidores que, por fôrça de mudança
da Capital Federal, passaram a integrar
os serviços judiciários do Estado
da Guanabara, e isso porque a
responsabilidade
da
União,
pelo
pagamento
dos
proventos
de
aposentadoria ou disponibilidade, se refere
apenas aos servidores da Justiça do antigo
Distrito Federal, por fôrça da Lei número
3.752, de 14-4-60.
Não haveria, assim, realmente por
que estender essa responsabilidade, com
o
respectivo
ônus,
quanto
aos
serventuários da Justiça dos Estados,
uma vez que nunca foram remunerados
pela União que só ocorria com os
servidores que passaram a integrar os
serviços judiciários da Guanabara.
Certo é, porém, que os titulares da
escrivanias ou cartórios dos Feitos da
Fazenda Federal, ou, genericamente, dos
Feitos da Fazenda Pública, nos Estados,
em razão desta lei, perderão total ou
parcialmente suas atribuições, com a
conseqüente privação ou redução de
seus rendimentos, já que êstes se
constituem de custas.
É possível, assim, que venham a ser
extintos
alguns
cartórios
e,
em
conseqüência, aposentados ou postos em
disponibilidade seus titulares, com os
proventos a que tiverem direito, de acôrdo
com a legislação estadual.
Ocorre ainda que foi apresentada
emenda, que mereceu parecer favorável,
mandando incluir nos proventos da
aposentadoria ou disponibilidade dos
servidores da Justiça do antigo Distrito
Federal
a
média
aritmética
das
percentagens relativas à cobrança da
divida ativa federal nos últimos 36 meses.
Embora, como já foi dito, a situação,
de direito, não seja precisamente a
mesma, parece de justiça que a União
pague a êsses servidores estaduais que
desempenham atribuições que agora
passam para a área da Justiça Federal, o
valor correspondente à média aritmética
dessas percentagens.
Assim, o titular de cartório estadual da
Fazenda Pública, uma vez aposentado ou
pôsto em disponibilidade, em decorrência
desta lei, receberá do Estado seus
proventos, e, da União, a média aritmética
das percentagens sôbre a cobrança da
dívida ativa Federal nos últimos 36 mesas,
nos têrmos da seguinte:

Subemenda

Subemenda
"Ao invés de "jurisdição respectiva"
diga-se "respectiva Seção Judiciária".
Nº 36
Autor: Senador Cattete Pinheiro
Parecer: Não estabelecendo o artigo
73 do projeto o provimento por concurso
para o primeiro provimento dos cargos de
servidor da justiça federal, não tem
aplicação o que dispõe a emenda, ao
assegurar prioridade, no caso de
igualdade de condições com outros
candidatos, aos ex-combatentes da FEB.
Entendemos, assim que a emenda
pode ser aceita, com a seguinte redação,
através da subemenda que sugerimos:
SUBEMENDA
Acrescente-se um nôvo artigo com a
seguinte redação:
"Art. Nos concursos a que se refere o
art. 36, § 1º, em caso de igualdade de
classificação, terá preferência para a
nomeação o candidato que tiver pertencido
à Força Expedicionária Brasileira".
§ – Poderão ser aproveitados no
provimento dos cargos criados nesta lei
os
ex-combatentes
que
tenham
participado das operações de guerra no
segundo conflito mundial, considerandose o nível intelectual compatível com o
respectivo cargo".
Opinamos, assim pela aceitação da
emenda, nos têrmos da submenda supra.
Nº 41
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: A emenda consagra uma
providência salutar, mas que não pode
ser objeto de uma regra geral, pois
pode haver Seções Judiciárias em que
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SUBEMENDA
Redija-se assim o art. 84:
"Art. 84. Aos titulares de escrivanias
vias ou cartórios estaduais privativos da
Fazenda
Nacional,
inclusive
os
serventuários da justiça nela lotados, que,
dentro de noventa dias, vierem a ser
aposentados
ou
postos
em
disponibilidade, por terem perdido atri-

Nº 50

Nº 52
Parecer: Quer a emenda diminuir o
número de cargos de Procuradores da
República, cuja criação é prevista no Art.
87. Reduz de 9 para 6, de 13 para 8, e de
24 para 15, respectivamente, nas 1ª, 2ª e
3ª Categorias.
Ora, mesmo para os encargos atuais
é notória a insuficiência do quadro de
Procuradores da República.
Com a criação da Justiça Federal,
passando os Procuradores da República
a funcionar também em matéria criminal,
não parece excessivo, em face do
aumento do volume do serviço, o número
de cargos criados pelo Art. 87.
Manda ainda a emenda que êsses
novos cargos de Procuradores da
República sejam, providos conforme
determina o Art. 127 da Constituição
Federal, ou seja, mediante concurso.
Desnecessário o dispositivo, nessa
parte, pois que o provimento dos cargos
não pode desobedecer ao invocado Art.
127 da Constituição Federal, havendo já
lei ordinária regulando a matéria nos
têrmos constitucionais.
É a Lei Orgânica do Ministério
Público da União (Lei nº 1.341, de 30 de
janeiro de 1951, art. 3º).
A última parte da emenda determina
que os cargos de Procurador da República
e os ora existentes sejam lotados nos
Estados, no Distrito Federal e nos
Territórios por ato do Poder Executivo.
Parece útil a providência proposta,
que merece ser aceita.
Opinamos, assim, pela "aceitação
parcial" da emenda, quanto ao § 2º que
propõe, o qual passará, uma vez aprovado,
a constituir parágrafo único: "rejeitado" no
que se refere à redução do número de
Procuradores e à forma de provimento.
Autor: Deputado Celso Passos.
Nº 67
PARECER
O que a emenda pretende justo,
talvez conveniente, mas, "data venia",
inexeqüível. Estando o Ministério Público
Federal estruturado em carreira, o
provimento dos cargos de Procurador da
República, salvo recusa de promoção, terse-á que fazer para o grau inicial, que
passa a ser o de Procurador de 3ª
Categoria.
É impossível, assim, "data venia", o
que pretende o ilustre autor da emenda,
ou seja, o provimento dos cargos de
Procurador da República de 1ª Categoria,
que representa o último grau da carreira,
por Assistentes Jurídicos que estejam
servindo na Procuradoria da República.
Estão êles lembrados, porém, para o
exercício de cargos de Procurador da
República de 3ª Categoria através de
requisição do Procurador-Geral da
República (Emenda do Relator).
Opinamos, pelo exposto, no sentido
de rejeição da emenda.
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Nº 54

AO PROJETO DE LEI Nº 5-66 (CN)
Autor: Senador Antônio Carlos.
Parecer: Visa a emenda, em
substância,
a
determinar
que
o
provimento das subprocuradorias-gerais
da República seja feito por indicação do
Procurador-Geral.
Ora, criadas como cargos em
comissão, cabe ao Presidente da República,
provê-los, na forma da Constituição, sendo
inadmissível, pela natureza do cargo, a
limitação daquela atribuição através da
exigência de indicação do Procurador-Geral
da
República.
As
limitações
à
competência do Presidente da República
para prover os cargos públicos só a
Constituição as pode estabelecer.
No que se refere à manutenção das
atuais
Primeira
e
Segunda
Subprocuradorias-Gerais da República,
com as atribuições e a lotação constantes
da legislação em vigor, existe outra
emenda, com o mesmo objetivo, que a de
nº 68, de autoria do Deputado La Roque
de Almeida. Serão, por isso, nessa parte,
apreciadas em conjunto, neste parecer.
Parece razoável que se resguardem a
sede dessas duas Subprocuradorias-Gerais
e as atribuições que os seus titulares vêm
efetivamente desempenhando.
Opinamos, assim, "pela rejeição da
primeira parte desta emenda" (número
54) e "aceitação da segunda parte e da
Emenda nº 68", com a seguinte:
SUBEMENDA
"Art. 86. São criados, no Ministério
Público Federal junto à Justiça comum,
três
cargos,
em
comissão,
de
Subprocurador-Geral da República.
§ 1º Os cargos a que se refere êste
artigo terão a designação de terceiro,
quarto e quinto Subprocurador-Geral da
República, e seus ocupantes funcionarão
mediante designação do ProcuradorGeral da República.
§ 2º Os atuais ocupantes da primeira
e segunda Subprocuradorias-Gerais da
República continuarão com a mesma
sede e com as atribuições previstas,
quanto ao primeiro, nos arts. 33 e 34 da
Lei nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951, e,
quanto ao segundo, no art. 90, inciso I, da
Lei nº 3.754, de 14 de abril de 1964.
Nº 57
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: A emenda tem em vista
assegurar aos serventuários das Varas
Federais da Fazenda Pública do antigo
Distrito Federal, a mesma possibilidade
de aproveitamento que o artigo confere
aos serventuários dos Cartórios das
Varas da Fazenda Pública do atual
Distrito Federal, criados pelo art. 47 da
Lei nº 3.754, de 13-4-60.
Uma vez que se trata da simples
faculdade de aproveitamento não haveria
inconveniente da aprovação da emenda.
Ocorre, porém, que tanto ela, como o
próprio art. 90, ficaram superados pela
aceitação da Emenda número 30.
Opinamos,
assim,
"pela
sua
rejeição", com a seguinte:
SUBEMENDA
"Suprima-se o art. 90, remunerandose os que lhe são posteriores."
Nº 62
Autor: Dnar Mendes.
Autor: Deputado Dnar Mendes.
Parecer: Regula a emenda o
pagamento das custas pelos atos já
praticados
nos
processos,
cuja
competência passará a ser privativa da
Justiça Federal, dizendo que serão da
responsabilidade dos autores.
A idéia merece acolhida, no sentido
de resguardar os justos interêsses e,
mesmo, os direitos, dos serventuários

da justiça que vinham funcionando nos
processos que passam agora, para a
competência da Justiça Federal.
Mesmo na ausência de dispositivo,
terão êles direito a receber as custas
pelos atos já praticados. Convém,
entretanto, dispor expressamente a
respeito.
Aceito, assim, a idéia contida na
emenda, através da seguinte:
SUBEMENDA
Art. – Os processos que passaram
para a competência da Justiça Federal
sòmente lhe serão remetidos, após o
pagamento das custas dos atos até então
praticados, e por quem forem elas
devidas, ou por qualquer interessado.
Nº 23
Autor: Senador Josaphat Marinho.
emenda visa a introduzir no art. 62
Parecer: O parágrafo 1º, que a do
Projeto, tem por finalidade instituir normas
para o elaboração das Súmulas que o
Tribunal Federal de Recursos deverá
elaborar, referentes a seus julgados, para
orientação da Justiça Federal de primeira
instância.
A matéria seria, a rigor, de ordem
regimental, mas nada impede que mereça
tratamento legislativo.
O relator propõe, porém, a seguinte
subemenda:
"Diga-se,
depois
da
palavra
jurisprudência: "aprovados por 3/4 (três
quartos) de votos, no mínimo, dos
Ministros componentes do Tribunal".
Dessa forma, o art. 62 ficará assim
redigido:
"Art.62 – O Tribunal Federal de
Recursos organizará, para orientação da
Justiça Federal de primeira , instância, e
dos interessados, Súmulas de sua
jurisprudência, aprovadas pelo voto de
3/4,
no
mínimo,
dos
Ministros
componentes do Tribunal, fazendo as
publicações, regularmente, no Diário da
Justiça da União e nos Boletins da Justiça
Federal das Seções".
Já o parágrafo 2º, não parece deva
ser matéria legislativa, na sua primeira
parte, porque não cabe à lei atribuir valor
à Súmula, que é meramente orientadora.
Na segunda, ou seja, a revisão das
Súmulas, como a própria emenda
reconhece, é matéria de Regimento, não
sendo, assim, necessário que a lei sôbre
ela disponha:
Opinamos, portanto:
a) pela aceitação da emenda no que
se refere ao seu parágrafo 1º, através da
subemenda supra;
b) pela rejeição, quanto ao parágrafo
2º proposto.

do detido, mesmo dentro daquele prazo.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 56
Autor: Senador Vicente Bezerra
Neto.
Parecer: A emenda, data vênia, é
impertinente. O projeto cuida da
organização da Justiça Federal Comum
de Primeira Instância, enquanto que a
emenda procura regular a situação dos
atuais Substitutos de Procuradores da
Justiça do Trabalho. A criação de cargos
de Procuradores da República, no
presente projeto, como já ficou dito, se
justifica apenas pela própria organização
da Justiça Federal, perante a qual
aquêles devem servir.
A oportunidade da apreciação da
matéria objeto da emenda será na
tramitação do Projeto de Lei Orgânica do
Ministério Público Federal, cujo anteprojeto
já foi entregue pela douta Comissão
encarregada de sua elaboração ao Senhor
Presidente da República.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 60

"Diga-se,
depois
da
palavra
"jurisprudência": –
– "aprovadas por 3/4 (três quartos)
de votos, no mínimo, dos Ministros
componentes do Tribunal".

Autor: Deputado Tabosa de Almeida.
Parecer: O que pretende a emenda,
apresentada, sem dúvida, com uma
finalidade humana, como diz o seu auto,
é, no entanto, impossível de ser acolhida,
pelo menos na forma por que está
redigido o artigo que se propõe
acrescentar. Há impossibilidade de ordem
legal e absoluta.
Em primeiro lugar, assegura o direito
de opção "entre o sistema atual e o
adotado pela presente lei" aos "titulares
de ofício de Justiça dos Estados que ora
exercem suas funções nas escrivanias da
Fazenda Nacional". Para que pudessem
fazer a opção, mister seria que primeiro
fôssem aproveitados nos cargos criados
por esta lei. Ora, o projeto, porém, não
lhes
assegura
o
direito
ao
aproveitamento. Pela emenda nº 30, o
aproveitamento de servidores públicos
será facultativo. Mas, mesmo que se
admitisse seu aproveitamento, não
poderiam fazer a opção a que a emenda
se refere, pela simples razão de que as
custas, pelo projeto, serão pagas em sêlo.
Como seria possível, pois, abrir-se
exceção para determinados servidores,
permitindo-se-lhe que continuassem a
receber custas? E' impossível a
pretendida opção.
Com o mesmo objetivo desta emenda
foi apresentada outra, a de nº 48, de
autoria do Deputado Tabosa de Almeida,
que, nessa parte, foi examinada em
comum com a presente. concluindo o
parecer pela apresentação de uma
subemenda que colima o objetivo que
ambos os autores tiveram em vista.
Opinamos assim, pelas razões constantes
do parecer dado à emenda nº 48, pela
aceitação
de
ambas,
através
da
subemenda constante do referido parecer.

Nº 25

EMENDAS DO RELATOR

Autor: Deputado Chagas Rodrigues.
Parecer: A emenda reduz o prazo
da incomunicabilidade de 8 para 3
dias.
A emenda, se aprovada, tiraria o
sentido do preceito, pois o Código de
Processo Penal, no artigo a que se dá
nova redação, já fixa aquêle prazo em 3
dias. O projeto visa a permitir que a
incomunicabilidade se prolongue até 8
dias.
Realmente, a experiência tem
demonstrado a insuficiência do prazo
fixado no Código Penal (art. 21). a Daí o
aumento previsto no Projeto que, no
entanto,
expressamente
manda
respeitar o disposto no Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil (Artigo
89, Inciso III), que assegura a
comunicabilidade com o advogado

EMENDA Nº 1

SUBEMENDA

Dê-se à denominação da Seção I do
Capítulo III a seguinte redação: "Da
Competência e da Jurisdição".
EMENDA Nº 2
Dê-se ao "caput" do art. 10 a
seguinte redação:
"Art. Estão sujeitas à competência da
Justiça Federal".

Maio de 1966

1205

EMENDA Nº 12
Acrescente-se ao art. 10, mais um
inciso, com o número que lhe couber,
com a seguinte redação:
"– a execução das sentenças
estrangeiras homologadas pelo Supremo
Tribunal Federal e das cartas rogatórias,
depois de concedido o exequatur pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal".
EMENDA Nº 5
Crie-se a Seção II do Capítulo III,
compreendendo os arts. 13, 14 e 15, com
a denominação: "Das Atribuições".
EMENDA Nº 6
Dê-se ao "caput" do artigo 13 a
seguinte redação:
"Art. 13. Incumbe aos Juízes Federais:"
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE
A COMISSÃO CONTRÁRIAS
Nº 30
PARECER
A emenda deve ser apreciada, em
partes. Na primeira, quando propõe nova
redação ao art. 73, merece ser acolhida,
com pequena subemenda, pois que
melhor ajusta o preceito ao que dispõe o
art. 20 do Ato Institucional nº 2. A
subemenda visa a corrigir evidente lapso,
constante da omissão no que se refere
aos Juízes Federais.
Na segunda parte, merece também
aceitação a idéia contida na emenda,
exigindo, no entanto, uma subemenda,
que melhor atenda aos objetivos visados.
Quer a emenda facultar ao Presidente
da Republica o primeiro provimento dos
cargos de auxiliares da Justiça Federal
através do aproveitamento de servidores
efetivos da União e de suas autarquias.
Parece, sem dúvida conveniente, tal
forma de provimento em face da urgência
na instalação e funcionamento da Justiça
Federal. Não convém, no entanto, ser
estabelecida em forma compulsória.
Sem restringir a competência do
Presidente da República para o primento
provimento dos cargos de servidor da
Justiça Federal, a emenda faculta que
êste se faça pelo aproveitamento de
servidores efetivos da União e de suas
autarquias.
Assim, os cargos não providos por
aproveitamento na falta de regra especial,
passam a reger-se pelas normas da parte
permanente da Lei, ou seja, provimento
por concurso.
Propomos, porém, as seguintes
subemendas para o art. 73 e para seu
parágrafo único.
1ª Subemenda
Acrescente-se ao caput do artigo,
depois da palavra "nomeações" a
expressão "de Juízes Federais e...", de
modo que assim fique redigido o artigo:
A terceira alteração corrige a
remissão feita no Projeto ao art. 104, I, b,
da Constituição Federal, que deve ser,
realmente, ao Art. 101, I, a Conveniente,
também, a remissão que a emenda faz à
Emenda Constitucional nº 16, que corrigiu
o Ato Institucional.
Opinamos, assim: – primeira parte: –
prejudicada; segunda: pela rejeição;
terceira: pela aceitação.
Autor: Deputado Oliveira Brito.
Nº 2
Autor: Deputado Floriano Paixão.

EMENDA Nº 4

PARECER

Acrescente-se ao art. 10 mais um
inciso, que será o X, com a seguinte
redação:
"os crimes comuns, conexos com os
referidos nos incisos V, VI e VII";

A emenda nº 2, propondo nova
redação para o inciso I do art. 10 do
Projeto, quer excluir da competência da
Justiça Federal as causas de "legislação
trabalhista" em que a União fôr interessada.
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Ocorre que o inciso I do art. 10 do
Projeto nada mais fêz do que reproduzir,
"ipsis litteris", o que dispõe o art. 6º do Ato
Institucional.
Ora, se o Ato Institucional sòmente
excluiu da competência da Justiça Federal
quando a União fôr interessada, as causas
de falência e de acidente de trabalho, é
inconstitucional a exclusão que pretende o
ilustre autor da emenda, através de lei
ordinária, das ações da legislação trabalhista.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 4
Autor: Senador Govê Vieira.
PARECER
O projeto limita-se a reproduzir, sem
alteração de uma vírgula, o disposto no Ato
Institucional nº 2, quando enumera a
competência dos juízes federais. Não podendo
o texto ser alterado por lei ordinária, é de boa
técnica legislativa não se lhe alterar a redação.
Se o pretendido acréscimo já se deve ter
por incluído no texto, é ele desnecessário.
Se realmente inova, acrescentando ou
suprimindo, é inconstitucional, pois, no caso, a
disposição constitucional é exaustiva. A
emenda ressalvando a competência do
Tribunal Marítimo Administrativo não pode, por
isso, ser acolhida.
Opinamos, assim, pela sua rejeição.
Nº 8
Autor: Deputado Oliveira Britto.
Parecer: A emenda dá nova redação ao
Inciso V, do art. 21, do Projeto.
Não parece mais feliz a redação
proposta do que a constante do projeto.
Dizendo êste: "Cargo para o qual se exige
diploma de bacharel. em Direito", englobou,
numa forma geral, todas as situações que a
emenda especifica.
A técnica legislativa aconselha a
manutenção da redação do projeto. Por
outro lado, a explicitação de que o
exercício da advogada deve ser "efetivo
e continuado", parece inconveniente,
sobretudo pela dificuldade de prova da
continuidade.
crição em concurso, onde serão apreTratando-se de requisito para inscrição
em concurso, onde serão apreciados o
merecimento e as aptidões do candidato, não
há razões para dificultar a inscrição.
Opinamos; assim, pela rejeição da
emenda.
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Nº 14
Autor: Deputado Oliveira Britto.
Parecer: Pretende a emenda, diminuir
para 35 anos o limite máximo para ingresso
nos cargos dos serviços auxiliares da justiça
federal, que o projeto fixa em 45.
Não parece conveniente, data-vênia,
redução tão acentuada, restringindo-se a
possibilidade de acesso aos serviços
auxiliares da Justiça, apenas aos brasileiros
com menos de 35 anos de idade.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 18
Autor: Deputado Antônio Feliciano.
Parecer: A emenda procura substituir
a expressão "mediante ordem judicial
especifica",
pela
seguinte:
"mediante
mandado regular".
Não
parece
conveniente
a
substituição. Sem dúvida, faz-se necessário
armar a Justiça de podêres para obter a
exibição de livros e documentos bancários
que se fizerem mister para o cumprimento
de mandados de penhora, seqüestro,
arresto, e apreensões de bens ou dinheiro
em favor da União, e suas autarquias. Para
tal fim, é preciso dar ao oficial de justiça
podêres para efetivamente realizar a
diligência. No entanto, um poder genérico,
nesse sentido, poderia permitir abusos. O
projeto procura conciliar os dois interêsses,
investindo o oficial de justiça daqueles
podêres, desde que haja "ordem judicial
especifica". Passa-se, assim, aquêle poder
para o magistrado. Sempre que êste
entender necessária a exibição de livros e
documentos fará constar do mandado essa
circunstância, o que se quer dizer com a
expressão "ordem judicial específica". Não
se desarma a Justiça, mas se coibem
possíveis abusos.
O outro acréscimo pretendido – "e outros
lugares" dá ao dispositivo uma extensão
perigosa, da qual seria inconveniente armar
sempre o oficial de justiça. O juiz, ainda aqui,
pode determinar especificamente a diligência,
sempre que julgar conveniente.
Opinamos, assim, pela rejeição.
Nº 19

Autor: Senador Edmundo Levi.
Parecer: Visa a emenda a permitir
que a posse do Juiz Federal substituto
possa ser feita perante Juiz Federal
de Seção mediante denegação de
competência a este, pára receber o
compromisso.
Permitindo o Projeto a posse por
procuração, não parece necessária, ou
vantajosa, a delegação de competência, que
exigiria, certamente, dispêndio de tempo
superior ao necessário para aquela forma de
prestação de compromisso.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.

Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: Parece desnecessário o
parágrafo que a emenda quer acrescentar ao
Art. 43. Não é preciso que a lei diga que a
recusa à exibição de livros e documentos
constitui o crime de desobediência à ordem
legal.
O art. 330 do Código Penal já
prevê a hipótese. A prisão em flagrante,
por sua vez, já está regulada em lei.
Por fim, quanto à execução do
mandado em caso de recusa, cabe ao
juiz determinar que se cumpra, inclusive
recorrendo ao uso da fôrça. De qualquer
forma, não poderá ser aceita a emenda
com a redação que lhe deu seu ilustre
autor, pois não tem pertinência a
remissão que faz ao Art. 70 do projeto,
que cuida de matéria diversa.
Opinamos, assim, pela refeição da
emenda.

Nº 12

Nº 20

Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: A emenda visa a permitir que
os juízes possam residir "em localidade
vizinha à sede do Juízo, se não houver
inconveniente para o serviço, a critério do
Corregedor.
Não parece conveniente admitir
tal possibilidade. A residência do juiz,
em localidade diversa da ela que tem
sede o juízo, é sempre inconveniente.
Ademais, a permissão, mesmo ficando a
critério do Corregedor, por extensão do
preceito.
poderia favorecer a prática abusiva
Opinamos pela rejeição da emenda.

Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer:
A
emenda
visa
a
estabelecer os vencimentos dos Juízes
Federais e Juizes Federais Substitutos,
em forma percentual, relativamente aos
dos Ministros do Tribunal Federal de
Recursos.
Ora, a Lei nº 4.863, de 29 de
novembro de 1965, no seu art. 9º,
condena, de maneira expressa, a fixação
de vencimentos em forma percentual.
O projeto aceitou os percentuais
sugeridos pela emenda, fixado, porém,
os vencimentos em quantias certas.

Nº 10

Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº21
Autor: Deputado Jorge Said Cury.
Parecer: O projeto regula, apenas, a
organização da Justiça Federal comum de
primeira instância.
Portanto, só os juizes que a integram
ela, se refere. Parece impertinente, as assim,
a alteração, nesta Lei, dos vencimentos "dos
Juízes da Capital Federal, Territórios e
Auditores do Trabalho", através de extensão
aos mesmos do preceito do art. 47.
Ademais, importando a emenda em
aumento de despesa, viola preceito de ordem
constitucional (Ato Institucional nº 2, art. 4º,
parágrafo único).
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 22
PARECER
Não parece defensável a nova redação
proposta, que se limita a tratar de gratificação
por tempo de serviço, enquanto a do projeto
não só a ela se refere, fixando-lhe o valor,
como também, ao salário de família, nas
mesmas condições estabelecidas para os
servidores públicos.
O Ato Institucional nº 2, por outro lado,
estabeleceu o principio da paridade de
vencimentos entre os três Podêres. Lei
posterior, portanto,
não deverá criar
situações
que
venham
agravar
as
desigualdades já existentes, dificultando a
aplicação do disposto no Ato Institucional.
Além disso, a emenda importaria em
aumento de despesa; encontrando, pois,
óbice constitucional no parágrafo único do
art. 4º do Ato Institucional nº 2.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 24
PARECER
Desnecessário, data-vênia, o créscimo
pretendido: "salvo a militar". O projeto trata
da Justiça Federal comum de primeira
instância, e, logicamente, das causas e
processos sujeitos à sua jurisdição:
Ao dizer o art. 64 que "a polícia judiciária
federal será exercida pelas autoridades
policiais do Departamento Federal de
Segurança Pública, sòmente pode estar se
referindo às infrações sujeitas à jurisdição da
justiça federal comum. Os inquéritos policiais
militares dizem respeito à área da competência
da Justiça Militar e são por esta regulados.
Conseqüentemente, desnecessária é a
ressalva pretendida na emenda. A investigação
dos crimes sujeitos à jurisdição da justiça minar
continuará a ser feita através de inquérito
policial militar.
NS. 26 E 27
Autores: Deputado Costa Cavalcanti e
Senador Manoel Vilaça.
Parecer: As emendas, que são
rigorosamente iguais, têm como objetivo:
primeiro, atribuir ao Tribunal Federal de
Recursos competência originaria para
processar e julgar o Diretor de Departamento
Federal de Segurança Pública, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade; segundo:
atribuir,
ainda,
ao
mesmo
Tribunal,
competência para conhecer e decidir os
credidos de "habeas corpus" e de mandado
de segurança contra atos da mesma
autoridade. Ora, a competência originária do
Tribunal Federal de Recursos, para
processar e
julgar, estabelecida na
Constituição Federal, e exaustiva. Não pode,
portanto, ser acrescida por lei ordenaria.
"Data venia", afiguram-se, assim,
inconstitucionais as emendas na sua primeira
parte.
Inconstitucional se afigura, ainda,
a segunda parte da emenda, pelos
motivos, quando pretende acrescer a
competência constitucional do Tribu-
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nal Federal de Recursos, o conhecimento
e decisão dos mandados de segurança
e os "habeas corpus", quando a
autoridade acatara fôr o Diretor do
Departamento Federal de Segurança
Pública.
A Constituição Federal trata da
matéria, em seu Art. 104, inciso I, alíneas
"a" e "b." Mas, além de inconstitucional, é
inconveniente a emenda, notadamente no
que se refere aos "habeas corpus." Exigir
que o "habeas corpus" contra ato do Diretor
do Departamento Federal de Segurança
Pública seja impetrado perante o Tribunal
Federal de Recursos, e é frustrar, é anular,
na prática, a garantia constitucional.
Quantos são os que, no interior do Brasil,
terão condições para impetrar um "habeas
corpus" perante o Tribunal Federal de
Recursos, em Brasília? Por outro lado, com
a criação da Justiça Federal de primeira
instância,
não
subsiste
qualquer
desconfiança ou receio no julgamento dos
"habeas corpus."
Alega-se, na justificativa da emenda,
que o Código de Organização Judiciária
do antigo Distrito Federal, como a do
atual, confere ao Tribunal de Justiça a
competência para processar e julgar o
Chefe de Policia nos crimes comuns e nos
de responsabilidade, e nos "habeas
corpus" e nos mandados de segurança,
quando aquela autoridade era ou fôr
coatora. Não feriu, porém, o princípio
constitucional da competência originária
do Tribunal Federal de Recursos.
Poder-se-ia alegar que o art. 70
do Projeto acresce a competência
originária
do
Tribunal
Federal
de
Recursos, quando lhe atribui a de julgar
os mandados de segurança das atos e
decisões do Conselho da Justiça Federal.
Não ocorre aqui, porém, a eiva de
inconstitucionalidade, pois a competência
para organizar Justiça Federal foi dada
pelo Ato Institucional que se sobrepõe,
na hierarquia das leis, á própria
Constituição.
Na competência para criar e
organizar a justiça federal se situa a
criação do Conselho da Justiça Federal
Integrado exclusivamente por Ministro
do Tribunal Federal de Recursos, só a
êste poderia caber o julgamento dos
mandados de segurança contra atos
daquéle órgão, implícita que está na
Constituição Federal, já que esta
expressamente confere àquele Tribunal,
competência para apreciar os mandados
de segurança; contra atos de seu
Presidente, das Câmaras ao Tribunal e
dos próprios juizes federais.
Opinamos, assim, "pela rejeição da
emenda."
Nº 32
Autor: Deputado Chagas Rodrigues.
Parecer: O art. 73 não se refere,
apenas, aos servidores da Justiça Federal,
mas, também, aos Juizes Federais e Juizes
Federais Substitutos. Ora, com a pretendida
substituição da expressão "em caráter
efetivo" pela "em caráter interino", como
quer a emenda, ter-se-ia a nomeação de
juizes. interinamente, o que é inadmissível.
Não pode, assim, ser acolhida a emenda.
Opinamos, por isso, pela sua rejeição.
Nº 34
Parecer: A emenda é inconstitucional
quando exige o concurso público de provas e
títulos para o primeiro provimento dos cargos
de juiz federal e juiz federal substituto, em
face do preceito contido no Art. 20 do Ato
Institucional nº 2, que estatui a livre
nomeação pelo Presidente da República,
exigindo apenas que recaia em brasileiro de
"notório saber e reputação ilibada".
No que se refere ao provimento
dos cargos de servidores a Justiça
Federal, deve a emenda ser considerada
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prejudicada pela aceitação da de número
30, que adota outra forma para o primeiro
provimento daquêles cargos
Opinamos, assim, pela sua rejeição.
Nº 5
Parecer: A emenda visa a alcançar
dois objetivos: a) subordinar o primeiro
provimento dos cargos de Juiz Federal e
de Juiz Federal Substituto à indicação,
em lista quintupla, do Supremo Tribunal
Federal; b) excluir o primeiro provimento
dos cargos de servidor da Justiça
Federal, do critério da livre nomeado pelo
Presidente da República.
A primeira parte da emenda fere
preceito do Ato Institucional nº 2, quando
expressamente dispõe em seu Art. 20: "O
provimento inicial dos cargos da justiça
federal, formar-se-á pelo Presidente da
República dentre brasileiros de saber
jurídico e reputação ilibada". Como se vê:
o Ato Institucional não permite a
intervenção de outro órgão ou poder, para
o primeiro provimento dos cargos de Juiz
Federal e de Juiz Federal substituto. A
emenda importa em introduzir limitação à
livre competência do Presidente da
República, para o primeiro provimento
daqueles cargos, o que é inadmissível,
em face do citado preceito do Ato
Institucional. As
únicas limitações,
possíveis já constam do citado Art. 20 do
Ato Institucional nº 2: a) ser brasileiro; b)
possuir saber jurídico; c) ter reputação
ilibada". Qualquer outra limitação, como a
pretendida pela emenda, fere o preceito
do Ato Institucional.
A segunda parte da emenda deve
ser apreciada apenas o critério, da
conveniência, e não da legalidade do que
dispõe o projeto. sôbre o provimento dos
cargos de servidor da justiça federal. O
citado Art. 20 do Ato Institucional fala no
provimento inicial dos cargos da justiça
federal".
Ora, os cargos de servidor da justiça
federal são cargos.
Nº 37
Autor: Senador Wilson Gonçalves.
Parecer: Quer a emenda assegurar
aos servidores da Justiça do antigo
Distrito Federal, que passaram a integrar
os serviços judiciários do Estado da
Guanabara,
preferência
para
o
provimento dos cargos de servidor da
Justiça Federal.
E' inconveniente assegurar-se tal
preferência com o caráter de direito ao
aproveitamento dêsses servidores.
A emenda nº 30, já aceita, prevê a
faculdade de aproveitamento. Assim, os
bons funcionários que se encontrarem
entre aquêles, poderão vir a integrar os
quadros de servidores da Justiça Federal.
Esse aproveitamento, no entanto, com
relação aos servidores a que se refere a
emenda, é práticamente impossível, pois
que vivem eles, hoje, sob o regime de
custas, e ao teriam interêsse no seu
aproveitamento se pudessem continuar a
recebê-las, o que é inaceitável. Primeiro,
porque as custas serão, agora, pagas em
sêlo, e, segundo, porque criaria uma
desigualdade flagrante em relação aos
novos servidores.
A situação dos servidores, a que se
refere a emenda, já está resguardada,
pelo que dispõe o Art. 83 do Projeto.
Opinamos, assim pela rejeição da
emenda.
Nº 39
Parecer: A emenda em sua primeira
parte, ou seja, no parágrafo 1º que
propõe, especifica que as primeiras
nomeações de Juizes Federais e Juizes
Federais substitutos "serão feitas dentre
brasileiros de saber jurídico e reputação
ilibada".
O objetivo da emenda já foi
atendido, nesta parte, pela aceitação
da emenda nº 30, que, na redação pro-

posta para o art. 73 especifica os
requisitos do "saber jurídico" e de
"reputação ilibada".
Na sua segunda parte, a emenda
impõe limitações ao poder de nomear
atribuído ao Presidente da República, ao
pretender impedir que a nomeação de
Juiz Federal ou de Juiz Federal substituto
recaia em membros de Comissões ou
órgãos dirigentes de partidos políticos ou
entidades equivalentes, ou em membros
ou suplentes dos corpos legislativos.
Data vênia, é manifestamente
inconstitucional
a
emenda,
nesse
particular. As únicas limitações a que está
sujeito o Presidente da Republica são
exclusivamente as já referidas pelo nobre
autor da emenda, na primeira parte de
sua emenda: ser brasileiro, ter saber
jurídico e possuir reputação ilibada.
Qualquer outro que se queira criar, por lei
ordinária, é inconstitucional.
Opinamos, assim: a) prejudicada a
1º parte da emenda: b) rejeição da
segunda parte.
Nº 40
Autor: Deputado Adahury Fernandes.
Parecer: A emenda quer tornar
obrigatório o aproveitamento dos
serventuários dos Cartórios das Varas
da Fazenda Pública do Distrito
Federal, nos cargos dos serviços
auxiliares da Justiça Federal criados
por esta lei.
Contraria o disposto no art. 90
do Projeto, que prevê, como mais
conveniente, o aproveitamento facultativo
daqueles serventuários.
Opinamos, por isso, pela rejeição da
emenda.
Nº 42
Parecer: Não procede, data vênia,
a supressão proposta da expressão
"estaduais", pois o dispositivo do
projeto se limitou a transcrever ipsis
litteris o que dispõe o art. 1º do Ato
Complementar nº 2.
Nos pareceres às emendas ns. 43
e 44 é examinada a inconveniência,
em face dos princípios da técnica
legislativa, da alteração – por acréscimo
ou supressão – dos textos de natureza
constitucional que a lei ordinária
entende conveniente transcrever. A êles
fazemos, aqui, a necessária remissão.
Além disso, a expressão "estaduais"
não pode levar às conseqüências a
que alude o ilustre autor da emenda, em
sua justificação, pois, dizendo o art. 1º do
Ato Complementar que "continuarão a
funcionar...", sòmente pode se referir aos
feitos que hoje são da competência
dos juizes estaduais. Não poderia, assim,
se referir o artigo a processos que
atualmente correm perante as Juntas de
Conciliação e Julgamento.
Pelas razões expostas, opinamos
pela rejeição da emenda.
Nº 43
Autor: Deputado Celestino Filho.
Parecer: A emenda procura explicar
que a competência residual reconhecida
aos juízes estaduais, mesmo depois
da posse do juiz federal nos processos
cuja instrução houver sido iniciada em
audiência, se refere, tanto aos processos
que corriam pelas Varas Especiais dos
Feitos da Fazenda Federal, quanto aos
que tramitavam nas "Varas da Justiça
Comum em processo de qualquer
natureza".
Sem necessidade de apreciar o
mérito da explicitação, não parece, data
vênia, deva ser aceita por uma questão de
técnica legislativa. Sempre que a lei
ordinária reproduz preceito de natureza
constitucional, como é o caso do parágrafo
1º, do Art. 78 do Projeto, que reproduz o
Ato Complementar nº 2, não se lhe deve
fazer qualquer alteração, por acréscimo
ou supressão. Se o que se pretende

Maio de 1966

acrescentar não está compreendido nos
texto que se reproduz, é inconstitucional;
se já está, e redundante, e, portanto,
desnecessário e mesmo inconveniente.
Ao invés de facilitar a interpretação do
dispositivo legal, a alteração sòmente a
dificulta.
No parecer dado à emenda nº 44,
que têm idêntica finalidade, ficou
demonstrada também ser desnecessária
a explicitação pretendida.
Pelos motivos opostos, opinamos
pela rejeição da emenda.
Nº 44
Autor: Deputado Oliveira Britto.
Parecer: O parágrafo que a emenda
visa a alterar é mera reprodução ipsis
litteris, do que dispõe o parágrafo 1º do
art. 1º do Ato Complementar nº 2. Não
é aconselhável, portanto, qualquer
alteração de redação, pelas razões já
expostas no parecer oferecido à emenda
nº 43.
Ademais, dizendo o art. 1º do Ato
Complementar nº 2 que, enquanto não
forem nomeados e empossados os Juízes
Federais, "continuarão a funcionar nos
feitos dá competência de Justiça Federal
os Juízes Estaduais aos quais a
legislação
anterior
atribuía
essa
jurisdição", e, especificando o parágrafo
1º que "essa competência residual não
cessará depois da posse do titula, federal,
nos processos cuja audiência houver sido
iniciada em audiência", data venia, nada
há esclarecer. A explicitação pretendida,
na emenda, com o acréscimo das
seguintes expressões: "quer perante as
Varas Especiais dos Feitos da Fazenda
Federal, quer perante as Varas da Justiça
Comum afigura-se, assim, desnecessária.
Sempre que numa lei, ao se
reproduzir texto de outra, introduz-se-lhe
modificações com o propósito de
esclarecê-la, dificulta-se a interpretação
pois, ao invés de um, dos sãos os textos
a serem interpretados. Mesmo porque,
desacreditada está a velha parêmia:
"inclaris cossat interpretatis".
Opinamos, pelas razões expostas,
pela rejeição da emenda.
Nº 45
Autor: Deputado Onar Mendes
Ferreira.
Parecer – A emenda tem por
finalidade assegurar aos atuais servidores
da Justiça dos Estados as custas pelos
atos, por êles já praticados, nos
processos relativos aos executivos fiscal
que o artigo 81 manda arquivar.
Em primeiro lugar, a emenda não diz
quem deverá pagar as custas dos
processos que a lei manda arquivar.
Quem, portanto, deverá paga-las? O
contribuinte que está sendo executado?
Mas êste muito justamente poderá alegar
que não as deve pagar, pois se o
processo prosseguisse, poderia vir a ser
vitorioso, com o reconhecimento da
improcedência da ação. A União? Esta
tem a seu favor idêntica alegação, em
sentido oposto, ou seja, de que a ação
seria julgada procedente, condenado,
assim, o executado ao pagamento das
custas.
Em conclusão: se a lei manda
arquivar, o arquivamento far-se-á sem
pagamento das custas. Realmente, sujeitar
o arquivamento ao pagamento das
custas é tornar inoperante o dispositivo que
o Projeto visa a introduzir, com a finalidade
de aliviar os Cartórios e a Justiça da
tramitação de executivos de valor
insignificante.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 47
Autor: Deputado Dnar Mendes.
Parecer: A emenda, data venia,
não pode ser aceita. Em primeiro lugar,
se restringe aos "titulares das escri-
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vanias de primeira, terceira e quarta
Varas da Fazenda Pública do Estado da
Guanabara, bem como o respectivo
Contador", quando há outros servidores,
como o Distribuidor, nas mesmas
condições, o que seria injusto. Não é
êsse, porém, o aspecto principal, pois
permitiria correção. É que a emenda visa
a assegurar, àqueles servidores que
viessem a ser aproveitados pela União
nos cargos de Chefe de Secretaria, o
recebimento, além da remuneração a que
fazem jus, se nêles fôssem apresentados,
da "média aritmética das percentagens
auferidas (na emenda, por engano,
consta referida), no período de três anos,
na cobrança da dívida ativa, da União e
suas autarquias." Criar-se-ia, assim, a
favor daqueles serventuários, em relação
aos outros ocupantes dos cargos
idênticos uma situação de privilégio, que
além do mais poderia vir a ferir
flagrantemente o art. 13; de, Lei nº 4.863,
de 29 de novembro de 1965.
Nº 51
Levi.

Autor: Senador Edmundo Fernandes

Parecer: A emenda pretende tornar
obrigatório, para o primeiro provimento
dos cargos dos serviços auxiliares da
Justiça Federal, o aproveitamento dos
candidatos aprovados em concursos,
realizados pelos Estados, para funções
equivalentes.
Dispõe, ainda sôbre a natureza do
cargo de Chefe da Secretaria, e, por fim,
admite a nomeação interina, quando não
ocorra o aproveitamento.
Nada justifica o aproveitamento
compulsório de candidatos aprovados
em
concursos
realizados
pelos
Estados, além de acarretar delongas
intermináveis para o funcionamento da
Justiça Federal, pela necessidade de
informações sôbre a existência de
candidates e a posterior consulta sôbre
seu interêsse na nomeação, já que,
muitos deles, estarão desempenhando
outras funções.
Na segunda parte, o que quer o
ilustre autor da emenda já consta do
Projeto (art. 36, § 1º): a natureza do cargo
de Chefe de Secretaria.
A terceira parte da emenda é
mera decorrência da primeira, e,
conseqüentemente está prejudicada.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 53
Autor: Deputado Euclides Vieira
Pessoa.
Parecer: Data venia, não pode
ser aceita a emenda, pois subordina a
criação dos novos cargos de Procurador
da
República
à
preferência
no
provimento aos atuais Procuradores?
Autárquicos, mediante o critério que
específica.
Ora, não é possível subordinar
a criação de cargos que são necessários à
eficiência da Justiça Federal e da própria
defesa da União a que se adote
uma determinada forma de provimento.
Poderia o autor dispor, se a lei o permitisse,
sôbre o aproveitamento obrigatório dos
Procuradores. Autárquicos. Entretanto tal
não é permitido, em face do que dispõe o
art. 127 da Constituição Federal e a Lei
Orgânica do Ministério Público da União
(Lei nº 1.341 de 30-1-41, art. 3º.) O
provimento dos cargos de Procurador da
República, em caráter efetivo, sòmente
pode ser feito através de concurso.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 55
Autor: Deputado Celso Passos.
Parecer: Quer a emenda que os cargos
"em comissão", de Subprocuradores Gerais
da República, criados pela lei, sejam
providos por Procuradores da República.
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Não parece este o momento oportuno
para a apreciação da matéria versada pela
emenda, pois diz respeito á estruturação da
carreira do Ministério Público. Ora, já tendo
sido entregue ao Senhor Presidente da
República o ante-projeto do Código do
Ministério Público da União que, brevemente,
virá ao conhecimento desta Casa, parece
que, então, será a oportunidade de apreciar a
idéia que a emenda encerra.
Aqui, neste projeto, excepcionalmente,
tratou-se apenas da criação dos cargos, isso
porque, com o maior volume de serviço que a
criação da Justiça Federal acarretará para o
Ministério Público Federal, mister se fazia,
correlatamente, aumentar-lhe, desde logo, os
quadros.
Por essa razão, sem discutir o mérito da
emenda, opinamos pela sua rejeição.
Nº 58
Autor: Deputado Guilherme Machado.
Parecer: A emenda, aparentemente
conservando e apenas melhorando a
redação
do
projeto,
introduz
duas
modificações substanciais. A primeira,
quando diz que o aproveitamento será feito
"sem prejuízo dos direitos e demais
vantagens assegurados pela legislação em
vigor". A segunda, ao mandar excluir do
aproveitamento os serventuários "que já;
perceberem remuneração pelos cofres
públicos.
A primeira é inconveniente e perigosa.
Os serventuários que forem aproveitados,
passarão a ter os direitos e vantagens
previstas nesta lei. Não poderão, por
exemplo, continuar como direito à percepção
de custas, mesmo porque estas serão pagas
em sêlo. É evidente que o aproveitamento
não lhes tira os direitos que não forem
incompatíveis com as disposições desta lei.
Por isso, não se faz necessário qualquer
explicitação. A emenda nessa parte, data
venia, não merece, portanto, ser acolhida.
A segunda alteração parece, também,
não se justificar, pois representa uma
ressalva injustificável. Por que não permitir o
aproveitamento dos serventuários que
já percebem remuneração pelos cofres
públicos? Aproveitados por ventura estes,
restarão os outros, os que não percebem
remuneração dos cofres públicos, e,
conseqüentemente, não haverá solução de
continuidade no funcionamento dos Cartórios
da Fazenda Pública, como sustenta o autor
da emenda. Por que só o aproveitamento dos
já percebem remuneração pelos cofres
públicos acarretaria prejuízo aos serviços
judiciários do Distrito Federal?
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda, caso não venha ela a ser
consideraria prejudicada, pela aceitação da
emenda nº 30.
Nº 59
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: A emenda, procura alcançar,
com outra redação, o mesmo objetivo
pretendido pela Emenda nº 57, do mesmo
autor.
Vale, portanto, aqui, ó mesmo parecer,
pela rejeição, se não vierem, o; artigo e a
emenda, ser considerados prejudicados pela
aceitação da Emenda nº 30.
Nº 61
Autor: Deputado Nicolau Tuma.
Parecer: Quer a emenda Instituir
às vencimentos dos Juizes Federais
e Juizes Federais substitutos em forma
percentual, tendo por base os Vencimentos
dos Ministros do Tribunal Federal de
Recursos.
Vale, aqui, o parecer dado a
Emenda nº 20, que visava idêntico
propósito: a lei nº 4.863, de 29.11.65, ar-
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tido 13, condena a fixação de vencimentos
em forma percentual.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 63
Parecer: A matéria, objeto da emenda
não é pertinente a organização da Justiça
Federal. Diz respeito ao Ministério Público.
Não parece, outrossim, matéria passível as
regulamentação por via legislativa. Simples
portaria do Procurador-Geral da República
atenderá ao objetivos visados pela emenda.
A
fundamentação
da
emenda
teria
procedência se fôsse conservado o número
atual de Procuradores da República. O
projeto, porém, cria grande número de cargos
de Procurador, suficiente, com os atuais para
o bom atendimento das funções a se cargo.
Opinamos, assim pela rejeição da
emenda.
Nº 64
Ao Projeto de Lei nº 5, de 196.6 (C. N.)
Parecer – Tem em vista a emenda exigir
que o provimento dos cargos dos serviços
auxiliares da justiça federal, excluído de
Chefe de Secretaria, seja feita cem
servidores públicos que cortem. pelo menos,
três anos de exercido, sem penalidades, e
sejam portadores de diploma de ginásio.
Embora não o diga expressamente,
parece que o autor da emenda quer tal
exigência para o provimento normal dos
cargos a que se refere, e não apenas para o
primeiro provimento. Se essa é a sua
intenção, não pode ser aceita a emenda, pois
o concurso para provimento daqueles cargos
é público. Não podia ficar limitado a
servidores públicos que contem, pelo menos
três anos de serviço. Podia ser aceita a
exigência da conclusão do curso ginasial.
Uma vez porém que haverá concurso, não
parece necessária tal exigência, pois que
êste tem por fundamento. precisamente,
apurar a habilitação do que outro que seja
portador de certificado de conclusão de curso
ginasial, seria injustiça preteri-lo em favor do
último, por não dispor de título. Se a emenda
tem apenas objetivo transitório, ou seja, o
primeiro provimento, está prejudicada pela
aceitação da de número 30, que prevê o
aproveitamento de servidores da União e dos
Estados de sua categoria de servidores
estaduais.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 65
Parecer – É justo que se dê, em
igualdade
de
condições,
tratamento
preferencial aos ex-combatentes da FEB, no
provimento dos cargos públicos. Não pode
ser no entanto, na forma sugerida, uma vez
que será facultativo o aproveitamento de
servidores da União para o primeiro
provimento dos cargos dos serviços
auxiliares da Justiça Federal. Nessas
condições visado.
A subemenda apresentada á emenda
de nº 36, já assegura preferência aos excombatentes da FEB, quando em igualdade
de condições com outros, candidatos.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 69
Parecer – A ausência no projeto do
dispositivo que propõe a emenda não
prejudica o que visa o seu nobre autor.
Apenas o Projeto deixa a fixação
de Varas fora das Capitais ao critério do
Conselho da Justiça Federal, conforme
se vê do seu Artigo 6º, inciso XI. Êsse
dispositivo teve em vista, precipuamente
a situação de Santos, objeto da emenda.

Pela emenda. nessa cidade, ficaria localizada
apenas uma Vara. A ausência do dispositivo
proposto possibilitará a instalação de duas ou
mais Varas na Comarca de Santos. Portanto,
longe de beneficiar, pode a emenda ss
aprovada. dificultar um melhor atendimento
dos serviços da Justiça Federal naquela
cidade.
Tão-sòmente
por
essas
razões,
opinamos pela rejeição da emenda.
Nº 70
Parecer – Embora o artigo proposto na
emenda, institua mera faculdade de
aproveitamento, é, por isso mesmo,
desnecessário. Se o Poder Executivo pode
livremente nomear, nada impede que a
nomeação recaia nos servidores a que a
emenda se refere. A emenda teria fôrça, se o
aproveitamento fosse obrigatório. Mas,
mesmo assim a não ser que os servidores
em causa se submetessem a concurso
público, não poderiam ser nomeados em
caráter efetivo. Não se afigura lógico nessas
condições, submetê-los a concurso de títulos,
para um provimento interino, que pode ser
feito, independente dessa formalidade, a
critério do Poder Executivo, na sua faculdade
de aproveitamento de servidores públicos.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 71
Parecer
–
É,
data
venia,
desnecessário dispositivo que a emenda
visa ia introduzir no Projeto. Já figurava
preceito semelhante no Projeto da
Comissão, configurativo do crime de
desobediência, mas foi suprimido no
Projeto.
É
que,
com
a
mesma
conceituação, já está previsto no Código
Penal, art. 330, com idêntica pena
privativa de liberdade. A emenda apenas
acresce o valor da pena de multa. A
atualização do valor da multa, não
compensaria o inconveniente de criar-se
uma situação de desigualdade, entre os
que infringissem o art. 330 do Código
Penal e os jue violassem o artigo que a
emenda propõe. Quando se tratasse de
desobediência à ordem de Juiz ou
Tribunal, a infração séria do dispositivo
da presente lei. Quando se tratasse
de qualquer outra autoridade a violação
seria do art. 330 do Código Penal.
Ressalta,
assim,
a
inconveniência
da proposição contida na emenda.
Opinamos, portanto, pela sua rejeição.
Nº 72
Autor: Senador Vicente Bezerra Netto.
Parecer: Prejudicada pela aceitação da
Emenda nº 30, que institui a faculdade de
aproveitamento dos servidores públicos da
União e de certas categorias de servidores
dos Estados.
Não é recomendável – e tiveram
parecer contrário tôdas as emendas
nesse sentido – o aproveitamento
obrigatório de servidores públicos para
os cargos, ora criados, nos serviços
auxiliares da Justiça Federal.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 74
Autor: Deputado Chagas Rodrigues.
Parecer: A emenda Importa numa
restrição de direitos que a lei ordinária
não pode instituir. É uma verdadeira
interdição de direito, não amparada em
texto constitucional. "Os cargos públicos
são acessíveis a todos os brasileiros,
observados os requisitos que a lei
estabelecer" (Art. 184, da Constituição
Federal).
Não ter exercido atividades politicopartidárias nos últimos cinco anos,
não pode ser considerado requisito,
que a lei ordinária possa exigir. Seria,
ao
contrário,
uma
punição
pelo
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exercício de atividade lícita, tida pela
Constituição, e mais do elite isso, imposta
como dever.
Nunca se fêz tal exigência, nem mesmo
para o provimento do cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. De qualquer
forma, só a Constituição poderia estituir o
que pretende a emenda.
Opinamos, assim, pela sua rejeição.
Nº 75
Emenda: Inclua-se onde couber:
"Art. Terão direito à efetivação no cargo
que estiverem ocupando e mediante apostila
nos respectivos títulos de nomeação, os
Procuradores da República que reúnam as
seguintes condições:
a) cantem mais de cinco (5) anos efetivo
exercício no cargo;
b) tenham mais de quinze (15) anos de
serviço público;
c) tenham sido aprovados em concurso
público para cargo da carreira de Procurador
do Serviço Público;
d) tenham sua permanência no cargo
amparada por decisão judiciária."
Autor: Senador Sigefredo Pacheco.
Parecer:
É
inconstitucional
a
efetivação pretendida na emenda. Em
cargo de carreira, para o qual se exige o
concurso, só através da prestação dêste é
possível obter a efetivação. De qualquer
forma, a matéria deve ser apreciada
quando do exame do projeto de Lei
Orgânica do Ministério Público da União,
já entregue, pela Comissão que o
elaborou, ao Sr. Presidente da República.
No que se refere ao Ministério Público,
já foi dito a propósito de outras emendas,
esta lei cuida apenas da criação de cargos de
Procuradores pela sua estrita vinculação com
a organização da Justiça Federal. Tudo mais
quanto ao Ministério Público se referir deve
ser relegado para a apreciação de sua Lei
Orgânica, cujo projeto dentro em breve virá
ao conhecimento desta Casa.
Opinamos, assim pela rejeição
emenda.
Nº 78
Autor: Deputado Euclides Vicar
Pessoa.
Parecer:
Trata
a
emenda
de
assegurar preferências no aproveitamento
para os cargos criados por esta lei
aos servidores dos Tribunais Federais.
A multiplicidade de emendas, visando
ao
aproveitamento
compulsório
de
serventuários ou servidores de diversas
áreas, está a demonstrar a inconveniência
da medida, com o caráter obrigatório que
se lhe quer dar. Por isso, foi aceita a
Emenda, nº 39, de caráter amplo,
permitindo o aproveitamento, em caráter
facultativo, de servidores da União e de
certas categorias de servidores estaduais.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 79
Parecer: A matéria deverá ser
examinada no momento em que fôr
apreciado o projeto de Lei Orgânica do
Ministério Público da União. De qualquer
forma, o Ministério Público Federal está
estruturado em carreira. O ingresso, portanto,
nos têrmos da Constituição Federal, sòmente
pode ser por concurso e no cargo inicial. É
impossível, assim, legalmente, o pretendido
aproveitamento na emenda. Aliás, afora o
aproveitamento
dos
Procuradores
da
República Adjuntos, que hoje constituem
o grau inicial da carreira e cujos cargos
serão extintos, todos os demais cargos
de
Procurador
da
República
serão
desempenhados, através de requisição
e designação do Procurador-Geral da
República, por Assistentes ou Procuradores
dos serviços Jurídicos, da União e de suas
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autarquias, até a realização do
concurso
Nenhuma nomeação interina será
feita no Ministério Público.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Autor: Deputado Vingt Rosado.
Nº 80
Autor: Deputado Vingt Rosado.
Parecer: Prevê a emenda a
transferência pura e simples para os
cargos ora criados nos Serviços
Auxiliares da Justiça Federal, dos
"servidores integrantes do Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Federal
de Recursos", se o requererem dentro de
dez dias da data desta lei."
É inconveniente, como já se viu em
pareceres anteriores, o aproveitamento
compulsório de servidores, razão pela
qual foi aceita a Emenda nº 30, que prevê
o
aproveitamento
facultativo.
Nela
claramente, estão incluídos os servidores
a que a emenda se refere, quando diz
"inclusive das Secretarias dos Tribunais
Federal."
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 81
Autor: Deputado Euclides Vitar
Pessoa.
Parecer: Não é possível, data venia,
o que propõe a emenda, pois o sistema
de remuneração instituído pelo projeto é
totalmente diverso.
Os servidores terão vencimentos
fixos e não perceberão custas, que serão
pagas em sêlo. Inadmissível, assim,
manter no mesmo quadro funcionários
com tipo de remuneração diferente, além
de ser, por outro lado, impraticável, em
face do pagamento das custas em sêlo.
O artigo 83 do Projeto já cuida, de
maneira satisfatória, dos serventuários a
que a emenda se refere, que venham, em
decorrência desta lei, a ser postos em
disponibilidade ou aposentados.
Opinamos, assim, pela rejeição da
emenda.
Nº 82
Autores: Deputados Celso Passos e
Roberto Saturnino.
Pareceres: Trata-se de nova emenda
sôbre aproveitamento compulsório de
servidores das atuais Varas da Fazenda
Pública, incluindo até os contratados.
A emenda se encontra prejudicada
pela aceitação da de nº 30, que
prevê o aproveitamento facultativo
de servidores da União e de certa
categoria de serventuários estaduais.
A matéria já vem sendo longamente
examinada em pareceres anteriores, nos
quais se mostrou a inconveniência do
aproveitamento obrigatório.
Opinamos, assim; pela rejeição da
emenda.
Nº 28
Autor: Deputado Noronha Filho.
Parecer: Visa a emenda a supressão
do art. 73 do Projeto, sob o fundamento
de sua inconstitucionalidade.
O artigo invocado (Constituição
Federal, art. 186) prevê justamente
o oposto do que se sustenta. Só torna
ele obrigatório o concurso para os
cargos de carreira. Para os demais. a
lei estabelecerá, portanto, a forma de
provimento. No caso, os cargos de que
trata o artigo são isolados. Permissível,
portanto, a nomeação sem concurso.
O Projeto, porém, só dispensa o
concurso para o primeiro provimento,
pela
urgência
do
funcionamento
da justiça federal. De qualquer
forma, a emenda deverá ser con-
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siderada prejudicada pela aceitação é da
de nº 30, que dá outra redação ao a artigo
73 do Projeto.
Opinamos, assim, no sentido de ser
considerada prejudicada a emenda.
"Const. Federal, art. 186. A primeira
investidura em cargo de carreira e em
outros que a lei determinar, efetuar-se-á
mediante concurso, procedente inspeção
de saúde."

é evidente que, salvo recusa de
promoção, as novas nomeações terão
que ser feitas para o grau inicial, que
passa a ser o de Procurador de 3ª
Categoria, pela emenda de minha autoria.
"Data venia", desnecessária é,
assim, a emenda.
Opinamos, por isso, "pela rejeição."

Nº 29

Autor: Senador Antônio Carlos.
Parecer: "Data venia", não parece
necessário o dispositivo que a emenda;
quer incluir no Projeto. O serviço forense
sempre se processou em dois turnos, o
que já representa tempo integral. Os
oficiais de Justiça, por outro lado, estão
salvo,
domingos
e
feriados,
permanentemente em serviço, pois não
tem horário de trabalho, salvo as
limitações legais. Inútil, seria assim, a
adoção do regime de tempo integral, que
apenas problemas e ônus poderia criar.
Ademais, importando a emenda
aumento de despesa, como o seu autor
deixa claro, encontra óbice legal no que
dispõe o art. 4º parágrafo único do Ato
Institucional nº 2. A matéria sòmente
poderia ser apreciada em face de
proposição do Chefe do Poder Executivo.
Pelas razões expostas, opinamos,
"pela rejeição da emenda."

Autor: Deputado OIiveira Brito.
Parecer: A redação que a emenda
propõe para o caput do artigo é, data
venia, inconstitucional, pois empõe outras
restrições para o provimento dos cargos
de Juiz Federal e Juiz Federal Substituto,
além das previstas no art. 20 do Ato
Institucional nº 2, que são: saber jurídico
e reputação, ilibada. Os requisitos a que o
ilustre autor da emenda quer submeter as
primeiras nomeações para Juiz Federal e
Juiz Federal Substituto constam de
dispositivos objeto de emendas suas, que
receberam parecer favorável, mas para
as nomeações sub-seqüentes. Estas,
segundo o próprio Ato Institucional nº 2,
devem ser feitas, na forma que a lei
estabelecer. Por isso, cabendo à lei
ordinária regular a forma de provimento,
cabe-lhe
também
estabelecer
os
requisitos que os candidatos devem
satisfazer. Daí a razão por que opinamos
favoravelmente,
com
pequenas
alterações, às emendas 7 e 8 do nobre
Deputado Oliveira Brito. Não é possível,
porém, em face do citado art. 20 do Ato
Institucional,
estender
as
mesmas
exigências para o primeiro provimento
dos cargos de Juiz Federal e Juiz Federal
Substituto.
Quanto aos parágrafos 1º e 8º,
propõe a emenda a obrigatoriedade de
serem as primeiras nomeações feitas em
caráter interino e a realização de
concurso dentro de seis meses. Deve a
emenda ser considerada prejudicada,
pela aceitação da de número 30. O
primeiro provimento será feito por
aproveitamento de servidores públicos.
Os cargos que assim não forem providos,
lògicamente, o serão por concurso, em
face dos termos da emenda nº 30, que
teve parecer favorável.
Opinamos, assim, no sentido de ser
considerada prejudicada a emenda nº 29.
Nº 31
Autor: Senador Edmundo Levi.
Parecer: Prejudicada pela aceitação
da de nº 30 que prevê o primeiro
provimento dos cargos de servidores da
justiça federal, por aproveitamento
facultativo de funcionários da União.
Nº 33
Autor: Deputado Euclides Vicar
Pessoa.
Parecer: A emenda procura impedir
a nomeação, em caráter efetivo, para os
cargos de servidores da justiça federal,
sob a alegação de inconstitucionalidade.
Embora, como já foi demonstrado
parecer à Emenda nº 30, não exista
a apontada inconstitucionalidade, a
presente emenda está prejudicada pela
aceitação da de nº 30.
Nº 38
Autor: Deputado Antônio Feliciano.
Parecer: O que pretende o nobre,
autor da emenda já se acha atendido,
em forma mais ampla e genérica, na
Emenda nº 30, que tem parecer
favorável.
Opinamos, assim, seja a presente
emenda julgada prejudicada.
Nº 66
Autor: Deputado Celso Passos.
Parecer: Estando o Ministério
Público Federal estruturado em carreira,

Nº 73

Nº 76
Autor: Senador Josaphat Marinho.
PARECER
A emenda procura impor o
aproveitamento dos serventuários e
servidores das Varas, Cartórios e
Oficiais da Fazenda Pública das
Capitais dos Estados ou do Distrito
Federal, desde que nêles estivessem
servindo há mais de um ano na data do
Ato Institucional nº 2, e o requeiram ao
Ministro da Justiça, dentro de 30 dias
de vigência desta lei.
A presente emenda contraria a de
nº 30, já aceita, que regula o
aproveitamento de servidores da União
e dos a que a emenda se refere, em
caráter facultativo, o que é a solução
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mais conveniente. A obrigatoriedade do
aproveitamento, além de inconveniente
do ponto de vista da eficiência do serviço,
traria problemas no que se refere à
remuneração de tais servidores.
Acresce ainda o retardamento que a
emenda. uma vez aceita, acarretaria ao
funcionamento da Justiça Federal. A
União teria que aguardar durante 30 dias
a manifestação dos servidores estaduais,
para só após, não tendo sido preenchidos
os cargos, tratar de provê-los por
aproveitamento de servidores da União.
Com isso, chegar-se-ia ao dia 2 de julho,
quando não seriam possíveis nomeações
até a realização das eleições.
Opinamos. assim, no sentido de
considerar prejudicada a emenda.
Nº 77
Autor: Deputado Rondon Pacheco.
PARECER
A
emenda
determina
o
aproveitamento obrigatório nos cargos
dos serviços auxiliares da Justiça Federal
dos Estados da Guanabara dos
servidores que integram o quadro
suplementar anexo ao Tribunal Regional
Eleitoral naquele Estado.
E' irrecusável o mérito da emenda.
Ocorre, porém, que em face da
multiplicidade de emendas sôbre a forma
a observar no primeiro provimento dos
cargos dos serviços, auxiliares da Justiça
Federal, foi aceita, como denominador
comum, a emenda nº 30, que determina o
aproveitamento facultativo de servidores
da União especificando os que integram
as Secretarias dos tribunais federais.
Portanto os servidores a que se refere a
emenda já estão incluídos na área de
recrutamento em que serão procurados
os servidores para preenchimento dos
cargos criados por esta lei. Não convinha
por isso, a adoção de um critério especial
apenas para os servidores a que se refere
a emenda e que, certamente, pela
similitude de funções que exercem terão
natural preferência para aproveitamento
nos novos cargos. Tão sòmente por isso,
opinamos no sentido da rejeição da
emenda, por considerá-la prejudicada.

SENADO FEDERAL
ATA DA 53ª SESSÃO EM 13 DE MAIO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA
DOS
SRS.:
NOGUEIRA DA GAMA E JOAQUIM
PARENTE.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
José Guiomard
Oscar Passos
Edmundo Levi
Arthur Virgílio
Cattete Pinheiro
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Dinarte Mariz
Manoel Vilaça
Ermírio de Moraes
Aloysio de Carvalho
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Milton Campos
Nogueira da Gama
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Guido Mondin
Gay da Fonseca – 20.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – À lista de presença
acusa o comparecimento de 20
Senhores Senadores. Havendo nú-

mero legal, declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr, 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, (que é
aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
DE 5 DO MÊS EM CURSO
(Restituição de autógrafos de
projetos sancionadas.)
Nº 96-66 (nº de origem 223-66) –
Projeto de Lei da Câmara nº 13.66, que
retifica a Lei nº 3.855, de 18 de
dezembro de 1960, que cria Coletorias
Federais em diversos Municípios dos
Estados do Rio Grande de Sul, Santa
Catarina, Goiás, Bahia, Minas Gerais,
Paraná, Mato Grosso. Pará, Rio de
Janeiro, Pernambuco, São Paulo, e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei nº 4.962, de 5 de
maio de 1966);
Nº 97-66 (nº de origem 224-66) –
Projeto de Lei da Câmara nº 50.68,
que autoriza o Poder Executivo a
emitir Letras do Tesouro destinadas a
servir de garantia subsidiária nas
operações de crédito realizadas entre
a Fábrica Nacional de Motores S. A.
e o Banco do Brasil S. A. e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei nº 4.963, de 5 de
maio de 1966):
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Nº 98-66 (nº de origem 22566)
Projeto de Lei da Câmara nº 47-66,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores o crédito especial de Cr$
1.500.000, destinado a pagamento à
Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro das despesas efetuadas) com os
funerais do compositor Ary Barroso.
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
(Encaminhamento de autógrafo de
projeto sancionado.)
Nº 895, de 11 do mês em curso
referência ao Projeto de Lei que dispõe sôbre
a publicação dos atos relativos aos
servidores públicos civis do Poder Executivo
e dá outras providências.
OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando
ao Senado, para revisão, as seguintes
proposições:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 104, DE 1966
(Nº 3.603-B/66, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cr$ 1.956.750.000
(um bilhão novecentos e cinqüenta e
seis milhões setecentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para atender à despesas com
a aquisição de helicópteros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.956.750.000 (hum bilhão novecentos e
cinqüenta e seis milhões setecentos e
cinqüenta mil cruzeiros), para atender
a despesas com a aquisição de
helicópteros, respectivos sobressalentes
e itens de suprimentos, destinados ao
Ministério da Aeronáutica.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 Revogasse as disposições em
contrário.
A Comissão de Finanças
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 1966
(Nº 3.557-B/66, NA ORIGEM)
Altera a redação do art. 86 da Lei nº
4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 86 da Lei número 4.215,
de 27 de abril de 1963, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 86. A aposentadoria ou disponibilidade
de magistrados, membros do Ministério Público,
servidores públicos, inclusive de autarquias e
entidades paraestatais e de empregados de
sociedades de economia mista, e a reforma ou
transferência para a reserva, remunerada ou não,
de militares, fazem cessar a incompatibilidade ou
impedimento para o exercício da advocacia,
decorrente, de tais cargos, funções ou emprêgos.
§ 1º Ocorrendo, aproveitamento,
reversão ou outra forma, temporária ou
não, de retôrno à atividade, restabelecer-se
á durante a permanências nesta, a
incompatibilidade ou impedimento aplicável.
§ 2º Os titulares dos cargos, funções ou
emprêgos civis ou militares referidos neste
artigo, que passem à inatividade, continuarão
impedidos da advogar em causas relativas a
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atos ou fatos de que tenham participado em
razão de oficio.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Constituição e Justiça.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro da Educação e Cultura:
Aviso nº 1.063-Br., de 6 do mês em
curso, com referência ao Requerimento nº
118-66, do Sr. Senador João Abrahão.
II – do Ministro da Fazenda:
Aviso GB-131, de 9 do mês em curso,
com referência ao Requerimento nº 63, de
1966, do Sr. Senador Júlio Leite.
III – do Ministro das Relações
Exteriores:
Aviso Nº DAS 16-864.3 (00) (42), de 5
do mês em curso, com referência ao
Requerimento nº 10766, do Sr, Senador José
Ermírio.

clusão da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Santo Tomás de Aquino, de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, na categoria dos
estabelecimentos
subvencionados
pelo
Govêrno Federal.
A mensagem resultou de sugestão de
Ministério da Educação e Cultura, cujo titular
esclareceu que tomava a iniciativa "de acôrdo
com os pareceres do Conselho Nacional de
Educação e da Diretoria do Ensino Superior".
Na Câmara dos Deputados, depois de
diligências solicitadas o projeto foi aprovado,
com pareceres favoráveis, inclusive da
Comissão de Educação.
Não há fato nôvo que altere a situação
do projeto, já considerado em harmonia com
o regime constitucional pela Comissão
competente desta Casa do Congresso
Nacional.
Somos, assim, pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, 5 de mais de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente –
Josaphat Marinho, Relator – Antônio Carlos –
Sigefredo Pacheco.

PARECER Nº 439, DE 1966

PARECES Nº 442, DE 1966

Redação do vencido para turno
suplementar, do Substituto do Senado ao
Projeto de Lei na Câmara Nº 238. de 1966
(nº 2.259-B-60, na Casa de origem).
(Será publicado em Suplemento)

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 323. de 1965 (nº
3.792-B-62, na Câmara), que inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, na categoria dos
estabelecimentos
subvencionados
pelo
Govêrno Federal.

PARECERES
PARECERES NS. 440, 441 E 442, DE 1966
PARECER Nº 440, DE 1966.
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 323, de
1965 (nº 3.792-B-62, na Câmara, que inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, na categoria dos
estabelecimentos
subvencionados
pelo
Govêrno Federal.
Relator: Sr. Eurico Rezende.
O Projeto de Lei nº 323, de 1965, é
originário de Mensagem do Poder Executivo,
tendo subido ao Congresso Nacional, pelas
mãos do Presidente do Conselho de
Ministros, em fevereiro de 1962.
A proposição inclui a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de
Aquino,
de
Uberaba,
entre
os
estabelecimentos
subvencionados
pelo
Govêrno Federal.
Sôbre a matéria foram ouvidos e
emitiram pareceres favoráveis o Conselho
Nacional de Educação e a Diretoria do
Ensino Superior.
A Câmara dos Deputados aprovou o
Projeto, sendo de notar o parecer unânime
de tôdas as Comissões que foram ouvidas.
Não nos cabe, entretanto o exame da
matéria no que diz respeito ao seu mérito.
Mas sob o aspecto puramente constitucional,
não encontramos óbice à tramitação legal e
aprovação do Projeto de Lei nº 323, de 1965.
É o parecer.
Sala das Comissões, 10 de março de
1966. – Milton Campos, Presidente. Eurico
Rezende. Relator. – Bezerra Neto. – Gay da
Fonseca – Adalberto Senna – Daniel Krieger.
PARECER Nº 441, DE 1966

Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
A presente proposição manda incluir a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Uberaba, Estado
de Minas Gerais, na categoria dos
estabelecimentos
subvencionados
pelo
Govêrno Federal, na forma do art. 16 da Lei
nº 1.254, de 4 de dezembro de 1950, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº 3.641,
de 10 de outubro de 1959, correspondendolhe a subvenção de Cr$ 6.500.000.
Em seu art. 2º, o projeto autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério de
Educação e Cultura, o crédito especial de
igual importância, para ocorrer ao pagamento
da subvenção prevista, no corrente exercício.
A proposição é originária de Mensagem
do então Presidente do conselho de
Ministros, Deputado Tancredo Neves, em
atendimento
às razões contidas na
Exposição de Motivos do Titular de Educação
e Cultura.
Sôbre a matéria já se pronunciaram,
favoràvelmente, o Conselho Nacional de
Educação e a Diretoria do Ensino Superior,
tendo em vista o integral cumprimento, por
parte do referido estabelecimento de ensino,
das exigências referidas no art. 17 da citada
Lei nº 1.254.
As Comissões de Constituição e Justiça
e de Educação e Cultura do Senado julgaram
o projeto concordante com os preceitos da lei
que regem o assunto.
Do ponto de vista de competência da
Comissão de Finanças nada há que contra
indique a aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz Presidente
Wilson Gonçalves, Relator – Victorino Freire
– Bezerra Neto – Gay da Fonseca – Eugênio
Barros – José Leite. – Manoel Villaça.
PARECER Nº 443, DE 1966

Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 323, de 1965, (nº 3.792-B-62
– Câmara), que inclui a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Sr. Tomás
de Aquino, de Uberaba. Estado de
Minas
Gerais,
na
categoria
dos
estabelecimentos subvencionados pelo
Govêrno Federal.

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 32, de 1966
(nº 1635-A-1960, na Câmara dos Deputados),
que concede isenção dos impostos de
importarão e de consumo para equipamento de
microondas
destinado
à
Sociedade
Radiocomunicações Limitada, com sede na
Cidade de São Paulo.

Relator: Sr. Josaphat Marinho.
Por mensagem de 1962, o Primeiro
Ministro Tancredo Neves propôs a in-

Relator: Sr. Pessoa de Queiroz.
O
presente Projeto de Lei da
Câmara nº 32, de 1966, é de autoria do
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Sr. Deputado Cunha Bueno e concede
isenção das impostos de importação e
de consumo para equipamento de
microondas destinado à Sociedade Radio
comunicações Limitada, com sede na
Cidade de São Paulo equipamento, êsse
adquirido para embarques parcelados.
Motivos vários retardaram á tramitação
da matéria, que só agora chega ao exame
do Senado, consubstanciada no projeto
aprovado pala câmara dos Deputados, após
demorado e minucioso estudo.
Trata-se
de
conceder
favores
fiscais a uma entidade de divulgação
radiofônica e de televisão, em igualdade
de condições com outras tanta; que já
tiveram
atendidas
pelo
Congresso
solicitações análogas.
A parte referente à indústria
eletrônica nacional está plenamente
defendida quando o projeto excluir dos
favores que concede, o material similar
nacional, estando os demais itens
devidamente justificados.
A Comissão de Finanças, atendendo
ao que acima foi dito, e obedecendo
ao principio de eqüidade e de coerência, é
de parecer que o projeto deve ser
aprovado.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Eugênio Barros, Presidente –
Pessoa de Queiroz, Relator – Bezerra
Neto – Gay da Fonseca – Manoel Villaça
– Wilson Gonçalves – Victorino Freire –
José Leite.
PARECER Nº 444, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 70, de 1966, (número
2.734-B-61 – na Câmara), que autoriza a
abertura pelo ministério da Viação e
Obras Públicas, do crédito especial de
Cr$ 34.141.606 (trinta e quatro milhões,
cento e quarenta e um mil, seiscentos e
seis cruzeiros), destinado ao pagamento
de pessoal dos Serviços de Navegação
da Amazônia e Administração do Pôrto
do Pará (SNAPP).
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O Projeto em estudo, objeto de
mensagem do Executivo, foi enviado à
consideração do Congresso Nacional,
em 24 de janeiro de 1961, tendo por fim
autorizar a abertura de crédito especial,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, destinado a atender às
despesas referentes a repouso semanal,
qüinqüênios e salário família do pessoal
dos
Serviços
de
Navegação
da
Amazônia e de Administração do Pôrto
do Pará.
A
Mensagem
presidencial
está
acompanhada de Exposição de Motivos do
Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas
consubstanciando as razões determinantes
da medida assim expressas:
"Solicitam os Serviços de Navegação
da Amazônia e de Administração do
Pôrto do Pará (SNAPP) as providências
necessárias a fim de lhe serem concedidos
recursos no montante de Cr$ 54.141.606
(cinqüenta e quatro milhões, cento e,
quarenta e um mil seiscentos e seis
cruzeiros, destinados ao pagamento do
repouso semanal remunerado, qüinqüênios
e salário família ao seu pessoal
relativamente aos anos de 1948 a 1954.
2. Trata-se de benefícios previstos
na Lei nº 3.430, de 15 de julho de 1958,
concedidos
ao
Lóíde
Brasieliro
–
Patrimônio
Nacional
e
Companhia
Nacional de Navegação Costeira e
estendidos, posteriormente, aos SNAPP
pela Lei nº 3.660, de 13 de novembro de
1959, pagamento que deveria correr à
conta do crédito especial aberto pelo
Decreto nº 44.841, de 11 de novembro de
1958 cuja validade entretanto, caducou
em 31 de dezembro de 1959, não tendo
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sido possível, conseqüentemente, o
pagamento da despesa em referência."
Sendo evidente a imprescindibilidade
da autorização legal, já agora, no
interêsse da própria administração, mais
que por qualquer outro motivo, opinamos
pela aprovação do Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz Presidente
Manoel Villaça, Relator – Wilson
Gonçalves – Eugênio Barros – Victorino
Freire – Bezerra Neto – Gay da Fonseca
– José Leite.
PARECERES NS. 445 E 146, DE 1966
PARECER Nº 445, DE 1966
Da Comissão de Relações Exteriores
sôbre o Requerimento nº 36, de 1966 do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Guerra,
informações sôbre as despesas efetuadas
com tropas do Exército em diversas
regiões do País, e no Exterior.
Relator: Sr. Oscar Passos.
Trata-se
de
requerimento,
apresentado pelo nobre Senador Ermírio
de Moraes, dirigido ao Ministério da
Guerra de quem solicita informação
sôbre movimentos de tropas fora de
nossas fronteiras e despesas que elas
realizam.
Não possui esta Comissão recursos
para esclarecer o assunto, devendo ser
devolvido à Mesa.
É o parecer.
Benedicto Valladares, Presidente –
Oscar Passos, Relator – Aurélio Viana –
F. Pessoa de Queiroz – Menezes
Pimentel.
PARECER Nº 446, DE 1966
Da
Comissão
de
Segurança
Nacional, sôbre o Requerimento nº 36, de
1966, do Sr. Senador Ermírio de Morais,
solicitando ao Ministério da Guerra
informações sôbre as despesas efetuadas
com tropas do Exército no Exterior.
Relator: Sr. Silvestre Péricles.
O eminente Senador Ermírio de
Morais requer à Mesa sejam solicitadas
do Ministério da Guerra as seguintes
informações:
1) Quais os locais ou regiões, fora
do território nacional, em que, no
momento, existem tropas regulares do
Exército?
2) Qual o total dêsses contingentes
discriminadamente?
3) Qual a previsão do tempo em que
essas tropas deverão permanecer nessas
regiões?
4) Qual o montante da despesa
mensal prevista para cada um dêsses
contingentes? Em que condições de sôldo
essa tropa, inclusive oficialidade, é
remetida para fora do País? Em que
moeda recebe? Qual a diferença a mais,
relativamente ao sôldo normal dentro do
País?
II. Justificando o Requerimento,
alega seu ilustre Autor:
a) a presença de tropas brasileiras
em território estrangeiro, onde estão
servindo, acarreta pesado ônus para a
Nação e contraria nossas tradições
políticas e diplomáticas;
b) em mensagens enviadas ao
Congresso Nacional, a Presidência da
República já solicitou, sòmente para
manutenção das tropas sediadas na
República de São Domingos, a abertura
de créditos que ultrapassaram a soma
dos treze bilhões de cruzeiros;
c) num país onde o "fantasma da
fome ronda grande parte de sua
população, dessas despesas parecem
injustificáveis".
III. À Comissão de Segurança
Nacional compete, segundo determina o
artigo 97 do Regimento Interno, opi-
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nar sôbre a matéria de que tratam os
arts. 28, § 2%, e 180 da Constituição
Federal, bem como sôbre tudo quanto
se referir às Fôrças Armadas de terra,
mar e ar, requisições militares,
declaração de guerra, celebração de
paz, passagem de fôrças estrangeiras
ou a sua permanência no território
nacional e polícias militares.
IV. A matéria do Requerimento
inclui-se
portanto,
na
área
de
competência desta Comissão.
V. O Requerimento é legítimo,
obedece ai disposto no artigo 213 do
Regimento, pois se refere a atos do
Poder
Executivo
suscetíveis
de
apreciação pelo Poder Legislativo, uma
vez que compete, a êste, a fiscalização
da política financeira do Govêrno, assim
como a aprovação de créditos para a
manutenção de tropas em São
Domingos.
Afora isso, é prática salutar das
democracias o pedido de informações
pelos parlamentares, a autoridade do
Poder Executivo, acêrca de atos de sua
responsabilidade que interessem à
nação.
VI.
Isto
pôsto
opino
pela
procedência do Requerimento.
Sala das Comissões. abril de 1966.
– Zacarias de Assumpção, Presidente –
Silvestre Péricles, Relator – Sigefredo
Pacheco – Dix-Huit Rosado.
PARECERES NS. 447 E 448, DE 1966
PARECER Nº 447, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1966 (nº 244-A-66,
Câmara),
que
reforma
decisão
denegatória do Tribunal de Contas a
registro do contrato celebrado entre a
Fazenda Nacional e o Banco Mercantil
de Minas Gerais S. A., para locação do
imóvel onde funciona a Delegacia
Regional do Impôsto de Renda de
Uberlândia,
Estado
de
Minas
Gerais.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Tribunal de Contas da União
recusou registro ao contrato de locação
firmado pela Delegacia do Impôsto de
Renda com o Banco Mercantil de Minas
Gerais S. A., para locação do terceiro
pavimento do edifício situado na Av.
Afonso Pena nº 501, em Uberlândia, no
Estado de Minas Gerais.
A recusa foi apoiada no argumento
de que o aumento excedia o limite do
art. 4º da Lei nº 4.240, de 1963.
A área útil arrecada era de 238,23
m2 e o aluguel era de Cr$ 15.000
(quinze mil cruzeiros) mensais ou anual
de Cr$ 184.000 (cento e oitenta mil
cruzeiros), nos têrmos do contrato de 5
de dezembro de 1957.
O locador pleiteou o reajustamento
do aluguel para Cr$ 150.000 (cento e
cinqüenta mil cruzeiros) mensais ou Cr$
1.800.000 anuais.
A repartição competente advertiu
que, de acôrdo com o nº III do art. 4º da
Lei nº 4.240, de 28 de junho de 1963,
que prorrogou a vigência da Lei nº
1.300, de 28 de outubro de 1950, o
aluguel só poderia ser reajustado em
50% do anteriormente fixado. No
entanto, considerando que se tratava de
contrato vencido e tendo em vista o
laudo da Delegacia do Serviço do
Patrimônio da União, no Estado de
Minas Gerais, além do preceituado no
art. 4º da Lei nº 3.912, de 3 de julho de
1961, concluiu pela concessão do
aumento pleiteado pelo Banco locador.
A
Procuradoria
da
Fazenda
Nacional aprovou a minuta do contrato,
fazendo restrições à isenção prevista
na Cláusula 15ª, em face da Emenda
Constitucional nº 5, de 21 de
novembro de 1961 (isenção do impôsto
do sêlo, afinal eliminada da minuta,

nos têrmos da Lei nº 4.388, de 25 de
agôsto de 1964, sendo pago pelo locador,
por verba nº 13.623, de 4 de novembro de
1964).
A Lei nº 3.912 permitiu o
reajustamento
dos
alugueres
convencionado, em qualquer tempo,
mediante acôrdo dos contratantes.
O contrato anterior expirava em 1963
e o nôvo contrato, por cinco (5) anos,
acautelaria
a
União,
de
novas
majorações,
em
decorrência
de
desvalorização da moeda.
O próprio Banco locador foi obrigado
a reavaliar o ativo, passando o valor do
imóvel arrendado de Cr$ 3.639.458 para
Cr$ 32.863.576 (Lei nº 4.357, de 1934).
O processo veio ao Congresso
Nacional para os efeitos do art. 77, § 1º,
in fine, da Constituição Federal.
A
Comissão
de
Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da
Câmara dos Deputados opinou pelo
registro do contrato, reformando a
decisão do Tribunal de Contas.
Mas não está em causa o contrato
de locação anterior, de 5 de dezembro de
1957, cujo prazo expirou em outubro de
1963.
O nôvo contrato, também de 5
(cinco) anos, é de 4 de novembro de
1964, e contra êle é que se insurgiu o
Tribunal de Contas (Aviso nº 0824-P, de
1965 – TC-65.467-65, de 12 de julho de
1965).
O texto do Decreto Legislativo
número 16, de 1966, merece modificação
no seu contexto, embora como medida de
justiça e eqüidade, possa ser aprovado na
sua conclusão.
Em conseqüência, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela
aprovação da seguinte:
EMENDA Nº 1-CCJ
O art. 1º do projeto terá a seguinte
redação:
Art. 1º Fica determinado o registro,
pelo Tribunal de Contas, do contrato
celebrado entre a Fazenda Nacional e o
Banco Mercantil de Minas Gerais S. A.,
em 4 de novembro de 1964, para o
arrendamento do terceiro pavimento do
prédio situado na Av. Afonso Pena nº
501, em Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, onde funciona a Inspetoria do
Impôsto de Renda.
Sala das Comissões, em 20 de abril
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente.
– Jefferson Aguiar, Relator. – Gay da
Fonseca. – Josaphat Marinho. – Menezes
Pimentel – Bezerra Neto.
PARECER Nº 448, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de
1966 (nº 244-A-66, na Câmara), que
reforma decisão denegatória do Tribunal
de Contas a registro do contrato
celebrado entre a Fazenda Nacional e o
Banco Mercantil de Minas Gerais S. A.,
para locação do imóvel onde funciona a
Delegacia Regional do Impôsto de Renda
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
O contrato celebrado entre a
Delegacia Regional do Impôsto de Renda
no Estado de Minas Gerais e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S. A., para
locação do segundo andar do edifício
situado à Av. Afonso Pena nº 501, em
Uberlândia, foi examinado pelo Tribunal
de Contas da União em sessão de 8 de
dezembro de 1964. E o Tribunal recusou
"registro ao aludido contrato porque o
aumento excede ao limite do art. 4º da Lei
nº 4.240-63".
Informada
dessa
decisão,
a
repartição
contratante
solicitou
ao
Tribunal reconsideração do ato. Mas,
aquela Côrte, em sessão de 23 de março
de 1965, "manteve o ato recorrido, por
seu fundamento"
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A Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da
Câmara dos Deputados pronunciou-se
sôbre a matéria em 7 de dezembro de
1965, concordando com a posição
assumida pelo Relator, favorável a uma
reforma da decisão denegatória, do
Tribunal de Contas. E deve ser
acrescentado que a decisão em aprêço
foi firmada através de longa e
fundamentada análise dos diferentes
aspectos do processo.
Formulado
o
substitutivo
ao
projeto, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas,
determinando reforma da decisão
denegatória tomada pelo Tribunal de
Contas da União no caso em
referência, foi mesmo aprovado pelo
Plenário da Câmara, em 23 de março
dêste ano.
No
Senado,
foi
o
projeto
examinado
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça, em 20 de abril
do corrente ano, sendo então proposta
uma redação nova para o seu art. 1%
nos seguintes têrmos:
"Art. 1º Fica determinado o
registro, pelo Tribunal de Contas, do
contrato celebrado entre a Fazenda
Nacional e o Banco Mercantil de Minas
Gerais S. A., em 4 de novembro de
1964, para arrendamento do terceiro
pavimento do prédio situado na
Avenida, Afonso Pena nº 501, em
Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
onde funciona a Inspetora do Impôsto
de Renda".
Tendo em vista o exposto,
opinamos pela aprovação do projeto,
com a adoção da emenda apresentada
pela Comissão de Constituição e
Justiça.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de
maio de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
Gay da Fonseca. – Manoel Villaça. –
Wilson Gonçalves. – Vitorino Freire. –
Eugênio Barros. – José Leite.
PARECER Nº 449, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de
1966, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho – Tribunal Regional do
Trabalho 1ª Região – o crédito
suplementar
de
Cr$
16.456.000,
destinado a atender a despesa com o
pagamento de salário-família a que
fazem jus os juízes e funcionários do
referido Tribunal, durante o exercício
corrente.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da Região, em ofício
endereçado ao Presidente da Câmara
dos Deputados, solicitou a formulação
de projeto de lei destinado a autorizar
a abertura de um crédito suplementar,
no montante de Cr$ 16.456.000, para
atender às despesas com o pagamento
de salário-família, quer a seus Juízes,
quer a seus funcionários.
O ofício do referido magistrado,
sob nº MTRT-6-65, é de 25 de julho do
ano passado, e reivindicava crédito
suplementar às dotações próprias da
Lei
Orçamentária
do
exercício
financeiro de 1965.
A Câmara dos Deputados, por
motivos, talvez, insuperáveis, não
pôde, no curso da sessão legislativa
passada, concluir a votação do projeto
então elaborado por sua Comissão de
Constituição e Justiça, a fim de que
fizessemos o mesmo ainda no
exercício de 1965, visto que a
solicitação de crédito referia-se a
simples suplementação do orçamento
de 1965.
Em face disso, propomos a
aprovação do projeto, feitas, porém, as se-
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guintes emendas
correção:
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atualização

ou

EMENDA Nº 1-CF
Substitua-se a expressão: – "...
suplementar ..." pela expressão: – ...
especial ...
EMENDA Nº 2-CF
Substitua-se a expressão: – "... o
corrente exercício ..." pela expressão: – o
exercício de 1965.
Antes de concluirmos, permitimo-nos
levantar a sugestão, que colocamos ao
exame da ilustre Comissão de Redação,
a fim de que as emendas supra
formuladas venham a ser consideradas
como "emendas de redação", dado que
não alteram o propósito e a estrutura legal
do projeto, pois que apenas mudam a
natureza formal do crédito a ser aberto,
fazendo-o
especial,
em
vez
de
suplementar, visto não nos parecer
adequado autorizarmos a abertura de
"crédito suplementar" a Orçamento de
exercício já encerrado.
Com relação ao mérito, porém,
conforme
já
dissemos,
somos
inteiramente favoráveis à proposição
objeto dêste parecer.
Nessas condições, a Comissão de
Finanças é de parecer favorável ao PLC
nº 88, de 1966, e apresenta as Emendas
ns. 1-CF e 2-CF.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator. –
Bezerra Neto. – Wilson Gonçalves. –
Manoel Villaça. – José Leite. – Vitorino
Freire. – Eugênio Barros.
PARECERES NS, 450 E 451
PARECER Nº 450, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1966 (nº 248-A, de
1966 na Casa de origem), que reforma
decisão do Tribunal de Contas, para
efeito do registro de pensão a Regina
Augusta Cunha.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Tribunal de Contas da União,
tendo presente o Processo nº 55.058, de
1963, relativo à concessão de pensão a
Regina Augusta Cunha, mãe dos
soldados Lauricy Cunha e José Maria da
Cunha, falecidos, resolveu, em sessão de
14 de abril de 1954, denegar registro à
concessão,
por
não
haver
sido
devidamente comprovado o nexo causal
entre a causa mortis e o serviço.
II – Posteriormente, diante da
autorização concedida pelo Presidente da
República para praticar os atos, na forma
do disposto no art. 56 da Lei nº 830, de
23 de setembro de 1949, exarada na
Exposição de Motivos nº 56, de 12 de
abril último, do Ministério da Marinha,
resolveu o Tribunal de Contas conhecer
do despacho presidencial, para ordenar o
registro, sob reserva, da concessão em
aprêço,
sendo
o
processo,
em
conseqüência, remetido ao Congresso
Nacional, nos têrmos do art. 77, III, da
Constituição Federal e 56, § 2º, da citada
Lei nº 830.
III – A Câmara dos Deputados,
tomando conhecimento da matéria, houve
por bem ordenar o registro da concessão
da pensão, na forma do projeto elaborado
pela sua Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas.
IV – o exame da Exposição de
Motivos do Ministro da Marinha ao
Presidente da República, sôbre o
assunto, não só demonstrou que Lauricy
Cunha e José Maria Cunha faleceram,
efetivamente, em conseqüência de
moléstia
adquirida
em
serviço,
como, também, que o processo de
habilitação de sua mãe à competente

pensão, obedeceu aos mandamentos
legais.
Tal
ocorrendo,
afigura-se-nos
legítima a decisão da Câmara dos
Deputados, pelo que opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 20 de abril
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente.
– Gay da Fonseca, Relator. – Jefferson
de Aguiar, Josaphat Marinho.– Menezes
Pimentel. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 451, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo número 19,
de 1966 (nº 248-A-66, na Câmara), que
reforma decisão do Tribunal de Contas da
União, para efeito do registro de pensão a
Regina Augusta Cunha.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O Tribunal de Contas de União, em
sessão de 14 de abril de 1964, negou
registro a concessão de pensão a Regina
Augusta Cunha, mãe dos soldados
Lauricy da Cunha e José Maria Cunha,
falecidos.
"por
não
haver
sido
comprovado o nexo causual entre a
causa mortis e o serviço".
Todavia,
face
à
autorização
concedida
pelo
Presidente
da
República para praticar os atos, na
forma do que dispõe o art. 56, da Lei nº
830, de 23 de setembro de 1949,
exarada na Exposição de Motivos do
Ministério da Marinha nº 56, de 12 de
abril de 1965, resolveu aquela Côrte,
conhecendo do despacho presidencial,
ordenar fôsse feito, sob reserva, o
registro da referida concessão de
pensão, e, na conformidade dos arts.
77, III, da Constituição Federal, e 56, §
2º, da citada Lei nº 830, remeter o
processo ao Congresso Nacional.
A matéria, aprovada na Câmara, na
forma do proposto pela sua Comissão de
Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas, mereceu, já nesta Casa, parecer
favorável da Comissão de Constituição e
Justiça, que reconhece terem realmente
os soldados Lauricy da cunha e José
Maria Cunha falecido em conseqüência
de moléstia adquirida em serviço e, bem
assim, ter a habilitação da beneficiária
obedecido às normas legais.
Assim, por reconhecermos nos
argumentos
expendidos
motivos
suficientes para determinar a reforma do
decisório do Tribunal de Contas,
opinamos pela aprovação do presente
Projeto de Decreto Legislativo.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente. – Manoel Villaça, Relator. –
Wilson Gonçalves. – Eugênio Barros. –
Vitorino Freire. – Bezerra Neto. – Gay da
Fonseca. – José Leite.
PARECERES NS. 452, 453, 454 E 455,
DE 1966
Da Comissão de Educação e Cultura
ao Projeto de Lei da Câmara número 174,
de 1964 (Projeto de Lei nº 859-B-63 –
Câmara), que dispõe sôbre concursos de
prognósticos esportivos e dá outras
providências.
Relator: Sr. Mem de Sá.
O projeto de lei em exame tem
por finalidade autorizar o Comitê
Olímpico Brasileiro a promover, em
todo o território nacional, concursos
esportivos,
sob
a
forma
de
prognósticos de resultados de partidas
de futebol, visando ao desenvolvimento
do esporte nacional e à construção de
instalações esportivas.
Regulamenta o funcionamento de
tais concursos e, em seu art. 9º, manda
que, do fundo de prêmios a distribuir
em cada concurso, o Comitê Olímpico
retirará a importância equivalente
a 10% e a recolherá ao Te-

souro Nacional, da qual 50% à conta do
Ministério da Educação, para aplicação
na
difusão
do
ensino
primário,
preferencialmente na alfabetização de
adultos, ficando o restante destinado à
distribuição para as Santas Casas de
Misericórdia e hospitais congêneres, de
fins filantrópicos.
Os concursos de prognósticos
esportivos, de que trata o projeto,
constituem matéria polêmica, de longo
tempo largamente debatida entre clubes
e entidades dedicados ao futebol no
Brasil.
Entendemos
indispensável
o
pronunciamento, sôbre tão controvertido
tema, do Conselho Nacional de Desportos
e do Ministério da Educação, antes e
como base de um parecer final. É o que
requeremos, como preliminar.
Sala das Comissões, 15 de julho de
1963. – Menezes Pimentel, Presidente. –
Mem de Sá, Relator. – Sigefredo
Pacheco. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 453, DE 1966
Da Comissão de Educação e Cultura
ao Projeto de Lei da Câmara número 174,
de 1964, que dispõe sôbre concursos de
prognósticos desportivos e dá outras
providências.
Relator: Sr. Mem de Sá.
Êste projeto já foi objeto de exame
da Comissão de Educação, a qual, em
reunião de 15 de julho do corrente ano,
solicitou audiência prévia do Conselho
Nacional de Desportos e do Ministério da
Educação e Cultura. Nenhuma resposta
chegou do Ministério, mas o Conselho de
Desportos enviou cópia da exposição que
sôbre a matéria formulara ao Exmo. Sr.
Presidente da República, bem como o
teor de um substitutivo que propunha ao
projeto de lei aprovada pela Câmara dos
Deputados.
Trata-se de instituir no Brasil, o
Concurso de prognósticos sôbre partidas
de futebol, seguindo o exemplo de
dezesseis outros países que desta
iniciativa vêm colhendo os melhores
resultados. Sôbre todos famoso é o
concurso que se realiza na Itália e do qual
– tal como nos demais países – se
auferem rendas substanciais em benefício
dos desportos.
Do ponto de vista moral, não vemos
motivos para impugnar tal concurso. O
Brasil reconhece e aceita as loterias,
federal e estaduais, sendo aquela
explorada
pela
Caixa
Econômica.
Também reconhece e aceita tôdas as
espécies de apostas, em dinheiro, que se
efetuam nos hipódromos, nas corridas
realizadas duas três e quatro vêzes por
semana. O concurso de prognósticos
referentes as partidas de futebol bastante
se assemelha a certos tipos de apostas
praticadas em hipódromos, até com maior
margem de azar.
Aceitamos, portanto a iniciativa que é
defendida ardorosamente pela imprensa
especializada
e
pelas
entidades
desportivas, embora também encontre
vigorosos opositores.
Da informação do Conselho Nacional
de Desportos, vê-se que êste órgão oficial
esposa a idéia dos concursos, apenas
divergindo em alguns pontos do projeto
aprovado pela Câmara. Sobretudo
diverge o Conselho quanto ao órgão que
teria a responsabilidade de promover e
administrar os concursos o Projeto da
Câmara atribui tal responsabilidade no
Comitê Olímpico Brasileiro, que o
Conselho declara ser uma entidade
privada, não indicada para semelhante
tarefa. Propõe o substitutivo que o
encargo fique com a União mediante a
criação da Superintendência das Apostas
Desportivas (SADE).
Afora esta divergência, as demais
são de pequeno relêvo, havendo no
substitutivo do Conselho Nacional de
Desportos grande número de disposi-
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ções que são mais próprias de
regulamento que de lei.
Entendemos, porém, que o Conselho
tem razão ao negar a entrega a uma só,
dentre as muitas organizações existentes
– o Comitê Olímpico Brasileiro – o
encargo de dirigir, promover e administrar
os concursos de prognósticos em todo o
território nacional.
Preferimos, por isto, deferir a tarefa à
Superintendência
de
Apostas
Desportivas, como órgão autárquico, que
será dirigido por um Conselho Central de
Administração, integrado pelo Presidente
do Conselho Nacional de Desportos, o
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro,
um representante da Confederação
Brasileira de Desportos, um representante
da Comissão desportiva das Fôrças
Armadas,
um
representante
das
Confederações
Amadoristas,
um
representante do Ministério da Fazenda e
um
representante
dos
cronistas
desportivos.
Nosso parecer é, portanto, favorável
o projeto, nos têrmos do substitutivo que
lhe apresentamos e no qual nos limitamos
a reunir preceitos do projeto vindo da
Câmara com os do substitutivo do
Conselho Nacional de Desportos.
SUBSTITUTIVO
Dispõe
sôbre
concursos
de
prognósticos desportivas e dá outras
providências.
Art.
1º
Fica
criada
a
Superintendência de Apostas Desportivas
(Sade),
órgão
autárquico,
com
personalidade jurídica e patrimônio,
orçamento e contabilidade próprios, que
terá por finalidade, aos têrmos desta lei e
de seu regulamento, promover e dirigir,
em todo o território nacional, a realização
de
concursos
sôbre
competições
desportivas, nacionais e internacionais.
§ 1º A Superintendência, gozará de
tôdas as vantagens e regalias peculiares
às autarquias, inclusive quanto a
imunidade tributária, fôro e tratamento em
ações judiciais.
§ 2º A receita líquida da
Superintendência de Apostas Desportivas
(SADE) será destinada em sua maior
parte
ao
amparo
das
entidades
desportivas, ao desenvolvimento do
desporto nacional e à construção de
instalações desportivas.
Art. 2º A Superintendência de
Apostas Desportivas será dirigida e
administrada por um Conselho Central de
Administração, o qual será integrado
pelos seguintes membros: o Presidente
do Conselho Nacional de Desportos, o
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro,
um representante da Confederação
Brasileira de Desportos um representante
da Comissão Desportiva das Fôrças
Armadas,
um
representante
das
Confederações
Amadorista,
um
representante do Ministério da Fazenda e
um
representante
dos
cronistas
desportivos, cabendo ao primeiro a
presidência do Conselho e sendo o VicePresidente eleita, anualmente, entre os
demais.
Parágrafo único. Anualmente o
Conselho elaborará os programas de
assistência ao desportos e de distribuição
de recursos e os publicará, juntamente
com o balanço da exercício anterior, no
Diário Oficial da União. O plano de
Assistência ao Desporto é o instrumento
disciplinar da aplicação dos recursos
líquidos produzidos pelos concursos.
Art. 3º Considera-se concurso, para
os fins desta lei, o prognóstico do
resultado de uma série de competições
desportivas, cuja realização terá efeito
nas datas prefixadas.
§ 1º O participante do concurso
prognosticará o resultado das competições,
mediante
o
preenchimento
dos
respectivos bilhetes, adquiridos contra
pagamento de determinada Importân-
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cia em dinheiro, que será fixada pela
forma que o regulamento estabelecer.
§ 2º A Confederação Brasileira de
Desportos e as Federações Desportivas
dos Estados fornecerão à SADE,
periòdicamente,
as
tabelas
das
competições desportivas que serão
objeto dos concursos, a critério da
SADE.
§ 3º O plano dos concursos deverá
ser aprovado pelo Ministério da
Fazenda.
Art. 4º Ao Ministério da Fazenda,
pela Diretoria de Rendas Internas
compete fiscalizar a execução dos
concursos, velando pela observância do
Plano e pela garantia dos direitos dos
participantes.
Parágrafo único. O Diretor da
Diretoria de Rendas Internas arbitrará a
gratificação a que farão jus os
funcionários designados para fiscalizar a
execução dos concursos, cabendo à
Superintendência
de
Apostas
Desportivas efetuar, mensalmente, o
pagamento destas gratificações, pela
forma que o Diretor da Diretoria de
Rendas Internas determinar.
Art. 5º Os Conselhos Regionais de
Administração, ora instituídos para a
execução local do "Plano de Assistência
do Desportos" e do plano de concursos,
serão
integrados
pelos
seguintes
membros: – um Representante do
Conselho Central de Administração, que
o presidirá, o Presidente do Conselho
Regional de Desportos, que substituirá o
presidente em seus impedimentos e
faltas, um representante do Governador
do Estado, Território ou do Prefeito do
Distrito Federal, um representante da
Federação de Futebol Profissional, um
representante da Associação Estadual
de Cronistas Desportivos.
Art. 6º Os Membros do Conselho de
Administração
e
dos
Conselhos
Regionais de Administração terão direito
a um módico jeton de presença por
sessão a que comparecerem, até ao
máximo de oito por mês, cabendo ao
presidente em exercício de cada
Conselho uma gratificação mensal.
Parágrafo único. Tanto os jetons
como as gratificações a que se refere
êste artigo dependerão de aprovação do
Ministro da Fazenda.
Art. 7º As entidades desportivas
que, a partir da data desta lei, deixarem
de recolher as contribuições devidas ao
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários, não receberão
qualquer dos benefícios previstos no
Plano de Assistência ao Desporto.
Parágrafo único. Para efeito dêste
artigo, o IAPC fornecerá, trimestralmente,
à
Superintendência
de
Apostas
Desportivas, a relação das entidades
devedoras, as quais poderão entretanto,
autorizar a SADE a saldar seus débitos,
descontando-os da importância dos
benefícios à que façam jus.
Art. 8º A SADE credenciará como
suas agentes distribuidoras as Caixas
Econômicas Federais, sòmente podendo
credenciar e os Conselhos Regionais de
Administração, a que se refere o art. 5º,
onde não houver Caixa Econômica
Federal, ou não quiser esta assumir o
encargo.
Parágrafo único. Todo o movimento
financeiro dos concursos será feito
através
das
Caixas
Econômicas
Federais e onde estas não existirem
através do Banco do Brasil, ou não
havendo agências dêste, de Bancos
oficiais
dos
Estados
ou
de
estabelecimento bancário privado de
sólida reputação.
Ar. 9º Da renda bruta proveniente dos
concursos, destinar-se-á a prêmios aos
vencedores importância correspondente a
60%.
§ 1º Para as despesas de
administração, inclusive publicidade
serão destinados, no máximo, 10% da
renda bruta.
§ 2º Da renda líquida resultante,
75% serão aplicados no Plano de As-
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sistência aos Desportos a que se refere o
§ 2º do art. 1º e o parágrafo único do art.
2º, 15% na manutenção das Santas
Casas de Misericórdia e hospitais
congêneres, em todo o território nacional,
por intermédio do Ministério da Saúde e
10% para a Fundação do Bem Estar do
Menor.
§ 3º As importâncias destinadas ao
Ministério da Saúde e à Fundação do
Bem Estar do Menor serão recolhidas ao
Tesouro Nacional, nos meses de janeiro e
julho de cada ano.
§ 4º Sôbre o valor do prêmio
distribuído aos vencedores, bem como
sôbre o concurso e sua renda bruta, não
incidirão quaisquer tributos.
Art. 10. As contas da SADE serão
sujeitas a exame e aprovação do Tribunal
de Contas da União devendo ser
apresentadas até o dia 31 de março do
ano seguinte ao vencido.
Art. 11. O Conselho Central de
Administração submeterá ao Ministro da
Fazenda, dentro de 60 dias a contar da
publicação desta lei, o projeto de
regulamento-geral da SADE, o qual será,
depois de aprovado, baixado por decreto
do Poder Executivo, no prazo de noventa
dias a partir da data da lei.
Parágrafo único. O Regulamento
estabelecerá a competência dos diversos
órgãos e autoridades da SADE, o
funcionamento dela, tudo quanto se referir
aos concursos, seus bilhetes, seu preço,
forma de operação, prêmios, datas
comissões, apuração de resultados
pagamentos de prêmios, relatórios e
balanços, que serão necessàriamente
semestrais, e sujeitos à homologação do
Ministério da Fazenda, e tudo o mais que
se faça conveniente para o perfeito
funcionamento dos concursos, Plano de
Assistência e execução desta lei.
Art. 12. Todos os servidores da
Superintendência de Apostas Desportivas
serão contratados e ficarão sujeitos aos
têrmos da legislação trabalhista.
Art. 13. Aplica-se aos bilhetes dos
concursos, no que couber, o disposto na
legislação acêrca da ação de recuperação
de títulos ao portador, em caso de furto,
roubo ou estravio.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro
de
1965.
–
Menezes
Pimentel.
Presidente. – Mem de Sá. Relator. –
Edmundo Levy. – Sigefredo Pacheco.
PARECER Nº 454, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, ao Projeto de Lei da Câmara nº
174, de 1964 (nº 859-B-63 – Câmara),
que
dispõe
sôbre
concursos
de
prognósticos esportivos e dá outras
providências.
Relator: Sr. Josaphat Marinho.
O presente projeto, originário da
Câmara dos Deputados, dispõe sôbre
concurso de prognósticos esportivos,
estabelecendo a forma de realizá-los e
fiscalizá-los, assim como o processo de
partilhar a receita dêles advinda.
Na Casa de origem, a Comissão de
Constituição e Justiça, entre outras,
opinou pela juridicidade e conveniência
da proposição.
No Senado, a Comissão de
Educação e Cultura, depois de solicitar
esclarecimentos
ao
Ministério
da
Educação e ao Conselho Nacional de
Desportos, concluiu por substitutivo.
Êsse substitutivo – que determinou
a vinda da matéria a esta Comissão –
representa, com salientou o Relator na
Comissão de Educação, o ilustre
Senador Mem de Sá, uma reunião de
preceitos do projeto da Câmara e dos
subsídios propiciados pelo Conselho
Nacional de Desportos. Aceitando
ponderações dêsse Conselho, aquela
Comissão entendeu, sobretudo, não
ser conveniente atribuir apenas ao
"Comitê Olímpico Brasileiro" o encargo

de dirigir, promover e administrar os
concursos de prognósticos em todo
território nacional". Preferiu "deferir a
tarefa à Superintendência de Apostas
Desportivas, como órgão autárquico,
que será dirigido por um Conselho
Central de Administração, integrando
pelo Presidente do Conselho Nacional
de Desportos, o Presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro, um representante
da
Confederação
Brasileira
de
Desportos,
um
representante
da
Comissão Desportiva das Fôrças
Armadas,
um
representante
das
Confederações
Amadoristas,
um
representante
do
Ministério
da
Fazenda e um representante dos
cronistas desportivos".
Do ponto de vista da competência
desta Comissão, o substitutivo não
contém preceito que possa impedir sua
tramitação
regular.
Modificou
a
estrutura do projeto, mas não lhe
alterou a finalidade.
Sala das Comissões, 16 de março
de 1966. – Milton Campos, Presidente.
– Josaphat Marinho, Relator. – Afonso
Arinos. – Wilson Gonçalves. – Gay
Fonseca. – Jefferson de Aguiar. –
Bezerra Neto.
PARECER Nº 455, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao
Projeto de Lei da Câmara nº 174, de
1.964 (na Câmara nº 859-B, de 1963),
que dispõe sôbre concursos de
prognósticos esportivos.
Relator: Sr. José Leite.
O nobre Deputado Floriceno
Paixão apresentou, em 1963, na
Câmara dos Deputados, projeto de lei
que dispõe a respeito de concursos de
prognósticos esportivos.
A
proposição
despertou,
naturalmente, grande interêsse, dado
ser seu objetivo dar caráter legal às
apostas populares sôbre competições
esportivas,
regulando-lhes
o
competente processo.
Aquino Senado a proposição tem
merecido
acurado
estudo.
Basta
mencionar o parecer da Egrégia
Comissão de Educação, prolatado pelo
eminente Senador Mem de Sá, que
conclui pela apresentação de projeto
substitutivo.
No substitutivo, o atual Ministro da
Justiça, ouvido o Conselho Nacional de
Desportos,
procurou
conciliar
as
intenções originais do projeto com as
exigências de uma melhor definição da
matéria, inclusive no que diz respeito à
unidade
administrativa
à
qual
competirá coordenar e administrar as
apostas,
ou
os
"concursos
de
prognósticos esportivos".
No ângulo desta Comissão de
Finanças o projeto oferece o interêsse
de instituir, pela renda líquida dos
prognósticos realizados em tôrno
desta
ou
daquela
competição
esportiva, um fundo financeiro, do
qual 75% serão aplicados no Plano de
Assistência aos Desportos, 15% na
manutenção das Santas Casas de
Misericórdia e hospitais congêneres,
e 10% para a Fundação do Bem Estar
do Menor.
Isto quer dizer que o volume das
apostas sôbre competições esportivas
no País, que é grande, embora não se
tenha idéia precisa de que a quanto
monta, virá, mercê do projeto, se
transformado em lei, contribuir com
soma a nosso ver, significativa para
não só a melhoria dos próprios
desportos, mas, também, para a
manutenção de Santas Casas e
hospitais congêneres, assim como a
Fundação do Bem Estar do Menor. A
proposição, deve merecer nossa
aprovação, nos têrmos do substitutivo
apresentado
pela
Comissão
de
Educação.
Nessas condições, a Comissão de
Finanças, opina favoràvelmente ao subs-
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titutivo oferecido pela Comissão de
Educação ao PLC nº 174, de 1964.
Sala das Comissões, 11 de maio
de 1966. – Pessôa de Queiroz,
Presidente. – José Leite, Relator. –
Eugênio Barros. – Victorino Freire. –
Wilson Gonçalves. – Manoel Villaça. –
Bezerra Neto – Gay da Fonseca.
PARECERES NS. 456 E 457, DE 1966
PARECER Nº 456, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 1966 (nº 249-A66, na câmara), que mantém ato do
Tribunal de Contas de registro do
pagamento de pensão militar a Jurema
Azevedo de Oliveira e outras, netas do
1º Tenente reformado Amélia Azevedo
Marques.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Tendo o Senhor Presidente da
República, ordenado, na forma do art. 56,
da Lei nº 830-49, fôssem praticados os
atos referentes à concessão da pensão
militar a Jurema Azevedo de Oliveira e
outras nestas do 1º Tenente reformado
Amélio Azevedo Marques, resolveu o
Tribunal de Contas, em sessão de 8 de
junho de 1965, conhecer do despacho
presidencial, ordenando, por isto, o
registro sob reserva da concessão em
aprêço.
2.
O
registro
havia
sido
anteriormente denegado (sessões de
15.4.62 e 7.8.62), face a ausência de
amparo legal conforme parecer da
Diretoria legal competente.
3. Como o registro foi sob-reserva
houve recurso "ex offício" para o
Congresso Nacional (art. 57, § 2º Lei nº
830-49).
O presente projeto de Decreto
Legislativo confirma o ato do Tribunal de
Contas, e a Comissão de Constituição e
Justiça opina pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 20 de
abril de 1966. – Wilson Gonçalves,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
Gay da Fonseca. – Josaphat Marinho.
– Menezes Pimentel. – Jefferson de
Aguiar.
PARECER Nº 457, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo número
15, de 1966 (nº 249-A-66, na Câmara),
que mantém ato do Tribunal de Contas
de registro do pagamento de pensão
militar a Jurema Azevedo de Oliveira e
outros, netos do 1º Tenente reformado
da Armada, Aurélio Azevedo Marques.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto de Decreto Legislativo
ora submetido à nossa apreciação e
oriundo da Câmara tem por objeto
aprovar registro feito sob reserva pelo
Tribunal de Contas, de pensão militar a
Jurema Azevedo de Oliveira e outros,
netos do militar reformado Aurélio
Azevedo Marques.
Deflui do processado haver o registro
em tela sido negado pela Egrégia Côrte
de Contas por falta de fundamento legal.
Inconformados
com
a
decisão
denegatória as partes recorreram não
tendo o Tribunal conhecido do recurso,
por
considerá-lo
intempestivo
e
inconcebível na espécie. Após êste
julgamento impetraram os interessados
Mandado de Segurança ao Supremo
Tribunal Federal contra o mencionado
decisório, tendo esta Egrégia Côrte
negado o "writ".
O
Senhor
Presidente
da
República, no entanto, atendendo à
Exposição de Motivos nº 177, de 1964,
do Sr. Ministro da Marinha, houve por
bem determinar, na forma do art. 56,
parágrafo 2º, da citada Lei nº 830, de
1949, fôssem praticados os atos
referentes à concessão da questionada
pensão.
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O Tribunal de Contas face ao
despacho presidencial, efetuou o registro
sob reserva da concessão em aprêço
recorrendo de ofício do seu ato para o
Congresso Nacional.
A Comissão, atendendo para o lado
social do projeto em foco, e fazendo
remissão aos doutos pareceres já
expendidos sôbre a matéria, manifestase, no âmbito de sua competência, pela
sua aprovação.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessôa de Queiroz.
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator. –
Bezerra Neto. – Manoel Villaça. – Wilson
Gonçalves. – Victorino Freire. – Eugenio
Barros. – José Leite.
PARECERES NS. 458 E 459 DE 1966
PARECER Nº 458, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1966 (247-A-66 –
Câmara), que mantém ato do Tribunal de
Contas da União, de registro da despesa
de Cr$ 130.000, em favor da firma
Estabelecimentos Gráficos Iguassu Ltda.,
proveniente de serviços de impressão
prestados no Ministério da Educação e
Cultura.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Tendo de novo presente o
processo, após inicial denegação de
registro, o Tribunal de Contas da União
em Sessão de 10 de setembro de 1965,
conhecendo de despacho presidencial,
ordenou o registro sob reserva para a
despesa de Cr$ 130.000 (cento e trinta
mil cruzeiros), em favor da firma
Estabelecimentos Gráficos Iguassu Ltda.,
proveniente de serviços de impressão em
proveito do Ministério da Educação e
Cultura. A decisão denegatória era de 246-62, e seu fundamento fôra o fato do
parcelamento em cinco licitações para
evitar a concorrência pública, e contrato
na forma da lei. Havia esta decisão inicial
sido mantida em sessão de 13-9-62.
Houve recurso ex offício, ex vi do §
2º do art. 56, da lei nº 830-49, sendo o
presente projeto de Decreto Legislativo
para manter a decisão do registro sob
reserva.
A Comissão de Constituição opina
pela aprovação.
Sala das Comissões, em 20 de abril
de 1966. – Wilson Gonçalves, Presidente.
– Bezerra Neto, Relator. – Gay da
Fonseca. – Jefferson de Aguiar. –
Menezes Pimentel – Josaphat Marinho.
PARECER Nº 459, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de
1966 (nº 247-A-66, na Câmara), que
mantém ato do Tribunal de Contas da
União, de registro da despesa de Cr$
130.000
em
favor
da
firma
Estabelecimentos
Gráficos
Iguassu
Limitada, proveniente de serviços de
impressão prestados ao Ministério da
Educação e Cultura.
Relator: Sr. Victorino Freire.
Proposto
pela
Comissão
de
Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas da Câmara, em conclusão ao
exame feito no
processado que
acompanhou o Aviso nº 1.079-65 do
Tribunal de Contas da União, o presente
projeto de decreto legislativo mantém o
Ato, de 10 de setembro de 1965, dessa
Egrégia Côrte, de registro da despesa de
Cr$ 130.000, em favor da firma
"Estabelecimentos
Gráficos
Iguassu
Ltda.", proveniente de serviços de
impressão prestados ao Ministério da
Educação e Cultura.
Esta resolução de Tribunal de
Contas resultou de nôvo estudo procedido
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no processo nº 25.725-62, em face da
Exposição de Motivos nº 611, do
mesmo ano, do MEC, aprovada pelo
Presidente do então Conselho de
Ministros, tendo sido, então autorizado
o registro da referida despesa.
O registro, que fôra anteriormente
denegado através da decisão de 24 de
junho de 1962, em virtude do seu
parcelamento em cinco licitações, com
a finalidade de evitar a realização de
concorrência pública e contrato na
forma da lei, foi ordenado sob reserva,
tendo em vista o citado despacho
presidencial.
Estamos diante de uma situação
de fato, visto que a despesa autorizada
já foi realizada, tratando o presente
projeto de legalizá-la.
A Comissão de Constituição e
Justiça, que apreciou o aspecto legal
do ato do Tribunal de Contas, opinou
pela aprovação do projeto na forma
proposta pela Comissão de Tomada de
Contas da Câmara dos Deputados.
Pelos
motivos
expostos,
a
Comissão de Finanças manifesta-se,
também, favoràvelmente à proposição.
Sala das Comissões, em 11 de
maio de 1966. – Pessôa de Queiroz,
Presidente. – Victorino Freire, Relator.
– Wilson Gonçalves. – Manoel Villaça.
– Bezerra Neto. – Gay da Fonseca. –
Eugênio Barros. – José Leite.
PARECERES NS. 460 E 461, DE 1966
PARECER Nº 460, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 2, de 1966, (nº 93-A-63
na Câmara), que autoriza o Tribunal de
Contas da União a registrar têrmo de
rescisão de contrato entre a Divisão de
Obras do Ministério da Agricultura e a
Cisa S. A. – Engenharia e Comércio.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Em sessão de 10 de agôsto de
1961, o Tribunal de Contas da União
recusou registro ao têrmo de rescisão
de parte do contrato, de 23 de
novembro de 1960, celebrado entre a
Divisão de Obras do Ministério da
Agricultura e a Cisa S.A. – Engenharia
e Comércio para execução das obras
de
construção
de
seis
casas
residenciais
para
professôres
contedráticos, na Escola de Agronomia
"Eliseu Maciel", em Pelotas, Rio
Grande do Sul, porque improcedente a
razão alegada na cláusula primeira –
não haver crédito próprio – ante a
consignação constante da V. 4.1.05-1
do anexo 4.13/09-02-10.
2. A Divisão de Obras pediu
reconsideração
da
decisão
e,
desatendida, ela própria requereu ao
Tribunal de Contas submetesse o
presente processo à consideração do
Congresso Nacional. As razões dos
contratantes,
para
a
rescisão,
mereceram unânime acolhida da
Câmara dos Deputados, ao ser
aprovado na Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas o
minucioso e brilhante parecer do
Relator, Deputado José Rio, é no
Plenário o resultante e presente projeto
de Decreto Legislativo.
A decisão do Tribunal de Contas
merece ser reformada, e ela mesma
desatendera o parecer do instrutor do
processo e do procurador da União.
Pelo exposto, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela
aprovação do presente projeto de
Decreto Legislativo.
Sala das Comissões em 16 de
março de 1966. – Milton Campos,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator.
– Afonso Arinos. – Jefferson de
Aguiar. – Gay da Fonseca. – Wilson
Gonçalves.

PARECER Nº 461, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 2,
de 1966 (nº 93-A-63 na Câmara), que
autoriza o Tribunal de Contas a
registrar o têrmo de rescisão de
contrato, entre a Divisão de Obras do
Ministério da Agricultora e a Cisa S.
A. – Engenharia e Comércio.
Redator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto ora submetido à nossa
apreciação é oriundo da Câmara e
tem por objetivo autorizar o Tribunal
de Contas e registrar têrmo de
rescisão de contrato entre a Divisão
de Obras do Ministério da Agricultura
e a Cisa S. A. – Engenharia e
Comércio.
Depreende-se
do processado
anexo que a Colenda Côrte de
Contas, chamada a opinar sôbre a
rescisão de contrato entre as partes
mencionadas, houve por bem negar o
registro solicitado, sob o fundamento
de não proceder e razão alegada na
cláusula 1ª – não haver crédito
próprio,
ante
a
configuração
constante da verba 4.1.03.1 do Anexo
4.13/09-02-10.
Dita decisão, comunicada aos
interessados, foi objeto de recurso por
parte da Divisão de Obras daquela
Secretaria de Estado, a qual alegou,
em seu prol que:
"I – Efetivamente, o Orçamento
da União consigna, no subanexo 4.13
– M. A. – 09.02.10 – S/C 4.1.03 – 1),
a dotação de Cr$ 15.000.000 para
a "Escola de Agronomia Eliseu
Maciel".
II – Conforme consta do ofício
incluso, do Sr. Diretor da Divisão de
Orçamento
dêste
Ministério,
da
referida dotação foram incluídos Cr$
8.233.500, no Plano de Economia,
ficando
disponíveis
apenas
Cr$
6.766.500.
III – Esta importância de Cr$
6.766.500 foi totalmente empenhada a
favor de Cisa S. A. – Engenharia e
Comércio, para atender ao pagamento
de parte da despesa com a
construção de um alojamento e
restaurante para alunos da mesma
escola, tendo-se em vista o contrato
registrado nesse Egrégio Tribunal em
Sessão de 30 de dezembro de 1959,
(SC 65.141-59), conforme consta do
empenho nº 34, de 13 de junho dêste
ano, cuja 2ª via foi transmitida a êsse
Tribunal.
IV – Em se tratando de obras
indispensáveis e mais urgentes, foi
dada prioridade ao prosseguimento
da construção do alojamento e
restaurante referidos, empenhando-se
o total da verba disponível".
O remédio jurídico impetrado,
apesar de informado favoràvelmente
pela Procuradoria, não obteve ganho
de causa, tendo o Egrégio Tribunal
mantido sua veneranda decisão.
O
Ministério
interessado,
inconformado,
solicitou
fôsse
o
processo encaminhado ao Congresso,
nos têrmos do § do art. 77, da
Constituição, no que foi atendido.
Naquela Casa do Congresso, foi
a proposição distribuída à Comissão
de Fiscalização Financeira e Tomada
de Contas o qual discordou, através
de douto parecer do Dep. José Rio,
da orientação do Tribunal de Contas,
entendendo de todo procedentes os
fundamentos
retro-transcritos
do
recurso da Divisão de Obras e
aduzindo, ainda, não competir àquele
Órgão fiscalizador, a apreciação
de atos da alçada exclusiva do
Executivo,
como
no
presente
caso.
A Comissão, por todo o exposto e
fazendo remissão aos pareceres já ex-

Maio de 1966
pendidos sôbre a matéria, é pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente.
Gay da Fonseca, Relator. – Bezerra Neto.
– Eugenio Barros. – José Leite. –
Victorino Freire. – Wilson Gonçalves. –
Manoel Villaça.
PARECERES NS. 462 O 463, DE 1966
PARECER Nº 462, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 12-66 (nº 166-A-59 –
Câmara), que determina o registro pelo
Tribunal de Contas de contrato, celebrado
em 6 de dezembro de 1952, para a
irrigação
de
terras
na
fazenda
"Gameleira", município de Iguatu, Estado
do Ceará.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. O Tribunal de Contas da União,
em sessão de 31 de março de 1953,
recusou registro ao têrmo de contrato
celebrado entre o Departamento de
Administração
do
Ministério
da
Agricultura, para a execução das obras
necessárias à irrigação de terras de
propriedade de Antônio Adil Mendonça,
José Coelho Lima Verde, José Bezerra
Pinheiro, Jairo Jucá e sua mulher, e
outros, situadas na fazenda "Gameleira",
município de Iguatu, Estado do Ceará,
sob o fundamento de não ter sido
observada a Lei número 1.489, de 10-1251, arts. 3º e 7º e a despesa haver sido
levada a conta de crédito orçamentário de
exercício encerrado.
2. Houve recurso ex offício ao
Congresso Nacional, e, na Câmara dos
Deputados, sendo relator o eminente
Deputado
Tarso
Dutra,
foram
considerados irrelevantes os motivos do
Tribunal, pois se tratava de exigências
puramente formais, sendo que a própria
Procuradoria daquela cônjuge salientara
que a particularidade das dotações
orçamentárias
do
Ministério
da
Agricultura, em face do que dispõe o art.
1º da Lei nº 1.489, receberam distribuição
automática, sem intervalo, e depositadas
no Tesouro Nacional.
A Câmara ordenou o registro pelo
presente Projeto de Decreto Legislativo,
cassando a decisão do Tribunal. Somos
pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 20 de abril de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Gay da Fonseca.
– Jefferson de Aguiar. – Josaphat
Marinho. – Menezes Pimentel.
PARECER Nº 463, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de
1966 (nº 166-A-59, na Câmara dos
Deputados), que determina o registro
pelo Tribunal de Contas de Contrato
celebrado em 6 de dezembro de 1952
para irrigação de terras na Fazenda
"Gameleira", município de Iguatu,
Estado do Ceará.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O presente Projeto de Decreto
Legislativo, oriundo da Câmara dos
Deputados, determina seja registrado,
pelo Tribunal de Contas da União,
contrato celebrado em 6 de dezembro de
1952, entre o Govêrno Federal e vários
particulares, para irrigação de terras na
Fazenda "Gameleira", Município de
Iguatu, Estado do Ceará.
A elaboração do projeto resultou
de pronunciamento do Tribunal de
Contas, submetendo ao Congresso, ex
offício, o Processo nº 1.715, de 1953,
relativo ao contrato acima citado, que
recebeu denegação de registro, com
fundamento nos arts. 3º e 7º, da Lei nº
1.489, de 10 de dezembro de 1951,
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por haver sido a despesa respectiva
levada à conta de crédito orçamentário do
exercício encerrado.
Acontece, porém, que os motivos
que determinaram a recusa do registro
pelo Tribunal de Contas não foram
admitidos pela Câmara dos Deputados,
que, em conseqüência, aprovou o projeto
de lei determinando o registro do contrato.
Realmente, não são de molde a
invalidar ou a comprometer o contrato as
deficiências apontadas pelo Tribunal,
atingindo as mesmas mais a parte formal
do que a essência das normais
exigências legais. Mesmo no tocante ao
fato de haver sido a despesa levada à
conta de crédito orçamentário no
exercício encerrado, há a argumentar a
circunstância de serem as dotações
atribuídas ao Ministério da Agricultura
distribuídas automaticamente ao Tesouro
Nacional e depositadas no Banco do
Brasil, em obediência ao que dispõe o art.
1º da Lei nº 1.489, de 10 de dezembro de
1951, em conta especial, à disposição do
Ministro.
Atentando para essas circunstâncias,
e não encontrando razões de ordem legal
que invalidem o projeto, a Comissão de
Finanças é de parecer que o mesmo deve
ser aprovado.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Wilson Gonçalves, Relator. – Eugênio
Barros. – Victorino Freire. – Bezerra Neto.
– Gay da Fonseca. – Manoel Villaça. –
José Leite.
PARECERES NS. 464 E 465 DE 1966
PARECER Nº 464, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 9, de 1966 (nº 148-A-57 –
Câmara), que aprova o ato no Tribunal de
Contas denegatório de registro a têrmo
aditivo a acôrdo celebrado entre a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Govêrno do Estado do Pará.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Não tendo, sido publicado no
prazo legal foi recusado registro pelo
Tribunal de Contas da União ao têrmo
aditivo ao acôrdo firmado em 30 de
dezembro
de
1954,
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Govêrno do Estado do Pará, para a
erradicação do mal de New-Castle.
2.
Transmitida
a
decisão
à
Superintendência,
deixou
que
se
esgotasse o prazo, sem interpôr o recurso
previsto no art. 57, da Lei nº 830, de
1949.
Houve recurso ex offício (Const., art.
77, § 1º) e a Câmara dos Deputados, pelo
presente projeto do Decreto Legislativo,
aprova o ato denegatório do Tribunal.
Somos pela aprovação da presente
matéria.
Sala das Comissões, 20 de abril de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Gay da Fonseca.
– Jefferson de Aguiar. – Menezes
Pimentel. – Josaphat Marinho.
PARECER Nº 465, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de
1966 (nº 148-A-57 – na Câmara), que
aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
acôrdo
celebrado
entre
a
Superintendência
do
Plano
de
Valorização Econômica da Amazônia e o
Govêrno do Estado do Pará.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O Tribunal de Contas da União, em
sessão de 24 de fevereiro de 1956, ne-
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gou registro ao têrmo aditivo ao contrato
celebrado entre a Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia e o Govêrno do Estado do
Pará, firmado a 30 de dezembro de
1954, sob o fundamento de que o
aludido têrmo não fôra publicado no
prazo legal.
Da decisão prolatada foi dado
conhecimento ao órgão interessado,
pelo Aviso nº 759, de 28 de fevereiro de
1956, tendo, porém, decorrido o prazo
de que trata o art. 57, da Lei nº 830, de
1949, sem interposição de qualquer
recurso.
Em conseqüência disso, na forma
do estatuído pelo § 1º do art. 77, da
Constituição Federal, foi o processo
enviado à Câmara dos Deputados, onde,
aceitas as razões determinantes do
decisório, a Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, elaborou o
competente
Projeto
de
Decreto
Legislativo, posteriormente aprovado,
sem restrições, no plenário daquela
Casa.
O Código de Contabilidade Pública,
em seu art. 789, determina que "os
contratos celebrados pelo Govêrno
devem ser publicados no Diário Oficial,
dentro de 10 dias de sua assinatura, e,
em igual prazo, a contar da publicação,
remetidos ao Tribunal de Contas, em
protocolo, do qual constem dia e hora da
entrega", norma que se complementa,
quando aplicada ao caso vertente, com
o estatuído no art. 792, daquele diploma
legal, que dispõe:
"Serão considerados inexistentes
os contratos sôbre os quais deixar de
pronunciar-se o Tribunal de Contas por
não terem sido publicados no prazo
legal, embora lhes tenham sido
posteriormente
remetidos,
com
excessão ùnicamente daqueles para os
quais
tenha
sido
dispensada
a
publicação por ser a mesma prejudicial à
defesa nacional".
Face ao exposto, opinamos pela
aprovação do presente Projeto de
Decreto Legislativo.
É o parecer.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente.
– Gay da Fonseca, Relator. – Bezerra
Neto. – Manoel Villaça. – Victorino
Freire. – Wilson Gonçalves. – José
Leite. – Eugênio Barros.
PARECERES NS. 466 E 467, DE 1966
PARECER Nº 466, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1966 (nº 159-A-64,
Câmara), que mantém decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao
pedido de registro do acôrdo especial
firmado entre o Ministério da Educarão e
Cultura e a Escola Industrial Dom
Bosco.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. O Tribunal de Contas, em sessão
de 2 de julho de 1954, recusou registro
ao têrmo de acôrdo especial celebrado
entre a Divisão de Orçamento do
Ministério da Educação e Cultura e a
Escola Industrial Dom Bosco, da
Congregação dos Padres Salesianos,
para aquisição de material mecanizado,
isto por não existir dotação própria para
atender à despesa, além de não constar
do têrmo cláusula penal, não terem sido
enviados os estatutos da Escola, não
valer como prova de isenção a
declaração apresentada sôbre impôsto
de renda e figurar apenas uma única via
do contrato.
2. Não foi interposto recurso da
decisão, e a Câmara dos Deputados, a
face ao recurso ex offício, aprovou o
presente Projeto de Decreto Legisla-

tivo, que confirma o ato denegatório do
Tribunal.
A Comissão de Constituição e
Justiça opina pela aprovação do
presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 20 de abril de
1966. – Wilson Gonçalves, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Josaphat
Marinho. – Gay da Fonseca. – Menezes
Pimentel. – Jefferson de Aguiar.
PARECER Nº 467, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de
1966, (nº 159-A-64, na Câmara), que
mantém decisão do Tribunal de Contas
denegatória ao pedido de registro de
acôrdo especial firmado entre o
Ministério da Educação e Cultura e a
Escola Industrial Dom Bosco.
Relator: Sr. Pessoa de Queiroz.
O Projeto de Decreto Legislativo em
exame aprova a decisão do Tribunal de
Contas que recusou registro ao Têrmo
de Acôrdo Especial firmado entre o
Ministério da Educação e Cultura e a
Escola Industrial Dom Bosco, da
Congregação dos Padres Salesianos,
para aquisição de material mecanizado.
O ato denegatório teve como
fundamento a inexistência de dotação
própria para atender às despesas
decorrentes do Acôrdo, de vez que a
verba
empenhada
não
comporta
convênio com entidades privadas, a
exemplo de outra, dotações em que a lei
menciona expressamente a cláusula:
"mediante acôrdo com os Estados,
Municípios e entidades privadas."
Aponta, ainda, a decisão do
Tribunal de Contas, as seguintes
irregularidades: 1 – uma única via do
contrato; 2 – inexistência da cláusula
penal; 3 – não apresentação dos
Estatuto da Escola; 4 – prova
insuficiente de isenção do Impôsto de
Renda.
A
Comissão
de
Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da
Câmara, autora da proposição, deplora
a inexistência de verba própria para
atender às despesas com o convênio,
fato que julgou constituir a única razão
válida impeditiva da execução do
contrato.
Entendemos, também, que tal
motivo torna plenamente procedente o
ato do Egrégio Tribunal de Contas,
razão por que opinamos pela aprovação
do projeto que o mantém.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Eugênio Barros, Presidente. –
Pessoa de Queiroz, Relator. – Bezerra
Neto. – Gay da Fonseca. – Manoel
Villaça. – Wilson Gonçalves. – Victorino
Freire. – José Leite.
PARECER Nº 468, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 1966
(nº 3.561-B-66, na Casa de origem), que
altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril de
1960, que autoriza a doação de imóvel à
Prefeitura Municipal de Corumbá, no
Estado de Mato Grosso.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
Na forma do art. 67, da Constituição
Federal, o Sr. Presidente da República
encaminhou ao Congresso Nacional
Mensagem acompanhada de Projeto de
Lei que revoga a Lei nº 3.739, de 4 de
abril de 1960, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel à Prefeitura
Municipal de Corumbá, no Estado de
Mato Grosso.
Na Câmara, a proposição recebeu
Emenda Substitutiva de Plenário, de
autoria do nobre Deputado Wilson
Martins e nos têrmos desta foi
aprovada.
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A Emenda em questão, ao invés de
revogar a citada Lei nº 3.739, de 4 de abril
de 1960, praticamente repetiu em todos
os têrmos o referido dispositivo legal.
Do ponto de vista financeiro, nada
temos a opor, visto que a proposição
apenas repete medida constante da lei
vigente.
Assim sendo, somos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Gay da Fonseca.
– Manoel Villaça. – Wilson Gonçalves. –
Eugênio Barros. – Victorino Freire. – José
Leite.
PARECER Nº 469, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1966
(nº 3.496-B-66, na Casa de origem), que
retifica sem ônus, a Lei nº 4.900 de 10 de
dezembro de 1965, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1966.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
Na forma do artigo 67 da
Constituição Federal, o Sr. Presidente da
República enviou ao Congresso Nacional,
Mensagem encaminhando Projeto de Lei
que altera, sem ônus, a Lei nº 4.900, de
10 de novembro de 1965 que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício de 1966.
A Mensagem veio acompanhada da
Justificação do Sr. Ministro Presidente do
Superior Tribunal Militar, que mostra a
procedência da retificação pleitada.
Na Câmara o projeto foi aprovado
nos
têrmos
de
um
Substitutivo
apresentado
pela
Comissão
de
Orçamento, que acolheu emenda de
Plenário de autoria, do Deputado Ary
Alcântara. A emenda em questão visa
apenas e ùnicamente a corrigir êrro
constante no nome da entidade
beneficiada.
A Lei nº 4.900, encerra outros
equívocos ocasionados por erros de
imprensa relativos a várias emendas
apresentada por ilustres membros desta
Casa do Congresso ao Orçamento
vigente.
Assim
sendo,
somos
pela
apresentação
de
uma
emenda
substitutiva que adote em todos os seus
têrmos o projeto, e que inclua novas
retificações, sem contudo desvirtuar o
espírito da proposição.
Emenda Substitutiva nº 1 C.F., ao
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de
1966.
Retifica, sem ônus, a Lei nº 4.900, de
10 de dezembro de 1965, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro da 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas, sem ônus as
seguintes retificações na Lei, nº 4.900, de
10 de dezembro de 1965, que "estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício de 1966".
Anexo 3 – Poder Judiciário.
Subanexo 3.03.00 – Justiça Militar.
Unidade 3.03.01 – Superior Tribunal
Militar.
Função 02.
Categoria Econômica:
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos.
4.1.1.0 – Obras Públicas
Onde se lê:
"4.1.1.3
–
Prosseguimento
e
conclusão de obras
1) Construção de 102 apartamentos
em Brasília, para o pessoal da Justiça
Militar – Cr$ 719.180.000.000."
Leia-se:
"Anexo 3 – Poder Judiciário
Subanexo 3.03.00 – Justiça Militar
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Unidade 3.03.01 – Superior Tribunal
Militar
Função 02.
Categoria Econômica:
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.1.5 – Construção de Edifícios
Públicos
1) Construção de apartamentos em
Brasília, para o pessoal da Justiça Militar
– Cr$ 719.180.000."
Anexo 1 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura
Adendo "F"
K-22 – Rio Grande do Sul
Onde se lê:
"7 – Escola Normal Nossa Senhora
de Fátima, Cangaçu – Cr$ 2.000."
Leia-se:
"Anexo 1 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura
Adendo "F"
K-22 – Rio Grande do Sul
7 – Escola Normal Nossa Senhora
da Aparecida, Canguçu – Cr$ 2.000."
Anexo 4 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura
Unidade
4.06.05
–
Conselho
Nacional de Serviço Social
Função 6.0
Categoria
Econômica
3.2.1.0
Subvenções Sociais.
Adendo "B" – Subvenções Ordinárias
Onde se lê:
"14 – Minas Gerais
Araxá
Ginásio Jesus Cruz – Cr$ 1.500."
Leia-se:
"14 – Minas Gerais
Araxá
Ginásio Jesus Cristo -- Cr$ 1.500."
Onde se lê:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção
da Escola de Assistência Social.
Leia-se:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção
de Escola e Assistência Social – Cr$
7.000."
Onde se lê:
"20 – Rio de Janeiro
Piraí
Educandário Padre Antônio Pinto –
Cr$ 300.
Niterói
Escola Industrial Santos Anjos (para
desenvolvimento agrícola). – Cr$ 100."
Leia-se
"20 – Rio de Janeiro.
Barra do Pirai
Educandário Padre Antônio Pinto –
Cr$ 300.
Vassouras
Escola Industrial Santos Anjos (para
desenvolvimento agrícola) – Cr$ 100."
Anexo 4 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura.
Unidade
4.06.05
–
Conselho
Nacional de Serviço Social.
Função 6.0
Categoria Econômica 3.2.1.0 –
Subvenções Sociais
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Adendo
"C"
Extraordinárias

–

Subvenções

Onde se lê:
"01 – Acre
Cruzeiro do Sul
Escola Cel José Correia – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700."
Leia-se:
01 – Acre
Cruzeiro do Sul
Escola Coronel João Correta – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700."
Onde se lê:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense de Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção
da Escola Assistencial Social – Cr$
10.000."
Leia-se:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção
de Escola e Assistência Social – Cr$
10.000."
4.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura
4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação
3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.1.0.0 – Despesas de Custeio
Onde se lê:
Y-06 – Fundo Nacional do Ensino
Médio
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferência
Educacionais
–
Cr$.
100.000"
Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de 13
de janeiro de 1958, que dispõe sôbre as
atividades da campanha de Assistência
ao Estudante (CASES) – Cr$ 700.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26 de
abril de 1961, que dispõe sôbre atividades
extraclasse, relativas à educação moral e
cívica, em todo o país – Cr$ 7.000."
50.000.
3)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que
instituiu a Campanha Nacional de
Educandários gratuitos – Cr$ 4.000.000.
4) Contribuir em favor da Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos,
mediante convênio geral, para aquisição
de imóveis; obras e equipamentos,
conforme discriminação no Adendo "D" –
Cr$ 2.688.500.
5) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas
e aplicação do salário-educação – Cr$
160.000.
6)
Despesas
decorrentes
da
aplicação do Decreto nº 43.177, de 5-258, que instituiu a Campanha Nacional de
Educação
Física,
inclusive
para
cumprimento do Decreto nº 53.741, de
1964 – Cr$ 280.000.
7)
Despesas
decorrentes
do
incremento da Campanha Nacional de
Material de Ensino – Cr$ 850.000.
8)
Despesas
decorrentes
da
promoção e organização de congressos e
conferências,
seminários
e
outras
atividades a cargo da Associação
Brasileira de Educação – Cr$ 20.000.
Leia-se:
Y-06 – Fundo Nacional de Ensino
Médio
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferências
Educacionais
–
Cr$
100.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que
instituiu a Campanha Nacional dos
Educandários Gratuitos – Cr$ 4.000.000.
3) Contribuição em favor da
Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos, mediante convênio geral para
aquisição
de
imóveis,
obras
e
equipamentos, conforme discriminação no
Adendo "D" – Cr$ 2.688.500.

Outros Encargos
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de 13
de janeiro de 1958, que dispõe sôbre as
atividades da Campanha de Assistência
ao Estudante (CASES) – Cr$ 700.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26
de abril de 1951, que dispõe sôbre
atividades extra-classe, relativas à
educação moral e cívica, em todo o país –
Cr$ 50.000.
3) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas
e aplicação do salário-educação – Cr$
160.000.
4)
Despesas
decorrentes
da
aplicação do Decreto nº 43.177, de 5-258, que instituiu a Campanha Nacional de
Educação Física; inclusive para o
cumprimento do Decreto nº 53.741, de
1964 – Cr$ 280.000.
5)
Despesas
decorrentes
do
incremento da Campanha Nacional de
Material de Ensino – Cr$ 850.000.
6)
Despesas
decorrentes
da
promoção e organização de congressos e
conferências,
seminários
e
outras
atividades, a cargo da Associação
Brasileira de Educação. – Cr$ 20.000.
4.12.00 – Ministério das Minas e
Energia
4.12.06 – Departamento Nacional da
Produção Mineral
4.0.0.0 – Despesas de capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.2.0 – Serviços em Regime de
Programação Especial
b) Energia
2) Adendo "A"
Onde se lê:
K-26 – São Paulo
102) Sorocaba (serviços elétricos),
em convênio com RINCO – Cr$ 20.000.
Leia-se:
K-26 – São Paulo
102 Sorocaba (Serviço elétrico) –
Cr$ 20.000.
Art. 2º Revogadas as disposições em
contrário, esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação."
Ante o exposto, somos pela
aprovação do projeto nos têrmos de
nossa Emenda Substitutiva.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Gay da Fonseca.
– Wilson Gonçalves. – Manoel Villaça. –
José Leite. – Domício Gondim. – Eugênio
Barros.
PARECER Nº 470, DE 1966
Redação, para turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 81, de 1966 (nº 3.525.66,
na Casa de origem).
Será publicado em Suplemento.
PARECER Nº 471, DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 57,
de 1966 (nº 3.455-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr Presidente da
República.
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 57, de 1966
(número 3.455-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Ensino
Especializado de Saúde Pública, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 13 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. –
Edmundo
Levi,
Relator.
Menezes
Pimentel.
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ANEXO AO PARECER Nº 471,DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 57,
de 1966 (nº 3.455-B-66, na Casa de
origem).
EMENDA Nº 1
(corresponde à emenda nº 1, de Plenário)
Acrescente-se, onde couber, o
seguinte artigo:
“Art. Os atuais engenheiros do
Ministério da Saúde, que tenham curso da
Escola Nacional de Saúde Pública, desde
que o requeiram, terão o respectivo título
de
nomeação
apostilado,
como
Engenheiro Sanitarista”.
PARECER Nº 472, DE 1966
Redação final da emenda de Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 33,
de 1966 (nº 2.649-C, de 1966, na Casa
de origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 33, de 1966
(número 2.649-C-66, na Casa de
origem), que cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento em Santo
André. Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 13 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Edmundo Levi, Relator. – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 472, DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 33,
de 1966 (nº 2.649-C-66, na Casa de
origem), que cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento em Santo
André, Estado de São Paulo, e dá outras
providências:
EMENDA Nº 1
(da CSPC)
Ao art. 5º.
...Acrescente-se ao art. 5º, in fine, o
seguinte:
“...com
as
modificações
estabelecidas em leis posteriores”.
PARECER Nº 473, DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 157,
de 1965 (nº 1.315-B-63, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 157, de 1965 (número
1.315-B-63, na Casa de origem), que dá
nova redação aos parágrafos 1º e 2º do
art. 9º da Lei nº 4.070, de 15 de junho de
1962.
Sala das Sessões, em 13 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente.
Edmundo Levi, Relator. – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 473, DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 157,
de 1965 (nº 1.315-B-63, na Casa de
origem).
EMENDA Nº 1
(correspondente à emenda nº 1, de
Plenário)
I – Ao art. 1º.
O art. 9º da Lei nº 4.070, de 15 de
junho de 1962, é acrescido do seguinte
parágrafo:
"Art. 9º................................................
§ Para execução do pagamento, de
que trata o § 1º, poderão ser requi-

Sábado 14
sitados funcionários do Estado do Acre,
seja pela Mesa de Rendas de Rio Branco,
seja pelas Coletorias Federais do interior."
II – Altere-se, em conseqüência, a
ementa do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
(Pausa)
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Sr. Senador Atílio
Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, reformas de base é tema
que, de longa data, vem sendo
comentado, discutido e planejado.
Naturalmente, a respeito, as intenções
sempre foram as melhores. No entanto, o
que se verificou, nos governos passados,
foi uma situação confusa. Quando o
Executivo propunha ao Legislativo
projetos, em vias de reformas de base,
nem sempre, êle eram examinados. O
fato é que o dilema continuava. Após a
Revolução através dos atos institucionais,
o
Govêrno
Revolucionário
obteve
condições para aprovar as reformas de
base que entende necessárias. E,
realmente, o tem feito. Inúmeras
Mensagens aqui vieram, às vêzes, tão
ràpidamente que não tínhamos tempo
para um estudo mais profundo. Mas, o
fato é que o Congresso também tomou a
sério a questão e conseguiu votar os
vários projetos oriundos de mensagens
do Executivo. Muitos dêles já em vigor,
produziram efeitos benéficos de grande
monta.
Continua,
pois,
o
Executivo
encaminhando projetos a esta Casa.
Ainda agora temos em mãos um
avulso do Projeto de Lei nº, de 1903, que
dispõe sôbre o intercâmbio comercial com
o exterior, cria o Conselho Nacional de
Comércio
Exterior
e
dá
outras
providências.
Srs. Presidente, Srs. Senadores, nos
que, há longos anos, vivemos no setor da
produção, no setor econômico do País,
entendemos que êste projeto se justifica
plenamente. Temos confiança em que o
Congresso o aprovará, depois de bem
estudado, visto que tem êle o sentido de
melhorar substancialmente, o nosso
intercâmbio com o exterior, fortalecer a
nossa balança de pagamentos, a nossa
economia, enfim, beneficiar o povo
brasileiro. Na verdade, nenhum país pode
prescindir do intercâmbio com o
estrangeiro, principalmente quanto à
exportação.
Por falta dêsse Conselho, muitas
vêzes
os
exportadores
encontram
grandes dificuldades para exportar
produtos, inclusive manufaturados. O
Brasil vem desenvolvendo a exportação
de produtos manufaturados o que
representa em grande parte, o valor da
mão de obra, com o conseqüente
favorecimento de mercado de trabalho.
Assim, pois, esperamos que o
Conselho Nacional de Comércio Exterior
estude a forma mais simples, mais prática
de alcançarmos o mercado internacional.
Quanto à importação, esta até agora é
decidida pelo Conselho de Política
Aduaneira. Ainda há poucos dias, tivemos
conhecimento de que ilustres Deputados,
na Câmara, criticaram o fato de certos
produtos terem a importação liberada o
que segundo êsses parlamentares, não
se justificava.
Ora, o Conselho Nacional de
Comércio Exterior, sem dúvida alguma
terá oportunidade de examinar quais os
produtos que deverão entrar na pauta de
importação sem maiores dificuldades e
quais os que continuarão na categoria
especial.
Sr. Presidente, temos confiança
neste grande País e esperamos que
realmente, num futuro próximo, desfrute
da
posição
de
grande
Nação
econômicamente forte e cada vez mais
independente.

Diário do Congresso Nacional (seção II)
Houve, no comêço dêste ano,
decepção. O próprio Govêrno foi muito
criticado, pois, todos esperavam maior
estabilidade
dos
preços
e,
conseqüentemente, do custo de vida.
Mas, para os que acompanham, de perto,
a situação econômica do País, que a
observam,
desde
longo
tempo,
certamente, não foi surprêsa.
Nesta Casa, já tivemos oportunidade
de focalizar o problema do nosso
cruzeiros, que, na verdade, tinha dois
valôres: um para o mercado exterior e
outro para o mercado interno.
O cruzeiro tinha um valor baixo para
nossas relações comerciais com o
exterior enquanto que para os produtos
nacionais
de
consumo
interno,
principalmente gêneros alimentícios, o
cruzeiro tinha um valor artificialmente
elevado.
Houve, no comêço dêste ano, como
não
podia
deixar
de
ser,
um
reajustamento no setor de gêneros
alimentícios.
Houve realmente uma alta, em
certos casos, que atingiu a quase 100 por
cento, mas ela tinha que ser porque a
diferença
era
muito
grande,
se
comparada com o mercado internacional.
Na situação presente, essa diferença
de valôres do cruzeiro já está
pràticamente nivelada; já não há mais, ao
nosso ver, razão para continuar a
inflação. Entendemos mesmo que,
segundo as diretrizes do Govêrno, a
inflação foi-se tornando mais branda; mas
ela deve ser, ainda, nos próximos meses,
muito menor do que foi nos três ou quatro
primeiros meses do ano em curso. Daí
porque sentimos ainda na presente
situação um certo mal-estar.
Existe um setor que, reconhecemos
desde há muito tempo, não foi ainda
reajustado: o que se refere ao
trabalhador, que ainda recebe uma
remuneração inferior àquela que seria
razoàvelmente justa, comparativamente
aos países desenvolvidos; o fato é que
nosso trabalhador, digamos melhor, o
nosso
assalariado
recebe
uma
remuneração escassa.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
muito prazer!
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – A esta
altura do discurso de V. Ex.ª, queria
congratular-me com a declaração que
acaba de fazer, pois ela parte de quem
está inteiramente isento. Todos, nesta
Casa, sabemos que V. Ex.ª é grande
empresário no País. De maneira que,
quando V. Ex.ª pugna pelo aumento dos
trabalhadores, que serão pagos, em
parte, pelas indústrias que V. Ex.ª
mantém, no Estado que representa, é de
se chamar a atenção para o fato. E'
interessante V. Ex.ª mesmo reconhecer a
necessidade de que o trabalhador ganhe
mais, sendo um dos que vão pagar-lhe.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Agradeço,
nobre
Senador,
a
manifestação. Realmente, nesta Casa,
não pensamos de forma diferente senão
aquela de encontrar solução melhor para
os problemas nacionais, sejam no setor
que forem, como, no caso de operários e
a empresários. Temos realmente esta
responsabilidade. Não deixamos de
reconhecer, e procuramos mesmo, dentro
das nossas emprêsas, melhorar e tudo o
que fôr possível para que o operário
tenha melhores condições de vida.
Mas, como dizia, o Brasil marcha
para dias melhores: o nosso crédito no
exterior está consolidado; os noticiários
dos jornais estampam manifestações de
autoridades financeiras estrangeiras,
afirmando que o Brasil goza de um crédito
sólido ao exterior. Não poderia ser
diferente, de vez que o nosso país vem
saldando seus compromissos com
pontualidade,
mantendo,
também,
depósitos em divisas estrangeiras que
garantem a estabilidade da nossa moeda.

Tivemos oportunidade de ouvir de S.
Ex.ª, o Senhor Presidente da República, a
afirmação de quê não devemos pensar
em modificar o valor da nossa moeda na
balança internacional, de vez que o país
desfruta de excelentes condições para
manter o valor do cruzeiro no exterior.
Essa assertiva representa um verdadeiro
penhor
de
segurança,
pois,
se
conseguimos manter estável o valor do
cruzeiros no mercado internacional,
poderemos manter também o seu valor
no mercado interno, sendo contida a
inflação.
Diminuído, cada vez mais, o surto
inflacionário, chegaremos à situação de
poder, em futuro próximo, não diremos
conter totalmente a inflação, porque
nenhum país tem moeda 100 por cento
estável, mas alcançar uma diminuição
de 2, 3 e até 5% ao ano no poder
aquisitivo, muito embora 5 por cento já
representem
taxa
considerada
mundialmente elevada. Em nosso país,
infelizmente, tivemos anos de inflação
muito maior.
Já me tenho manifestado, não só
nesta Casa mas no meu Estado,
focalizando
o
assunto.
Ainda
recentemente, tive oportunidade de visitar
várias cidades do meu Estado e encontrei
políticos um tanto céticos, pessimistas
com o futuro das eleições.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Pois
não.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Não
estou sendo nem cético nem pessimista,
mas desejo que Deus ouça V. Ex.ª. E' de
se esperar que haja melhoria, mas esta
melhoria tarda.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Dizia
e, nobre Senador, que tive a
oportunidade de me manifestar – e me
manifestarei sempre. Até espero que as
eleições de novembro se verifiquem,
para ter oportunidade de percorrer
regiões do meu Estado, em companhia
dos candidatos (naturalmente, não serei
candidato, já que meu mandato se
prolongará por vários anos), procurando
fazer sentir ao eleitorado que deve
confiar e, mais que confiar, comparar a
situação que atravessamos antes da
revolução e a que atravessamos agora.
De sorte que tenho confiança absoluta
em que o resultado para a ARENA não
será aquêle produto da preocupação
pessimista de alguns. Acredito que
tenhamos resultados satisfatórios nas
próximas eleições, dentro do partido do
Govêrno.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
muito prazer. Imaginava mesmo que o
assunto político interessaria muito mais
que o assunto econômico. Com prazer
ouvirei o aparte de V. Ex.ª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Êsses
assuntos se interligam. A economia
determina o comportamento político como
a política determina o comportamento
econômico. Mas, como sou um descrente
e não espero mais nada da vida pública
brasileira – não espero e não desejo mais
nada – eu, e que não aceito a situação
que ai está, que não admito tutelo sôbre a
minha conduta e pensamento, nesta hora
em que V. Ex.ª declara que vai propagar
as idéias e os princípios jurídicos e
econômicos que aceitou, acreditando que,
com essa campanha, obterá bons
resultados, eu lhe pediria, apenas o
seguinte: como homem da ARENA, como
homem do Govêrno, para que haja
autenticidade no próximo pleito, peça a
êsse Govêrno que dê liberdade, peça a
êsse Govêrno que o povo possa
manifestar-se livremente, sem coação.
Peça ao Govêrno que revogue os atos
institucionais e o Estado Nôvo que se
implantou com decretos-leis e V. Ex.ª
verá então qual será o resultado das
urnas.
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O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, V. Ex.ª, quem todos nós
reconhecemos uma inteligência moça, não
deveria descrer do futuro do nosso país. Os
Governos passam, os Atos Institucionais
desaparecem e ingressaremos no regime
verdadeiramente democrático, que todos
desejam como povo livre. Ao invés de
renegar a política, V. Ex.ª deveria lutar, como
tem lutado para que o povo brasileiro possa
usufruir no futuro, de melhor situação política,
econômica e social dentro de um regime de
liberdade, de tranqüilidade, de paz.
Os Atos Institucionais baixados pelo
Govêrno
revolucionário
justificam-se
porque, na situação em que se
encontrava o Brasil, não poderíamos com
aquela liberdade ampla, defender a boa
causa. Daí a necessidade de se imporem
algumas restrições.
Todos sentimos, e algumas vêzes
até lamentamos, a situação, mas o fato é
que, como se encontrava o país,
providências imediatas eram necessárias,
do contrário não debelaríamos a crise.
No comêço do meu discurso fiz
referências às reformas de base que nem
sempre o Congresso atendeu. Propostas
pelo Executivo, não conseguiam passar
no Legislativo e, hoje, com os Atos
Institucionais, os projetos de reforma têm
transitado no Congresso.
Entendo que muitas distorções,
muitos erros foram corrigidos; no regime
anterior tal não teria sido possível.
Por essa razão é que concordamos
com a situação, mas esperamos que V.
Exa., como os demais brasileiros,
baseados na vigência limitada dos Atos
Institucionais, confiem no êxito que
lograremos com nossas campanhas
políticas, sem voto indireto.
De sorte, nobre Senador, que
devemos todos continuar lutando. O
Brasil não pode dispensar a capacidade e
de seus filhos. Sobretudo daqueles que e
tiveram a felicidade de uma inteligência
como é a de V. Exa.
Ajudemos, pois, o Govêrno e levemos a nossa palavra ao eleitorado os
para que êle não julgue que êste
Govêrno, quer escravizá-lo ou arruiná-lo.
O govêrno da revolução tem
despendido um esfôrço muito grande, com
sacrifício dos homens que o compõem,
para proporcionar ao povo melhores dias.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Permite
V.
Exa.
outro
aparte?
(Assentimento do orador) – Quero falar
com urgência, antes que o Senador Milton
Campos saia do Plenário, porque a minha
intenção é citar o exemplo dêste grande
homem público, dêste democrata que o
povo brasileiro admira e respeita. Logo
após a Revolução, com a decretação do
primeiro Edito, o Senador Milton Campos
admitiu-o e colaborou com o Govêrno
durante a sua vigência, mas recusou-se a
aceitar o segundo Ato Institucional que
seria o golpe dado pelo Govêrno no
próprio Govêrno. Êste exemplo nos dá a
convicação de descrença, de absoluto
desinterêsse – e é o meu estado de
descrença, de desinterêsse – pelo que
acontece neste País atualmente. Não
encontro função para mim agora no
Senado, uma vez que tudo que
procuramos votar ou fazer aqui o Govêrno
pode desfazer por intermédio de decretolei ou de um chamado ato-complementar
ou de um ato-institucional. Em situação
como esta não podemos pensar em
eleições livres, em voto livre do povo,
quando ninguém neste País tem garantia,
tem segurança nas suas liberdades
fundamentais.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Agradeço a V. Exa. o aparte.
Prefiro
continuar
nas
minhas
apreciações, até mesmo fazendo críticas,
como procurarei fazer, a certos atos,
a certas providências de órgãos
governamentais. Deixarei a resposta sem
dúvida, não para um homem das
minhas condições de modesto filho de
colono, de lavrador, mas para colegas
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meus que, naturalmente mais em
condições, com maior brilho, poderão
apreciar os pontos salientados pelo nobre
Senador.
Como
dizíamos,
entendemos
também que não só fazendo referência às
providências do Govêrno estamos
mostrando a nossa gratidão, o nosso
reconhecimento mas entendemos que
também críticas construtivas devem ser
feitas e já a êste respeito, por reiteradas
vêzes, temos criticado o Govêrno ou aos
seus colaboradores.
Sr. Presidente, gostaríamos de
apreciar alguma coisa a respeito. Por
exemplo, deparamos com dificuldades no
País e estas dificuldades são em parte
devido à desigualdade de condições que
se apresentam para os empresários
patrícios e empresários de capital
estrangeiro. Esta desigualdade, não seria,
por exemplo devido à maior capacidade
pessoal dos seus dirigentes, ou mesmo a
melhores técnicos, mas principalmente no
setor financeiro. Enquanto que as
emprêsas que têm congêneres no país de
origem vêm para o Brasil e se
estabelecem, quando necessitam de
capital de origem conseguem juros de 5
ou 6% ao ano, o empresário nacional,
para
obter
crédito,
para
obter
financiamento, deve pagar ao redor de
30% ao ano. Esta flagrante desigualdade
tem causado sérias preocupações aos
homens de emprêsa de capital nacional,
que se encontram em dificuldades para
expandir a iniciativa privada. De sorte que
cabe ao Govêrno tomar algumas
providências. Antigamente, o Govêrno
adotou medidas para evitar a importação
de certos produtos de que já havia
similares nacionais – e ainda hoje isto
acontece – e êsses produtos não são
importados porque as taxas alfandegárias
e outras despesas oneram bastante essa
importação. E' uma proteção à indústria
nacional. Mas, nos últimos tempos, essas
emprêsas estrangeiras, que costumavam
exportar para o Brasil um certo volume de
seus produtos, encontrando essas
dificuldades estão transferindo-se para o
nosso País.
Parece, de início uma boa solução.
Nós,
de
certo
modo,
também
consideramos que há necessidade de o
capital estrangeiro ser aplicado aqui; êle
poderia trazer uma técnica mais
avançada e grandes descobertas, para se
fabricar aqui mesmo o produto. Mas devia
ser encontrada uma forma de êsse capital
operar em igualdade de condições com o
nosso, porque não é possível que o
empresário nacional só obtenha crédito
nos nossos estabelecimentos bancários
se pagar 30% de juros ao ano, quando o
estrangeiro tem a 6% de juros, capital
para empregar dentro do nosso País.
Não tememos a concorrência, em
igualdade de condições. Aliás, já temos
referido muitas vêzes que nossos
patrícios tem qualidades para competir
com o estrangeiro aqui dentro; mas não
como essa diferença enorme de
tratamento.
E' um ponto de que o Govêrno
precisa cuidar, examinar, corrigir. Do
contrário, corre o risco de ver as
indústrias nacionais entregues a capitais
estrangeiros, como, aliás, já está
acontecendo.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Vou
ouvir, com muita prazer, o nobre Senador
José Ermírio, que é autoridade no
assunto.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Exa.
tem toda razão. Raro é o mês em que
uma emprêsa nacional não é vendida a
emprêsa estrangeira. Ainda há pouco
tempo as Tintas Ypiranga passaram
para as mãos de emprêsas estrangeiras;
mais de 85% da indústria farmacêutica
também já está nas mãos de emprêsas
estrangeiras. O mesmo ocorre em
quase todos os ramos da indús-
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tria, inclusive na petroquímica – a coisa
de maior valor, no momento, que temos
no País, além da metalurgia e da
siderurgia e que está, realmente, sendo
encaminhada às mãos de emprêsas
estrangeiras. A razão é que nenhuma
emprêsa nacional tem condições, por
causa dos juros que pagam, para
desenvolver seu campo de ação. Não é
inferioridade do brasileiro; são as
condições que liquidam, de maneira
definitiva, o empresário nacional – e isso
já o tenho dito muitas vêzes no Senado;
nenhum de nós tem condições para
enfrentar essa situação tão desigual e tão
desnecessária. Se apenas corrigissem o
valor dos juros pagos dentro do país
fazendo se swaps e usando-se a
Instrução 289 isso definitivamente tiraria
uma parcela de depreciação para o
empresário nacional.
O discurso de V. Exa. e oportuno.
Precisamos enveredar imediatamente
para um processo que de condições,
senão idênticas, pelo menos bem
aproximadas daquelas que têm os que
estão fazendo investimentos de capital
estrangeiro no País.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Permite o nobre orador um aparte?
(Assentimento do orador) – O assunto
tratado pelos nobres Senadores é de
importância,
mas
àqueles
que
acompanha serenamente o debate
ocorre a pergunta: Por que V. Exas.
não
emprestam
ao
govêrno
a
cooperação, a colaboração mostrando
o remédio, as providências, as medidas
que êle deverá tomar? O que ouço
neste plenário, muito e muito, são
criticas e mais críticas. V. Exas.,
sobretudo os que apoiam o Govêrno,
podiam perfeitamente, mostrar essas
distorções e ensinar o govêrno a
governar. Mas todo mundo se limita a
fazer como a oposição: criticar.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Gostaria,
se o nobre orador me permite de
responder ao parte do nobre Senador
pelo Acre.
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Com
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Quero
dizer uma coisa muito simples: primeiro,
falta de crédito – o crédito do industrial
brasileiro depende dos bancos nacionais
que, hoje, têm que deixar 25% dos seus
depósitos no Banco Central. Se
reduzissem de 25 para 23%, isto
equivaleria a um aumento de 10% no
crédito nacional e se fôsse para vinte por
cento haveria uma redução de outro tanto
nos juros, o que melhoraria o custo dos
tomadores de empréstimos no País. Que
o Govêrno dissesse aos industriais
nacionais: vocês tem swaps e podem
operar de acôrdo com a Instrução 289
que garantimos. Era fácil e no final
poderíamos fazer o mesmo. E' uma
questão de colocar nos devidos lugares
as coisas.
O SR. ATILIO FONTANA: – Senhor
Presidente
e
Srs.
Senadores
respondendo ao nobre Senador pelo
Estado do Acre, desejo ressaltar que não
tem faltado de nossa parte a disposição
de fazer os homens do Govêrno
compreender esta situação. Apenas
procuramos neste plenário fazer críticas
que entendemos construtivas ou pelo
menos, citar fatos tais quais se
apresentam. E tivemos a oportunidade de
falar aos Srs. Ministros a êste respeito.
Certamente, o problema, como bem disse
o nobre Senador José Ermírio, não é fácil
porque o que falta em nosso País é um
grande volume de disponibilidade para o
Govêrno, através dos Bancos oficiais
poder financiar a produção a um preço
compatível e assim enfrentar essa
situação.
Tem-nos dito que se reduzissem a
taxa de juros não poderiam sequer
atender a uma pequena parcela dos
empréstimos solicitados. Daí porque é
mantida uma taxa de juros alta. Em

parte para conter essa afluência de
pedidos de crédito aos Bancos Oficiais.
Enfim,
é
uma
situação
reconhecemos, para a qual não é fácil
encontrar
solução.
Tratando-se,
entretanto, de um Govêrno forte, como é
o atual para elê não devia faltar recursos
ou uma forma de poder controlar e evitar
que o empresário nacional perdesse
terreno para os empresários estrangeiros.
Consideramos necessárias ao País as
companhias estrangeiras mas desde que
atuem em igualdade de condições.
Devemos reconhecer que todos os fins de
ano são drenados para o exterior os
lucros parciais dessas emprêsas. E’ uma
dívida que nunca V. Exa. Um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Permite V. Exa. Um aparte?
O SR. ATILIO FONTANA: – Ouço,
com muito prazer, o nobre Senador pelo
Estado do Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Interferi e interfiro para defender V. Exa.
Da crítica do seu correligionário da
ARENA, meu prezado amigo Senador
José Guiomard.
O SR. ATILIO FONTANA: – Muito
obrigado!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Digo
assim porque V. Exa., na mesma hora em
que faz críticas também aponta as
soluções; na hora em que tem a coragem
de discordar da orientação do Governo
está indicando, também, os caminhos que
deverão ser seguidos para contornar uma
situação
inegavelmente
calamitosa.
Ninguém poderá recusar que a realidade
é esta que V. Exa. Apresenta: há uma
desnacionalização
das
atividades
econômicas neste País, porque enquanto
o Govêrno ampara as emprêsas
estrangeiras deixa ao desabrigo as
emprêssas nacionais. Esta a verdade que
está sendo dita por V. Exa., assim como
pelo nobre Senador José Ermírio, que é
da Oposição, como também por homens
do Govêrnoe da Oposição na Câmara dos
Deputados. E’ a verdade que se vai
buscar nas estatísticas oficiais, quando
verificamos que 80% dos créditos dos
bancos do govêrno foram concedidos a
emprêssas estrangeiras. O objetivo que
se pretende alcançar não sei, Sr.
Senador, mas a verdade é que um País
que não tem independência econômica e
que permite a concentração de capital
estrangeiro em seu território, de modo a
influir na sua economia, também não tem
soberania política.
O SR. ATILIO FONTANA: – Ainda
não podemos considerar ameaçadas,
pelo capital estrangeiro, as emprêsas
nacionais em nosso País, mas a verdade
é que há essa diferença, essa
desigualdade entre o empresário nacional
e o estrangeiro, e nada melhor do que a
tribuna do Congresso Nacional, do
Parlamento,
para
fazer
estas
considerações, estas críticas, que devem,
sem dúvida, ter ressonância. Devem
chegar ao conhecimento do govêrno, o
qual não deixará de estudá-las visando a
encontrar solução, como encontrou em
tempos passados, quando procurou
proteger a iniciativa da indústria nacional,
dificultando a importação de similares
produzidos no Brasil, o que ainda
permanece.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permiteme V. Exa. Um aparte?
O SR. ATILIO FONTANA: – Com
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Para citar
casos concretos, vamos tomar a indústria
automobilística, que é 93% estrangeira;
a indústria farmacêutica, 85%, e alguns
já
citam
90%;
a
Indústria
de
pneumáticos, 100%; e a indústria
petroquímica certamente já está em
100% também. Das indústrias básicas
e dos recursos conseguidas, de fato,
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por meio de “swaps” e da Instrução 289,
têm facilidade de tomar conta delas. Por
que _sse não vêm aqui para operar
algodão nacional, mão-de-obra nacional e
energia nacional? Para isso _sse não
vêm. Isso é dos brasileiros que suam
sangue para poder viver.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – O
orador permite um aparte? (Assentimento
do orador) – Senador Atílio Fontana, V.
Exa. Deve estar lembrado de três
discursos que pronunciei no Senado, a
respeito da Petrobrás, nos quais fiz uma
série de denúncias, considerando que
havia uma trama visando a destruir a
grande _sse__o estatal de petróleo. Entre
essas denúncias, aliei a referente à
indústria
petroquímica
de
base,
declarando que uma comissão integrada
por um cidadão chamado Kurt Politz, por
um irmão de um diretor da Refinaria de
Manguinhos e por um diretor da Petrobrás
ligado a uma _sse__o privada de
distribuição de petróleo, estava traçando
normas a serem seguidas pelo _sse__o
em relação à indústria petroquímica,
visando aliená-la. Deve V. Exa. Estar
lembrado _sse_ meu brado de alerta. Sei
das ligações _sse_ cidadão Kurt Politz
com uma _sse__o estrangeira do ramo
petroquímico; sei da ligação do irmão do
diretor da Refinaria de Manguinhos,
também ligado a _sse__o privada da
indústria petroquímica e _sse_ diretor da
Petrobrás ligado à Distribuidora Ipiranga
de Petróleo. Talvez, àquele momento
minhas
palavras
tenham
sido
interpretadas
apenas
como
uma
prevenção oposicionista, mas V. Exa.
Verificou logo depois que a indústria
petroquímica, de fato, foi entregue –
naquilo que podemos chamar de “filet
mignon” – à indústria estrangeira, ficando
para a Petrobrás apenas o que podemos
chamar de “osso e de sebo”.
O SR. ATILIO FONTANA: – Nobre
Senador Arthur Virgílio, não quero entrar
no mérito dessa questão da indústria
petroquímica porque é um setor que,
realmente, desconheço.
De qualquer forma, não podemos
desprezar a colaboração do capital
estrangeiro. Diz o provérbio que no meio
_sse_ está a virtude, ou, então, nem tanto
ao mar e nem tanto à terra. Devemos
aceitar a colaboração do capital
estrangeiro, sendo também indispensável
a expansão e o desenvolvimento do
capital nacional, das _sse__o_ nacionais.
Cabe ao _sse__o encontrar a fórmula de
colocar em igualdade de condições os
nacionais e os estrangeiros.
Se os estrangeiros têm condições
de explorar certos setores em que nós,
brasileiros,
estamos
despreparados
técnica e financeiramente vamos aceitar
a colaboração externa. No setor,
porém, em que podemos desenvolver, e
já temos desenvolvido – a alienação
de indústrias das mãos de nossos
patrícios para o capital estrangeiro,
realmente é para pensar sèriamente no
problema.
O SR. JOSÉ GUIOMAR: – Permite
V. Exa. Mais outra interrupção?
(Assentimento do orador) – V. Exa.
Focaliza uma providência acertada e dá
um conselho ao govêrno, de modo que
eu o felicito. V. Exa. Advoga o meio
_sse_. Nada tenho contra o capital
estrangeiro, estou entre os que estão
esprimidos naquilo que o General Góis
Monteiro chamava “entre a camorra de
baixo e a camorra de cima”. Quando trato
_sse_ assunto, faço-o com a maior
isenção. Ontem mesmo, li discursos
proferidos, na Câmara dos Deputados,
por Deputados do MDB inteiramente
isentos na questão – Afonso Arinos Filho
e Saturnino Braga. Fizeram êles uma
viagem ao Amapá, onde foram conhecer
o trabalho desenvolvido pela INCOMI
que, ninguém ignora, tem capital
estrangeiro. Vieram cheios de elogios – e
quem duvidar que os leia no Diário do
Congresso, êsse diário tão pouco li-
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do mesmo por nós. De modo que,
Senador
Fontana,
V.
Exa.
está
procurando encontrar o que eu também
pleiteio, isto é, essa fórmula intermediária
proposta ao Govêrno para controlar,
ajudar a aplicar melhor o capital
estrangeiro. Mas o fato é que, sem
apontar êsses remédios, sem fazer
demonstração de como o Govêrno deve
agir, ficamos num terreno puramente de
oposição sistemática.
O SR. ATILIO FONTANA: – Muito
obrigado, nobre Senador José Guiomard,
pela colaboração e pela crítica, mesmo
porque nós todos devemos aceitar a
crítica.
Não raras vêzes, nobres Senadores,
temos desta tribuna, com a nossa
linguagem de homem simples da roça,
abordado problemas econômicos e
procurado apontar diretrizes e soluções
apoiados na experiência e vivência do
problema.
Neste
momento,
não
estaríamos, certamente, em condições
de, desta tribuna, apontar ou mesmo
comentar possíveis diretrizes porque
reconheço que é um problema que atinge
inclusive, as relações internacionais do
País e de mesmo ser bem equacionado,
muito bem estudado para se encontrar a
verdadeira solução.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: –
Permite V. Exa. outro aparte?
O SR. ATILIO FONTANA: – Com
muito prazer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO: – Ouço
com todo interêsse os discursos de V.
Exa. nesta Casa, pela autoridade com
que fala, como homem de emprêsa, e
empresário que começou por baixo. Já
conheço, assim, a crônica da atuação de
V. Exa. no campo econômico. V. Exa. foi
um homem que se fêz pelo seu esforço e
pelo seu trabalho. Hoje é um grande
homem de emprêsa. Daí pedir ilegível
desculpas pela intervenção, mas é que
discurso de um homem como V. Exa.
desperta atenção em homens como eu,
que veêm a sinceridade de suas palavras,
os seus bons propósitos e o intuito de
servir ao País. Concordo com V. Exa.
quando diz que devemos buscar um meio
têrmo; e concordo plenamente. Não sou
contra
a
participação
do
capital
estrangeiro no desenvolvimento de
qualquer País inclusive no meu. Agora, o
que defendo é o meu País contra o capital
estrangeiro, e o que quero é que êsse
capital estrangeiro seja policiado, seja
fiscalizado; que não venha como capital
de sucção apenas, mas de colaboração;
que venha obter lucros razoável, mas não
explorar; que venha contribuir para o
nosso desenvolvimento e não arrancar
aquilo que é o produto do trabalho e do
esfôrço dos brasileiros. Essa a minha
posição, e certamente a de V. Exa. que
tem capital nacional e a do Senador José
Ermírio, e de todos aquêles que
compreendem a conjuntura econômica
dêste País, e querem vê-lo sair dessa
triste condição em que vive mergulhado o
povo brasileiro, na fome e na desgraça.
Essa é, de fato, a posição brasileira,
posição nacional, a posição que adoto
hoje, adotarei amanhã e adotarei sempre,
sejam quais forem as contingências a
enfrentar. Para V. Exa. verificar como
nós, que sempre defendemos essa
posição, estamos certos, leia o discurso
do
Sr.
Deputado
João
Calmon,
insuspeitíssimo para opinar, sem qualquer
eiva de suspeição em relação à sua
condição ideológica, e que está aí a
apontar a influência da Standard Oil nos
rumos a serem adotados internamente
pelo Brasil. Daí, Sr. Senador, meu
prezado colega, a posição intransigente
que tomo contra essa concentração
absurda e escandalosa do capital
estrangeiro, como se está verificando em
nosso País. Porque na medida em que
assim ocorre, ela aliena nossa soberania
e nossa independência política.
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O SR. ATILIO FONTANA: – Muito
obrigado, nobre Senador Arthur Virgílio.
Muito embora não possamos concordar
com tôdas as afirmativas que V. Exa.
pronunciou, continuamos em nossa
orientação de fazer críticas construtivas e
de alertar o Govêrno para que examine os
problemas e encontre
verdadeiras
soluções.
Sr. Presidente, com referência à
situação da SUNAB, no seu conjunto, o
que poderíamos dizer, é que trata de
organização cujos resultados têm sido
negativos em nosso País, em vários
setores.
Para ilustrar nosso pensamento, o
nosso conceito, apenas vou reportar-me a
um caso: não faz muito a SUNAB, através
de seus órgãos responsáveis, andou
desapropriando o gado bovino nas
invernadas dos Estado de São Paulo,
Mato
Grosso,
Minas
Gerais
e,
possìvelmente, em Goiás,
Entendia, certamente, que tomava
medidas muitos certas ao salvaguardar o
interêsse do consumidor. Na ocasião
ocupamos a tribuna desta Casa
criticando, mostrando que aquela atitude
deplorável traria resultado negativos, de
futuro. Eram tomadas medidas que não
se justificavam. Mandavam até fôrça
militar, armada, para invadir fazendas,
invernadas e requisitar o gado.
Agora, verificamos o resultado,
diminuiram os abates no Estado de São
Paulo nos quatro primeiros meses dêste
ano. Diminuiu também no Rio Grande do
Sul. São Paulo teve decréscimo
apreciável. No Rio Grande do Sul – tenho
aqui números – houve decréscimo de
35% nos primeiros quatro meses. E tudo
decorrência da atitude arbitrária de abater
o boi quando não estava em condições de
ser abatido. Não estava gordo, e não
dava o pêso. Mas a COFAP, ou a
SUNAB, como se queira, requisitou o boi
pelo pêso. Os fazendeiros viram-se
obrigados a entregar o gado, que não
estava gordo, pelo pêso da balança, e a
preço baixo, vil. Resultado: os fazendeiros
não refizeram seus rebanhos não
engordaram novas tropas de bois. Que se
verifica hoje? A SUNAB está comprando
carne na Argentina, fato lamentável,
situação deplorável.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Exa.
acaba de dizer que o preço da carne era
vil?!
O SR. ATILIO FONTANA: – Como
não?! O boi estava a 9 mil cruzeiros a
arrôba, ou seja, a 600 cruzeiros o quilo.
Era o que ocorria há quatro, ou cinco
meses.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Nem
tanto!
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Tanto é
verdade que o preço não satisfazia, que o
invernista não teve como refazer seus
rebanhos...
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Não
entendo.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – ...e, em
conseqüência, suas invernandas estão
mal povoadas, e atuolmente falta boi para
serem refeitos os estoques, como é de
habito na época da safra para suprir o
consumidor. E fomos obrigados a
importar carne.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – São
estas coisas que não entendemos.
Perguntasse V. Ex.ª a uma dona de
casa ou aos pobres, aos quais V. Exa.
se reportou com referências dignas de
elogio – e eu o fiz no devido tempo – e
chegaria à conclusão de que tanto os
pobres como as donas de Casa
opinariam no sentido contrário a Vossa
Exa.: êles nunca acharam vil o preço da
carne. Acham vil a vida que estão
levando, agora.
O SR. ATILIO FONTANA: – Nobre
Senador a verdade é que apenas há seis
meses o preço da carne bovina duplicou
em nosso País.

No momento em que a SUNAB não
pôde, não quis ou não teve onde
requisitar o boi para o abate, liberou
primeiro uma parte, depois outra, e hoje
o consumidor está pagando 100% mais
caro a carne do que há seis meses. Se
em
vez
de
requisitar
gado,
desistimulando
a
iniciativa
dos
pecuaristas, a SUNAE tivesse tomado
medida mais condizentes com a
situação,
não
estaríamos
hoje,
comprando carne ao preço que estamos
pagando, e o que é pior, importando
carne do estrangeiro. Êste o êrro que a
SUNAB tem cometido, para formar,
segundo ela, estoque regulador. Outro
erro cometido pela SUNAB: nós
reclamávamos que ela adquirisse os
excedentes de banha que existem no
País – estávamos no início de uma
grande safra de suínos e os estoques
eram enormes. Pois bem, há pouco a
SUNAB importou banha estrangeira de
qualidade inferior, em lugar de comprar
os excedentes disponíveis.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite
V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) – Êste debate entre governistas
e oposicionistas da ARENA nos
esclarece muito. Estamos verificando
que a oposição no Brasil é muito mais
forte do que se pensa e o seu maior
contingente se encontra na ARENA, no
partido do Govêrno. Porque, em
verdade, quando está em jôgo os
destinos econômicos do país, os
homens se revelam, estejam onde
estiverem. V. Exa. portou-se, em grande
parte do seu discurso, como um dos
autênticos nacionalistas, daqueles que
eram mais combatidos no passado e
que ainda o são no presente. V. Exa.
hoje quis falar e foi falando e ainda não
disse tudo e vai dizer depois... Porque,
na verdade, também V. Exa. está
ameaçado porque todos aquêles que
manipulam com capitais nacionais neste
país, ou capitais de empréstimo, estão
ameaçados. E no dia em que todos os
industriais que manipulam com capitais
nacionais ou de empréstimo se unirem,
então veremos alguma coisa diferente
no campo político e no campo
econômico. Todos sabem – perdo-me V.
Exa. êste aparte um pouco longo – que
fizemos uma viagem, enviados que
fomos pelo Senado, em atenção a um
convite do Govêrno de Formosa,
voltando da Ásia anteontem. O espêlho
apresentado pelos norte-americanos na
Ásia, que serviria para que os outros
países nêle se mirassem é Formosa e a
China Nacionalista. Foi lá que os
americanos
despejaram
a
maior
quantidade de auxílios-dólares, no
sentido de conterem a expansão da
China Continental. Pois – pasme esta
Casa! – tôda a indústria açucareira da
China Nacionalista – uma das mais
perfeitas do mundo, em produtividade –
pertence ao Estado; tôda a indústria de
cimento – que já pertenceu ao Estado e
que já abastece grande parte da Ásia,
que foi construída com auxílios
recebidos da América do Norte – foi
convertida em indústria privada pelo
mesmo Estado, mas só podem possuir
ações daquela fábrica de cimento
chineses da China Nacionalista, nenhum
estrangeiro! E todo o capital recebido
por empréstimo é de Govêrno a Govêrno
– e com aplauso do Govêrno americano.
Mire-se o Brasil!
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Muito
obrigado pelo aparte de V. Exa., muito
oportuno, pelo menos no que tange às
suas observações em Formosa.
Quanto à oposição a que V. Exa.
se referiu no comêço de seu aparte,
direi que eu me considero um
colaborador do atual Govêrno. Direi a V.
Exa. Que me considero nacionalista,
como acredito, também, que o Govêrno
do
nobre
Marechal
Castello
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Branco seja nacionalista. Muito embora
possamos criticar um ou outro ponto,
podemos concordar com ele noutro
setor...
O SR. AURÉLIO VIANA: – Muito
embora
passarmos
criticá-lo
no
fundamental e aceitá-lo no acessório.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Para
concluir estas minhas considerações,
devemos dizer que a política da SUNAB,
com referência à requisição de gado em
outros setores, é realmente prejudicial
aos interêsses nacionais, pois está
desestimulando a nossa pecuária, os
nossos pecuaristas e os nossos
fazendeiros, enquanto que, ao comprar a
carne na Argentina, estará incentivando a
pecuária daquele País, o que é
lamentável.
Tal procedimento da SUNAB é
condenável. O fato é que a SUNAB,
COFAP ou outro nome que tenha tido
antes continua sendo um órgão prejudicial
ao desenvolvimento do País, prejudicial
aos produtores e aos consumidores. Esta
é a verdade. Por êste motivo fazemos
estas críticas que, esperamos, sejam
aceitas pelos órgãos governamentais
como uma colaboração, como uma
fórmula de alerta para o que nos parece
não estar de acôrdo com os interêsses do
povo brasileiro.
Esperamos que o ilustre Presidente,
Marechal Castello Branco, e seus
Ministros examinem êsses setores que
tivemos a oportunidade de focalizar na
tribuna do Senado para que também aí –
já que tem tido a felicidade êsse Govêrno
de corrigir tantas distorções e tantos erros
do passado – sejam corrigidos e tomadas
providencias indispensáveis, a fim de que
possamos ver completadas as reformas
de base para o desenvolvimento e a
prosperidade de nossa querida terra.
Era o que tinha a dizer, Senhor
Presidente. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pelo tempo
restante do Expediente, que são dez
minutos, o nobre Senador Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente,
Srs.
Senadores:
Há
precisamente 157 anos surgia no Brasil
por decreto de príncipe regente, depois D.
João VI, uma corporação militar que se
tornaria lendária e querida do povo e base
angular de sustentação e consolidação,
por mantenedora da ordem e guardiã fiel
dos princípios legais, de regime que
surgia com a transladação da família real
bragantina que tangida pela fria
imperialista de Napoleão procurara
refúgio e abrigo na grande Colônia cujas
tradições de lutas dos seus filhos, nos
episódios sangrantes que culminaram na
expulsão dos bátavos e dos franceses,
criariam condições de segurança para
uma luta que se pronunciava imediata
contra as hostes do genial corso se
porventura
tentassem
no
ultramar
implantar o seu poder.
Nascera já o Brasil brasileiro, o Brasil
nativista, o Brasil cabloco que já mais
fugiria à responsabilidade na preservação
do seu território, das suas tradições
humanistas, do seu soberbo parque
histórico-cultural.
A vinda de família real constitui-se no
marco decisivo da nossa História,
antevendo os ardentes patriotas que aqui
se arregimentavam o momento tão
esperado para nos firmas como nação
independente,
liberta
do
cativeiro
colonialista, com personalidade própria e
definida marchando com os próprios pés
em busca do desenvolvimento de
soberania da auto-determinação e da
paz.
Aquêle hino que se tornara símbolo
de um pensamento perseguido, aquelas
estrofes que surgiam expontâneamente
marcando posição irreversível.
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Liberdade Liberdade, abre as asas
sôbre nós, nas lutas, nas tempestades dá
que ouçamos tua voz – já se acolhiam no
coração de quantos sonhavam e
batalhavam pelo grande sonho da
Independência pátria.
Surgiu o imprevisível, o inimaginado,
a inversão da ordem tradicional e dos
papéis, "transmudando-nos de colônia em
Metrópole, enquanto Portugal passava de
Metrópole a colônia, curioso fenômeno
histórico-social a que Silvio Romero
denominou de inversão brasileira".
Na Bahia encontrara D. João um
erudito. O Dr. José da Silva Lisbôa, cuja
ilustração
dos
conhecimentos
que
revelara das ciências econômicas da
época causara verdadeiro pasmo no seio
da Côrte ali presente, aconselhara, como
ponto de partida para uma política sábia e
construtiva, a e abertura dos portos do
Brasil às nações amigas, destrancandose por conseqüência os nossos portos
para o comércio internacional sem as
peias do monopólio lisboeta.
Como já dissera alguém, "as
conquistas da liberdade são, por
natureza, irretroativas, como direitos
adquiridos"... logo, conquistados direitos,
o Brasil não recuaria neta se subordinaria
jamais à volta do domínio colonial.
Provada a liberdade o seu sabor jamais
desaparecia.
A impressão que se tem era a de
que
a
Côrte
viera
para
ficar
definitivamente.
Uma das medidas mais seguras
tomadas foi a criação da Intendência o
Geral da Polícia da Côrte e do Estado do
Brasil, com largas e importantíssimas
atribuições, que iam da "política
administrativa à judiciária, constituindo-se
aquêle órgão num verdadeiro quarto
ministério do Reino".
A sua competência era ampla, pois
abarcava desde a construção de novas
estradas e conservação das existentes, à
fiscalização e construção de obras
públicas e particulares; ao zêlo pelas
fontes e chafarizes; à fiscalização e
transporte de mar e terra, viaturas,
alimárias de aluguel, barcos, canôas,
lanchas de frete, licenciamento e
fiscalização de teatros e divertimentos
públicos, casas de jôgo, botequins, casas
de pasto, estalagens e albergues à
coibição dos delitos de Imprensa,
exercendo também a censura prévia;
cuidava do expediente de passaportes,
dos
trabalhos
de
colonização
e
legitimação de estrangeiros; era o órgão
encarregado da repressão à mendicidade
e vadiagem e da estatística da população;
o da sua atribuição também e era a
repressão ao contrabando, etc., etc., etc.
Um genuíno D.F.S.P., um verdadeiro
Serviço Nacional de Informações com
atribuições muito amplas, como vimos.
O Brasil estava cheio de espiões de
Bonaparte e a Maçonaria, olhada com
desconfiança
por
D.
João,
não
descansava nas suas atividades visando
a plena independência do Brasil do jogo
Português.
A polícia exercia completa vigilância
contra os "espiões de Bonaparte", ao
mesmo tempo que não deixava de olhos
os "Clubes secretos da Maçonaria".
Para completar o quadro da polícia –
pois se a Intendência Geral de Polícia
fora criada em 1808, ainda não havia uma
polícia militar organizada – D. João crioua pelo Decreto de 13 de maio de 1809,
passando a capital do futuro Reino
Unido a Portugal e Algarves a ter
uma organização responsável pela
manutenção da ordem e defesa imediata
do Poder Constituído, e dá para cá, viveu
ela, na Capital do Brasil Império e do
Brasil República, em geral prestigiada
pelo povo que na Corporação via a sua
segurança e as garantias dos seus
direitos.
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Comandou-a, inicialmente, o Coronel
José Maria Rabêlo, e através da sua
existência pontilhada de feitos heróicos o
Tenente-coronel Luiz Alves de Lima e
Silva, o Major Polidoro da Fonseca, um
futuro Presidente da República que foi o
então Coronel Hermes da Fonseca, os
oficiais superiores das nossas fôrças
armadas... Edward Facó, Odyito Denys,
Ururary, então Coronel do Exército,
Zacarias de Assunção, hoje Senador da
República e tantos outros oficiais que lhe
deram orientação, aperfeiçoando os seus
efetivos e tornando-a conhecida e
estimada. Os Cosme e Damião tornam-se
uma figura conhecida nacionalmente.
Houve falhas, que não vêem a pêlo
discutir, particularmente no dia em que,
no Senado, comemoramos a efeméride
que é tão grata à Corporação e ao povo
da ex-capital como de Brasília.
O seu atual comandante é o Coronel
de Exército Duval Correia Rodrigues e o
do 1º Batalhão da Polícia Militar do
Distrito Federal é o Major Alírio de
Oliveira Brito, ambos interessados da
regularização plena e urgente da
transferência de contingentes da Polícia
que comandam para Brasília, pois os
poucos soldados, que aqui se encontram,
dos 5 mil e tantos que a compõe, já
gozam de incontrastável confiança do
nosso povo.
Nessa data, que significa mais de
150 anos de história, esperamos que
sejam definitivamente reorganizados os
quadros e efetivos da Polícia Militar do
Distrito Federal, dentro do espírito da
corporação; que seja apressada a
transferência de suas Unidades para
Brasília,
atendendo
assim
às
necessidades da NOVACAP dentro das
condições ambientes; que não sendo
possível a transferência de todo o efetivo,
haja um Convênio com o Govêrno da
Guanabara para o emprêgo transitório no
policiamento do nosso Estado dos que ali
ficarem;
que
continuem
prestando
serviços na guarda dos próprios federais
da Guanabara.
Temos
sabido
que
algumas
providências já foram encaminhadas e
outras estão em andamento, como a
construção de quartéis e casas.
Desejamos que nesta data sejam
reafirmados os propósitos do Govêrno de
plena garantia dos direitos adquiridos
pelos componentes da Polícia Militar do
Distrito Federal, cuja presença em
Brasília, pela experiência que têm, é uma
garantia de trabalho profícuo pela ordem
e segurança dos cidadãos.
Representando a Guanabara e
membro da Comissão do Distrito Federal
desejo transmitir à Polícia Militar do
Distrito, do mais humilde soldado ao
oficial mais graduado as minhas mais
honestas congratulações pela passagem
de seu 157º aniversário.
Que tenham todos bem vivas e
presentes as palavras diretrizes do
Comandante do 6º Batalhão de Infantaria,
sediado em Brasília, Major Alírio de
Oliveira Brito:
"Hoje, quero propor-vos um nôvo ramo
– usai o coração. Cada cidadão que passa
tranqüilo pelas ruas representa um
comprovante da vossa fidelidade aos
princípios estabelecidos nas normas de ação
que o Comando espera cada um cumpra
integralmente; a criança que atravessa uma
avenida pela mão firme de um PM é o
atestado brilhante de nossa capacidade de
proteger; o homem e a mulher, os habitantes
que nos procuram e que nos pedem algo,
fazem-no porque confiam em nós – e nesta
cidade
hospitaleira
o
fazem
sem
nunca nos ter conhecida. Entregaram-nos
incondicionalmente seu crédito de confiança.
Não o guardemos como troféu de chegada –
Usêmo-lo! Usai-o! Demonstremos que não
crêem em vão, que temos muito para dar
sem esperar nada de volta, nada mesmo –
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somos pagos para servir; as boas
maneiras, a candura no trato, a firmeza
de caráter, a compreensão de situações,
a imparcialidade de ações são carga
nossa – velemos atentos por ela. –
Ninguém nos acusa de infidelidade!
Ninguém nos acusa de prevaricação! Que
a cidade não se envergonhe de sua PM!"
Salve, Srs. Senadores, a Polícia Militar
do Distrito Federal. Que ela o seja um
exemplo para todo o Brasil: de ilhaneza de
cavalheirismo, de educação moral e cívica,
de disciplina e bravura no cumprimento dos
seus deveres específicos. (Muito bem; Muito
bem! Palmas.)
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Menebes Pimentel
Wilson Gonçalves
Pessoa de Queiro
José Leite

OS

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência deferiu, hoje, os
seguintes requerimento apresentados
ontem: 172, de autoria do Sr. Senador
Gay da Fonseca, e 174, de autoria do Sr.
Senador Gilberto Marinho.
Está terminado o período do
Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Discussão, em turno suplementar, ao
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 238, de 1965 (nº 2.259-C, de 1960, na
Casa de origem), que institui o nôvo
Código Nacional do Trânsito (em regime
de urgência, nos têrmos do artigo 326, nº
5-B, do Regimento Interno), tendo
Parecer da Comissão de Redação, com a
redação do vencido.
Sôbre a mesa, emendas que serão
lidas pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1
Substitua-se o art. 26, por:
Art. 26. Compete aos Departamentos
de Trânsito, às Circunscrições Regionais
de Trânsito e ao Touring Club do Brasil, na
forma do Regulamento, a expedição da
Permissão Internacional para Conduzir, do
Certificado Internacional de Circulação e da
Caderneta de Passagem nas Alfândegas.
Justificativa
A simples leitura do texto aprovado
pelas
Comissões
de
Transportes,
Finanças
e
Relações
Exteriores
evidencia, de pronto a firme intenção de
não se poder prescindir, no capítulo da
Circulação Internacional, da experiência
do Touring Club do Brasil.
Mas êste desejo manifestado
expressa e eloqüentemente por muitos
dos senhores Senadores não se traduziu
de maneira satisfatória no texto aprovado.
Convocar aquela tradicional e respeitável
entidade para que continue a prestar os
mesmos relevantes e incensuráveis
serviços que vem prestando há 30 anos e
condicionar sua atuação aos locais onde
não existam autoridade de trânsito,
equivale pedir que se abstenha de
colaborar pois não existe em todo o
território nacional um ponto sequer, por
mais remoto que não seja jurisdicionado
por autoridade de trânsito.
Cumpre, isto sim, aproveitar êstes
30
anos
feitos
de
experiência,
eficiência e probidade, reconhecidas pelo
Departamento Federal de Segurança
Pública, na palavra de seu Diretor o

General Riograndino Kruel, pelo Conselho
Nacional de Trânsito, pela unanimidade dos
altos funcionários fiscais, aduaneiros, de
trânsito, e até mesmo por órgãos e entidades
estrangeiras. Não é, pois, sequer razoável, sob
o prisma do interêsse nacional, fastar-se o que
é, comprovadamente bum.
A presente emenda tem, portanto, o
duplo objetivo de fazer justiça ao Touring
Club do Brasil e atender ao superior
interêsse público, e o faz com prudência,
remetendo para o Regulamento da lei a
disciplina da matéria.
Sala das Sessões, 13 de maio de
1966. – José Guiomard.
EMENDA Nº 2
Ao art. 71, letra b.
Redija-se:
– folha corrida, ou atestado de bons
antecedentes, reconhecida a firma do
atestante.
Justificação
E' o texto do Decreto-lei nº 9.545, de
5 de agôsto de 1946, que dispõe sôbre a
habilitação e exercício da atividade
condutor de veículos automotores.
Sala das Sessões, 13 de maio de
1966: – Aloysio de Carvalho Filho.
EMENDA Nº 3
Ao art. 71, § 3º.
Redija-se assim:
§ 3º Será facultada a habilitação
como condutor de veículo ao liberado
condicional, ouvido sempre o Conselho
Penitenciário do Distrito Federal ou dos
Estados e Territórios.
Justificação
Repete-se, extensões descabidas,
ilegível exposto no Decreto-lei nº 9.545,
de agôsto de 1946.
Sala das Sessões, 13 de maio de
1966. – Aloysio de Carvalho Filho.
EMENDA Nº 4
Ao art. 73.
1) Inclua-se, in fine, do artigo, caput:
– com a presença do médico do
I.A.P.E.T.C.
2) Suprima-se o Parágrafo Primeiro
(1º).
3) Onde se diz "poderão ser
estendidos", diga-se: serão atendidos.
Justificação
Oral.
S. S., 13 de maio de 1966. – Aloysio
de Carvalho Filho.
EMENDA Nº 5
Ao art. 80.
Redijam-se assim as letras a e b,
numa só letra:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável, e, em sua falta, do juiz de
menores da jurisdição onde residir.
EMENDA Nº 5
Ao art. 80.
Redijam-se assim as letras a e b,
numa só letra:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável, e, em sua falta, do juiz de
menores da jurisdição onde residir.
Justificação
Oral.
Sala das Sessões, 13 de maio de
1966. – Aloysio de Carvalho Filho.
EMENDA Nº 6
Ao artigo 81.
Redijam-se assim as letras a e b,
numa só letra:
– autorização do pai ou responsável
e, em sua falta, do Juiz de Menores da
jurisdição onde residir.
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Justificação

Oral.
S. S., 13 de maio de 1966. – Aloysio
de Carvalho Filho.
EMENDA Nº 7
Ao artigo 132 e seus parágrafos.
Suprimam-se.
Justificação
Oral.
S.S., 13 de maio de 1966. – Aloysio
de Carvalho Filho.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Das emendas lidas estão
apenas justificadas três, sendo que
quatro, de iniciativa do nobre Senador
Aloysio de Carvalho, deverão ser
justificadas oralmente por S. Exa., a quem
dou a palavra.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
(para justificação – não foi revisto
orador): – Sr. Presidente, peço a Vossa
Exa. o obsequio de mandar trazer-me as
emendas, tanto as que estão justificadas,
como as demais. (Pausa)
Sr. Presidente, quero começar esta
breve justificação oral das emendas que
apresentei, congratulando-me com o
nobre Relator da matéria da comissão de
Finanças, Senador Pessoa de Queiroz,
pelo magnífico trabalho que o seu
Substitutivo representa.
O Código atual de Trânsito não é
uma lei totalmente superada, mas,
datando de 1941, é evidente que, vinte e
poucos anos depois, muitas de suas
disposições precisaram ser atualizadas,
atendo-se
sobretudo
ao
imenso
desenvolvimento que tem tido no País o
sistema de transportes, problemas muitas
dêles insolúveis, do transito nas grandes
capitais e nas rodovias.
A verdade é que S. Exa. pesou tôdas
as razões de atualização do Código e nos
deu um substitutivo em que, realmente,
insignificantes são as alterações que
seriam de profundidade.
As minhas emendas não tem,
portanto, o sentido de quebrar a
orientação do Substitutivo. Ao contrário,
ajudam a que essa orientação se afirme,
inequivocamente. Apenas uma dessas
emendas considero de profundidade,
porque versa sôbre matéria que não me
parece deva figurar num Código de
Trânsito. E começo a justificação por esta
emenda que manda suprimir o art. 132 do
substitutivo.
O art. 132 está redigido nos
seguintes têrmos:
Art. 132. Ao condutor de veículo, nos
casos de acidente de trânsito de que
resulte vítima, não se imporá a prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança, se
prestar socorro pronto e integral àquela.
§ 1º A autoridade policial que, na via
pública ou estabelecimento hospitalar,
primeiro tiver ciência do acidente, no caso
dêste artigo, anotará a identidade do
Condutor e o convidará a comparecer à
repartição policial competente nas vinte e
quatro
(24)
horas
imediatamente
seguintes.
§ 2º Nos acidentes de que trata tes
artigo, ao condutor que não dispensar
socorro à vítima, imediato e integral, não
se admitirá a prestação de finança.
Ora, Sr. Presidente, esta é uma das
matérias mais controvertidas em questão
de trânsito, não digo no Brasil, mas no
mundo inteiro.
A primeira vista, é simpática uma
disposição que isenta do flagrante o
motorista que der socorro á sua vítima.
No Código Penal acresce-se a pena do
responsável pelo homicídio culposo, quando
foge ao flagrante. Sempre sustentei o
princípio inverso. Ao invés de se aumentar a
pena àquele que foge ao flagrante, – que
ninguém pode evitar no homem o seu
instinto de liberdade – devia se isen-

tar do flagrante o motorista que prestasse
socorro à sua vítima.
No caso, entretanto, não se trata de
um preceito que deva constar do Código
de Trânsito, para interpretação e
aplicação pelas autoridades policiais.
Não há uma ressalva que guarde Art.
132, em que se fale da interferência da
Justiça, na hipótese. Não há um têrmo
que nos dê a esperança de que o
motorista possa estar a salvo de uma
perseguição da autoridade policial – já
não digo nas capitais, mas nas pequenas
cidades.
Não há uma ressalva que guarda a
liberdade dêsse homem dos abusos que
a autoridade policial possa cometer,
dizendo-lhe que o seu crime é
inafiançável, porque o não deu socôrro.
Que espécie de socôrro? "Socôrro pronto
e integral."
O socôrro pronto pode ser definido
por condições de ordem objetiva, mas o
socôrro integral impõe uma consideração
de ordem subjetiva, que muitas vêzes a
autoridade policial não pode, no momento
da emoção, por causa de um acidente de
veículos, determinar.
Estas considerações mostram o
perigo dessa determinação que além do
mais, exorbita das normas de um Código
de Trânsito.
Um Código de Trânsito é para
disciplinar um trânsito, para punir,
com penas disciplinadoras, os violadores
das regras do trânsito. Não há uma pena,
aqui no Substitutivo, que não seja
uma pena de multa. Não há uma pena
de prisão, uma pena privativa da
liberdade. Como vai a autoridade
policial ficar com o arbítrio de determinar
que não haja a fiança, nem crime
afiançável?
Nós não podemos, portanto, nesta
lei, transformar crimes que, na sistemática
do Direito Penal Brasileiro são crimes
afiançáveis, em crimes inafiançáveis. Não
podemos admitir que o motorista se
entregue à prisão na hipótese de um
atropêlo,
tenha
êle
ou
não
responsabilidade ou culpa, e não
podemos admitir porque o seu instinto de
liberdade, Sr. Presidente, em casos dessa
ordem, muitas vêzes se associa ao
próprio instinto de vida. O que tem a
fazer, por mais cruel e bárbaro que tenha
sido o seu ato, é fugir para evitar o
linchamento da multidão revoltada. E não
são pouco numerosas as hipóteses de
linchamento, em tôdas as partes do
mundo.
O delito de automóvel é, hoje, um
dos mais numerosos nas estatísticas
universais. Quando nos queixamos do
número excessivo de acidentes de
automóveis no Brasil, não estamos
chamando a nós um privilégio, que seria
um desgraçado privilégio. Os Estados
Unidos, no seu dia de festa da
Independência Nacional, Paris, no seu 14
de julho, registram ambos um número
imenso de desastres e de atropêlos por
automóveis.
E' matéria, portanto, que deve ser
considerada com tôda prudência. Daí
aconselhar-se a sua retirada do Código
de Trânsito.
Acresce, Sr. Presidente, que o
Direito Penal, o Direito Processual Penal,
assim através dos dois projetos
elaborados e que virão, dentre em pouco,
ao Congresso Nacional, já dão outras
soluções ao problema que não o de
ficarmos no critério de decretarmos a
inafiançabilidade ou não do crime.
Vou ler, para que a Casa tenha
conhecimento, tôda a evolução da
matéria no Direito Positivo Brasileiro, e o
seu possível tratamento, no Direito
Positivo futuro.
O Código Penal vigente, no Art. 42,
quando dá ao juízo o arbítrio de fixar a
natureza da pena e de determinar a
quantidade da pena, oferece-lhe a
comprovação dos vários critérios que

a êle se apresentarão, naturalmente, para
êsse mister:
"Art. 42. Compete ao juiz, atendendo
aos antecedentes e à personalidade
do agente, à intensidade do dolo ou
grau da culpa, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do
crime:
") – determina a pena:
Pois bem, o projeto do Código Penal,
obra do notável penalista brasileiro, o
Ministro Nelson Hungria, desenvolve os
critérios de que o juiz deve lançar mão
para determinação da pena e incluí, afinal
o seguinte:
"Em sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o
crime".
Está, evidentemente, dado ao juiz
o arbítrio de considerar a atitude
do motorista, responsável por um
atropêlo, diante do fato de que ele foi
autor. Deve sentir o juiz a insensibilidade
ou sensibilidade sentir a indiferença
do motorista pelo fato de verificar se
houve, realmente, de sua parte, um
generoso propósito de salvar a vítima ou
de minorar as conseqüências do acidente.
E mesmo a circunstância atenuante
obrigatória
que figura no Código Penal vigente está
repetida, nos mesmos têrmos, no
anteprojeto.
"São circunstâncias que sempre
atenuam a pena..."
Diz o art. 54 do anteprojeto,
"...tem o agente procurado, por sua
espontânea vontade e com eficiência,
logo após o crime, evitar-lhe ou minorarlhe as conseqüências alterantes do
julgamento, reparado o dano."
Não
devemos,
portanto,
antecipadamente, fazer modificações no
sistema que será oferecido dentro em
pouco, ao Congresso Nacional, nem
devemos entregar a autoridade policial,
sobretudo à autoridade policial do interior
do País, o arbítrio excessivo de declarar a
um motorista que o seu crime é
inafiançável porque êle não prestou
socorro à vitima mas considerar
afiançável o crime cometido por um
motorista rico que lhe pode pagar a
fiança e pode comprar-lhe a opinião e
o pronunciamento relativamente ao
socorro que tenha prestado, se pronto ou
integral.
Em face dessas considerações, Sr.
Presidente, não vejo, portanto, como a
Comissão
de
Finanças,
que
é
responsável pelo substitutivo, possa
recusar essa emenda.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me V. Exa. um aparte nobre
Senador?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Pois não!
O SR. GAY DA FONSECA: – Quero
congratular-me com V. Exa. pela
magnífica exposição que vem fazendo,
justificando a proposição, que apresentou,
de supressão do art. 132, §§ 1º e 2º,
porque isso conforta a posição que
assumi na Comissão de Finanças,
quando do exame do projeto. Eu havia
pedido destaque justamente para êsse
artigo e fui vencido. A exposição de V.
Exa. brilhante, judiciosa douta, conforta a
posição que assumi, repito. E se
compromisso tinha de acompanhar a
posição do relator, neste momento, eu
me desvinculo dêle, tendo em vista
os altos e relevantes motivos que V. Exa.
invoca,
principalmente
êste,
para
mim fundamental: a matéria versada trata
de direito substantivo, não pode ser
incluída
no
Código
de
Trânsito
porque, inclusive, pode contrapor-se a
disposições do futuro Código Penal
brasileiro.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Agradeço imensamente a V. Exa.
a inestimável contribuição que traz
ao meu ponto-de-vista. Sinto que
estamos ambos, de acôrdo em que o
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direito
punitivo
é
um
direito
eminentemente político.
Não há, na área do direito, um ramo
em que a liberdade do homem possa
estar tanto ao alcance do arbítrio da que
no Direito Penal. Portanto, o que estamos
– não digo que estejamos consolidando o
arbítrio é facilitando o arbítrio e sobretudo,
extravasando da área restrita de um
Código de Trânsito, para incluirmos um
preceito que é de direito substantivo e
que em relação à fiança é de direito
subjetivo.
As outras emendas, Sr. Presidente,
não têm senão o propósito de reforçar o
espírito estatista do substitutivo, com o
qual estou inteiramente de acôrdo. No
particular, escaparam ao substitutivo
algumas impropriedades
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite-me V. Exa. nôvo aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Pois não!
O SR. GAY DA FONSECA: – As
outras emendas de V. Exa. não se
conformam com a filosofia do projeto.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
A filosofia foi um têrmo que usou ontem,
aqui, o Senador Aurélio Viana, e como
todos nós reconhecemos a sua inclinação
para os trabalhos sociológicos e
filosóficos, adotei-o, pois considero
realmente êsse substitutivo com uma
filosofia. Essa filosofia é a de dotar o
poder público de tôdas as condições, e de
todos os elementos para um bom
policiamento do trânsito, desde o início da
inscrição do motorista até, posteriormente
às penalidades disciplinares.
Há aqui por exemplo um elenco de
penalidades disciplinares do motorista ao
qual eu incluiria uma outra mas deixei-a
passar porque estou certo de que no
Regulamento se fará êsse acréscimo.
O substitutivo veda que o motorista
cobre acima da tabela; veda que o
motorista viole o taxímetro, o relógio mas
devia também punir o motorista que
recebe no seu carro um passageiro sem
estar com suficiente provisão de gasolina
e abandona o passageiro no meio do
caminho. É, hoje, um acontecimento
comum
em
matéria
de
trânsito,
determinado, naturalmente, num caso,
pelo preço, que parece a todos excessivo
da gasolina; e, noutro caso, talvez por um
protesto, para mostrar que o preço da
corrida de automóvel não está à altura do
preço da gasolina.
Voltando ao caso das minhas
emendas. O projeto, no art. 71, declara:
(Lendo):
"Art. 71. A habilitação para dirigir
veículos será apurada através de exame
que o candidato requererá à autoridade
de trânsito juntando os seguintes
documentos, além dos que forem exigidos
na regulamentação dêste Código:
b) fôlha-corrida e atestado de bons
antecedentes."
Não compreendo aqui, a razão de
serem concomitantes os dois requisitos. A
fôlha-corrida é fornecida pela Polícia e
pelos Cartórios da Justiça.
Poderá um atestado de bons
antecedentes suprir a fôlha-corridas? E se
o atestado de bons antecedentes não
estiver em conformidade com a fôlhacorrida, o que prevalece, se o substitutivo
dá valor simultâneo aos dois?
Evidentemente, aqui, houve um
engano. O que se deve estabelecer é –
fôlha-corrida ou atestado de bons
antecedentes.
Se o candidato não conseguir
na Polícia, a fôlha-corrida, êle pode
providenciar o atestado de bons
antecedentes, e a autoridade resolverá,
então
se
o
atestado
de
bons
antecedentes deve ser aceito não
existindo
a
fôlha-corrida.
Dar,
porém,
o
mesmo
valor
a
um
atestado
particular
qual
seja
o
atestado
de
bons
antecedentes,
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como aqui está, e à fôlha corrida, não
compreendo.
A emenda, portanto, manda que se
redija a disposição da seguinte maneira:
"...fôlha corrida ou atestado de bons
antecedentes, reconhecida a firma do
atestante."
Ainda nesse artigo 71, § 3º, se
declara:
"Será facultada a habilitação como
condutor de
veículo
ao liberado
condicional e ao condenado em gôzo de
suspensão condicional da execução da
pena, salvo quanto à habilitação em
categoria profissional, se houver sofrido
condenação por prática de crime contra
os costumes ou o patrimônio."
O texto me pareceu confuso. E
confesso que não compreendi se essa
ressalva se refere sòmente ao condenado
que estiver com a execução da pena
suspensa ou se refere também ao
liberado condicional. Não compreendo
também esta expressão "salvo quanto à
habilitação em categoria profissional".
O que se verifica, em suma, Senhor
Presidente, é que não podemos dar ao
condenado que está simplesmente com
execução da sua pena em suspenso a
faculdade de dirigir automóvel. É diferente
a situação de um liberado condicional da
de um indivíduo sujeito à condenação
condicional. O liberado condicional já
prestou contas à sociedade, já cumpriu
metade da sua pena, já demonstrou na
penitenciária bons antecedentes. O
livramento condicional tem a função
de preparar a volta dêle à sociedade,
dando-lhe
determinado
prazo
de
liberdade,
que
é
uma
liberdade
condicional, uma liberdade provisória.
Porque se êle faltar às condições
estabelecidas pelo Juízo, voltará a
cumprir o restante da sua pena.
O condenado, com suspensão de
execução de pena é alguém que, pela
natureza leve da cominação, não se
consente que entre para uma prisão, para
evitar-se sua promiscuidade com os
delinqüentes que lá dentro se encontram.
Mas êsse homem tem até maior
número de restrições do que o liberado
condicional. A sua presença, em face da
Justiça, é muito mais de um vigiado
permanentemente do que um liberado
condicional.
E, agora, a razão última e definitiva:
a suspensão da execução da pena não se
estende diz o Código, às penas
acessórias, e entre as penas acessórias
está a do impedimento temporário do
exercício de atividade ou profissão que
exija uma habitação especial ou
autorização de quem de direito.
De modo que, a êsse motorista,
que terá possìvelmente, se aplicada
a ele a pena, uma restrição de direito
que não está suspenso, a êle se
faculta ser motorista, dirigir automóvel,
pois a suspensão da execução da
pena não se estendeu à pena
acessória.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Pois não.
O SR. GAY DA FONSECA: – No
momento em que V. Exa. enfoca essa
emenda, me ocorre uma lembrança a
respeito da emenda anterior, ao Artigo 71,
item B, sôbre fôlha corrida e atestado de
bons antecedentes. A fôlha corrida é
fornecida por autoridade judiciária e o
atestado, por autoridade policial.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Mas acho que há uma inversão de
posições. A fôlha corrida deve ser
fornecida pela autoridade policial e pelos
cartórios de justiça. Há até uma
expressão popular antiquíssima, que
V. Exa. deve conhecer: "Não tenho
culpa no cartório – estou com a
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minha fé-de-ofício limpa nos cartórios da
Justiça.
O SR. GAY DA FONSECA: – Daí
talvez o projeto consignar fôlha corrida e
atestado de bons antecedentes, como
decorrência de um fato que ocorre em
algumas unidades da Federação. No meu
Estado, o atestado, quem o fornece, é a
Polícia, e a fôlha, quem a fornece, é o
cartório.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
A observação é interessante, e V. Exa.,
que faz parte da Comissão de Finanças,
poderá modificar o texto quando couber.
Conversei com o Relator, o Sr.
Senador Pessoa de Queiroz, e tive a
convicção de que S. Exa. desejava um
atestado particular de bons antecedentes,
e falou na hipótese de a Polícia negar a
fôlha corrida.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa.? Inclusive, no Estado do
Rio Grande do Sul é requerido
oficialmente à autoridade judicial, e só ela
tem qualidade de fornecer atestado de
bons antecedentes.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Pois não.
O SR. BEZERRA NETO: – Em
abono ao que diz o nobre Senador Gay
da Fonseca, no Estado de Mato Grosso,
nos impressos de fôlha corrida há um
parêntese: "(não serve como atestado de
bons antecedentes)".
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Vê V. Exa. como é difícil legislar no Brasil.
Creio que a inclusão da expressão
"quando couber" numa emenda tornará
exeqüível o Código em qualquer ponto do
País. Deixo, portanto, a critério de V. Exa.
essa expressão, que julgo razoável.
De modo que o art. 71, § 3º, ficaria
redigido da seguinte forma:
"Será facultada habilitação como
condutor de veículo a liberado condicional
ouvido sempre o Conselho Penitenciário
do Distrito Federal, ou dos Estados e
Territórios."
Pode acontecer, Sr. Presidente, que
entre as condições estabelecidas para a
concessão do livramento condicional
esteja expressamente esta de não dirigir
veículo, mas pode ser que esta condição
não figure e, neste caso, o Conselho
Penitenciário dirá se àquele liberado
condicional se deve dar ou não a
faculdade de dirigir automóvel.
A interferência, aqui, do Conselho
Penitenciário não apresenta novidade
alguma: o atual Código Nacional de
Trânsito, quando permite ao liberado
condicional se dê liberdade para dirigir
automóvel, pede o atestado do Conselho
Penitenciário.
A outra emenda é ao art. 73, e ainda
estou consolidando o espírito estadista do
substitutivo. Basta dizer, Sr. Presidente,
que o art. 73 exige para os condutores de
veículos de transporte coletivo e de
escolares o exame psicotécnico, e
declara no § 1º.
"Em caso de reprovação no exame
psicotécnico, o candidato terá direito a
nôvo exame, com a presença do médico
do IAPETC.", que pode não ser um
especialista psicotécnico!
De modo que estamos aqui – como
diriam os criadores da Casa – com o
carro na frente dos bois. Estamos
admitindo uma exame oficial, um exame
pelos médicos oficiais, um exame pelos
psicotécnicos do Estado, e estamos
admitindo, se homens reprovarem o
candidato, se faça nôvo exame com a
presença do médico do IAPETC. Então, o
médico do I.A.P.E.T.C. pode não ser
psicotécnico e pode achar que o indivíduo
está em condições de dirigir automó-

vel, e, evidentemente, estará a autoridade
do Estado ferida, diminuída.
Assim, para não afastarmos o
I.A.P.E.T.C. do exame, consideramos
melhor que o médico do I.A.P.E.T.C.
esteja presente logo no primeiro exame, e
que o Código de Trânsito não trate de
reprovação, nem de nôvo exame. Não
tem de tratar isso.
Se o candidato a motorista não
passou no exame psicotécnico – e temos
a experiência da Casa, e me referirei já a
isso – se não passou no exame
psicotécnico, requererá, quando estiver
em melhores condições, nôvo exame, e
nôvo exame far-se-á, com a presença do
médico do I.A.P.E.T.C., se se der a êsse
trabalho. Sujeitar o segundo exame, na
hipótese de reprovação, à presença do
médico do IAPETC, realmente é
desmerecer o valor do exame oficial,
diante de um substitutivo que procura
consolidar as atribuições do Poder
Público na espécie.
Então, a emenda é no sentido de
que, no final do art. 73, se inclua o
seguinte:
"Aos condutores de veículos de
transporte coletivo e de escolares, e aos
de
carga,
quando
destinados
a
inflamáveis, explosivos e material físsil,
bem como de veículos com capacidade
de seis ou mais toneladas, será exigido
exame psicotécnico com a presença do
médico do IAPETC."
A Comissão, se quiser, pode
modificar o texto, dizendo que poderá ser
assistido pelo médico do IAPETC.
O SR. MANOEL VILAÇA: – Permite
V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador.) – Concordo com V. Exa., e
permita-se sugerir a supressão do § 1º
sem qualquer aditivo ao texto do artigo.
Vamos admitir que o médico do IAPETC
seja obstetra.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Ou pediatra.
O SR. MANOEL VILAÇA: – Não
haveria razão para êle discutir com o
psicotécnico. Acho que V. Exa. está
coberto de razão. A simples supressão do
§ 1º soluciona.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Na minha emenda, suprimo o § 1º.
O SR. MANOEL VILAÇA: – Sem o
aditivo.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Mandou ouvir o médico do IAPETC, mas
entendo que êle não precisa assistir a
êste exame.
O SR. MANOEL VILAÇA: – V. Exa.
tem razão quando argumenta que o
reprovado no exame psicotécnico pode
modificar seu comportamento, no exame
seguinte. Êle pode estar sendo prêsa de
afecção, distúrbio mental, preocupação
doméstica; isto prejudicaria o exame
psicotécnico, naquele momento. Em
outras condições emocionais, poderá
perfeitamente ser aprovado.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Exatamente.
Circunstâncias
dessas
ocorreram numerosas, quando o Senado,
de
bom
aviso,
realizou
exame
psicotécnico em seus motoristas. Alguns
foram
sumária
e
definitivamente
eliminados da função de motoristas e
readaptados a funções burocráticas da
Casa. Mas outros, que não se
conformaram com o resultado dos
exames, requereram pouco depois – dois
ou três meses depois – nôvo exame, no
qual passaram. As condições de nervoso
e de temor manifestadas no primeiro
exame, desapareceram inteiramente no
segundo exame. Esse segundo exame
permitiu a sua presença nos guidãos dos
carros da Casa.
Devo dizer que sou um pessimista a
respeito dos serviços do Senado. V. Exa.
sabe disso. E devo dizer, ainda,
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que uma das poucas coisas que o
Senado já realizou em seu abono foi êsse
exame psicotécnico, realmente uma
grande demonstração de zêlo da direção
do Senado pela sorte, não digo dos
passageiros dos nossos automóveis, mas
pela sorte dos motoristas dos nossos
automóveis,
muitos
dos
quais,
condenados para dirigir automóveis,
estão, hoje, realizando bons serviços
dentro da Casa, como funcionários
burocráticos.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento
do orador) – No momento em que Vossa
Excelência apresenta emendas no
sentido de aprimorar o substitutivo – e,
realmente, o faz – no que tange ao § 1º,
do Art. 73, eu também, como homem de
província, venho dar um depoimento da
província. No meu Estado, os exames
psicotécnicos são realizados por médicos
do próprio Estado, médicos da Polícia do
Departamento Estadual da Segurança
Publica, hoje Secretaria da Segurança
Publica. Eu consultaria V. Exa. nesta
oportunidade, sôbre se haveria póssugestão no sentido de substituir com
sugestão no sentido de substituir "com a
presença de médicos do IAPETC" por
"médicos credenciados." Em algumas
unidades da Federação – como é o caso
do nosso Estado – encontramos médicos
credenciados, que são médicos do
próprio Estado, funcionários do Estado,
realizando a tarefa. Seria um "capitis
diminutio",
existindo
médicos
com
concurso, credenciados para tal tarefa,
serem eles eliminados do exercício de
suas atividades pelo Código de Trânsito.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
A sugestão de V. Ex.ª é interessante, mas
haverá tempo para V. Ex.ª meditar sôbre
ela.
Acho que o Substitutivo deu "a
presença de médico do IAPETC porque
se trata, exatamente, de exame em
motoristas do Sindicato de Transportes e
Cargas, que são, naturalmente, filiados a
êsse Instituto, e recebem os benefícios
dêsse Instituto. Mas V. Ex.ª vai ver – e
talvez se vá espantar com isso:
Somos todos entusiastas do exame
psicotécnico. O Substitutivo devia ser
rigoroso neste particular. O substitutivo
desta exigir que, logo em seguida a um
servente, fôsse feito o exame de visão do
motorista, fôsse feito o exame do seu
hálito para sentir se estava embriagado, o
exame do sangue. Mas, o substitutivo
parece que deixa tudo isto para o
regulamento. O espantoso, porém, é que
não exige exame psicotécnico senão no
caso do art. 73, para os motoristas de
transportes coletivo ou de colegiais, – aos
condutores de veículos de transporte
coletivo e de escolares."
No § 2º se declara que:
"Os exames psicotécnicos serão
regulamentados pelo Conselho Nacional
de Trânsito, e poderão ser estendidos a
tôdas as classes de condutores, à medida
que as repartições de trânsito se
aparelhem para êsse fim."
Ora, Sr. Presidente, nós estames
votando o Código de Trânsito que se vai
aplicar a São Paulo. Como São Paulo,
que pratica com êxito êsse exame
psicotécnico, vai se sentir em face de
uma disposição que diz "poderão" ser
estendidos os exames psicotécnicos aos
outros motoristas? E êsse exame
psicotécnico, Sr. Presidente, já está
admitido pela jurisprudência dos nossos
Tribunais.
De modo que não se pode conceber,
de parte do Senado que não pode ignorar
a jurisprudência dos Tribunais, até porque
lhe compete suspender a execução das
leis inconstitucionais, e que realizou
exames
psicotécnicos
nos
meus
motoristas – que vá admitir que estejam
salvo dos exames psicotécnicos os
motoristas particulares, ou simples
amadores,
ou
motoristas
pro-
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fissionais que não são os condutores dos
veículos aqui declarados.
Quando o Código de Trânsito de
1941 estabeleceu como requisito para a
inscrição de motoristas para o exame de
Motoristas o exame médico, os motoristas
manifestaram-se contrariamente a isso –
quando no Rio, em São Paulo foi exigido
o exame psicotécnico – alegando que
êles não estavam obrigados, por lei, a
êsse exame porque o Código só se
referia a exame médico e ao exame
técnico, que era o exame de máquina e
que não tinha nada que ver com
psicotécnico. Foram a Juízo; e mais de
um juiz, e se não me falha a memória até
o Supremo Tribunal Federal, decidiram,
com muita razão, que não era possível
excluirmos da expressão "exame médico"
o exame psicotécnico.
Não há nada, Sr. Presidente, de
mais científico nos nossos dias – se
assim podemos dizer – que um exame
psicotécnico. Na época da psicologia
profunda, na época da psicanálise, por
que motivo vamos excluir do exame
psicotécnico outros motoristas?
O SR. GAY DA FONSECA: – Quero
lembrara V. Ex.ª que no meu Estado
também se adotou, há muitos anos o
exame psicotécnico como obrigatório.
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Então, como irá ficar o Estado de V. Ex.ª
diante dessa disposição que é facultativa?
Eu sei do Estado de São Paulo, e do
Estado de V. Ex.ª, agora, diante do seu
esclarecimento. Aliás, se há uma
comunidade em que é dada a máxima
atenção a todos êsses problemas do
psiquismo é, realmente, o Estado do Rio
Grande do Sul, que tem grandes
escritores
psicanalistas,
de
mérito
nacional e entusiastas da ciência e dos
testes em geral.
De modo que, nessa Emenda ao Art.
73, § 2º: onde diz:
"poderão ser estendidos",
diga-se:
"serão estendidos."
Aí o problema fica resolvido.
Há outra emenda relativa ao Art. 80.
Êste artigo cogita da autorização
para dirigir bicicletas, a título precário, aos
menores de dezoito anos.
Então, entre os requisitos, está:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) autorização do Juiz de Menores
da jurisdição onde residir;
Não há razão, Sr. Presidente, para
colocarmos aqui, possìvelmente, em
conflito o pai e o Juiz de Menores.
Porque, se o pai autoriza e o Juiz de
Menores desautoriza – as exigências são
umas e outras – como decidir a
autoridade? Se a autoridade policial
decidir
pelo
Juiz
de
Menores,
evidentemente que quebra a autoridade
do pai ou do responsável, dentro da sua
casa.
Dêsse
modo,
parece-me,
Sr.
Presidente, que aqui houve um equívoco.
O que se quer dizer é que é indispensável
a autorização do pai, ou do responsável
e, na sua falta, a do Juiz de Menores.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Com prazer.
O SR. BEZERRA NETO: – Aliás, o
nobre Senador Jefferson de Aguiar já
havia apresentado uma emenda em que,
no caso de ter o menor pai ou
responsável, então seria dispensável a
audiência do Juiz de Menores. A
Comissão de Constituição e Justiça
apresentou a emenda mas a Comissão
de Finanças não a aceitou.
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O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: –
Além do mais, o esfôrço que devemos
fazer, é no sentido de manter, prestigiar,
fazer valer a autoridade paterna dentro do
lar. Êste um dos grandes problemas do
Brasil, e aqui estamos enfraquecendo a
solução do problema. Estamos dispondo
que o Juiz de Menores é que pode
desautorizar um menor que já teve
autorização do pai ou do responsável,
quando o Juiz poderia, quando muito,
substitui-lo, ou dizer-se que essa
autorização teria o visto do Juiz de
Menores. Mas não e possível pôr a
autoridade paterna e a do Juiz de
Menores nesta posição, que pode gerar
atrito. O verdadeiro é a autoridade, a
autorização paterna ou do responsável e,
na sua falta, e do Juiz de Menores.
Se o rapaz não se conforma com a
desautorização, pode ir ao Juiz de
Menores e pedi-la.
De modo que a emenda corrige o
texto para "autorização do pai ou
responsável e, em sua falta, do Juiz de
Menores da jurisdição onde reside".
Há uma emenda comum ao art. 81.
Com isso, Sr. Presidente, está feita
a justificação oral das emendas.
Quero repetir que o substitutivo é,
realmente, um trabalho magnífico e conto
com as luzes dos meus nobres pares
pertencentes às Comissões, para que
modifiquem, esclareçam, alterem, como
acharem melhor, o texto das emendas
que acabo de justificar. (Muito bem. Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em discussão o substitutivo,
com as emendas apresentadas, que
estão devidamente justificadas. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavra
está encerra a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2:
Discussão, em turno suplementar, do
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 81, de 1966 (número 3.525-A, de
1966, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que
dispõe sôbre o Código Sanitário do
Distrito Federal (substitutivo aprovado,
sem alterações, na sessão de 12 do
corrente), tendo Parecer, sob n.º ....., da
Comissão de Redação, com a redação do
vencido.
Em
discussão
suplementar
o
substitutivo.
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores pedir a palavra para a
discussão, encerrarei a discussão.
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimento
para
que
seja
submetidos a votos, é o substitutivo
dado como definitivamente aprovado,
independentemente de votação, nos
têrmos do art. 275-A, § 5º do Regimento
Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados.
E' o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 81-66
PARTE I
Disposições Gerais
Art.
1º
Todos
os
assuntos
relacionados com a saúde pública na
área do Distrito Federal serão regidos
pelas
disposições
contidas
neste
Código Sanitário e na regulamentação
complementar a ser posteriormente
baixada pela Prefeitura do Distrito
Federal, obedecida em qualquer caso, a
legislação federal vigente.
Art.
2º
Constitui
dever
da
Prefeitura do Distrito Federal zelar pe-
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las condições sanitárias em todo o seu
território, em perfeita concordância com
as normas nacionais.
Parágrafo único. A Prefeitura do
Distrito Federal através de órgão
competente cumprirá o disposto neste
artigo
mediante
ações
promoção,
proteção e recuperação da saúde.
Art. 3º A Prefeitura do Distrito
Federal, de acordo com a orientação de
seus órgãos técnicos, estimulará qualquer
iniciativa pública ou privada que vier a
colaborar com a melhoria das condições
de saúde da população do Distrito
Federal.
§
1º
Só
serão
concedidas
subvenções ou auxílios, de qualquer
espécie, para a execução de serviços de
saúde, respeitadas as normas do órgão
de saúde pública competente.
§ 2º A inobservância dos dispositivos
contratuais ou das normas reguladoras
das concessões financeiras ou outras,
inabilitará as organizações de que trata
êste artigo a receberem auxílio.
Art. 4º As atividades de promoção
proteção e recuperação da saúde na área
do Distrito Federal, desenvolvidas pelo
órgão específico da Prefeitura do Distrito
Federal, deverão ser entrosadas, através
de acôrdos ou convênios, com as de
outros órgãos ou entidades da mesma
finalidade com o objetivo de evitar a
duplicidade de ação e a dispersão de
recursos.
PARTE II
Divisão do Território
Art. 5º Para efeito de aplicação desta
lei o território do Distrito Federal será
dividido nas seguintes áreas:
– área metropolitana;
– área dos núcleos satélites;
– área rural.
Art. 6º A regulamentação desta Lei
delimitará as áreas referidas no artigo
anterior.
Parágrafo único. As áreas a que se
refere o art. 5º poderão ser subdivididas,
mediante Decreto do Prefeito do Distrito
Federal.
Art. 7º A autoridade sanitária
competente participará obrigatòriamente
na
regulamentação
do
tratado,
zoneamento ou urbanização de qualquer
área do Distrito Federal.
§ 1º Para a aprovação dos projetos
de loteamento de terrenos que tenham
por fim estender ou formar núcleos
urbanos ou rurais, será ouvida sempre a
autoridade
sanitária,
que
expedirá
autorização, se satisfeitas as exigências
regulamentares em vigor.
§ 2º A partir da publicação deste
lei fica proibida a instalação de núcleos
habitacionais
de
qualquer
espécie
em zonas a montante do lago de Brasília
e nas proximidades dos cursos de água
da sua bacia, quando não ofereçam
a critério da autoridade sanitária,
garantia de sistema de recolhimento de
dejetos e de detritos capaz de visar a
poluição e a contaminação das suas
águas.
§ 3º A falta da autorização de que
traia êste artigo impedirá o andamento
dos
respectivos
processos
ou
requerimentos.
PARTE III
Proteção da Saúde
Art. 8º Para efeito desta Lei as
atividades necessárias à proteção da
saúde da comunidade compreenderão
bàsicamente:
a) contrôle da água;
b) contrôle do sistema de eliminação
de dejetos;
c) contrôle do lixo;
d) outros problemas relacionados
com o saneamento do meio ambiente;
e) higiene da habitação e dos
logradouros públicos;
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f) combate aos insetos, roedores e
outros animais normais de importância
sanitária;
g) prevenção das doenças evitáveis
e de outros agravos a saúde;
h) higiene do trabalho.
Art. 9º O órgão competente, com
base nesta lei e em sua regulamentação,
elaborará Normas Técnicas Especiais
dispondo sôbre a proteção da saúde da
comunidade.
TÍTULO I
SANEAMENTO
Art. 10. A promoção de medidas
visando ao saneamento constitui dever do
Poder Público, da família e do indivíduo.
Art. 11. Os serviços de saneamento
tais como os do abastecimento de água e
remoção de resíduos e outros, destinados
à manutenção da saúde ao meio,
atribuídos ou não à administração pública,
ficarão sempre sujeitos à supervisão e às
normas aprovadas pelas autoridades
sanitárias.
Art. 12. E' obrigatória a ligação de
tôda construção, considerada habitável, à
rêde pública de abastecimento de água e
aos coletores públicos de esgôto, sempre
que existentes.
§ 1º Quando não existirem rêde
pública de abastecimento de água ou
coletores de esgôto a repartição sanitária
competente indicará as medidas a serem
executadas.
§ 2º Constitui obrigação do
proprietário do imóvel a execução de
instalações domiciliares adequadas de
abastecimento de água potável e de
remoção de esgotos, cabendo ao
ocupante do imóvel zelar pela necessária
conservação.
§ 3º A autoridade de saúde pública é
competente para fiscalizar o cumprimento
do disposto no parágrafo anterior.
Art. 13. A Prefeitura do Distrito
Federal promoverá a execução das obras
de abastecimento de água, de construção
de sistemas adequados para a remoção
racional de dejetos e de lixo.
Art. 14. A autoridade de saúde
pública, respeitada a competência do
órgão federal congênere, determinará as
medidas necessárias para proteger a
população contra os insetos, roedores e
outros
animais
que
gostam
ser
considerados agentes diretos ou indiretos
da propagação de enfermidades ou
interferir ao bem-estar da comunidade.
§ 1º Os proprietários de animais
domésticos ou domesticados, que tiverem
evidenciada
periculosidade,
serão
obrigados a cumprir as medidas de
segurança determinadas para cada caso
pela autoridade sanitária.
§ 2º E no caso de não cumprimento
dessas medidas a autoridade sanitária
promoverá a apreensão do animal,
tomando a seguir as providências
cabíveis.
Art. 15. Nenhuma construção,
permanente ou temporária, poderá ser
utilizada ou habitada no Distrito Federal
sem que esteja de acôrdo com as normas
estabelecidas pelo órgão de saúde
pública.
Art. 16. A regulamentação desta lei
determinará as medidas necessárias para
evitar a poluição atmosférica e outros
fatores que possam afetar a saúde ou o
bem-estar da população.
CAPÍTULO I
ÁGUA
Art. 17. Compete ao órgão de
administração do abastecimento d'água o
exame periódico das suas rêdes e demais
instalações com o objetivo de constatar a
possível existência de condições que
possam
prejudicar
a
saúde
da
comunidade.
Parágrafo único. O órgão responsável
pelo
funcionamento
e
manuten-
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ção das rêdes de abastecimento de água do
Distrito Federal, facilitará o trabalho da
autoridade sanitária, no que lhe competir.
Art. 18. Sempre que a autoridade
sanitária
verificar
a
existência
de
anormalidade ou falha no sistema de
abastecimento de água capaz de oferecer
perigo à saúde comunicará o fato aos
responsáveis para imediatas medidas
corretivas.
Art. 19. O órgão de saúde pública fixará
normas para construção e manutenção, em
bases de segurança, de obras de
abastecimento de água em comunidades ou
propriedades rurais.
Art. 20. O contrôle sanitário das piscinas
e de outros locais de banho ou natação farse-á de acôrdo com a regulamentação desta
lei.
Art. 21. Para a construção, reparação
ou modificação de qualquer obra pública ou
privada, destinada ao aproveitamento ou
tratamento de água de uma comunidade,
deverá ser solicitada a obtida prèviamente da
autoridade
sanitária
a
permissão
correspondente.
Parágrafo único. Não terão andamento
os processos ou requerimentos quando não
acompanhados da autorização de que trata
êste artigo.
Art. 22. A autoridade sanitária, para
controlar todo o abastecimento de água
potável terá acesso a qualquer local, no
momento em que se fizer necessário.
CAPÍTULO II
DEJETOS
Art. 23. Compete ao órgão de
administração das rêdes de esgôto e de
águas pluviais o exame periódico das suas
instalações, com o objetivo de constatar a
possível existência de condições que possam
prejudicar a saúde da comunidade.
Art. 24. O órgão responsável pelo
funcionamento e manutenção das rêdes de
esgotos e de águas pluviais facilitará o
trabalho da autoridade sanitária, no que Ihe
competir.
Art. 25. Compete ao órgão de saúde
pública verificar as condições de lançamento
de esgotos e resíduos industriais, tratados ou
não, nas bacias hidrográficas do Distrito
Federal, comunicando-se com os órgãos
competentes para as providências cabíveis,
necessárias à preservação da salubridade
dos receptores.
Parágrafo único. Diante do não
cumprimento da determinação ou por fôrça
da impossibilidade da manutenção da
salubridade dos receptores de dejetos, a
autoridade sanitária interditará a indústria
responsável pelo lançamento ou condenará o
uso do receptor para outros fins, conforme o
caso.
CAPÍTULO III
LIXO
Art. 26. Compete à autoridade sanitária
estabelecer normas e fiscalizar seu
cumprimento, quanto à coleta, transporte e
destino final do lixo.
Art. 27. O órgão responsável pelo
execução das atividades previstas no artigo
anterior seguirá as normas sanitárias em
vigor, bem como facilitará o trabalho das
autoridades de saúde pública, no que lhe
competir.
Art. 28. O pessoal encarregado da
coleta, transporte e destino final do lixo usará
equipamento aprovado pelas autoridades
sanitárias com o objetivo de prevenir
contaminação ou acidente.
Art. 29. Sempre que necessário, o órgão
de saúde pública poderá realizar exames
sanitários dos produtos industrializados
provenientes do lixo, e estabelecer condições
para a sua utilização.
Art.
30.
O
órgão
de
saúde
pública participará obrigatòriamente na
determinação da área e do modo de
lançamento dos detritos não industrializados,
bem
como
fiscalizará
o
cor-

reto cumprimento dessa determinação.
Art. 31. A Prefeitura do Distrito Federal
promoverá, também, na zona rural de acôrdo
com os meios disponíveis e as técnicas
recomendáveis, os cuidados adequados com
o lixo.
TÍTULO II
HABITAÇÃO
Art. 32. A habitação e construções em
geral devem ser mantidas em perfeitas
condições de higiene, de acôrdo com as
normas
baixadas
pelas
autoridades
sanitárias.
Art. 33. A autoridade sanitária será
obrigatòriamente ouvido na fixação dos locais
onde será permitida a criação dos animais
para fins comerciais ou industriais.
Art. 34. O morador e responsável
perante o órgão de saúde pública pela
manutenção da habitação em perfeitas
condições de higiene.
Parágrafo único. O proprietário da
habitação é o responsável pelas deficiências
das condições de higiene, quando estas não
forem de responsabilidade do poder público
ou do morador.
Art. 35. O proprietário entregará a
habitação ao morador em perfeitas condições
de higiene.
Art. 36. A Prefeitura do Distrito Federal,
através do órgão competente fixará as
condições e exigências necessárias à
manutenção das condições de higiene na
habitação e construções de qualquer
espécie.
Art. 37. A autoridade sanitária
determinará o número de pessoas que
poderão habitar hotéis, pensões, internatos e
outros
estabelecimentos
semelhantes,
destinados a habitação coletiva.
Art. 38. A autoridade de saúde pública,
é competente para declarar insalubre tôda
construção ou habitação que não reúna
condições
de
higiene
indispensáveis,
inclusive ordenar interdição, remoção ou
demolição.
TÍTULO III
HIGIENE DO TRABALHO
Art. 39. A autoridade sanitária
colaborará com o órgão Federal específico
no contrôle das condições de higiene e
segurança do trabalho, podendo atuar
supleticamente.
Art. 40. Respeitada a orientação
normativa federal, a regulamentação desta lei
determinará as condições e requisitos para
funcionamento dos locais de trabalho, fixando
medidas gerais e especiais de proteção ao
trabalhador.
TÍTULO IV
HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO
Art. 41. O órgão de saúde pública
estabelecerá normas e padrões referentes à
alimentação, respeitada a competência dos
órgãos federais específicos.
CAPÍTULO I
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Art. 42. As instalações, equipamentos e
utensílios dos estabelecimentos que operam
com gêneros alimentícios deverão ser
prèviamente aprovados pelo órgão de saúde
pública.
Art. 43. Tôdas as máquinas, aparelhos e
demais instalações de tais estabelecimentos
deverão ser mantidas em perfeitas condições
de higiene.
Art. 44. Os veículos e recipientes
destinados ao manuseio, armazenagem e
transporte
de
gêneros
alimentícios,
obedecerão aos requisitos determinados
pelas autoridades sanitárias.
CAPÍTULO II
ALIMENTOS
Art. 45. Sòmente será permitido
produzir, transportar, manipular ou expor à
venda, alimentos que não apresentem sinais
de alteração contaminação ou fraude.

Art. 46. E' proibido armazenar,
transportar, ou expor à venda, no Distrito
Federal, alimentos sujeitos fórmula, que não
tenham sido analisados e aprovados por um
órgão oficial de saúde pública.
Art. 47. A inspeção veterinária dos
produtos de origem animal obedecerá aos
dispositivos da legislação federal no que fôr
cabível.
Parágrafo único. Estão isentos de
inspeção veterinária os animais de abate
criados em propriedades rurais e destinados
ao consumo doméstico particular dessas
propriedades.
Art. 48. Os produtores rurais deverão
requisitar a inspeção veterinária do órgão
competente, quando houver intenção de
encaminhar os animais abatidos ao consumo
público.
Art. 49. Os produtos considerados
impróprios para consumo humano, poderão
ser destinados à alimentação animal
mediante laudo de inspeção veterinário, ou à
industrialização para outros fins que não de
consumo.
Art. 50. O destino final de qualquer
produto considerado impróprio para consumo
humano será obrigatòriamente fiscalizado
pela autoridade sanitária.
Art. 51. Não é permitido armazenar,
transportar ou expor à venda, sem proteção,
qualquer alimento perecível.
Parágrafo único. O órgão de saúde
pública expedirá normas técnicas a respeito
do disposto neste artigo.
Art. 52. Os manipuladores de gêneros
alimentícios sòmente poderão exercer as
suas atividades se licenciados pela
autoridade sanitária.
Art. 53. A regulamentação desta Lei
determinará as condições e exigências a
serem cumpridas para licenciamento dos
manipuladores de gêneros alimentícios.
TÍTULO V
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
Art. 54. Para efeito desta Lei, entendese
por
notificação
compulsória
a
comunicação à autoridade sanitária de casos
confirmados ou suspeitos das doenças que,
por
sua
gravidade,
incidência
ou
possibilidade de disseminação, exijam
medidas especiais de contrôle.
Art. 55. São objeto de notificação
compulsória no Distrito Federal, as doenças
previstas na legislação federal vigente.
Parágrafo
único.
Sempre
que
necessário, o órgão de saúde pública poderá
tornar obrigatória a notificação de qualquer
outra doença não prevista nas normas
federais.
Art. 56. A notificação poderá ter caráter
sigiloso.
Art. 57. A regulamentação desta Lei
poderá distribuir as doenças de notificação
compulsória em grupos, de acôrdo com a
urgência com que deve ser feita a denúncia
de sua ocorrência e os benefícios práticos
que da mesma possam advir.
Art. 58. A regulamentação desta Lei
estabelecerá
os
responsáveis
pela
notificação
compulsória
das
doenças
passíveis dessa medida.
Art. 59. A autoridade sanitária
determinará sempre que necessários a
investigação epidemiológica dos casos
notificados.
Parágrafo
único.
Nos
casos
investigados a autoridade sanitária dará
obrigatòriamente conhecimento ao notificante
e ao médico responsável pelo doente, das
providências tomadas.
Art. 60. Sempre que um médico recusar
ou dificultar, comprovada e reiteradamente, a
comunicação de casos de doença notificáveis
o fato será levado pelas autoridades
competentes ao conhecimento do Conselho
Regional de Medicina, sem prejuízo de outras
sanções que a regulamentação desta Lei
determinar.
Art. 61. Todos os laboratórios de
análises, hospitais, clínicas, ambulatórios
e
similares,
públicos
ou
privados,
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sem prejuízo da notificação imediata, quando
fôr o caso, enviarão, periòdicamente, ao
órgão de saúde pública a relação dos casos
confirmados ou ainda suspeitos de doenças
de notificação compulsória.
TÍTULO VI
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
Art. 62. As autoridades sanitárias
executarão ou coordenarão medidas visando
à prevenção das doenças transmissíveis e ao
impedimento de sua disseminação.
Art. 63. Recebida denúncia de caso
suspeito
ou
confirmado
de
doença
transmissível,
compete
à
autoridade
determinar as medidas de profilaxia a serem
observadas em relação ao doente e aos
comunicantes, determinando, inclusive, se
necessário, o isolamento.
Art. 64. Ocorrendo, óbito suspeito de ter
sido causado por doença transmissível, a
autoridade
sanitária
promoverá,
se
necessário, o exame cadavérico, podendo
realizar a visceratomia, a necrópsia, e tomar
outras medidas que objetivem a elucidação
do diagnóstico.
Art. 65. Os programas de combate às
doenças transmissíveis oferecerão tôdas as
facilidades para prevenção, diagnóstico e
tratamento adequado.
Art. 66. A autoridade sanitária poderá
exigir e executar provas imunológicas sempre
que se fizer necessário, no interêsse da
saúde pública.
Art. 67. E' vedado às pessoas que não
apresentem comprovante das imunizações
exigidas:
a) exercício de qualquer cargo ou
função pública ou privada;
b) matrícula em estabelecimento de
ensino de qualquer natureza;
c) internamento em asilo, creche,
pensionato, instituto de educação ou
assistência social;
d) obtenção de carteira de identidade;
e) registro individual de trabalho ou
qualquer
outra
carteira
oficialmente
instituída.
Parágrafo único. Em casos especiais
poderão as pessoas eximir-se, temporária ou
definitivamente, da obrigação de vacinar-se
ou revacinar-se, mediante atestado médico
que tal justifique.
Art. 68. Em casos de zoonoses a
autoridade de saúde pública colaborará como
órgão competente com a finalidade de isolar
os animais atingidos e tomar as demais
medidas adequadas.
Art. 69. Sempre que necessário, a
autoridade sanitária poderá exigir certificado
de sanidade emitido por autoridade federal,
estadual ou municipal, do local de
procedência dos animais de qualquer
espécie, que se introduziram no Distrito
Federal.
Art. 70. E' obrigatória a matrícula e
vacinação anti-rábica de todos os cães
existentes no Distrito Federal.
Art. 71. Os cães encontrados em vias e
logradouros públicos, quando não vacinados
e não matriculados serão apreendidos e
conservados em custódia pelo prazo que a
regulamentação determinar.
Parágrafo único. A autoridade sanitária
poderá determinar a imunização ou o
sacrifício de qualquer animal, sempre que
houver conveniência em benefício da saúde
pública.
PARTE IV
PROMOÇÃO DA SAÚDE
Art. 72. Para efeito desta Lei as
atividades relacionadas ou necessárias à
promoção
da
saúde
compreenderão
bàsicamente:
a) higiene materna e da criança
b) higiene dentária
c) nutrição
d) higiene mental
e) educação sanitária
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Art. 73. A autoridade sanitária elaborará
Normas Técnicas Especiais referentes às
ações de promoção da saúde.

Acções complementares

TÍTULO I

TÍTULO I

HIGIENE MATERNA E DA CRIANÇA

ESTATÍSTICAS VITAL E SANITÁRIA

Art. 74. A Prefeitura do Distrito Federal
promoverá
de
modo
sistemático
e
permanente, através do órgão competente, a
assistência médico-sanitária, de acôrdo com
os recursos disponíveis e as técnicas
indicadas, nos têrmos da regulamentação
desta Lei.
Art. 75. Ao órgão de saúde pública
compete estimular o desenvolvimento das
atividades necessárias ao cumprimento do
artigo anterior fixando, quando necessário, as
prioridades indicadas.

Art. 87. Ao órgão de saúde pública
compete, respeitada a ação de outros órgãos
ou entidades oficiais especializados, a coleta
classificação,
tabulação,
interpretação,
análise e publicação de dados bioestatísticos
sôbre população, natalidade, morbidade,
mortalidade e de tôda informação que possa
orientar as ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde.
Parágrafo único. Compete igualmente
ao órgão de saúde pública, efetuar as
análises estatísticas dos trabalhos de saúde
pública, com a finalidade de avaliar as
atividades que vem cumprindo ou planejar as
que pretende desenvolver.
Art. 88. Todos os estabelecimentos de
saúde, oficiais ou privados, proporcionarão
as informações que a autoridade sanitária
considerar necessária, com a periodicidade
estabelecida na regulamentação desta Lei.

TÍTULO II
HIGIENE DENTÁRIA
Art. 76. E' obrigatória a fluoração das
águas
destinadas
aos
sistemas
de
abastecimento da população em todo o
Distrito Federal.
Art. 77. O órgão de saúde pública
promoverá assistência dentária à população,
de acôrdo com os recursos disponíveis e
prioridades que forem fixadas.
Art. 78. A assistência dentária terá
caráter
eminentemente
preventivo
e
constituirá atividade obrigatória dos hospitais
e demais unidades sanitárias da Prefeitura do
Distrito Federal.
Art. 79. Os programas de assistência
dentária de órgãos ou entidades públicas ou
privadas no Distrito Federal obedecerão as
normas baixadas pelo órgão de saúde
pública.
TÍTULO III
EDUCAÇÃO SANITÁRIA
Art. 80. A Prefeitura do Distrito Federal,
através de seus órgãos especializados,
desenvolverá programas de educação
sanitária de modo a criar ou modificar os
hábitos e o comportamento do indivíduo em
relação à saúde.
Art.
81.
Os
programas
para
desenvolvimento das atividades de educação
sanitária serão elaborados e supervisionados
pelo órgão de saúde pública da Prefeitura do
Distrito Federal.
TÍTULO IV
HIGIENE MENTAL
Art. 82. A política da Prefeitura do
Distrito Federal, com referência a psicopatas,
quer fora dêles, a prática de quaisquer atos
de religião, culto ou seita com finalidade
terapêutica ainda que a título filantrópico e
exercida gratuitamente.
PARTE V
Recuperação da Saúde
TÍTULO I
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Art. 84. A Prefeitura do Distrito Federal,
de acôrdo com os meios que dispuser,
através do órgão competente, prestará
gratuitamente assistência médica, hospitalar,
farmacêutica e dentária de acôrdo com os
recursos disponíveis, a todos quanto
comprovarem insuficiência de recursos.
Art.
85.
Os
hospitais
ou
estabelecimentos similares, que recebam
subvenção ou auxilio material de qualquer
espécie da Prefeitura do Distrito Federal,
ficam obrigados a manter, permanentemente,
à disposição do órgão de saúde pública, um
número mínimo de leitos proporcional ao
valor do auxílio recebido.
Art.
86.
Os
estabelecimentos
hospitalares vinculados à Prefeitura do
Distrito Federal, serão organizados de acôrdo
com os princípios de integração e
regionalização
nos
têrmos
da
regulamentação desta Lei.

PARTE VI

TÍTULO II
PREPARAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO
Art. 89. A Prefeitura do Distrito Federal,
sob a orientação técnica da autoridade
sanitária, é competente para preparar
pessoal de saúde pública necessário ao
desenvolvimento de suas atividades.
Art. 90. A Prefeitura do Distrito Federal
poderá exigir a apresentação de diploma ou
certificado de conclusão de curso de postgraduação para os ocupantes de cargos as
funções dos serviços de saúde, para cujo
exercício sejam necessários conhecimentos
técnicos especializados.
PARTE VII
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condições detalhadas a que deverão estar
subordinados os estabelecimentos a que se
refere êste artigo.
Art. 99. A autoridade sanitária é
competente para reconhecer e solucionar
tôdas as questões relativas à saúde de
pública no Distrito Federal, ainda que não
previstas nesta Lei, respeitada a competência
dos órgãos federais específicos.
Art. 100. A Prefeitura do Distrito Federal
regulamentará a presente Lei dentro de 120
(cento e vinte) dias de sua publicação.
Art. 101. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala da Comissão Mista do Congresso
Nacional, em 11 de maio de 1966.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira de
Gama):

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1966
1
Votação, em turno suplementar, ao
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
238, de 1965 (nº 2.259-C, de 1960 na Casa
de origem), que Institui o nôvo Código
Nacional de Trânsito (em regime de urgência,
nos têrmos do artigo 326, nº 5-B, do
Regimento Interno), tendo Parecer sob nº
439, de 1966, da Comissão de Redação, com
a redação do vencido e dependendo de
pronunciamento
das
Comissões
de
Constituição e Justiça, de Transportes, de
Relações Exteriores e de Finanças sôbre as
emendas.
2

Item 3:
Discussão, em turno único, do
Requerimento nº 183, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador Aarão Steinbruch solicita a
constituição
de
Comissão
de
cinco
Senadores para representarem o Senado no
Simpósio Internacional de Turismo, a
realizar-se em Pôrto Alegre, de 26 a 31 dêste
mês.
Sôbre a mesa emenda que vai ser lida
pelo Sr. 1º Secretário.
E' Iida a seguinte:
EMENDA Nº 1
1) Inclua-se, onde couber:
– sem ônus para o Senado.
2) Onde se diz cinco (5) Senadores,
diga-se:
– três (3) Senadores.

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 91. O órgão de saúde pública
executará diretamente ou promoverá, de
acôrdo com outras autoridades, programa de
contrôle aos acidentes pessoais.
Art. 92. O órgão de saúde pública
promoverá estudos e pesquisas para
esclarecimento dos problemas de interêsse
sanitário no Distrito Federal e estimulará a
iniciativa pública ou privada nesse sentido.
Art. 93. O órgão competente, da
Prefeitura do Distrito Federal incentivará a
criação de Instituições de combate ao
alcoolismo e a outras toxico-manias, que
tenham por finalidade a sua prevenção, a
recuperação da saúde ou a reintegração do
indivíduo na sociedade.
Art. 94. A Prefeitura do Distrito Federal,
através dos órgão competentes e respeitadas
as normas federais, estabelecerá a
orientação básica para assistência médicosocial a cegos, surdos, mudos, paralíticos e
mutilados,
cooperando
técnica
e
materialmente com as instituições e centros
de adaptação profissional, que tenham essa
finalidade.
Art. 95. A Prefeitura do Distrito Federal,
sempre que julgar conveniente, estabelecerá
o regime de tempo integral para os técnicos
de saúde pública, em concordância com o
que dispuzer a legislação federal.
Art. 96. A regulamentação desta Lei
estabelecerá as normas a que deverão
obedecer as imposições de sanções
administrativas e penais relativas às
infrações dos seus dispositivos.
Art. 97. As taxas que a regulamentação
desta Lei estabelecer, serão fixadas com
base no salário-mínimo vigente no Distrito
Federal.
Art. 98. Sòmente serviços com
supervisão médica permanente poderão
manter bancos de sangue ou plasma, sob
licença de órgão de saúde pública.
Parágrafo único. A regulamentação
desta Lei determinará os requisitos e
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tar, designo para a sessão de segunda-feira
a seguinte:

Justificação
As razões da alteração são óbvias. Uma
comissão de cinco Senadores representa
número excessivo, uma vez que a nenhum
Senador está proibido de se inscrever no
Simpósio e a êle comparecer. E a
representação deve ser sem ônus para o
Senado dado que os parlamentares que se
inscreverem satisfação de seu bolso a
quase totalidade do dispêndio com e viagem
e a hospedagem em Pôrto Alegre.
Sala das Sessões 13 de maio de 1966.
– Aloysio de Carvalho Filho.
Em discussão o requerimento com a
emenda que acaba de ser lida: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para
a discussão, dou-a como encerrada.
Por falta de quorum, a votação fica
adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.) Nada mais havendo a tra-

Votação,
em
turno
único,
do
Requerimento nº 183, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador Aarão Steinbruch solicita a
constituição
de
Comissão
de
cinco
Senadores para representarem o Senado no
Simpósio Internacional de Turismo, a
realizar-se em Pôrto Alegre, de 26 a 31 dêste
mês. (Com emenda do Sr. Senador Aloysio
de Carvalho).
3
Discussão, em turno único, da redação
final oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 473, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 157, de 1965 (de nº
1.315-B de 1963, na Casa de origem) que dá
nova redação aos parágrafos 1º e 2º do art.
9º da Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962.
4
Discussão, em turno único, da redação
final oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 472, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 33 de 1966 (de nº
2.649-C-66, na Casa de origem) que cria
uma Junta de Conciliação e Julgamento em
Santo André, Estado de São Paulo e dá
outras providências.
5
Discussão, em turno único, da redação
final oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 471, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 57, de 1966 (de nº
3.455-B-66 na Casa de origem) de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação
Ensino Especializado de Saúde Pública, e dá
outras providências.
6
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 320 de 1965 (nº 2.519-C-65, na
Casa de origem), que estende aos
trabalhadores avulsos o direito a férias, tendo
Parecer nº 399, de 1966, da Comissão de
Redação, oferecendo a redação do
substitutivo aprovado na sessão de 28-4-66).
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 10
minutos).

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

Aloisio Barbosa de Souza, Luiz Fernando de
Sá Mendes Vianna e Roberto Velloso para,

PORTARIA Nº 9, DE 1966

sob a presidência do primeiro integrarem a
Comissão

O Primeiro Secretário, no uso de
suas

atribuições,

resolve

designar,

nos

têrmos do artigo 223 da Resolução número
6,

de

1960,

os

e

Documentos

Redatores

de

Parlamentares,

de

Inquérito

encarregada

de

apurar faltas ao serviço de Hélio Chaves,
Auxiliar de Secretaria Substituto, FT-5.
Secretaria do Senado Federal, em 14

Anais

de abril de 1966. – Dinarte Mariz, 1º

PL-2,

Secretário.
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Sábado 14
COMISSÃO DE REDAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO REALIZADA
AOS 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO
DE 1966
Às dezesseis horas do dia treze do mês
de abril do ano de mil novecentos e sessenta
e seis, reune-se a Comissão de Redação sob
a Presidência do senhor senador Eurico
Rezende, Vice-Presidente, presentes os
senhores Senadores Antônio Carlos e
Bezerra neto.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, e Vasconcelos Tôrres.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova, os pareceres em
que o Senhor Senador Antônio Carlos
apresenta as seguintes redações:
a) redação final do Projeto de Lei; do
Sanado nº 59, de 1964 (nº 2.564-A de 1965,
na Câmara dos Deputados), que reduz o
prazo para aquisição da nacionalidade
brasileira ao natural de país fronteiriço, e dá
outras providências;
b) redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 46, de 1965, que declara de
utilidade pública a Irmandade da Santa Casa
da Misericórdia de Valença, com sede em
Valença, Estado do Rio de Janeiro;
c) redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 45, de 1965 número 235-B-65,
na Casa de origem), que aprova o Acôrdo
Básico de Assistência Técnica assinado, em
29 de dezembro de 1964, na, cidade do Rio
de Janeiro, entre o Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil, a Organização das Nações
unidas e outros Organismos Internacionais.
Aprova-se, ainda, os pareceres em que
o Senhor Senador Bezerra Neto apresenta as
seguintes redações:
a) redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 16
de 1966 (nº 3.383-B-65, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que concede Isenção de tributos
para importação de bens de produção
destinados
ao
reequipamento
e
modernização da indústria de veículos
automotores e de autopeças;
b) redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 51, de 1965, que amplia
vantagens constantes do art. 180 da Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952;
c) redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 2, de 1963, que acrescenta um
parágrafo ao art. 67 da Lei nº 3.807, de 26 de
agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência
Social);
d) redação final do Projeto de
Resolução nº 52, de 1965, que suspende,
nas partes que menciona, a execução da
Constituição e do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias do Estado de são
Paulo;
e) redação final do Projeto de
Resolução nº 17, de 1966, que suspende a
execução das Leis ns. 2.361, 2.363, 2.364,
2.365 e 2.366, tôdas de 5 de dezembro de
1962, do Estado do Piauí.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 12ª REUNIÃO REALIZADA
AOS 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO
DE 1966
(EXTRAORDINÁRIA)
Às dezesseis horas do dia dezoito do
mês de abril do alto de mil novecentos e
sessenta
e
seis,
reune-se,
extraordinàriamente,
a
Comissão
de
Redação, sob a Presidência do Senhor
Senador Eurico Rezende, presentes os
Senhores Bezerra Neto e José Feliciano.
Deixam de comparecer, por motivo
Justificado, os Senhores Senadores Li-
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ATAS DAS COMISSÕES
no de Mattos, Presidente, Antônio Carlos e
Vasconcelos Tôrres.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.

A Comissão aprova o parecer
em que o Senhor Senador Bezerra
Neto apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 57, de
1965,
que
denomina
"Dia
da
Independência" a data de sete de
setembro e traça normas para sua
comemoração.

Nada mais havendo que tratar. dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata que, uma
vez.aprovada, será assinada pelo Senhor.
Presidente.
ATA DA 13ª REUNIÃO REALIZADA AOS 20
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 1966
Às dezesseis horas do dia vinte do
mês de abril do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, reúne-se a Comissão de
Redação sob a Presidência eventual do
Senhor Senador Bezerra Neto, presentes os
Senhores Senadores – Antônio Carlos e DixHuit Rosado.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, Eurico Rezende, VicePresidente, e Vasconcelos Tôrres.
E' lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova os pareceres
em que o Senhor Senador Antônio
Carlos
apresenta
as
seguintes
redações:
a) redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 3, de 1966 (número 193-A-64,
na Casa de origem), que determina o
registro, pelo Tribunal de Contas, do contrato,
de 2 de janeiro de 1964, celebrado entre o
Ministério da Fazenda e Giacomo Rossi;
b) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 13, de 1966 (nº 3.836-B, de 1962,
na Cada de origem), que retifica a Lei nº
3.855 de 18 de dezembro de 1960, que cria
Coletorias Federais em diversos Municípios
dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Goiás, Bahia, Minas Gerais,
Paraná, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro,
Pernambuco, São Paulo; e dá outras
providências;
c) redação do vencido para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº 82, de
1964, que autoriza o Poder Executivo a
instalar em Recife, Estado de Pernambuco,
uma refinaria de petróleo e uma usina de
fertilizantes nitrogenados.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 14ª REUNIÃO REALIZADA AOS 27
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 1966
Às dezesseis horas do dia vinte do mês
de abril do ano de ano de mil novecentos e
sessenta e seis, reúne-se a Comissão de
Redação, sob a presidência eventual do
Senhor Senador Bezerra Neto, presentes os
Senhores Senadores Antônio Carlos e DíxHuit Rosado.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Lino de
Mattos, Presidente, Eurico Rezende, VicePresidente, e Vasconcelos Tôrres.
E' lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova os pareceres em
que os Senhores Senadores apresentam,
respectivamente, as seguintes redações:
Bezerra Neto:
a)
redação
do
vencido,
para
turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de

1965 (nº 186-A-64, na Casa de origem),
que mantém decisão do Tribunal de
Contas
da
União,
denegatória
ao
registro de Concessão de reforma a
Expedito
Flor,
calculada
no
posto
de
Tenente-Coronel,
superior
ao
devido;
b) redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 37, de 1965
(número 158-A-64, na Casa dei origem),
que mantém a decisão do Tribunal de
Contas denegatória de registro a escrituras
públicas de vendas efetuadas em áreas de
Southern Brazil Lumber and Colonization
Company,
emprêsa
incorporada
ao
Patrimônio Nacional;
Antonio Carlos:
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 57, de 1965 (número
91-A-63, na Casa de origem), que mantém
o ato do Tribunal de Contas denegatório
de registro a têrmo, de 10 de novembro
de 1955, aditivo ao de ajuste de locação
de serviço, de 18 de janeiro de 1954,
celebrado entre o Estado-Maior do Exército e
Nelson Pimenta;
Díx-Huit Rosado:
a) redação final do Projeto de
Decreto Legislativo nº 56, de 1965
(número 114-A-64, na Casa de origem),
que mantém o ato do Tribunal de
Contas denegatório de registro a contratoescritura de compra e venda, de 30 de
novembro de 1949, celebrado entre a
Superintendência
das
Emprêsas
Incorporadas ao Patrimônio Nacional e Pinho
e Terras Ltda.;
b) redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 51, de 1965 (número 222-A-65,
na Casa de origem), que determina o registro
pelo Tribunal de Contas, do Têrmo, de 5 de
agôsto de 1957, de contrato celebrado entre
a Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos de São Paulo e, Mikil Naim
Sayeg;
c) redação do vencido há para segundo
turno do Projeto de Lei do Senado nº 63, de
1965, que dispõe sôbre a aplicação do
Estatuto do Trabalhador Rural onde não
funcione o Conselho Arbitral.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretária, a presente ata, que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 15ª REUNIÃO REALIZADA AOS 28
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 1966
(Extraordinária)
Às dezesseis horas do dia vinte e
oito do mês de abril do ano de
mil novecentos e sessenta e seis, reúne-se,
extraordinàriamente
a
Comissão
de
Redação, sob a Presidência eventual
do Senhor Senador Bezerra Neto, presentes
os Senhores Senadores Antônio Carlos,
Edmundo Levi e Silvestre Péricles.
Deixam
de
comparecer,
por
motivo
justificado,
os
Senhores
Senadores Lino de Mattos, Presidente,
Eurico
Rezende,
Vice-Presidente,
e
Vasconcelos Torres.
É lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o
Senhor Senador Bezerra Neto apresenta a
redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
50, de 1966 (nº 3.450-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo
a emitir Letras do Tesouro destinadas a servir
de garantia subsidiária nas operações de
crédito realizadas entre a Fábrica Nacional
de Motores S. A. e o Banco do Brasil S A., e
dá outras providências.
Aprova-se ainda o parecer em que
o
Senhor
Senador
Antônio
Carlos
e apresenta a redação final do Pro-
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jeto de Lei de Câmara número 47, de 1966
(nº 3.446-B-66, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Justiça e Negócios Interiores o
crédito especial de Cr$ 1.500.000 (Um milhão
e quinhentos mil cruzeiros), destinado ao
pagamento à Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro das despesas efetuadas com
os funerais do compositor Ary Barroso.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão – Secretária, a presente ata que,
uma vez aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
ATA DA 16ª REUNIÃO REALIZADA AOS 4
DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 1966
Às dezesseis horas do dia quatro de
mês de maio do ano de mil novecentos e
sessenta e seis, reúne-se a Comissão de
Redação sob a Presidência eventual do
Senhor Senador Bezerra Neto, presentes os
Senhores Senadores Antônio Carlos e
Menezes Pimentel.
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores, Senadores: Lino de
Matos, Presidente, Eurico Rezende, VicePresidente, e Vasconcelos Tôrres.
E' lida e aprovada a ata da reunião
anterior.
O Senhor Presidente esclarece que os
Senhores Senadores Menezes Pimentel e
Dylton Costa substituirão, temporàriamente,
os dignos representantes da Aliança
Renovadora Nacional nesta Comissão,
Senadores Eurico Rezende e Vasconcelos
Tôrres, respectivamente, de acôrdo com o
artigo 77 do Regimento Interno.
A Comissão aprova os pareceres em
que o Senhor Senador Antônio Carlos
apresenta as seguintes redações:
a) redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 56, de 1966 (número 3.505-A-66,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente de República, que dá nova
redação aos artigos 263 e 266 do Código de
Justiça Militar, aprovado pelo Decreto-lei nº
925, de 2 de dezembro de 1938, e dá outras
providências;
b) redação do vencido, para turno
suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 320, de 1965,
(nº 2.519-C-65, na Casa de origem), que
estende aos trabalhadores avulsos o direito
de férias;
c) redação final do Projeto de
Resolução nº 22, de 1966, que suspende a
execução dos artigos 188 e 189 do Decretolei nº 311, de 31 de dezembro de 1942, do
Estado do Rio Grande do Sul.
Aprova-se, ainda, os pareceres em que
o Senhor Senador Menezes Pimentel
apresenta as seguintes redações:
a) redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 1965 (número 170-A-64,
na Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de registro a
contrato – escritura de compra e venda,
celebrado entre a Brazil Land Cattle &
Packing Co., incorporada ao Patrimônio.
Nacional e Antônio Sahib;
b) redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 1964 (número 48-A-63,
na Casa de origem), que mantém o ato do
Tribunal de Contas denegatório de registro a
contrato – escritura de compra e venda,
celebrado entre a Brazil Land Cattle &
Packing Co., incorporada ao Patrimônio
Nacional e João Antônio Ferreira Souto;
c) redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 1966 (número 199-A-64,
na Casa de origem), que determina o registro
pelo Tribunal de Contas, de contrato celebra-
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do entre a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e a
Fundação Serviço Especial de Saúde
Pública;
d) redação final do Projeto de
Decreto Legíslativo nº 48, de 1965
(número 107-A-61, na Casa de origem)
que mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato de
constituição de aforamento celebrado
entre a União, Federal e o Banco de
Crédito
da
Amazônia
Sociedade
Anônima.;
e) redação final do Projeto de
Resolusão nº 21, de 1966, que suspende
a execução do artigo 3º da Lei
Constitucional nº 13, de 23 de março de
1965, do Estado de Minas Gerais.
Nada mais havendo que tratar, dá-se
por encerrada a reunião, lavrando eu,
Sarah Abrahão – Secretária, a presente
ata, que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE PROJETOS DO
EXECUTIVO
9ª REUNIAO, REALIZADA EM 10 DE
MAIO DE 1966
Às dezesseis horas e trinta minutos
do dia dez de maio de mil novecentos e
sessenta e seis, sob a presidência do
Senhor Senador Jefferson de Aguiar,
Presidente, presentes os Senhores
Senadores Wilson Gonçalves, José
Guiomard, Bezerra Neto, Gay da
Fonseca, Lino de Mattos e Antônio
Carlos, reúne-se a Comissão de Projetos
do Executivo.
Deixam de comparecer com causa
justificada os Senhores Senadores Eurico
Rezende e José Ermírio.
Por solicitação do Senhor Senador
Bezerra Neto é dispensada a leitura da
ata da reunião anterior e em seguida
aprovada.
Iniciando, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
Wilson Gonçalves, que emite os
seguintes pareceres:
– pela aprovação ao Projeto de lei da
Câmara nº 92 de 1966, que modifica
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954, alterada pelo Lei nº
3.543, de 11 de fevereiro de 1959, que
dispões sôbre o Tribunal Maritimo e dá
outras providências.
– pela aprovação ao Projeto de Lei
da Câmara número 84, de 1966, que
inclui, em Parte Especial do Quadro de
Secretaria do Tribunal, servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP) abrangidos pelo
artigo 40 da Lei núlnero 4.242, de 17 de
julho de 1963, é dá outras providências.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação, são os pareceres
aprovados por unanimidade.
Prosseguindo, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
José Guiomard que relata favoràvelmente
o Projeto de Lei da Câmara número 48 de
1966, que dá nova redação ao artigo 95
da Lei nº 4.328, de 30 de abril de 1964
(Código de Vencimento e Vantagens dos
Militares).
Finalmente, o Senhor Senador
Jefferson de Aguiar concede a palavra ao
Senhor Senador Bezerra Neto que emite
parecer solicitando a audiência da Douta
Comissão de Constituição e Justiça,
relativamente ao Projeto de Lei da
Câmara número 87 de 1966, que introduz
modificações na legislação pertinente ao
Plano Nacional de Habitação.
O Senhor Presidente comunica
haver encerrada a matéria constante da
pauta e faz a seguinte distribuição:
Ao Senhor Senador Lino de Mattos o
Projeto de Lei da Câmara número 93 de
1966, que altera a carreira de motorista
do Quadro da Secretaria do Superior
Tribunal Militar, e dá outras providências.
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Ao Senhor Senador Gay da Fonseca
o Projeto de Lei da Câmara número 94 de
1966, que altera o Quadro da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal constante
da Lei nº 4.279, de 4 de novembro de
1963.
Nada mais havendo que tratar
encerra-se a reunião, lavrando eu, José
Soares de oliveira Filho, Secretário, a
presente ata que uma vez aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente.
Comissão Mista para estudo e
parecer sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 7, de 1966 (C.N.), que "Dispõe sôbre o
Intercâmbio Comercial com o Exterior,
cria o Conselho Nacional do Comércio
Exterior e dá outras providências"
ATA DA 1ª REUNIÃO, DE
INSTALACÃO, REALIZADA NO DIA 12
DE MAIO DE 1966.
Aos doze dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis,
as dezessete borás e trinta e cinco
minutos, na sala de Reuniões da
Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal, presentes os Senhores
Senadores
Antônio
Carlos,
Attílio
Fontana, Domicio Gondim, Gouvêa Vieira,
Raui Giuberti, Ruy Carneiro, José Ermirio,
Bezerra Neto, Sebastião Archer e, os
Senadores Deputados, Daniel Faraco,
Henrique Turner, Gabriel Hermes, Tuffy
Nassif e Mario Covas, reúne-se, para sua
reunião de Instalação, a Comissão Mista
do Congresso Nacional incumbida de
emitir parecer sôbre o Projeto de Lei nº 7,
de 1966 (CN).
Ausentes, com causa justificada, os
Senhores Senadores Adolpho, Dix-Huit
Rosado, e, os Senhores Deputados,
Manoel Taveira, Monteiro Castr, Mendes
de Morais, Wilson Chedid, Rubens Alves
e Aloysio de Castro.
Em obdiência ao precentuado no
artigo 32, do Regimento Comum, assume
a Presidente, o Senhor Senador
Sebastião Archer, que anuncia estarem
abertos os trabalhos.
Em prosseguimento, o Senhor
Presidente comunica aos Senhores
membros da Comissão que, imbuído dos
mais sinceros propósitos de dar o mais
perfeito cumprimento às disposições
regimentais, irá a seguir proceder à
eleição do Presidente e do VicePresidente dêste órgão técnico. E, em
seguide, levanta os trabalhos da reunião
por cinco minutos para preparação das
cédulas.
Reabertos os trabalhos, o Senhor
Presidente determina a distribuição das
cédulas e convida para, funcionar como
escrutinador o Senhor Deputado Gabriel
Hermes.
Procedida a votação, contados os
votos, verifica-se o seguinte resultado.
Para Presente:
Senador José Ermírio..........
Senador Attílio Fontana.......

13 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Gouvêa Vieira.......
12 votos
Deputado Mário Covas........
2 voto
Dando prosseguimento, o Senhor
Senador Sebastião Archer, no exercício
da Presidência, declara eleitos e
empossados,
respectivamente,
Presidente
e
Vice-Presidente,
os
Senhores
Senadores
José
Ermírio e Gouvêa Vieira.
Assumindo
a
Presidência
da
Comissão, o Senhor Senador José
Ermirio.
Presidente,
apresenta
agradecimentos aos seus nobres pares
pela alta distinção a êle conferida e,
imediatamente, de comum acôrdo com os
demais membros dêste órgão técnico, de-

signa o Senhor Deputado Daniel Faraco
para
funcionai
como
Relator
da
Mensagem nº 8, de 1966 (nº de origem:
227), originadora do Projeto de Lei nº 7,
de 1966 (CN).
Continuando, o Senhor Presidente
solicita
sejam
lidas
as
normas
disciplinadoras
dos
trabalhos
da
Comissão para, em seguida, colocá-Ias
em votaçao.
Em votação, sem restrições, são as
Normas aprovadas, as quais, por
determinação do Senhor Presidente,
serão publicadas, em anexo, como parte
integrante da presente Ata.
Dando continuidade, o Senhor
Presidente comunica aos Senhores
membros da Comissão de que as
emendas deverão ser encaminhadas,
acompanhadas de um original e três
cópias, ao Secretário da Comissão – no
décimo primeiro andar do Edifício Anexo
de Senado Federal, nos dias 13 (treze),
14 (quatorze), 16 (dezesseis), 17
(dezessete) e 18 (dezoito) do corrente
mês, nos horários das 8,30 as 19,90
horas e durante a noite quando houver
sessão em qualquer uma das duas Casas
do Congresso Nacional, como determina
a Resolução nº 1, de 1964 (CN), na letra
a, do seu artigo 8º. Comunicando, na
oportunidade, que o término do prazo
para recebimento de emendas dar-se-á
no dia à (dezoito) do corrente mês, às
24,00 (vinte e quatro) horas.
O Senhor Presidente, continuando
informa, ainda, que a Secretaria, da
Comissão providenciará a publicação das
emendas apresentadas em avulsos
mimeografados,
para
prévio
conhecimento dos Senhores Senadores e
Deputados membros da Comissão. No
ensejo com a devida concordância do
Senhor Relator, o Senhor Presidente fixa
o dia 23 (vinte e três), às 21,30 horas,
para apresentação do parecer, perante a
Comissão, na Sala de Reuniões da
Comissão de Finanças do Senado
Federal.
Concluindo, o Senhor Presidente de
conformidade com o art. 32, do
Regimento Comum, acolhe a designação
da Diretoria das Comissões no sentido de
ser designado para o exercício das
funções de Secretário da Comissão o
Auxiliar Legislativo, PL-7, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, José Ney
Passos Dantas.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerra a presente
reunião e, para constar, lavrei eu, J. Ney
Passos Dantas, Secretário da Comissão,
a presente ata que, uma vez lida,
aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente e demais membros presentes,
vai à publicação.
Publique-se.
Em 12 de maio de 1966. – Senado
José Ermírio, Presidente; Senador
Gouvêa
Vieira,
Vice-Presidente;
Depntado
Daniel
Faraco,
Relator;
Senador Antônio Carlos; Senador Attilio
Fontana; Senador Domicio Gondim;
Senador Raul Giuberti; Senador Ruy
Carneiro; Senador Bezerra Neto; Senador
Sebastião Archer; Deputado Henrique
Turner; Deputado Gabriel Hermes;
Deputado Tuffy Nassif; e, Deputado Mário
Covas.
É o seguinte o texto das normas
disciplínadoras aprovado:
PUBLICAÇÃO
DEVIDAMENTE
AUTORIZADA
PELO
SENHOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO – ANEXO
DA ATA DA 1ª REUNIÃO, REALIZADA
NO DIA 12-5-66, AS 17,35 HORAS –
NORMAS
DISCIPLINADORAS
DOS
TRABALHOS DA COMISSÃO
Art. 1º Instalada a Comissão e
eleitos o Presidente e o Vice-Presidente,
o Presidente designará o Relator.
Parágrafo único. A designação
do Relator será de livre iniciativa
do Presidente eleito, mas não poderá
ser indicado parlamentar da mesma
legenda
partidária
do
Presidente
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Art. 2º O Presidente, ouvida a
Comissão,
determinará
local,
no
Congresso Nacional, dia e hora para a
apresentação das emendas ao Projeto de
Lei, fixando-se, desde logo, o têrmo final
do prazo de 5 (cinco) dias previtos na
letra a, do art. 8º da Resolução nº 1, de
1964 (CN) .
Paragráfo único. As emendas deverá
ser apresentadas ao Secretário da
Comissão Mista, no local e horário
prèviamente determinados.
Art. 3º Terminado o prazo de 5
(cinco dias destinado à apresentação
de emendas ao Projeto (letra a, do
art. 8º da Resoluçao nº 1, de 1964
CN), serão as mesmas examinadas
pelo Presidente da Comissão, que
dará – como não aceitas aquelas
que aumentem a despesa proposta
pelo Presidente da República (letra b,
do art. 8º da Resolução nº 1, de 1964
(CN) .
Parágrafo único. Da decisão do
Presidente sôbre a não-aceitação de
emendas caberá recurso para, a
Comissão, nas 24 (vinte e quatro) horas
subseqüentes ao têrmo final do prazo
fixado para o recebimento das emendas,
improrrogàvelmente. Só será admitido
recurso subscrito por 6 (seis) membros da
Comissão, no mínimo.
Art. 4º Não serão apreciadas pela
Comissão, as emendas que, a juízo do
seu Presidente, ouvido o Relator, não
sejam pertinentes ao Projeto, isto é, não
se refiram a matéria constante de
qualquer de seus dispositivos.
Art. 5º A Comissão, a requerimento
do autor da emenda; ou com o
apoiamento de, pelo menos, 6 (seis) de
seus integrantes, poderá apreciar a
preliminar da respectiva impertinência.
Art. 6º Após a Comissão ter
se manifestado sôbre os recursos,
será aberto o prazo de 72 horas ao
Relator para apresentar o seu parecer,
que poderá concluir por substitutivo (letra
f, do art. 8º da Resolução nº 1, de 1964
(CN).
Art. 7º A discussão será uma só
sôbre o Parecer e emendas. Poderá usar
da palavra, sôbre a matéria em
discussão, durante 5 (cinco) minutos,
qualquer membro da Comissão. Líder de
Partido ou de Bloco Parlamentar. Se a
matéria em discussão fôr emenda,
também poderá usar da palavra o seu
autor pelo mesmo limite de tempo. O
Relator terá igual direito, pelo prazo de 10
(dez) minutos.
Art. 8º Encerrada a discussão,
proceder-se-á a votação, que não terá
encaminhamento. Para efeito de votação
que se realizará em globo, as emendas
serão divididas em 3 (três) grupos:
a) emendas com parecer favorável;
emendas com subemendas; e, emendas
com parecer contrário.
Parágrafo único, O Presidente
sómente votará em caso de empate.
Art. 9º As questões de ordem serão
sucintamente
propostas
e
conclusivamente
resolvidas
pelo
Presidente, podendo ser propostas e
contraditas pelos membros da Comissão,
exclusivamente.
§ 1º Cada questão de ordem só pode
ser contraditada por um só congressista.
§ 2º Os prazos para suscitar,
contraditar e decidir as questões de
ordem serão de 3 (três) minutos.
§ 30 As quesões de ordem não
podem ser renovadas depois de decididas
pelo Presidente.
Art. 10. Qualquer destaque de
emenda para votação em separado será
requerido no prazo comum de dez
minutos, antes da votação, pelo
respectivo autor ou qualquer membro da
Comissão, podendo encaminhar a
votação, pelo prazo de 5 (cinco) minuto, o
autor da emenda, ou um representante de
seu Partido na Comissão, o autor do
destaque e o Relator.
Art. 11. Sòmente aos membros da
Comissão será permitida a apresentação
de
subemendas,
igualmente
re-
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guladas pelos arts. 3º, 5º e
6º destas normas.
Art.
12.
Ultimada
a votação, o Relator
redigirá o vencido, se
entender de apresentar
substitutivo, o qual será
votado em bloco, sòmente
admitidas emendas que
visem a corrigir a redação
ou suprir omissões acaso
verificadas.
Art. 13. Com o parecer
da Comissão Mista, os
seus
trabalhos
serão
suspensos até que, a
respeito
do
Projeto,
delibere o Plenário do
Congresso Nacional.
Art. 14. À Comissão
incumbirá a elaboração
da
redação
final
do
Projeto, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a
contar da aprovação pelo
Plenário (Resolução nº 1,
de 1964 (CN), art. 8º letra
k).
Art. 15. As emendas
e
o
Parecer
Serão
distribuídos aos membros
da Comissão, para prévio
conhecimento,
no
dia
previsto para a discussão e
votacão do Parecer.
Art. 16. Sòmente será
aceita pela Comissão a
emenda que se fizer
acompanhar,
além
do
original, de 3 (três) cópias.
Art. 17. Estas normas
serão observadas pela
Comissão Mista, e, nos
casos
omissos,
serão
observadas as disposições
do Regimento Comum.
Sala, das Comissões,
12 de maio de 1966. –
Senador José Ermírio,
Presidente. – Deputado
Daniel Faraco, Relator.
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AVISO

Diretoria das Comissões,
11º Andar, Edifício Anexo,
1
–
A
Comissão Senado Federal – Telefone
receberá emendas nos 2-45-33 – Ramais 36 e
dias 13, 14, 16,17 e 18 de 244. Secretário: J. Ney
maio;
Passos Dantas.
2 – As emendas
deverão ser encaminhadas
ao 11º andar do Anexo do PROJETO DE LEI Nº 7,
DE 1966 (CN)
Senado
Federal
nos
horários das 8,00 às 19,00
Dispõe
sôbre
o
horas e durante a noite,
quando houver sessão em intercâmbio comercial com
qualquer das duas Casas o exterior, cria o Conselho
do Congresso;
Nacional do Comércio
3 – Término de prazo Exterior, e dá outras
para
apresentação
de providências."
emendas na Comissão:
Dia 13, às 24,00 horas;
COMPOSIÇÃO
4 – As emendas só
serão recebidas quando
Presidente:
Senador
acompanhadas de um
José
Ermírio.
original e três cópias;
Vice-Presidente:
5 – Encerrado o prazo
Senador
Gouvea Vieira.
de entrega das emendas,
Relator:
Deputado
será aberto o prazo de 24
(vinte e quatro) horas Daniel Faraco.
constante, do parágrafo
único, do art. 3º das
ARENA
normas, para recebimento
de recursos.
Senadores
6 – Durante o decorrer
do citado período, haverá.,
1. Antônio Carlos
na
Secretaria
da
2. Attílio Fontana
Comissão,
plantão
3. Domício Gondim
ininterrupto, para recebe4. Gouvëa Vieira,
los; e
5. Raul Giuberti
7 – A apresentação do
6. Adolpho Franco
parecer do Relator, perante
a Comissão dar-se-á, no
7. Dix-Hult Rosada
dia 23 (vinte três), às 21,30
horas,
na
Sala
de
Deputados
Reuniões da Comissão de
Finanças
do
Senado
1. Manoel Taveira
Federal.
2. Monteiro de Castro
Em 12 de maio de
3. Mendes de Morais
1966. – Senador José
4. Henrique Turner
Ermírio, Presidente.
5. Daniel Faraco
Local de funcionamento
6. Gabriel Hermes
ininterrupto
da,
7. Tuffy Nassíf
Secretaria da Comissão:
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MDB
Senadores
1. Ruy Carneiro
2. José Ermírio
3. Bezerra Neto
4. Sebastião Archer
Deputados
1. Nilson Chedid
2. Rubens Alves
3. Aloysio de Castro
4. Mário Covas
CALENDÁRIO
Dia
12-5-66
–
Instalação da Comissão,
escolha do Presidente, do
Vice-Presidente
e
do
Relator;
Dias 13, 14, 16, 17 e 18
–
Recebimento
de
emendas pela Comissão;
Dia
23-5-66
–
Apresentação do parecer;
Dia
23-5-66
–
Apresentação do parecer
do Senhor Relator, perante
a Comissão, às 21,30.
horas,
na
Sala
de
Reuniões da Comissão de
Finanças
do
Senado
Federal;
Dia
24-5-66
–
Publicação do parecer; e
Dia
25-5-66
–
Discussão
do
projeto
(sessão conjunta) às 9,00
horas.
Secretário:
J.
Ney
Passos Dantas.
Diretoria
das
Comissões – 11º andar –
Anexo – Senado Federal –
Telefone 2-45-33 – Ramais
36 e 244.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente Guido Mondam
3º Suplente – Sebastião Arhcha
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vive-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attilio Fontana
Julio Leite
Jose Feliciano
Adolpho franco
Melo Braga
Domício Gondím

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosada
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDA
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Vírgílio

João Abrabão
Josaphat Marinho
José Ermirio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras ás,15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras às 15:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Meneses Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Muller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arhtur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas

MDB
Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-ilegível
Reuniões: 4ªs.-feiras, 15 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
TITULARES

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões Têrças-feiras, às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiros
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XX – Nº 61

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDêNCIA
SESSÃO CONJUNTA

SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar melhor
distribuição às matérias das sessões conjuntas destinadas à
apreciação de vetos presidenciais, resolve:
a) convocar sessão conjunta para o dia 7 de junho do ano em
curso, às 21 horas a 30 minutos;
b) estabelecer para as sessões de 24, 25, 26 de maio, 7 e 8 de
junho a pauta constante da relação anexa.
Dia 17 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 13-65 (C.N.), que reajusta os
vencimentos dos servidores civis e militares, altera as aliquotas dos
impostos de renda, importação, consumo a sêlo e a quota de
previdência social, unifica as contribuições baseadas nas fôlhas de
salário e dá outras providências;
Dia 24 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº 2.56465 na Câmara, que reduz o prazo para aquisição da nacionalidade
brasileira ao natural de pais fronteiriço e dá outras providências;

Em 24 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º
Ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº 2.564-A-65
na Câmara dos Deputados, que reduz o prazo para
aquisição da nacionalidade brasileira ao natural
de país fronteiriço e dá outras providências (veto
total);
2º
Ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.), que altera a redação do
art. 8º e seu paragrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de
julho de 1965 (Código Eleitoral).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Dias 25 e 26 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-A-65 na Câmara e número
257-66 ao Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.

Veto
1º
2º

Matéria a que se refere
Total do projeto.
Art. 24, 40 e 41
SESSÃO CONJUNTA

Em 26 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
Dias 7 e 8 de junho:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre
ORDEM DO DIA
a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e
sua aplicação e dá outras providências.
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial)
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da ao Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na Câmara e nº 267-65
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas no Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no
Superior.
dia 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da
Câmara dos Deputados, conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a redação
do art. 8º e seu parágrafo único, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
Cédula Matéria a que se refere
1965 (Código Eleitoral)
1
§ 5º do art. 41.
2
Art. 44.
Senado Federal, em 16 de maio de 1966
3
§ 4º do art. 53.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
4
§ 5º do art. 57.
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
5
Art. 59.
6
Art. 68.
SESSÃO CONJUNTA
SESSÃO CONJUNTA

Em 17 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

Em 25 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 13/65 (C.N.), que
reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na
alíquotas dos impostos de renda, importação, consumo e sêlo e da
quota de previdência social, unifica contribuições baseadas nas fôlhas Câmara dos Deputados e nº 257-65 no Senado, que dispõe sôbre o
de salário e dá outras providências.
Estatuto do Magistério Superior.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6
7

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 10
§ 2º do art. 17.
Art. 21 e seus parágrafos.
§ 1º do art. 24.
Alínea "a" do § 2º do art. 24.
Art. 30
Art. 40

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 64.
§ 1º do art. 8º.
Art. 18 e seus parágrafos.
Parágrafo único do art. 21.
§ 1º do art. 33.
§ 2º do art. 35.
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SENADO FEDERAL

EXPEDIENTE

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Camillo Nogueira da Gama,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos têrmos do art. 47, nº 16 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1966
Concede aposentadoria a Thomaz Pompeu Accioly Borges, Assessor Legislativo,
PL-2, do Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Artigo único. E' aposentado com os proventos correspondentes ao cargo de
Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado, nos têrmos do art. 191, § 1º da
Constituição Federal, combinado com os artigos 345, item IV, e 349, da Resolução nº
6, de 1960, e a gratificação adicional a que faz jus, o Assessor Legislativo, PL-2,
Thomaz Pompeu Accioly Borges.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

Senado Federal, em 16 de maio de 1966

BRASÍLIA

CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

ASSINATURAS

ATA DA 54ª SESSÃO, EM 16 DE MAIO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Oscar Passos
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Manoel Vilaça
Silvestre Péricles
José Leite
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Milton Campos
Nogueira da Gama
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Gay da Fonseca – (18).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
clama): – A lista de presente acusado o
comparecimento de 18 Srs. Senadores.
Havendo número legal declaro a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Restituição de autógrafos de Projetos
sancionados)
Nº 102-66 (Nº de origem 288-66) de
9 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara número 306-65,
que isenta dos impostos de importação e
consumo e da taxa de despacho
aduaneiro os bens dos imigrantes e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei nº 4.966, de 9 de maio
de 1966);
Nº 103-66 (nº de origem 230-66), de
11 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara nº 23-66, que
isenta do pagamento das taxas de
"melhoramentos dos portos" e de
"renovação da Marinha Mercante" e a
importação de uma bomba de cobalto
feita pela Santa Casa de Misericórdia de
Santos, no Estado de São Paulo (projeto
que se transformou na Lei nº 4.968, de 11
de maio de 1966);
Nº 104-66 (nº de origem 231-66),
de 11 do mês em curso, com referência
ao Projeto de Lei da Câmara número
44-66, que autoriza o Poder Executivo
a abrir, ao Poder Judiciário – Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
2ª
região – o crédito suplementar de
Cr$ 25.000.000, destinado a suprir

deficiência da verba de substituições
(projeto que se transformou na Lei nº
4.969, de 11-5-1966);
Nº 105-66 (nº de origem 232-66), de
11 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara nº 46-66, que
isenta dos impostos de importação e de
consumo equipamento destinado à
instalação de uma fábrica de fios de
algodão (projeto que se transformou na
Lei nº 4.970, de 11 de maio de 1966);
Nº 106-66 (nº de origem 233-66), de 11
do mês em curso, com referência ao Projeto
de Lei da Câmara número 49-66, que
prorroga o prazo fixado no § 3º do art. 1º da
Lei número 4.547, de 10 de dezembro de
1964, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 750.000.000, destinado a atender as
despesas com a reconstrução da Feira de
Agua de Meninos, no Estado da Bahia
(projeto que se transformou na Lei número
4.971, de 11 de maio de 1966);
Nº 107-66 (nº de origem 234-66), de
11 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara número 52-66,
que dispõe sôbre a elevação da
gratificação de professôres primários
civis, postos à disposição de corpos de
tropa ou de estabelecimentos militares
(projeto que se transformou na Lei nº
4.972, de 11-5-1966);
Nº 108-66 (nº de origem 235-66), de
11 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara nº 54-66, que
dispõe sôbre a nomeação e designação
de oficiais da Marinha e dá outras
providências (projeto que se transformou
na Lei nº 4.967, de 11 de maio de 1936);
Nº 109-66 (nº de origem 236-66, de 11
do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara nº 55-66, que
concede pensão especial às filhas solteiras
do ex-escrivão de coletoria José Antônio
Pereira Magalhães (projeto que se
transformou na Lei nº 4.973, de 11-5-1966;
Nº 110-66 (nº de origem 237-66), de
11 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara número 58-66-,
que autoriza a doação de imóveis à
Legião Brasileira de Assistência e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei número 4.974, de 115-1966);
Nº 111-66 (nº de origem 238-66), de
11 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara número 59-66,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 1.700.000.000, para
atender ao disposto no art. 6º do Decreto
número 46.160, de 1º de novembro de
1960 (projeto que se transformou na Lei
nº 4.975, de 11-5-1966);
Nº 112-66 (nº de origem 239-66), de
11 do mês em curso com referência ao
Projeto de Lei da Câmara número 65-66,
que autoriza o Poder executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 1.412.335.000, para
atender as despesas com a conclusão
das obras básicas do Museu de Arte
Moderna, no Estado da Guanabara
(projeto que se transformou na Lei nº
4.976, de 11-5-1966);

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre..........................
Ano...................................

Cr$
Cr$

50
96

Exterior
Ano...................................

Semestre..........................
Ano...................................

Cr$
Cr$

39
76

Cr$

108

Exterior
Cr$

136

Ano...................................

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
Nº 113-66 (nº de origem 245-66), de
12 do mês em curso, com referência o
Projeto de Lei da Câmara nº 51 de 1966,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Estado-Maior das Fôrças Armadas
e pelos Ministérios Militares, o crédito
especial de Cr$ 7.493.00.000, para
atendimento
das
despesas
do
Departamento Brasileiro da Fôrça
Armada Interamericana – FAIRBRAS –
no 1º semestre de 1966 (projeto que se
transformou na Lei nº 4.977, de 12-566);
Nº 114-66 (nº de origem 246-66), de
12 do mês em curso, com referência ao
Projeto de Lei da Câmara número 53-66,
que reajusta a pensão especial concedida
a Caliope Barreto de Menezes, herdeira
de Tobias Barreto de Menezes, pelo
Decreto nº 64, de 21 de julho de 1892
(projeto que se transformou na Lei nº
4.978, de 12-5-66);
Nº 115-66 (nº de origem 247-66),
de 12 do mês em curso, com
referência ao Projeto de Lei nº 66-66,
que autoriza o Poder Executivo a
abrir, aos Ministérios da Guerra e da
Marinha, os créditos especiais de Cr$
35.770.20
e
Cr$
15.801.096,
respectivamente,
destinados
ao
pagamento
de
vencimentos
e
gratificações a oficiais integrantes da
comitiva da Escola Superior da
Guerra que em 1962 visitou os
Estados Unidos da América (projeto
que se transformou na Lei nº 4.979,
de 12-5-66);
Nº 116-66 (nº de origem 248-66),
de 12 do mês em curso, com
referência ao Projeto de Lei da
Câmara número 60-66, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de Cr$ 335.000.000,
destinado
a
obras
de
complementação e reparos gerais em
edifícios em que se encontram
instalados órgãos daquele Ministério
(projeto que se transformou na Lei nº
4.980, de 12-5-66). rência do Projeto
de Lei nº 23-66, que isenta do
pagamento
das
taxas
de
"melhoramentos dos portos" e de
"renovação de uma bomba de cobalto
feita pela Santa Casa de Mise-

ricórdia de Santos, no Estado de São
Paulo (projeto que se transformou na Lei
nº 4.958, de 12-5-1966);
OFICIO
DO
MINISTRO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(Encaminhamento de cópias de
Acordão
e
votos
proferidos
em
julgamentos que declarou inconstitucional
de texto submetido ao seu exame)
Of. 8-65-P-Mc, de 6 do mês em
curso, com referência ao item II do art.
194 do Regimento interno da mesma
Côrte.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
do Ministro da Viação e Obras
Públicas (Avisos de 13 do mês em
curso):
Nº B-133, com referência ao
Requerimento nº 76-66, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres;
Nº B-134, com referência ao
Requerimento nº 727-65, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres;
Nº B-135, com referência ao
Requerimento nº 882-65, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres;
Nº B-136, com referência ao
Requerimento nº 11-66, do Sr. Senador
Aarão Steinbruch;
Nº B-137, com referência ao
Requerimento nº 673-65, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres;
Nº B-138, com referência ao
Requerimento nº 22-66, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres;
Nº B-139, com referência ao
Requerimento nº 225-65, do Sr. Senador
Nelson Maculan;
Nº B-140, com referência ao
Requerimento nº 64-66, do Sr. Senador
Josaphat Marinho;
Nº B-141, com referência ao
Requerimento nº 21-66, do Sr. Senador
Vasconcellos Torres.
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Do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 106, DE 1966
(Nº 314-B/62, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre o consumo do carvão
metalúrgico nacional nas emprêsas
siderúrgicas a coque.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As emprêsas siderúrgicas do
País que utilizam ou venham a utilizar
coque de carvão nos seus fornos de
redução ficam obrigadas a consumir, na
fabricação dêsse coque, uma quota de
carvão metalúrgico nacional a ser fixada
pelo Conselho da Comissão do Plano do
Carvão Nacional.
Parágrafo único. Ao fixar as
percentagens de carvão metalúrgico
nacional a serem utilizados pelos vários
consumidores, deverá o Conselho
considerar a qualidade do carvão, a
localização dos consumidos, a situação
estatística do consumo das várias
parcelas do carvão nacional e a
necessidade de manter a indústria
siderúrgica nacional em condições
competitivas no mercado internacional,
particularmente na Associação LatinoAmericana de Livre Comércio – ALALC.
Art. 2º As emprêsas siderúrgicas já
instaladas e as que vierem a instalar-se
deverão considerar, nos seus projetos de
expansão e instalação, a obrigatoriedade
do consumo do carvão nacional,
dimensionando
adequadamente
as
unidades de coqueria e fornos de
redução, de modo a permitir a produção
da quantidade de metálicos necessária às
suas linhas de produção final.
Art. 3º As emprêsas consumidoras
de coque metalúrgico que não dispõem
de coqueria própria, e por isso importam
coque estrangeiro, não gozarão de
benefício de isenção alfandegária que a
lei garante aos importadores de carvão
que adicionam percentagem compulsória
de carvão nacional na fabricação do seu
proprio coque, nem de outros benefícios,
como favores, isenções de subsídios, que
vierem a ser concedidos para o fim
específico de compensá-la pelo ônus do
emprêgo do carvão nacional, salvo se
utilizarem, para outros fins, uma quota de
carvão nacional que lhes fôr fixada, a
critério do Conselho.
Parágrafo
único.
As
emprêsas
siderúrgicas já instaladas, que não possuem
coqueira, poderão adquirir no mercado interno
o coque indispensável ao atendimento de
suas necessidades, podendo complementar,
pela importação, com os benefícios da
presente
Lei,
as
quantidades
que,
comprovadamente, não puderem ser
fornecidas pelas coquerias nacionais.
Art. 4º Os benefícios a que se refere
o art. 3º não serão concedidos às
emprêsas que não cumprirem o
estabelecido na presente Lei.
Art. 5º As quotas de consumo de
carvão nacional referidas no art. 1º serão
fixadas anualmente pelo Conselho,
cabendo
recurso
dessa
decisão
sucessivamente e com efeito suspensivo,
ao Ministro das Minas e Energia e ao
presidente da Republica, e serão
comunicadas ao Conselho de Política
Aduaneira, para os efeitos da Lei nº
3.244, de 14 de agôsto de 1957.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7º revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Economia, de
Minas e Energia e de Finanças.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 1966
(Nº 236-B/65, NA ORIGEM)
Concede anistia aos eleitores
responsáveis por infrações previstas no
art. 289 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965, praticadas no Distrito Federal e no
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São anistiados os eleitores
responsáveis por infrações previstas no
art. 289 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965, praticadas no Distrito Federal e no
Estado de Goiás.
Art. 2º Êste Decreto Legislativo
entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Constituição e
Justiça.
PARECERES
PARECERES NS. 474 E 475 DE 1966
PARECER Nº 474, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1966 (nº 79-A-61
Câmara), que mantém ato do Tribunal
de Contas denegatório de registro a
contrato celebrado entre o Ministério da
Marinha e o Sr. Ezio Biondi, para
desempenhar a função de técnico de
Redar na Diretoria de Eletrônica da
Marinha.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Tribunal de Contas da União
recusou registro ao têrmo aditivo ao
contrato celebrado com Ezio Biondi
para, na Diretoria de Radar da
Marinha, desempenhar a função de
Técnico
de
Radar,
porque
o
contratado
foi
admitido
posteriormente à vigência da Lei
nº 1.765, de 18 de dezembro de
1952.
Decorrido o prazo do art. 57 da
Lei 830, de 1949, sem recurso, o
Tribunal enviou o processo ao
Congresso Nacional, nos têrmos do §
1º do art. 77 da Constituição Federal
(OI. nº 2.657-P-54, de 8 de outubro de
1964).
O têrmo aditivo tinha por objetivo
assegurar o abono de emergência
previsto na Lei nº 1.765, de 1953 (Cr$
920,00, mensais).
O pedido teve pareceres favoráveis,
mas o Tribunal negou o registro pelo
fundamento aludido no ofício de 7.844-S54, fl. 21.
Em 25 de julho de 1961, a
Comissão
de
Orçamento
e
Fiscalização Financeira da Câmara
dos Deputados elaborou o projeto de
decreto legislativo mantendo o ato
denegatório, que foi aprovado pelo
plenário em a sessão de 23 de março
do corrente ano.
Não tendo havido oposição do
Ministério interessado e pelo longo
período de tempo decorrido, nada justifica
o reexame da decisão do Tribunal de
Contas.
Em consequência, a Comissão de
Constituição e Justiça opina pela
aprovação do decreto legislativo nº 11, de
1966.
Sala das Comissões, em 27 de
abril de 1966. – Milton Campos,
Presidente. – Jefferson de Aguiar,
Relator. – Gay da Fonseca. –
Josaphat
Marinho.
–
Menezes
Pimentel. – Wilson Gonçalves. –
Bezerra Neto.

PARECER Nº 475, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de
1966 (nº 79-A-61, na Câmara), que
mantém o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato
celebrado entre o Ministério da Marinha e
o Sr. Kaio Blondi, para desempenhar a
função de Técnico de Radar na Diretoria
de Eletrônica da Marinha.
Relator: Sr. Pessoa de Queiroz.
O Presente Projeto de Decreto
legislativo, elaborado pela Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara dos Deputados, com fundamento
no ofício nº 2.765, de 8 de outubro de
1954, do Ministro Presidente do Tribunal
de Contas da União, visa a manter
decisão daquela Côrte pelo qual foi
negado registro a têrmo aditivo ao
contrato celebrado em 7.10.53 entre o Sr.
Ezio Biondi e o Ministério da Marinha.
Concluindo pela recusa do registro
do têrmo aditivo referido, o Tribunal o fêz
com apoio no fato de haver sido o
contratado "admitido posteriormente à
vigência da Lei nº 1.764, de 18 de
dezembro de 1952".
Não obstante ter sido dado
conhecimento do ato denegatório ao
Ministério da Marinha, através do Chefe
do seu Departamento de Administração –
ofício nº 7.848, de 9.8.54, nenhum
recurso foi interposto, contra o deliberado,
no prazo de que trata o art. 57, da Lei nº
830, de 1949.
Em consequência disso, e na forma
do art. 77, parágrafo 1º, da Constituição
Federal, o Tribunal de Contas enviou o
processo ao Congresso Nacional, para os
fins previstos no dispositivo constitucional
referido.
Razões sobejas assistem àquela
Côrte quando nega qualquer relação
entre a Lei invocada e o têrmo aditivo que
lhe fôra submetido, mórmente se
considerarmos a indiferença com que o
Ministério interessado recebeu a decisão,
evidenciada no fato de nada ter feito no
sentido de modificá-la.
Isto considerado, opinamos pela
aprovação do presente Projeto de
Decreto Legislativo.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Eugênio Barros, Presidente. –
Pessoa de Queiroz, Relator. – Gay da
Fonseca. – Wilson Gonçalves. – Manoel
Villaça. – Bezerra Neto. – José Leite. –
Domício Gondim.
PARECERES NS. 476 E 477, DE 1966
PARECER Nº 476, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo número 20, de 1966 (número
253-A-66 – na Câmara), que mantém
ato do Tribunal de Contas da União, de
registro da despesa de Cr$ 3.792 (três
mil setecentos e noventa e dois
cruzeiros), para pagamento a Rio Light
S.A., pelo fornecimento de energia
elétrica, em 1948, ao Ministério da
Aeronáutica.
Relator: Sr. Bezerra Neto
1. A despesa constante do presente
projeto de Decreto Legislativo teve
denegado o seu registro, duas vêzes,
pelo Tribunal de Contas, devido o
interessado não haver interrompido a
prescrição.
2. O Ministério da Aeronáutica
recorreu ao Senhor Presidente da
República,
e
face
ao
despacho
presidencial o Tribunal de Contas fêz o
registro sob reserva, recorrendo ex-officio,
Constituição, artigo 77, § 3º e artigo 56,
lei 830-49.
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3. A Câmara dos Deputados aprovou
o presente projeto de Decreto Legislativo
o ato do Tribunal.
A Comissão de Constituição e
Justiça é de parecer pela aprovação.
Sala das Comissões, em 6 de maio
de 1966. – Milton Campos, Presidente.
Bezerra Neto, Relator. – Jeferson de
Aguiar. – Josaphat Marinho – Menezes
Pimentel – Adalberto Sena.
PARECER Nº 477, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao projeto
de Decreto Legislativo número 20, de
1966, mantém ato do Tribunal de Contas
da União, de 3 de dezembro de 1965 de
registro da despesa de Cr$ 3.792 (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
para pagamento a Rio Light S.A. –
Serviços de Eletricidade e Carris, pelo
fornecimento de energia elétrica, em
1948, ao Ministério da Aeronáutica.
Relator: Sr. Domicio Gondim
O projeto de Decreto Legislativo, ora
sob novo exame, mantém ato do Tribunal
de Contas da União, denegatório de
registro de despesa verificada, em 1948,
no Ministério da Aeronáutica.
A despesa, no valor de Cr$ 3.792
(três mil setecentos e noventa e dois
cruzeiros), correspondeu a fornecimento
de energia Elétrica feito pela Rio Light
S.A. – Serviços de Eletricidade e Carris,
ao citado Ministério.
A despesa, substancialmente, foi
reconhecida como procedente, por parte
do Egrégio Tribunal de Contas da União,
que negou, contudo, o competente
registro, não obstante o despacho
presidencial determinando-o sob reserva,
porque o interessado, no caso, a Rio Light
S.A., não promoveu em tempo habil, a
interrupção da prescrição. Perdeu assim
em face da lei, o direito de receber a
conta a que fazia juz. Dêsse modo decidiu
o Tribunal em três vêzes que a matéria foi
submetida a seu plenário.
Ocorre, porém, que não só o Adjunto
do Procurador Mário Guerra Paixão, da
referida Corte, argüiu, a inexatidão do
fundamento, visto que não existe a figura
da prescrição quando o atrazo, a demora,
deve-se a repartição ou a funcionários
seus, como também da Fazenda, em
exposição de motivos que encaminhou ao
Presidente da Republica, por êste
aprovada. E tanto aprovada que o Chefe
do Poder Executivo determinou o registro
sob reserva conforme já assinalamos.
A ilustre Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas da
Câmara dos Deputados, houve por bem,
todavia, manter a decisão do Egrégio
Tribunal de Contas da União deixando
assim de atentar para o que estipula o
Artigo 4º do Decreto número 20.910-32,
citado aliás pelo Adjunto de Procurador
acima mencionado, e, também, para
iterativos pronunciamentos do Supremo
Tribunal a respeito da suspensão da
prescrição, enquanto a matéria, o
assunto, o processo, estiver na esfera
administrativa, para decisão.
Foi justamente o que ocorreu com o
caso presente, conforme exaustivamente
o demonstra e já referida exposição, de
motivos do Senhor Ministro da Fazenda
ao primeiro Magistrado da Nação.
Além, disso tudo, diz o Senhor
Ministro da Fazenda Otávio Gouvêa de
Bulhões, ao solicitar do Presidente da
República o registro sob reserva: –
"não tendo sido contestadas a
legalidade e a legitimidade da despesa
por parte daquela Côrte de Contas
tenho a honra de solicitar de Vossa
Excelência a necessária autorização
para que se efetue pelo Tribunal de
Contas o registro sob reserva da
importância de Cr$ 3.792, devida à Rio
Light S.A. – Serviços de Eletricidade
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e Carrís, evitando-se assim ser acolhida
a prescrição, por culpa exclusiva da
administração, o que influiria de forma
negativa e deprimente no crédito
público".
Ora, se a despesa foi legal e
legítima, e se a lei e consecutivas
decisões do Supremo Tribunal Federal,
suspendem a prescrição, quando ocorrer
por demora na repartição e se, no caso,
como bem ainda o demonstra o Senhor
Ministro da Fazenda, não houve
propriamente demora, pôsto que o
Senhor Presidente da República não
poderia ordenar o registro sob reserva
antes de tomar conhecimento pelos
canais
competentes,
da
decisão
denegatória do Tribunal de Contas, não
há razão, a nosso ver, para que se
mantenha a decisão da referida Côrte.
Ao contrário, devemos formular
substitutivo ao presente projeto de
Decreto Legislativo, concendendo à
despesa o registro devido.
Nesse sentido, pois, apresentamos a
seguinte emenda:
Emenda número 1-CF (Substitutivo).
Substitua-se o Artigo 1º pela
seguinte:
Artigo 1º Fica registrada, na forma da
lei, a despesa de Cr$ 3.792 (três mil
setecentos e noventa e dois cruzeiros),
realizada pelo Ministério da Aeronáutica,
com o fornecimento de energia elétrica,
em 1948, pela Rio Light S.A. – Serviços
de Eletricidade e Carrís (Processo
MF.30.239-53).
É êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 11 de
março de 1966. – Pessoa de Queirós,
Presidente. – Domicio Gondim, Relator. –
Gay da Fonseca – Wilson Gonçalves –
Manoel Villaça – Eugênio Barros –
Bezerra Neto – José Leite.
PARECERES NS. 478, 479, 480 E 481,
DE 1966
PARECER Nº 478, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público Civil,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 94, de
1965 (nº 4.767-B, de 1962, na Casa de
origem), que dispõe sôbre a criação de
cargos no Quadro de Pessoal do Ministério
da Guerra, para melhor atender às
organizações de Saúde do Exército.
Relator: Sr. Senador Aurélio Viana.
O presente projeto – que dispõe
sôbre a criação de cargos no Quadro de
Pessoal do Ministério da Guerra, para
melhor atender às organizações de saúde
do Exército – foi encaminhado ao exame
do Congresso Nacional, através da
Mensagem nº 159, de 1962, do extinto
Conselho de Ministros, acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministro da
Guerra.
Entre as razões que fundamentaram
a iniciativa da proposição, vale ser
destacada a seguinte, consignada na
referida Exposição de Motivos.
"As informações e os reclamos
dessas organizações hospitalares vêm
assumindo proporções impressionantes,
compelindo a administração a propor o
aumento de funções para essa grande
tarefa de elevado e nobilitante cunho de
assistência médico-social.
Para o atendimento dessas novas
obrigações, decorrentes do aumento
progressivo dos serviços hospitalares, a
Diretoria Geral da Saúde do Exército fêz o
levantamento das suas necessidades
mínimas, no tocante ao pessoal
estritamente necessário e indipensável,
terminando por propor a criação de novos
cargos e aumentos de outros, conforme
consta do anteprojeto de lei aqui apenso.
Êsse estudo foi realizado com
base no número de leitos das or-
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ganizações hospitalares, abrangendo 28
hospitais, num total global de 4.840
leitos.
Se aprovada a proposta em pauta, a
distribuição de pessoal será proporcional
ao número de leitos, de clínicas
especializadas e demais serviços de cada
organização".
Procurando
obedecer
à
padronização fixada pela Lei nº 3.780,
de 12 de julho de 1960, o projeto
pretende
criar
vários
cargos,
distribuídos em classes e séries de
classes, para inclusão no Quadro de
Pessoal do Ministério da Guerra –
Parte Permanente.
Sôbre a conveniência da medida
proposta no projeto, tendo em conta as
necessidades dos serviços hospitalares
do Ministério da Guerra, nada vemos que
possa
obstar
o
acolhimento
da
proposição.
Há, porém, no que tange à estrutura
dos cargos, reparos a fazer, uma vez que,
em certos pontos, ela se afasta do
sistema estabelecido pela Lei de
Classificação de Cargos.
Assim, convém notar a disparidade
existente, entre o nível atribuído aos
cargos de Nutricionista e o determinado
para tal categoria pela citada lei geral de
classificação – 11, no projeto; e 10, na Lei
da Classificação.
De igual modo, se apresenta a
situação dos cargos de Obstetriz, quando
o projeto lhes dá o nível 13, em conflito
com a posição recomendada pela Lei nº
3.780, de 1960 ou seja; nível 11.
Além
do
mais,
estão
equivocadamente colocados os códigos
relativos às classes de Nutricionista e
Obstetriz, submetidos que estão, entre si,
a uma inversão de posições.
Diga-se,
ainda,
que
causa
estranheza o fato de serem propostos
números iguais de cargos para classes
de uma mesma série, conforme ocorre
em relação às de Enfermeiro (23-A – 23B; Assistente de Enfermagem 33-A –
33B; e Auxiliar de Enfermagem 157-A –
157-B).
Em face do exposto, opinamos por
audiência
do
Departamento
Administrativo do Serviço Público, a fim
de que o mesmo se manifeste sôbre os
pontos assinalados neste parecer.
Sala das Comissões, em 7 de julho
de 1965. – Victorino Freire, Presidente –
Aurélio Vianna, Relator – Sigefredo
Pacheco – Mem de Sá.
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Não tendo, até a presente data,
chegado
a
esta
Casa
os
esclarecimentos requeridos, cumpre
ser dada sequência à tramitação da
matéria,
com
parecer
desta
Comissão, que aprecie o mérito do
projeto.
Sanadas as irregularidades já
consignadas em parecer anterior
desta Comissão, ou seja: a adaptação
dos níveis retributivos das classes de
Nutricionista e de Obstetriz, além de
corrigida
a
inversão
de
seus
códigos,
o
projeto
estará
em
condições de ser aprovado, uma vez
que
os
seus
objetivos
estão
plenamente justificados, em face de
necessidade reais da administração
pública.
Em face do exposto, opinamos
pela aprovação do projeto, com a
seguinte:
EMENDA Nº 1 – CSPC
Ao art. 1º
Onde se lê:
"28 Nutricionista – P-1.702.11
63 Obstetriz – P-1.902.13"
Leia-se:
"28 Nutricionista – P-1.902-10
63 Obstetriz. – P-1.708-11"
Sala das Comissões, em 23 de
novembro de 1965. – Silvestre
Péricles,
Presidente
eventual;
Sigefredo Pacheco, Relator; José
Leite, Antônio Carlos.

PARECER Nº 480, DE 1966
Da Comissão de Segurança Nacional,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara número
94, de 1965 (número 4.767-B-62, na
Câmara), que dispõe sôbre a criação de
cargos no Quadro de Pessoal do Ministério
da Guerra para melhor atender às
organizações de Saúde do Exército.
Relator: Sr. Oscar Passos
O presente projeto de lei da Câmara
número 94, de 1965 (número 4.767-B-62,
na Casa de Origem), dispõe sôbre a
criação de cargos no Quadro de Pessoal
do Ministério da Guerra, necessários ao
melhor funcionamento dos seus serviços
hospitalares e de assistência médicosocial.
O projeto é de origem governamental
e sua necessidade está confirmada pela
atual administração, conforme informação
prestada pelo Senhor Ministro da Guerra,
em aviso número 30, de 26 de abril de
1966.
Somos, pois, pela sua aprovação
corrigindo-se os Códigos e os Níveis das
classes de obstetriz e série de classes de
Nutricionistas, segundo a tabela enviada
pelo Senhor Diretor-Geral do DASP,
anexa ao ofício 296, de 8 de fevereiro de
1966.
Submeto, em conseqüência, à
aprovação desta Comissão o seguinte
Substitutivo:
Artigo 1º Ficam criados nas séries de
classes ou – nas classes respectivas, e
incluídos no Quadro de Pessoal – Parte
Permanente – do Ministério ida Guerra,
os seguintes cargos:

Número

Classes ou Série de Classes

1
1
2
33
33
157
157
58
72
63
20
14
14
9
16
21

Técnico de Laboratório..................................................
Laboratorista.................................................................
Laboratorista.................................................................
Assistente de Enfermagem...........................................
Assistente de Enfermagem...........................................
Auxiliar de Enfermagem................................................
Auxiliar de Enfermagem................................................
Atendente......................................................................
Enfermeiro Auxiliar........................................................
Obstetriz........................................................................
Operador de Raios X.....................................................
Nutricionista...................................................................
Nutricionista...................................................................
Enfermeiro.....................................................................
Enfermeiro.....................................................................
Enfermeiro.....................................................................

Código
P-1.601-12.A
P-1.602-9.B
P-1.602-8.A
P-1.701-15.B
P-1.701-13.A
P-1.702-10.B
P-1.702-8.A
P-1.703-7
P-1.706-8
P-1.708-11.A
P-1.710-9
P-1.902-20.B
P-1.902-19.A
TC-1.201-22.C
TC-1.201-21.B
9C-1.201-20.A

PARECER Nº 479, DE 1966
Da Comissão de Serviço Público
Civil, sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 94, de 1965 (nº 4.767-B-62, na Casa
de origem), que dispõe sôbre a criação
de cargos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Guerra para melhor
atender às organizações de Saúde do
Exército.
Relator: Sr. Sigefredo Pacheco.
Volta ao estudo desta Comissão,
depois de esgotados os prazos de
atendimento a diligência anteriormente
requerida – o Projeto de Lei da Câmara
nº 94, de 1965, que dispõe o sôbre a
criação de cargos no Quadro de
Pessoal do Ministério da Guerra, para
atender às organizações de saúde do
Exército.
A diligência requerida por êste
Órgão
Técnico
visava
a
obter
esclarecimentos
do
Departamento
Administrativo do Serviço Público, a
propósito de irregularidades constantes
do projeto sob exame, principalmente
no que tange aos níveis das classes de
Nutricionistas e de Obstetriz, à vista do
que preceitua a Lei nº 3.780, de 12 de
julho de 1960.

Artigo 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Artigo 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das Comissões, em 5 de maio
de 1966. – Zacarias de Assumpção,
Presidente. – Oscar Passos, Relator. –
Sigefredo Pacheco – Dix-Huit Rosado.
PARECER Nº 481, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 94, de 1965, (nº 4.767-B62, na Câmara) que dispõe sôbre a criação
de cargos do Quadro de Pessoal do
Ministério da Guerra para melhor atender
às organizações de Saúde do Exército.
Relator: Sr. Domício Gondim.
O presente Projeto de Lei foi
submetido à consideração do Congresso
Nacional, ainda ao tempo do Conselho
de Ministros, com a Mensagem nº
150, de 25 de outubro de 1962, tendo
por objetivo específico a criação de
cargos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Guerra, visando, tal
providência, a dar melhores condi-

ções de atendimento às organizações de
saúde do Exército.
Na longa Exposição de Motivos
do Ministro da Guerra de então, o
General Nelson de Melo, são dadas
as razões que determinaram e
justificam
a
medida,
de
que
ressaltamos:
"Para o atendimento dessas novas
obrigações, decorrentes do aumento
progressivo dos serviços hospitalares, a
Diretoria Geral de Saúde do Exército fêz o
levantamento das suas necessidades
mínimas, no tocante ao pessoal
estritamente necessário e indispensável,
terminando por propor a criação de novos
cargos e aumento de outros, conforme
consta do anteprojeto de Lei aqui
apenso."
O Ministério da Guerra, por seu
titular atual, em ofício de 26 de abril
do corrente ano, manifestou-se pela
atualidade da matéria, assinalando
que ainda é conveniente e oportuna a
aprovação do Projeto nº 94, de
1965, que dispõe sôbre a criação de
cargos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Guerra, para melhor
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atender às organizações de Saúde do
Exército.
Sanadas as irregularidades de que
se ressentia o Projeto, o que foi feito
na forma do expediente nº 000296, de
8
de
fevereiro
de
1966,
do
Departamento
Administrativo
do
Serviço Público, e materializado no
substitutivo da Comissão de Segurança
Nacional, desta Casa, e considerandose serem observadas as prescrições
pertinentes à espécie, nada há que
possa obstaculizar a normal tramitação
do Projeto.
Somos assim, por sua aprovação,
nos têrmos do substitutivo da ilustrada
Comissão de Segurança Nacional.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente. – Domicio Gondim, Relator. –
Gay da Fonseca. – Wilson Gonçalves. –
Manoel Villaça. – Bezerra Neto. – José
Leite. – Eugênio Barros.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
–
Sôbre
a
Mesa
há
requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 189, DE 1966
Com fundamento no art. 196 do
Regimento Interno, requeiro que a
presente sessão seja transformada em
sessão especial para homenagear a
memória do Dr. Wenceslau Braz
Pereira Gomes, ex-Presidente da
República.
Sala das Sessões, em 16 de maio de
1966, – Aurélio Vianna – Milton Campos –
Wilson Gonçalves – Menezes Pimentel –
Joaquim Parente – Attílio Fontana –
Lobão da Silveira – Edmundo Levi –
Bezerra Neto – Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento que acaba de
ser lido objetiva a transformação da
presente sessão em especial, para
homenagear
a memória
do
Dr.
Wenceslau Braz Pereira Gomes, exPresidente da República, falecido, na
madrugada de ontem, na sua cidade
natal, Itajubá, no Estado de Minas
Gerais.
Interpretando os sentimentos gerais
da Casa, em nome do Senado Federal,
independentemente de qualquer votação
e nos têrmos do Regimento Interno, esta
Presidência acolhe o requerimento,
transformando a presente sessão em
especial.
Sôbre a mesa outros requerimento
que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 190, DE 1966
No momento em que o País inteiro
se curva, comovido, ante o túmulo de um
dos mais altos valôres morais da
nacionalidade – o venerando Dr.
Wenceslau Braz Pereira Gomes – que
desaparece em idade quase centenária,
após uma vida que é um manancial de
ensinamentos de civismo e de dignidade,
marcada pelo exercício de missões do
maior relêvo, como as de parlamentar, de
Presidente do Estado de Minas Gerais e
de Presidente da República, requeremos
se associe o Senado às manifestações de
pesar dos brasileiros pelos seguintes
atos, na forma do Regimento e das
tradições da Casa:
a) inserção em ata de um voto de
profundo pesar pelo seu falecimento;
b) apresentação de condolências à
família e ao Estado de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 16 de maio de
1966 – Nogueira da Gama – Milton
Campos – Aurélio Vianna – Attílio
Fontana – Cattete Pinheiro – Edmundo
Levi – Wilson Gonçalves – Bezerra Neto –
Silvestre Péricles – Menezes Pimentel –
Gay da Fonseca.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento que acaba de
ser lido, apenas, de votação em cujo
encaminhamento
poderão falar os
oradores que o desejarem.
Em votação o requerimento.
O SR. MILTON CAMPOS: – Sr.
Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O.SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. MILTON CAMPOS (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Senhor Presidente, Srs.
Senadores, faleceu, na madrugada de
ontem, na cidade de Itajubá, que êle
tanto amava, o ex-Presidente da
República Wenceslau Braz Pereira
Gomes. Sua figura merece tôdas as
homenagens do Senado, não apenas
porque tivesse sido Presidente desta
Casa, – na qualidade de Vice-Presidente
da República – numa das fases da sua
carreira, mas, sobretudo, pela sua
benemerência, pela grande vida que
viveu e pelos altos exemplos que lega
às futuras gerações.
A vida de Wenceslau Braz, Sr.
Presidente, é dessas vidas cheias dos
mais assinalados serviços à sua Pátria.
Começou como se costumava começar
naquele tempo. Formou-se em Direito
pela velha Faculdade do Largo de São
Francisco, em São Paulo. Veio ser
promotor em modesta cidade do seu
Estado natal, Jacuí. Em seguida, foi
advogar em Monte Santo, outra cidade da
sua região sul-mineira, e aí foi prefeito
municipal.
Elegeu-se deputado à Câmara
estadual de Minas Gerais e foi chamado,
em 1898, para Secretário do Interior e
Justiça do Govêrno Silviano Brandão.
Daí para diante, sua carreira foi rápida e
brilhante e, em pequeno espaço, se
concentraram pontos altos que êle
percorreu com tôda a dignidade.
Deputado federal, chegou a ser líder de
sua bancada, pois naquele tempo cada
bancada estadual, em geral unânime,
tinha o seu líder. Fêz-se também líder
da maioria, sob o govêrno Rodrigues
Alves.
Em 1909, após o falecimento do
grande presidente de Minas Gerais, João
Pinheiro da Silva, e de acôrdo com a
Constituição da época, Wenceslau Braz
foi eleito Presidente do Estado de Minas.
Ocupava êsse posto quando se
desfechou a luta pela sucessão de Afonso
Pena, que morrera em seguida. Foi êsse
um ponto de alto sentido na vida de
Wenceslau Braz.
Todo mundo se lembra de que
aquela quadra foi, de certo modo,
decisiva para os rumos da República.
Afonso Pena, conselheiro do Império,
procurava cercar-se de homens moços e
tinha um evidente propósito renovador,
que realizava sobretudo através de um
pugilo de parlamentares, que ganharam,
pelo seu brilho, a denominação de "jardim
de infância".
Mas a sucessão de Afonso Pena
não se fêz tranqüila Era notória a sua
inclinação para o seu Ministro da
Fazenda, David Campista, uma grande
figura de parlamentar, de homem
público, a quem os pósteros não fizeram
ainda a devida justiça. Mas por isso
mesmo que tinha um aspecto de
candidatura palaciana, a de David
Campista foi vivamente combatida pelos
responsáveis pela política brasileira da
época.
O próprio Ruy Barbosa contra ela se
levantou. Daí as dificuldades que
surgiram e de que, resultou a candidatura
do Marechal Hermes da Fonseca, então
Ministro da Guerra.
Dividiram-se as fôrças e a política
mineira, já sem as inspirações de
Afonso Pena, adotou a candidatura
Hermes, que tinha como companheiro

de chapa precisamente Wenceslau Braz,
enquanto Ruy Barbosa realizou, através
do País, a mais memorável campanha
cívica registrada em nossa história, que
foi a campanha civilista.
Todo mundo sabe como foi difícil o
quatriênio em que coube o Govêrno ao
marechal Hermes da Fonseca. A vida
interna brasileira estava tumultuada. Eram
as intervenções nos Estados do Norte, as
chamadas
"salvações",
era
a
intranqüilidade nas grandes cidades,
especialmente na capital federal. Daí a
importância que teve a sua sucessão. E,
após as tentativas de sempre, segundo os
métodos então vigorantes, acabou sendo
indicado o Vice-presidente Wenceslau
Braz para a presidência.
Foi êste o ponto culminante de sua
carreira. Coube-lhe governar o Brasil
numa quadra que se desenhava difícil e
que, entretanto, caracterizou-se pela paz
interna.
Podemos dizer que foram dois os
grandes momentos da presidência
Wenceslau Braz. Um dêles, jubiloso, foi a
sanção do Código Civil, a 1º de janeiro de
1916. A elaboração do Código Civil, como
é sabido, retardou-se no Parlamento, mas
a êle coube a glória da promulgação, e foi
através da sua assinatura que o Brasil
teve, por cinqüenta anos, um monumento
do saber jurídico que tanto deve à cultura
e ao devotamento de Clóvis Beviláqua, e
tanto deve também, no aprimoramento da
forma, a Ruy Barbosa.
E' êsse o momento em que se
pretende tocar, hoje, porque não há código
que, na vertigem da vida contemporânea,
possa durar meio século. O que acontece
com o nosso é que êle está desfigurado
pela multidão de legislação extravagante,
que reclama realmente, com o devido
respeito ao monumento que êle representa,
uma revisão para sua consolidação e
atualização.
O outro grande momento do
quatriênio Wenceslau Braz foi a entrada
do Brasil na Primeira Guerra Mundial.
Para êsse ato histórico, não faltou o
Presidente de então à sua tradição de
prudência. Na luta entre os impérios
centrais e a aliança França-InglaterraRússia, o mundo inteiro já tomava partido.
E mesmo no Brasil, vozes as mais altas,
entendendo que a causa da França e da
Inglaterra representava a causa da
civilização reclamavam a presença do
Brasil no conflito.
Mas o Presidente foi vagaroso na
decisão. Primeiro, verificou-se a extensão
ainda maior da luta, com a entrada dos
Estados Unidos. Depois, foi o Brasil
afrontado nos brios nacionais pelo
torpedeamento sucessivo de vários navios
mercantes brasileiros, que desobedeciam
ao bloqueio geral decretado pela
Alemanha. Só depois disso o nosso país se
engajou
na
guerra,
com
as
responsabilidades daí decorrentes.
Se essas responsabilidades foram
grandes, por outro lado tiveram a virtude
de estabelecer um período de união
política, porque a guerra excluía as
dissenções. Assim pôde Wenceslau Braz,
em parte por isso, fazer um Govêrno
sereno, tranqüilo e benéfico para a
Nação.
Há a salientar na atuação do grande
Presidente
um
traço
da
máxima
importância: é que êle, pela sua ação
serena mas enérgica, conseguiu a obra
admirável de emancipar a Presidência da
republica da tutela das facções políticas e,
sobretudo, dos grandes chefes nacionais.
E' notório que, àquele tempo,
dominava
o
Partido
Republicano
Conservador, chefiado por Pinheiro
Machado, grande líder nacional que
trazia, entre suas altas qualidades, a da
bravura e da energia, tão próprias da
gente de que provinha.
Wenceslau Braz, tão logo iniciou o
seu govêrno, revelou-se, não só pela
constituição de seu ministério, mas
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ainda pelos atos que praticou, disposto a
imprimir caráter pessoal à sua gestão. Foi
assim que defrontou logo o problema da
duplicata de presidente no Estado do Rio
de Janeiro. A luta entre Nilo Peçanha, da
oposição, e o Tte. Feliciano Sodré, da
situação, acentuou-se a ponto de terminar
nos tribunais. Nilo Peçanha obtivera,
através
de
mandato
judicial,
o
reconhecimento de seu direito a exercer o
govêrno fluminense, mas só depois que
Wenceslau Braz assumiu a presidência
foi que, com correção democrática e
bravura política, determinou que a fôrça
federal, no Estado do Rio, assegurasse o
cumprimento da ordem de habeas corpus
concedido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal.
Outro episódio significativo do seu
sentimento autonomista no exercício da
Presidência, foi o reconhecimento de uma
eleição para Senador em Pernambuco.
Pinheiro Machado fêz reconhecer o
candidato que não fôra eleito, Rosa e
Silva, chefe tradicional daquele Estado,
em detrimento do outro candidato, o
ilustre
pernambuco
José
Bezerra.
Deputado José Bezerra, Wenceslau Braz
e convidou para Ministro da Agricultura,
fato que produziu certa inquietação nos
meios políticos. Conta-se que alguém
comentou com Wenceslau Braz o
aborrecimento
que
aquêle
convite
causara a Pinheiro Machado e as
preocupações que inquietavam os meios
políticos. Respondeu o Presidente: "Não
há razão para apreensões. Pinheiro
Machado atuou no seu setor, eu atuei no
meu."
Realmente, a tendência era a
acomodação entre o grande chefe e o
Presidente. Mas, o punhal de um sicário
prostou
Pinheiro
Machado.
Tão
estabilizada estava a ordem pública no
País que, a despeito da grande mágoa
que sacudiu a Nação, nem por isso a
ordem se perturbou e a política brasileira
caminhou em linha normal.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite
Vossa Excelência um aparte.
O SR. MILTON CAMPOS: – Pois
não.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Gostaria
que o discurso de Vossa Excelência não
traduzisse apenas o sentimento da
ARENA,
organização
política
que
representa, mas também do MDB, porque
ninguém mais autorizado nesta Casa para
homenagear, traçar o perfil, fazer a
síntese da vida do Grande morto
Venceslau Braz.
O SR. MILTON CAMPOS: – Sou
muito grato ao aparte que me honrou o
nobre Senador Aurélio Viana, não só pela
generosidade de sua expressão mas,
sobretudo porque dá mais autoridade às
minhas palavras que passam, dessa
forma, a traduzir os sentimentos
nacionais.
Senhor
Presidente,
por
que
Wenceslau Braz pôde fazer um Govêrno
tão sereno, tão benéfico e tão fecundo?
Atribuo o fato a duas grandes virtudes
que caracterizavam a sua personalidade:
modéstia e moderação.
Era êle daqueles que não se
preocupavam em brilhar, mas em servir.
Tinha, como princípio na sua carreira
pública, moderação, como método e
como
comportamento.
A
própria
divergência manifestada entre êle e
Pinheiro Machado explica-se por essas
virtudes e tem raízes num episódio que
eu próprio ouvi de Wenceslau Braz e que
narro como um dado interessante para o
julgamento
histórico
de
sua
personalidade.
Numa excursão pelo sul de Minas
Gerais, como Governador do Estado, fui
ter a Itajubá, onde estive hospedado na
casa austera, simples e ampla do antigo
Presidente. À noite, em reunião que se
realizou na sua sala de visitas, pôs-se êle
a recordar episódio ocorridos na
Presidência e nas suas lutas políticas.
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Entre as poucas pessoas presentes,
a achavam-se Virgílio de Mello Franco, eo
grande líder político que a morte
prematura arrebatou à Nação, e seu
irmão, hoje nosso eminente colega,
Senador Afonso Arinos.
Contava, Wenceslau Braz que,
depois de indicado candidato, foram
visitá-lo em Itajubá as figuras reais
expressivas da República, entre elas o
Presidente Marechal Hermes e o
Senador
Pinheiro
Machado.
Numa
reunião,
naquela
mesma
sala,
Wenceslau Braz se dispôs a ler a sua
plataforma, que era, como se sabe, o
único e grande trabalho dos candidatos à
Presidência, naquela época – preparar o
seu programa e Ilê-llo, num banquete, na
Capital Federal. Lida a plataforma,
Pinheiro Machado fêz reparos. Disse a
Wenceslau Braz que êle afirmava, no
documento, que pretendia governar
acima dos partidos e, entretanto, era o
candidato do Partido situacionista, por
assim dizer, o único organizado que
havia no País – o Partido Republicano
conservador.
Wenceslau Braz replicou que, muito
de propósito, lhes lera a plataforma,
porque eram aquelas as suas idéias e elas
seriam seguidas pelo Presidente. Mas, se
as idéias e os compromissos não
agradassem, ainda haveria tempo de se
substituir o candidato.
Verifica-se,
então,
que
quando
Wenceslau Braz se emancipou da tutela
política, estava cumprindo um compromisso
assumido antes da investidura e com plena
ciência, embora não com aquiescência, dos
responsáveis
pela
situação
política
nacional.
Depois de exercer a presidência, ainda
com 50 anos de idade e, por conseguinte,
relativamente moço para a vida pública,
Wenceslau Braz deu por cumprida a sua
tarefa e reconlheu-se à sua cidade, Itajubá,
de onde raramente saía.
Admiro aquêles que, tendo ocupado
os mais altos postos, ainda sentem no
seu espírito a nobre ambição que se
exprimiaria bem por aquela frase
clássica – o nobre anseio de influir – e
que, portanto, ainda disputam os cargos
para, através dêles, servir ao seu povo e
ao seu país. Acredito que isso
representa uma tendência irresistível
para os serviços públicos. Mas guardo,
também, a minha admiração para
aquêiles que, tendo assumido os postos
mais altos e, especialmente, o supremo
pôsto da República, depois se retraem,
como que dando lugar aos moços e
guardando-se como reservas da nação e
como conselheiros e exemplos das
novas gerações.
Wenceslau Braz preferiu a segunda
atitude.
E, se se retraiu, não ficou indiferente.
Nas agitações seguintes à Revolução de
1930, ficou à disposição da política mineira,
para o seu conselho e a sua ação de
presença.
Em 1946, chegou, já com quase oitenta
anos de idade, a aceitar a candidatura ao
Govêrno do Estado, a fim de unificar as
fôrças majoritárias em divergência. Era o
momento da re-constitucionalização, quando
as fôrças políticas de nôvo se organizavam.
A União Democrática Nacional teve
candidato próprio, não com a ilusão da
vitória, mas com o propósito de fazer uma
afirmação democrática e promover, através
do Estado, uma à evolução política, do povo
mineiro, campanha cívica que pudesse ser
útil.
O SR. WILSON GONÇALVES: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Com muito
prazer.
O SR. WILSON GONÇALVES: –
Embora tenha solicitado a V. Ex.ª que
falasse, nessa sessão especial, em nome da
bancada da Maioria desta Casa, já
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agora que V. Ex.ª o faz em nome de todo
o Senado, em virtude da delegação do
Líder do MDB no Senado, eu desejaria,
não constante isto fazer um hiato no
excelente discurso que V. Ex.ª está
produzindo, para manifestar, através de
uma admiração honesta, o aprêço às
virtudes superores do ex-Presidente
Wenceslau Braz destacando dentre elas,
como se pode ver pelo discurso brilhante
de V. Ex.ª, aquelas da ponderação, da
energia e da modéstia que, creio eu,
devem ser, sem dúvida, as qualidades
primaciais do homem publico. Sem
nenhuma lisonja a V. Ex.ª, vejo que as
qualidades que tão profundamente
marcaram a personalidade de Wenceslau
Braz como que representam aquelas
virtude cívicas do homem mineiro e
muitos dêsses traços os encontro na
pessoa de V. Ex.ª. Por isto foi
muito oportuno que V. Ex.ª, que tem
aquelas qualidades que já ressaltei no
ilustre morto ocupasse a tribuna do
Senado para em nome de todos nós,
reverenciar a memória de um grande
brasileiro.
O SR. MILTON CAMPOS: – O aparte
do nobre Senador Wilson Gonçalves me
honra sobremaneira e, sem dúvida, prestigia
altamente as palavras que estou proferindo
em homenagem ao grande morto. Apenas
retificaria, no que diz S. Ex.ª, a referência a
uma homenagem anônima porque, em
verdade,
ela
parte
de
um
nobre
representante do Ceará que, pelas suas altas
qualidades, conquistou, a estima do Senado.
Contava eu, Sr. Presidente, que
tendo admitido a sua candidatura ao
Govêrno de Minas Gerais em 18946,
Wenceslau Braz sofreu a decepção de
ver, na convenção partidária das
fôrças que o indicaram, o seu nome
substituído por outro – possìivelmente
pela sua avançada idade e não por
desaprêço a êle, que não haveria em
nenhum mineiro, muito menos em
nenhuma organização partidária mineira.
Daí nasceu uma reação muito viva a
êsse comportamento político e das
fôrças situacionistas, que tinham uma
eleição
tranqüila,
destacaram-se
elementos dissidentes que, sob a chefia
do próprio Wenceslau Braz, passaram a
apoiar o candidato oposicionista. Veio
daí a vitória das fôrças oposicionistas,
não por elas, mas por Wenceslau Braz
que foi, nesse episódio, o grande
vitorioso.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. MILTON CAMPOS: – Pois não.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Não queria interrompê-lo, mas V. Ex.ª
faz uma referência de ordem histórica
importante no desdobramento da política
mineira, e não seria justo que não
completasse a referência esclarecendo
que o candidato que mereceu o apoio
também das fôrças dissidentes, no
acontecimento
a
que
aludiu,
foi
precisamente V. Ex.ª, que então se
tornou Governador de Minas.
O SR. MILTON CAMPOS: – Muito grato
ao aparte do nobre Senador Josaphat
Marinho, através do qual fico forçado a me
envolver pessoalmente no episódio, que eu,
entretanto, quereria despojar da nota
pessoal, a não ser a do reconhecimento
pessoal e cívico que, a partir desta data,
passei a dever a Wenceslau Braz e que
justifica, de certo modo, a emoção com que
falo ao Senado.
Sr. Presidente, entre as grandes
atividades de Wenceslau Braz, devemos
sem dúvida acentuar a do seu
retraimento por quase cinqüenta anos.
Não faltaram fôrças, até certo tempo não
lhe faltou prestígio, não lhe faltou apoio,
mas o que o caracterizava, realmente,
era a desambição. Êle seria um homem
pronto para o serviço, mas não desejoso
do serviço, como se fôsse o único capaz
de prestá-lo.

Nisso
está
aquêle
traço
de
modéstia,
como
também
na
sua
admirável carreira pública, que eu
ràpidamente esbocei, está aquêle traço
de moderação que me leva a lembrar,
neste momento, falando dêle, uma outra
figura de estadista, esta do Império, que
foi o Marquês de Paraná.
Recordo-me,
pela
leitura
da
História, que Paraná foi acusado, no
Senado de haver participado do Golpe
de Estado de 1831, aquêle golpe que
ficou una História do Brasil como a
Constituição de Pouso Alegre. EÊle
explicou-se perante o Senado; explicou
que, realmente, pertencia ao Partido que
promovia
o
golpe
mas
não
o
acompanhou
até
final
porque
o
compromisso
do
Partido
e
o
compromisso dêle eram o da moderação.
Então, dizia o Marquês de Paraná:
Quando
verifiquei
que
meus
companheiros, comprometidos com a
moderação, descambavam para os
excessos, então lhes disse: Alto!
continuo a ser moderado.
Tenho
a
impressão
de
que
Wenceslau Braz sempre dizia isso a
seus companheiros, quando era traído
para os excessos que as facções
políticas tantas vêzes cometem. E terá
sido êsse pensamento que presidiu a
sua atitude no episódio que narrei, sem
face do Marechal Hermes e do Senador
Pinheiro Machado.
Como quer que seja, os últimos
quarenta e oito anos de sua vida, no
remanso de Itajubá, acentuam bem êste
traços de seu caráter. Lá ficava êle,
freqüentando a sua pequena fazenda,
onde cultivava as frutas e pescava.
Pescar não seria um processo de se
comunicar com os homens? Não foi
falando aos peixes, no Sermão de Santo
Antônio, que o Padre Antônio Vieira tão
altamente falou dos homem? Pescar é,
pelo menos, uma oportunidade para
meditação, para a solidão fecunda, para
que o espírito se alteie nas abstrações
de que possam resultar benefícios
para o mundo do pensamento ou da
ação.
Assim se retraiu êle. Mas terá sido
movido, nunca pela indiferença mas sempre
pelo despojamento de si mesmo, pelo
desinterêsse em face das glórias do mundo
e, muito especialmente, das glórias da
política.
O seu ambiente era o da maior
simplicidade. Vê-lo na sua casa era
encontrar o homem autêntico, sem as
exteriorizações que muitas vêzes atraem
e iludem; mas com a sua personalidade
revelada em si mesma. Por isso, pode-se
dizer que êle foi pouco decorativo, mas
extremamente decoroso.
E
nesse
retraimento,
na
simplicidade
de
sua
vicida.,
especialmente no fim dela, pôde êle
revelar
aos
brasileiros
as
suas
verdadeiras dimensões, que são as
dimensões da grandeza que com sua
morte, o Brasil sente mais do que sentia
antes; são aquelas dimensões que o
fizeram um magnífico exemplo para as
novas gerações e que hão de fazê-lo
sempre lembrado à gratidão do seu País.
(Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – As palavras que acabam de
ser proferidas pelo eminente Senador
Milton Campos,, em nome do Senado, e
em homenagem ao venerando Dr.
Wenceslau
Braz
Ferreira
Gomes,
dispensam quaisquer outras. Elas foram
precisas, justas, oportunas, no retrato
fiel, na biografia moral, política e
patriótica que S. Exa. traçou, perante o
Senado, da grande figura que, na
madrugada de ontem, desapareceu no
Sul de Minas.
Deixa Wenceslau Braz um grande
vazio, não só entre os que em sua região, o
procuravam para ouvir conselhos, mas,
sobretudo, no Estado de Minas e no Brasil,
que já haviam escrito, na sua História,
o nome e o vulto dessa grande personali-
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dade como uma das figuras cap~a
dezes de servir de exemplo para a
posteridade, concitando os brasileiros ao
caminho da dignidade e da honra, a serviço
do povo e da Pátria.
Em cumprimento ao que foi requerido,
cabe ao Plenário manifestar-se soôbre uo
requerimento que ora áé submetido à
votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O requerimento foi aprovado.
Assim, a Mesa, associando-se, por meu
intermédio, às comovidas e juastas
homenagens prestadas ao Dr., W enceslau
Braz Pereira Gomes, fará inserir em ata um
voto de profundo penzar pelo seu falecimento
e apresentará, condolênatcias à sua família e
ao Estado de Minas.
A presente sessão,. que tomou cari,áter
especial, de~ou-stinou-se ùúnicamente às%
homenagens que acabam de ser prestadas
ao grande brasileiro.
Assim, nada mais havendo a tratar, vou
encerrar esta sessão, convocando os Srs.
Senadoresm para uma outra sessi3.ão,
extraordinária, às 16 horas e 15 minutos, de
hoje, com a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
VDotação, em turno supleunementar, ao
substitutivao ao Projeto de Lei da Câmara n9º
2358, de 1965 (n4º 2.259-C de 1960 na Casa
de origem), que institui o noôvo o)
SdigoCódigo Nacional do Trónaü+D (em re~e
de urgência, nos têrntos
do artigo -326, n9 5-B do RP-7-*mento
Interno), tendo Parecer sob na 439, de 966.
da Comiasdo de Redação, coas a redar,,ão
do
roduetdo
e
dependendo
de
pronunnefamento
doa
Comissóea
de
Consti#u°çeïo e Jsatiça, de ânsito (em
regime de urgência, nos têrmos do artigo
326, nº 5-B do Regimento Interno), tendo
Parecer sob nº 439, de 966, da Comissão de
Redação, com a redação do vencido e
dependendo
de
pronunciamento
das
Comissões de Constituição e Justiça, de
Transportes, de PetarôesRelações Exteriores
e de Finanças, sôbre as emendas.
2
Votação, em turno único, do DroRequer
rimento n9º 183, de 1966, pelo qual o Senhor
Senador Aarão Steinbruch solicita a
constituição
de
Comissão
de
cinco
Senadores para representarem o S-enado no
Senado no Simposio Internacional de
Turismo, a "Rlizrealizar-se em Pôórto
Aleegre, de 296 a 31 dêste mês. (Com
emenda, ndo Sr. Senador Aloysio de
Carvalho) .
3
DiscusFsáão, em turno único, da
redaráçãao final oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n9º 4473, de
196f6, do Projeto de Lei da Câmara n9º 157,
de 1965 (de nº° 1.315-B-63, na Casa de
or9ecemigem) que dá nova redação ao,s pri-krrarágrafos 19º e 29º do art. 99º da Lei n°º
4.070, de 15 dse junho de 1962.
4
Discussão, em turno único, da redaçcão
final
o_*ferecida
pela
Comissão
de
R.etldação, em seu Parecer n 472, de 1966.,
do Projeto de Lei da Câmara nQº 233 de
1966 (de n4º 2.649-C-66, na Cas,ta ede origem)
que
cria
uma
Junta
de
(ore'linrãoConciliação e Julgamento em Santa André., Estado de Sã.o Paulo e dá noutras
providências.,
5
Di'scussão., em turno único, 3da
relac~í-) f',ill oferecida pela Comissão .ie
?,ecïarAn, em seu ParrcPr n° 71, de 1966. tin
R:Neto de Lei da Câmara nO N7, ~,e 1965
(de n° 3,4í5-B-66 na Csç.a rio n°icem) de
iniciativa da Se- -,»,M la Rerníblica, nue
aut^r'°-, r, Pad°r Fxecutivo n instituir a Gurnc5- Ensino Esuecialiaadn de c^=9-'e
Púb'ca, e dá outras providênD em. turno suplem,<-itar, d94 Su"sUtl
to do Senado ao P-ojeüo de L•ei (in rãaiera
n4 520. de 1965 (núme-~rn ?.519-C-65, na
Casa, de origem),, inu- e-trnde aos
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mero 399, de 1966, da Comissão de
Redação, oferecendo a redação do
substituto aprovado na sessão, de 26 de
abril de 1966).
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e
50 minutos).
ATA DA 55ª SESSÃO, EM 16 DE MAIO
DE 1966
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA
Às 16 horas e 15 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Oscar Passos
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Manoel Vilaça
Silvestre Péricles
José Leite
Josaphat Marinho
Aurélio Vianna
Milton Campos
Nogueira da Gama
Bezerra Neto
Attílio Fontana
Gay da Fonseca – (18).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 18 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. 1º Secretário vai proceder
à leitura de requerimento que se acha
sôbre a mesa.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 191, DE 1966
Senhor Presidente:
Requeremos, nos têrmos do art.
213, do Regimento Interno, sejam
prestadas pelo Poder Executivo,
através ao Banco Central, as seguintes
informações:
1 – Em relação a 1964, como se
apresentaram em 1965 os investimentos
direitos, cujos fatôres básicos produtivos
provieram do Exterior?
2 – Ainda em relação a 1964, no ano
de 1965, como comportaram, quanto aos
índices recebidos do exterior, os
investimentos diretos resultantes?
3 – Que as informações referidas
nos itens 1 e 2 sejam prestadas em seus
aspectos analíticos e nos elementos
quantitativos.
Justificação
Conforme
divulgação
na
imprensa, o relatório do Banco
Central, no que toca ao seu exercício
financeiro e econômico de 1965,
acusa em relação ao período transato
quanto aos fatôres produtivos básicos
recebidos do Exterior, curva de
depressão.
Como a política do Banco está
em sua fase experimental estrosada
como parte substancial da política
econômica e financeira do Govêrno –
o seu PAEG – deve o Congresso
parte integrante na elaboração e
entrega dos instrumentos legais
executórios
dêste
programa,
ir
coletando os seus dados.
Esta nossa co-responsabilidade,
justifica a atenção, o interêsse do des-

dobramento da atual administração
econômica-financeira da República.
Sala das Sessões, 16 de maio de
1966. – Senador Vicente Bezerra
Neto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O requerimento que
acaba de ser lido vai à publicação e,
em seguida, será despachado pela
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Sôbre a mesa projeto de
lei, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18, DE 1966
Assegura às novas organizações
partidárias do país o direito de manter a
locação das antigas sedes dos partidos
extintos.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
assegurado
às
organizações partidárias a que se refere o
artigo 1º do Ato Complementar nº 4, de
1965, manter sua sede, como locatária
sucessora, nos imóveis que serviram para
o mesmo fim a qualquer dos extintos
partidos políticos.
Parágrafo único. A locação a que se
refere êste artigo regula-se pelas leis em
vigor, mantidas as condições do contrato
de locação anteriormente firmado em
cada caso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
1. A criação de duas organizações
políticas
–
Aliança
Renovadora
Nacional e Movimento Democrático
Brasileiro, como solução ao problema
dos
partidos
políticos
nacionais,
extintos pelo Ato Institucional nº 2, deu
ensêjo a que os novos órgãos, em
alguns casos, não dispusessem senão
das antigas sedes das agremiações
extintas.
2. O projeto visa a regularizar a
continuidade das locações feitas
pelos partidos extintos, dêsde que
os imóveis venham à ser ocupados
como sede de quaisquer das novas
organizações, por ser de interêsse
do regime democrático e político do
país assegurar o livre exercício
dessas
atividades
às
novas
organizações.
Sala das Sessões, em 16 de maio
de 1966. – Aurélio Vianna. – Oscar
Passos.
À Comissão de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto que acaba de ser lido
vai à publicação e à Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Comunico ao Plenário que, com
o objetivo de dar melhor distribuição às
matérias
das
sessões
conjuntas
destinadas às matérias das sessões
conjuntas destinadas à apreciação de
vetos presidenciais, esta Presidência
resolve:
a) convocar sessão conjunta para o
dia 7 de junho do ano em curso, às 21
horas e 30 minutos;
b) estabelecer para as sessões de
24, 25, 26 de maio, 7 e 8 de junho a
pauta constante da relação que será
publicada no Diário do Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
O primeiro dêles é o nobre Senador
Aurélio Viana, a quem dou a palavra.
(Pausa)
S. Exa. não está presente.
O orador seguinte é o nobre
Senador Josaphat Marinho, a quem dou
a palavra.

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, cedi minha vez ao Senador
Joaquim Parente.
O SR. PRESIDENTE: – O nobre
Senador Josaphat Marinho cedeu a sua
vez ao nobre Senador Joaquim Parente, a
quem dou a palavra.
O SR. JOAQUIM PARENTE: – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, antes de
dar início ao meu discurso, quero
agradecer a gentileza do nobre colega,
Senador Josaphat Marinho, cedendome a sua inscrição para possibilitar
meu pronunciamento ainda hoje.
(Lendo)
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores, de minha última estada no
Piauí, procurei recolher impressões
seguras sôbre a situação de sua
lavoura e sua pecuária. Já naquela
oportunidade
falava-se,
em
insistência, a respeito dos prováveis
danos para a economia piauiense e
para as camadas mais humildes da
população, se persistisse o estado de
estiagem.
Notei, Senhor Presidente, um
sentimento de aguda apreensão com
relação aos danosos efeitos para a
saúde física e moral das populações
mais atingidas pela ameaça da sêca.
Notei também que as autoridades
públicas em geral, de todos os níveis já
davam mostras de inquietação ante,
digamos, a exigüidade dos recursos de
que dispunham, e até mesmo dispõem,
para
enfrentar
com
eficácia
a
conseqüente
desorganização
da
economia local, por suas diversas
áreas, impondo maciças migrações dos
campos para os centros urbanos, já de
si perturbados.
Assinalo
tudo
isto,
Senhor
Presidente e Senhores Senadores,
para dar meu testemunho vivo com
relação a aspectos aparentemente
dramatizados de mensagens que me
chegam do Piauí o propósito da
situação de calamidade que no
momento
o
atinge
mobilizando
autoridades federais, estaduais e
municipais para a formulação de
planos de emergência destinados a
reduzirem ao mínimo os sofrimentos
das populações mais alcançadas pelo
desemprêgo e pela fome.
Dentre essas mensagens, destaco,
por exemplo, o telegrama que passo a ler
que me foi passado pelo Prefeito
Municipal de Simplicio Mendes, Senhor
Ney Madeira Moura Fé.
Diz a citada autoridade municipal:
"Comunica setenta por cento
lavoura êste município perdida vg
necessitando urgentes providências
socorro população vg abertura frente
serviço colocar desempregados e
famintos vg lembrando construção BR44 – Brasília-Fortaleza poderá colocar
milhares pessoas. – Saudações Ney
Madeira Moura Fé, Prefeito Municipal
Simplício Mendes."
E apelos ainda mais dramáticos
vêm sendo dirigidos ao Governador
Petrônio Portella, que, pressentindo a
gravidade do problema, já se encontra
no Rio de Janeiro, onde espera ser
recebido
em
audiência
pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, quando terá ensejo de
expor a Sua Excelência a gravidade do
problema e solicitar a ajuda que se
fizer necessária para socorrer as
populações flageladas.
Como se vê, Sr. Presidente, a
inquietação e estado de alerta sob os
quais encontrei o Piauí quando de
minha última visita, com relação aos
possíveis efeitos da prolongada
estiagem, tiveram sua confirmação
nos fatos. O telegrama de Sua
Senhoria o Prefeito de Simplício
Mendes
e
a
preocupação
do
Governador são tradução fiel dêsses
fatos. Porções consideráveis da
população
vêem-se
em
face
do desemprêgo e, conseqüente-
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mente, em face da fome; porções estas
que, conforme sabemos, já sobrevivem
em estado de quase miséria, dado o
estágio econômico das próprias regiões
onde militam.
A sugestão do Prefeito de Simplício
Mendes, ajustando-se, aliás, a diretiva
geral
que
preside
as
medidas
encaminhadas pelo Govêrno Federal no
setor específico do Ministério que
obedece à alta coordenação do Ministro
Cordeiro de Faria, é no sentido de que
sejam abertas, com urgência, novas
frentes de trabalho nos canteiros de
construção da BR-44, Fortaleza, Brasília,
a fim de que nos mesmos sejam
colocados os desempregados e os
famintos.
Doi-me
muito,
constrange-me
sempre vir a esta tribuna para focalizar o
problema, já não digo das sêcas, mas das
prolongadas estiagens e enchentes
àquelas
conseqüentes,
que
periòdicamente assolam, não só o Piauí,
mas todo o Nordeste, não obstante os
inegáveis esforços do Govêrno para
alterar a imagem e o quadro mesmo da
estrutura ali prevalescentes.
Doi-me
e
constrange-me,
Sr.
Presidente, porque estou convencido de
que, para os do Sul, já não repercutem
como devera os agoniados apelos que do
Nordeste nos vêm a êsse respeito. Falouse muito, durante prolongado tempo,
nisso a que a imprensa resolveu chamar
de "indústria das sêcas".
Repetimos, pois, apelos, que fundem
nos desastres advindos, para as
populações mais desvalidas, do binômio
"seca" versos "enchentes", parecerá aos
do Sul, em estágio econômico bem mais
adiantado,
cantilena
dor
demais
desacretidada.
Vejamos, porém, porque ditos
fenômenos climatéricos, por mais que o
Govêrno os procure combater, por seus
efeitos,
atacando-lhes
as
causas,
prosseguem na sua ação devastadora e
desestimuladora.
Vejamos porém, porque ditos
fenômenos climatéricos, por mais que o
Govêrno os procure combater, por seus
efeitos
atacando-lhes
as
causas,
prosseguem na sua ação devastadora e
desestimuladora.
Senhor Presidente, enquanto a
irrigação no Nordeste, não fizer uma
realidade de muitos; enquanto os cursos
dágua
não
forem
adequadamente
retificados de modo a reagirem com
equilíbrio às grandes chuvas que caem
após as prolongadas estiagens: enquanto
a própria organização da vida rural, quer
na lavoura, quer na pecuária, não sofrer
alterações que façam do trabalhador rural
um interessado, também direto, pelo
rendimento da terra, – a miséria restará
sempre, tôda vez que houver prolongada
estiagem e tôda vez que à dita estiagem,
se sucederem chuvas abundantes. A vida
dos campos fatalmente se desorganizará.
A incipiente lavoura parecerá. A pecuária
será também afetada. E mais afetadas de
que tudo o mais serão as populações
desfavorecidas, que mourejam nos
campos, sob ínfimos salários.
Tôda vez, portanto, Sr. Presidente,
que situações como a focalizada se
repetirem,
fatalmente
ocorrerão
o
desemprêgo e a fome, pondo a
administração púbica a braços com
problemas que já conhece, mas para cuja
solução, a curto prazo, não dispõe de
outros meios, de outros recursos, senão
êstes: – o de abrir, em caráter de
urgência, novas frentes de trabalho; o de
providenciar,
na
medida
das
possibilidades, assistência material, em
roupas e alimentação, e medicamentos,
para atender ao grande número daqueles
que caem de repente no desemprêgo,
permanecendo sob a ameaça do espectro
da fome.
Ao encarar, como o faço, com
realismo, a situação que procuro
descrever, intento lançar, desta tribuna,
interessados apelos às autoridades pú-

1238

Têrça-feira 17

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

blicas federais para que abram de fato, e com
a maior urgência, as frentes de trabalho que
o telegrama do Prefeito de Simplíncio
Mendes preconiza.
Sei que o Govêrno Federal, por
seus setores competentes, está atento
ao quadro cujas tintas até esmaeço, pois
não sou inclinado a tecer dramas. O
reconhecimento dêsse fato, entretanto,
Sr. Presidente, não me exonera de
vir
consignar,
neste
desvalioso
pronunciamento, a minha angústia pelos
sofrimentos que atingem os meus
conterrâneos, fazendo-me,
inclusive,
porta-voz, e creio que autorizado, de
apelos como o que me chega através da
mensagem do Prefeito de Simplício
Mendes. Sr. Ney Madeira Moura Fé.
(Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Atílio Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE: – Acham-se
sôbre a mesa três requerimentos, a
saber:
– do Sr. Senador Edmundo Levi,
solicitando prorrogação do prazo da
Comissão Parlamentar de Inquérito para
estudar
as
causas
do
movimento
separatista irrompido nos Municípios de
Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, no
Estado do Acre;
– do Sr. Senador Sigefredo Pacheco,
solicitando 45 dias de licença dias, para
tratamento da saúde.
– do Sr. Senador Argemiro de
Figueiredo, solicitando licença, por 45 dias
para tratamento da saúde.
Serão lidos e submetidos a votos
quando houver número.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Presentes 18 Srs. Senadores, passa-se
à:

Discussão, em turno único, da
redação final oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 473, de
1966, do Projeto de Lei da Câmara nº
157, de 1965 (de nº 1.615-B-63, na Casa
de origem), que dá nova redação aos §§
1º e 2º do art. 9º da Lei nº 4.070, de 15
de junho de 1962.

Para acompanhar na Câmara o estudo
da emenda do Senado, é designado o nobre
Senador Adalberto Sena, redator da matéria
na Comissão de Serviço Público Civil.
E' a seguinte a Redação Final
aprovada.

Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não tendo havido emendas, nem,
requerimento no sentido de que a
redação final seja submetida a votos, é
ela dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do
Art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados.
E' designado o Sr. Senador Bezerra
Neto, Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça, para acompanhar o
estudo da emenda do Senado.
E' a seguinte a redação final aprovada:

(Da Comissão de Redação)

PARECER
Nº 473, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 157, de
1965 (nº 1.315-B-63, na Casa de origem.)
Relator: Sr. Edmundo Levi
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nº 157, de 1965 (nº
1.315-B-63, na Casa de origem), que dá
nova redação aos parágrafos 1º e 2º do
artigo 9º da Lei nº 4.070, de 15 de junho
de 1962.
Sala das Sessões, em 13 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. –
Edmundo Levi, Relator, – Menezes
Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 473-66

ORDEM DO DIA

Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 157, de
1965 (nº 1.315-B-63, na Casa de origem.)

1

EMENDA Nº 1

Votação, em turno suplementar, ao
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 238, de 1965 (nº 2.259-C de 1960 na
Casa de origem), que institui o nôvo
Código Nacional do Trânsito (em regime
de urgência, nos têrmos do artigo 326, nº
5-B do Regimento Interno), tendo
Parecer sob nº 439, de 1966, da
Comissão de Redação, com a redação
do
vencido
e
dependendo
de
pronunciamento das Comissões de
Constituição e Justiça, de Transportes,
de Relações Exteriores e de Finanças,
sôbre as emendas.

(Corresponde à Emenda nº 1 de Plenário.)

2
Votação, em turno único, do
Requerimento nº 183, de 1966, pelo qual
o Senhor Senador Aarão Steinbruch
solicita a constituição de Comissão de
cinco Senadores para representarem o
Senado no Simpósio Internacional de
Turismo,
a
realizar-se
em
Pôrto
Alegre de 26 a 31 dêste mês. (Com
emenda do Sr. Senador Aloysio de
Carvalho.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – As matérias constantes dos
itens 1 e 2 da pauta, em fase de
votação, não podem ser consideradas na
presente sessão, por falta de quorum.
Ficam adiadas para a sessão de
amanhã.
Passa-se ao item 3:

I) Ao art. 9º:
O art. 9º da Lei nº 4.070, de 15 de junho
de 1962, é acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 9º.....................................................
§ – Para execução do pagamento
de que trata o § 1º poderão ser
requisitados funcionários do Estado do
Acre, seja pela Mesa de Rendas de Rio
Branco, seja pelas Coletorias Federais
do interior."
II) – Altere-se, em conseqüência, a
ementa do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 4 da pauta:
Discussão, em turno único, da
redação final oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer nº 472, de
1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 33
de 1966 (de nº 2.649-C-66, na Casa de
origem), que cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento em Santo
André, Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
Em discussão a Redação Final.
Não havendo quem peça a palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Sem emendas e sem requerimento no
sentido de que a Redação Final seja
submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A do
Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados.

PARECER, Nº 472, DE 1966

Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 33, de
1966 (nº 2.649-C, de 1966, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 1966 (nº 2.649-C-66, na
Casa de origem), que cria uma Junta de
Conciliação e Julgamento em Santo André,
Estado de São Paulo, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, em 13 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. Edmundo
Levi, Relator. – Menezes Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 472-66
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 33, de
1966 (nº 2.649-C-66, na Casa de origem),
que cria uma Junta de Conciliação e
Julgamento em Santo André, Estudo de São
Paulo, e dá outras providências.
EMENDA Nº 1 – CSPC
Ao art. 5º
Acrescente-se ao art. 5º in fine, o
seguinte:
"... com as modificações estabelecidas
em leis posteriores."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 5:
Discussão, em turno único, da redação
final oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 471, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 57, de 1966 (de nº
3.455-B-66 na Casa de origem) de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação
Ensino Especializado de Saúde Pública, e dá
outras providências.
Em discussão a Redação Final.
Não havendo quem peça a palavra para
discussão, dou-a como encerrada.
Sem emendas e sem requerimento no
sentido de que seja a Redação Final
submetida a votos, é ela dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A do
Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados. Para acompanhar o estudo da
emenda na outra Casa do Congresso é
designado o Sr. Senador Antônio Carlos,
relator da matéria na Comissão de Projetos
do Executivo.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 471, DE 1966
(Da Comissão de Redação)
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 57, de
1966 (nº 3.455-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República.
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 57, de 1966 (nº 3.455-B-66, na
Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação
Ensino Especializado de Saúde Pública, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1966.
Bezerra Neto, Presidente. – Edmundo Levi,
Relator. – Menezes Pimentel.
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ANEXO AO PARECER Nº 471-66
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 57 de 1966, (nº
3.455-B-66, na Casa de origem)
EMENDA Nº 1
(Correspondente à Emenda nº 1, de Plenário)
Acrescente-se, onde couber, o seguinte
artigo:
"Art. Os atuais engenheiros do
Ministério da Saúde, que tenham curso da
Escola Nacional de Saúde Publica, desde
que requeiram, terão o respectivo título de
nomeação apostilado como EngenheiroSanitarista."
O SR. RESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 6:
Discussão, em turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara número 320 de 1965 (nº
2.519-C-65, na Casa de origem), que
estende aos trabalhadores avulsos o
direito a férias, tendo Parecer nº 399, de
1966, da Comissão de Redação,
oferecendo a redação do substitutivo
aprovado na sessão de 28 de abril de
1966).
Em discussão o substitutivo, em turno
suplementar. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra para
a discussão, dou-a como encerrada.
Não tendo havido emendas nem
requerimentos para que o substitutivo
seja submetido a voto, é êle dado
como
definitivamente
aprovado
independentemente
de
votação
de
acôrdo com que dispõe o art. 275-A, §
5º, do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados. Para acompanhar o estudo do
substitutivo do Senado na outra Casa é
designado o Sr. Senador Vivaldo Lima,
relator da matéria na Comissão de
Legislação Social.
E' a seguinte a redação final do
substitutivo aprovado:
PARECER Nº 399, DE 1966
(Da Comissão de Redação)
Redação do vencido, para turno
Suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 320, de
1965 (nº 2.519-C-65, na Casa de origem).
Relator: Sr. Antônio Carlos.
A Comissão apresenta a redação do
vencido, para turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 320, de 1965 (número
2.519-C-65, na Casa de origem), que
estende aos trabalhadores avulsos o
direito a férias.
Sala das Sessões, em 14 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Presidente. – Antônio
Sarlos, Relator. – Menezes Pimentel.
ANEXO AO PARECER Nº 399-66
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo ao Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 320, de
1965 (nº 2.519-C-65, na Casa de origem),
que estende aos trabalhadores avulsos o
direito a férias.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Reconhece
aos
trabalhadores
avulsos o direito a férias.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
E'
reconhecido
aos
trabalhadores avulsos, inclusive aos
estivadores, conferentes e concertadores
de carga e descarga, vigias portuários,
arrumadores e ensacadores de café e
de cacau, o direito a férias anuais
remuneradas, aplicando-se aos mesmos,
no que couber, as disposições constantes
das Seções I a V, do Capítulo IV,
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do Título II, artigos 130 a 147, da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
Art. 2º As férias serão pagas pelos
empregadores, que adicionarão, ao salário
normal
do
trabalhador
avulso,
uma
importância destinada a êsse fim.
Art. 3º Os Sindicatos representativos
das respectivas categorias profissionais
agirão como intermediários, recebendo
as importâncias correspondentes às
férias, fiscalizando o preenchimento das
condições
legais
e
regulamentares
aquisitivas do direito, e efetuando o
pagamento das férias aos trabalhadores,
sindicalizados ou não, que fizerem jus a
elas.
Parágrafo único. Nos locais onde não
existirem Sindicatos representativos da
classe, essa função intermediária caberá às
instituições previdenciárias da categoria
respectiva.
Art. 4º O Poder Executivo, dentro de
60 (sessenta) dias, regulamentará a
presente
Lei,
fixando
o
quantum
percentual a ser acrescido ao salário
para o pagamento das férias, que deverá
ter em vista a relação existente entre o
número de dias e horas trabalhados e os
referentes às férias, e estabelecendo a
importância a ser recebida pelos
Sindicatos para atender às necessárias
despesas de administração.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O Sr. 1º Secretário vai proceder à
leitura de um ofício.
E' lido o seguinte:

439, de 1960, da Comissão de Redação, com
a redação do vencido e dependendo de
pronunciamento
das
Comissões
de
Constituição e Justiça, de Transportes, de
Relações Exteriores e de Finanças, sôbre as
emendas.

OFÍCIO

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 48, de 1966 (nº 3.448-B66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que dá nova
redação ao art. 95 da Lei nº 4.328, de 30 de
abril de 1964 (Código de Vencimentos dos
Militares), tendo Pareceres favoráveis – (ns.
416 e 417, de 1966), das Comissões de
Projetos do Executivo e de Finanças.

Senhor Presidente do Senado:
Na forma regimental, indico os
Senhores Senadores Manuel Villaça e
José Leite para substituírem, na Comissão
Mista designada para estudo do Projeto
de Lei nº 7, de 1966 (C.N.), os Srs.
Senadores Adolfo Franco e Raul Giuberti,
respectivamente.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1966,
– Wilson Gonçalves, Vice-Líder da Maioria
em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência designa os Srs.
Senadores Manoel Vilaça e José Leite
para substituírem, respectivamente, os
Srs. Senadores Adolfo Franco e Raul
Giuberti, na Comissão Mista designada
para estudo do Projeto de Lei nº 7, de
1966.
Está esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Hoje, às 21 horas, as duas
Casas do Congresso se reunirão, em
sessão conjunta, para discussão do
Projeto de Lei nº 5, de 1966, de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que
organiza a Justiça Federal de 1ª Instância
e dá outras providências.
Nada mais havendo que tratar, encerro
a sessão, designando para a próxima a
seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 17 DE MAIO DE 1966
(Têrça-feira)
1
Votação, em turno suplementar, ao
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
238, de 1965 (nº 2.259-C, de 1960, na Casa
de origem), que institui o nôvo Código
Nacional do Trânsito (em regime de urgência,
nos têrmos do artigo 326, nº 5-B do
Regimento Interno), tendo Parecer sob nº

2
Votação,
em
turno
único,
do
Requerimento nº 183, de 1966, pelo qual o
Senhor Senador Aarão Steinbruch solicita a
constituição
de
Comissão
de
cinco
Senadores para representar o Senado no
Simpósio Internacional de Turismo, a
realizar-se em Pôrto Alegre, de 26 a 31 dêste
mês. (Com emenda do Sr. Senador Aloysio
de Carvalho).
3
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 231, de 1965 (nº 1.473-B63 na Casa de origem), que aplica às
telefonistas o disposto no artigo 227 e seus
parágrafos da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo Pareceres ns. 1.443, de
1965, e 104, de 1966, da Comissão de
Legislação Social, oferecendo substitutivo, da
Comissão de constituição e Justiça, favorável
ao substitutivo.
4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 321, de 1965 (nº 1.022B-63 na Casa de origem), que dispõe sôbre o
salário-mínimo de menores, e dá outras
providências, tendo Parecer favorável (nº
289-66) da Comissão de Legislação Social.
5

6
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 71, de 1966 (nº 2.756-B61 na Casa de origem, de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza o
Conselho Nacional de Pesquisas a ceder
parte da área do terreno integrante do seu
patrimônio, tendo Parecer favorável, sob nº
410-66, da Comissão de Finanças e
dependendo
de
pronunciamento
da
Comissão de Agricultura.
7
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 82, de 1966 (nº 3.492-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que estabelece
normas para a instituição e a execução de
Campanhas de Saúde Pública exercidas ou
promovidas pelo Ministério da Saúde e dá
outras
providências,
tendo
Pareceres
favoráveis, sob os números 426 e 427, de
1966, das Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
8
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 83, de 1966 (nº 3.506-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
6.472.592.500 (seis bilhões, quatrocentos e
setenta e dois milhões, quinhentos e noventa
e dois mil e quinhentos cruzeiros) para
regularizar despesa com o programa de
emergência no setor agropecuário, conforme
plano de aplicação do Ministério da
Agricultura, tendo Pareceres favoráveis, sob
ns. 421 e 422, de 1966, das Comissões
de Projetos do Executivo e de Finanças
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 86, de 1966 (nº 3.496-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que retifica, sem
ônus, a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro dê
1965, que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1966,
tendo Parecer favorável, sob o número 469,
de 1966, da Comissão de Finanças.
10
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 90, de 1966 (nº 3.561-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que altera a Lei nº
3.739, de 4 de abril de 1960, que autoriza a
doação de imóvel à Prefeitura Municipal de
Corumbá, no Estado de Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob o número, 468, de
1966, da Comissão de Finanças.
11
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 91, de 1966 (nº 3.508-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da Repú-
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blica, que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério Extraordinário para a
Coordenação dos Organismos Regionais, o
crédito especial de Cr$ 570.000.000
(quinhentos e setenta milhões de cruzeiros),
para atender a despesas com a Seção
Brasileira da Comissão Mista da Lagoa
Mirim, tendo Parecer favorável, sob o nº 420,
de 1966, da Comissão de Finanças.
12
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 92, de 1966 (nº 3.512-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que modifica
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, alterada pela de nº 3.543, de 11 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal Marítimo, e dá outras providências,
tendo Pareceres (ns. 423, 424 e 425, de
1966), da Comissão de Constituição e
Justiça, pela aprovação, com a emenda que
oferece, de nº 1-CCJ; da Comissão de
Projetos do Executivo, pela aprovação; e de
Finanças, pela aprovação.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50
minutos.)

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
ATA DA 5ª REUNIÃO, REALIZADA EM 10
DE MAIO DE 1966
Aos dez dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis,
às quinze horas e trinta minutos, na Sala
das Comissões, reúne-se a Comissão de
Legislação Social, sob a presidência do
Sr. Senador Vivaldo Lima, Presidente,
presentes os Senhores Senadores Attílio
Fontana, Edmundo Levi, Ruy Carneiro,
Manuel Villaça e Eugênio Barros. Os
dois últimos em substituição aos Srs.
Senadores Eurico Rezende e Heribaldo
Vieira que se encontram em Missão
Oficial, no exterior.
Deixam de comparecer os Srs.
Senadores Aarão Steinbruch, José Cândido e
Zacarias de Assumpção.
Ao constatar a existência de número
regimental o Sr. Presidente declara
iniciada a reunião e manda o Secretário
proceder a leitura da ata. Esta, uma vez
lida, é submetida à discussão, posta em
votação e, a seguir, dada como
aprovada.
O Sr. Presidente concede a palavra
ao Sr. Senador Eugênio Barros, que
profere parecer favorável ao Projeto de
Lei do Senado, nº 47, de 1964. A
proposição
objetiva
assegurar
aos
empregados o direito de preferência para
subscrever 20% (vinte por cento) dos
aumentos de capital realizados por
sociedades anônima.
O parecer do Sr. Relator é aprovado
após ser submetido à discussão e a
votos.
Em seguida o Sr. Presidente, de
acôrdo com o preceituado no parágrafo
terceiro do artigo oitenta e um,
combinado com o parágrafo único do
artigo oitenta e dois do Regimento
Interno, passa a Presidência ao Senhor
Senador Attílio Fontana e, na qualidade
de relator, emite parecer favorável ao
Projeto de Lei do Senado, nº 10, de
1966, que "altera a redação do art. 22 do
Decreto-lei número 7.036, de 10 de
novembro de 1944.
O referido parecer é submetido à
discussão e a votos e, a seguir,
aprovado.
Ao reassumir a Presidência, o
Senhor Senador Vivaldo Lima concede
a palavra ao Sr. Senador Manuel
Villaça, que oferece parecer pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara
nº 72, de 1966. – "Exclui da jurisdição
da Junta de Conciliação e Julgamento
de
Ribeirão
Prêto,
no
Estado

de São Paulo, a Comarca de Santa Rosa do
Viterbo."
O parecer do Sr. Relator é aprovado,
sem discussão.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião. Para constar, eu,
Claudio I. C. Leal Neto, Secretário,
lavrei a presente ata, que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
8ª REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE MAIO
DE 1966
Às dez horas do dia oito de maio de
mil novecentos e sessenta e seis, na
Sala das Comissões, sob a presidência
do Senhor Senador Menezes Pimentel,
presentes
os
Senhores
Senadores
Domício Gondim, Pessoa de Queiroz,
Oscar Passos, Bezerra Neto, Lobão da
Silveira, Sigefredo Pacheco, José Leite,
José Ermírio e Antônio Carlos, reúne-se
a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores
Victorino
Freire,
Wilson
Gonçalves, Irineu Bornhausen, Adolpho
Franco, Lopes da Costa, Argemiro de
Figueiredo e João Abrahão.
É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior e, em seguida, aprovada.
São relatados os seguintes projetos
constantes da pauta.
Pelo Senador Pessoa de Queiroz:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 71, de 1966, que autoriza o
Conselho Nacional de Pesquisas a ceder
parte da área do terreno integrante do
seu patrimônio; e
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 69, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, através do
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 62.000.000
(sessenta e dois milhões de cruzeiros),
destinado à suplementação do auxílio
federal à Companhia de Navegação
Bahiana.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação, são os mesmos
aprovados.
Pelo Senador Oscar Passos:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 73, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Justiça do Trabalho –
Tribunal Regional da 2ª Região – o
crédito
especial
de
Cr$
288.440
(duzentos e oitenta e oito mil quatrocen-
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tos e quarenta cruzeiros), para o fim que
especifica.
A Comissão aprova o parecer.
Pelo Senador Lobão da Silveira:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 85, de 1966, que isenta de
tributos
alfandegários
material
hospitalar destinado ao Hospital
Miguel Couto, e da taxa de despacho
aduaneiro, materiais para obras de
interêsse público.
A Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer.
Pelo Senador José Ermirio:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 62, de 1966, que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia e dá outras
providências.
O parecer é aprovado pela
Comissão.
Pelo Senador Bezerra Neto:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmera nº 31, de 1966, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas – Comissão de Marinha
Mercante – do crédito especial de Cr$
1.955.066, para pagamento de diferença
salarial a marítimos e dá outras
providências.
A Comissão aprova o parecer por
unanimidade.
Pelo Senador José Leite:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 75, de 1966, que concede
isenção de tributos à Mitra da
Arquidiocese de Pôrto Alegre, do Estado
da Rio Grande do Sul;
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 35, de 1966, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado o terreno que menciona, sito
no Município de Boa Vista, Território de
Roraima;
Favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 34, de 1966, que isenta de
tributos e emolumentos consulares bens
destinados ao Mosteiro de São Bento,
situado na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.
Sem restrições são os pareceres
aprovados pela Comissão.
Nada mais havendo a tratar encerrase a reunião, lavrando eu, Hugo
Rodrigues Figueiredo, Secretário da
Comissão, a presente ata que, uma vez
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
Comissão Mista, incumbida do
estudo o parecer sôbre o Projeto de
Lei nº 4, de 1966 (CN), que "Dispõe
sôbre a concessão do aval do
Tesouro Nacional em operação de
crédito no exterior"
ATA DA 2ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 10 DE MAIO DE 1966
Aos dez dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e
seis, às dez horas e trinta minutos,
sob a presidência do Senhor Senador
Vivaldo Lima, Presidente, presentes
os Senhores Senadores Domício
Gondim, José Feliciano, Eugênio
Barros Gay da Fonseca, Bernardo
Neto, Wilson Gonçalves, Josaphat
Marinho, Pedro Ludovico, Edmundo
Levi, e, os Senhores Deputados,
Heitor Dias (substituindo o Sr. José
Humberto), Clodomir Millet, Pedro
Zimmermann, Luna Freire, Elias
Carmo (substituindo o Sr. Carvalho
Sobrinho),
Raimundo
Andrade
(substituindo o Senhor Herbert Levy),
Cesar Prieto, Mario Covas, Getúlio
Moura, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de
exame e parecer sôbre o Projeto de
Lei número de ilegível 1966 (CN),
para a sessão de apreciação do
Senhor Relator.

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Deixam de comparecer, por motivo
justificado, o Senhor Senador José
Guiomard e os Senhores Deputados
Furtado Leite e Fernando Gama.
Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente comunica a Comissão haver
recebido comunicação da mesa do
Congresso Nacional sôbre a substituição
dos Senhores Deputados José Humberto,
Carvalho Sobrinho e Herbert Levy pelos
Senhores Deputados Heitor Dias, Elias
Carmo
e
Raimundo
Andrade,
respectivamente, na composição da
Comissão.
Em prosseguimento, o Senhor
Presidente concede a palavra ao
Senhor Deputado Getúlio Moura que
passa a proferir parecer sôbre a
Mensagem do Executivo, submetida à
apreciação do Congresso na forma
do art. 5º § 3º, do Ato Institucional nº
2.
Ao concluir, o Senhor Relator
oferece parecer favorável as emendas
de números 4, 5, 6 e 9, e, contrário,
as de ns. 1, 2, 3, 7 e 10, sendo
favorável, parcialmente ao projeto com
a incorporação das emendas que
obtiveram
parecer
favorável,
resultando, esta forma, a apresentação
de um substitutivo ao Projeto de Lei nº
4, de 1966 (CN).
Colocado em votação, é parecer do
Senhor Relator aprovado, ressalvados os
destaques.
Encerrado o prazo previsto no art.
10, das Normas, para apresentação de
destaques, o Senhor Presidente passa a
discussão e votação dos mesmos.
Destaque nº 1
Ao art. 3º, do Substitutivo do Senhor
Relator, no caput, onde se lê, em
qualquer hipótese, leia-se nos têrmos
desta lei.
Em discussão e posterior votação
com parecer favorável do Senhor Relator,
é a parte destacada aprovada.
Destaque nº 2
Pela rejeição da emenda de nº 4 ao
art. 3º do Projeto, do Sr. Senador José
Ermírio.
Inicialmente, na discussão usa da
palavra o Sr. Deputado Clodomir Millet,
autor do destaque, manifestando-se
contrariamente as expressões que o Sr.
Senador
José
Ermírio
mandava
acrescentar na parte final daquele artigo.
Usando, a seguir, da palavra outros
Senhores Congressistas é colocado em
votação o destaque.
Em rotação, é o destaque aprovado
Destaque nº 3
Pela aprovação da subemenda do
Sr. Senador Wilson Gonçalves à emenda
de nº 1.
É a seguinte a subemenda do Sr.
Senador Wilson Gonçalves:
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º,
constante da emenda nº 1, a seguinte
redação:
Parágrafo único. Os empréstimos
obtidos no exterior pelos Estados e
Municípios, ou por suas autarquias,
poderão ser garantidos pelo Tesouro
Nacional ou por instituição financeira
oficial, após aprovação do Presidente da
República, e mediante assentimento do
Senado Federal, que se pronunciará no
prazo improrrogável de vinte dias.
O Senhor Relator usa da palavra e
manifesta-se
contràriamente
a
subemenda.
A seguir, os autores do destaque e
da
subemenda,
respectivamente,
Senadores Gay da Fonseca e Wilson
Gonçalves, solicitam sua retirada.
Destaque nº 4
Do Sr. Senador Bezerra Neto pela
rejeição da emenda de nº 5.

Iniciada a discussão, o Senhor
Senador Bezerra Neto, solicita a retirada
do pedido de destaque.
Destaque nº 5
Do Sr. Deputado Clodomir Millet,
pela rejeição da emenda de nº 6.
Encerrada a discussão e colocado
em votação, é o destaque aprovado.
Destaque nº 6
Do Sr. Senador Bezerra Neto, para
aprovação da subemenda de sua autoria
ao art. 4º, caput, do projeto.
É a seguinte a subemenda:
Salvo aos casos dos órgãos do
govêrno federal ou de sociedades de
economia mista de que a União ou seus
agentes financeiros sejam maiores
acionistas, o aval do Tesouro Nacional
sòmente será outorgados nos casos
previstas nesta lei quando o mutuário
oferecer garantias julgadas suficientes
para
o
pagamento
de
qualquer
desembôlso que o tesouro passe a vir a
pagar, caso seja chamado a hornar o
aval.
Em discussão, usam da palavra,
além do autor do destaque, o Senhor
Relator e outros Senhores membros da
Comissão.
Em votação, é a subemenda
aprovada cabendo ao Senhor Relator, na
redação final do aprovado na Comissão,
harmonizá-la ao texto da proposição.
Destaque nº 7
Do Sr. Deputado Clodomir Millet,
para a subemenda de sua autoria ao art.
8º do projeto.
O Senhor Presidente, antes de
colocar
em
discussão
lê
para
conhecimento da Comissão a subemenda
do Sr. Deputado Clodomir Millet e a do Sr.
Senador Gay da Fonseca, também sôbre
o mesmo assunto.
São as seguintes as subemendas
apresentadas:
a) Do Sr. Senador Gay da Fonseca:
Ao art. 8º do projeto dê-se a seguinte
relação:
Art. 8º No prazo improrrogável de 15
(quinze) dias de sua remessa findos os
quais, não havendo decisão serão tidos
como registrados automaticamente.
b) Do Sr. Deputado Clodomir Millet:
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
Art. 8º Os acôrdos, convênios e
operações realizadas com base na
presente lei, serão controlados pelo
Banco Central da República do Brasil e
apreciadas pelo Tribunal de Contas da
União, no prazo improrrogável de 15
(quinze) das de sua remessa findos os
quais serão tidos como automàticamente
registrados.
Encerrada a discussão, após
falarem os autores das subemendas e
o Senhor Relator, é a subemenda do
Senhor Deputado Clodomir Millet
aprovada, com redação a ser dada
pelo Sr. Relator, ficando prejudicada a
de autoria do Sr. Senador Gay da
Fonseca.
Destaque nº 8
Do Sr. Deputado Clodomir Millet pela
aprovação da subemenda de sua autoria
à emenda de nº 10.
É a seguinte a subemenda à emenda
de nº 10:
–
Suprima-se
as
expressões
"industriais" e "federais e estaduais"
– Acrescente-se ao final, da emenda
nº 10 – "observadas as prescrições desta
lei."
Em discussão, após usarem da
palavra os Srs. Clodomir Miliet, Mário
Covas e o Senhor Relator, é aprovado o
destaque.
Ultimada a votação o Senhor Relator
lê o texto final do Substitutivo, ao qual
foram incorporadas as modificações
oriundas dos destaques aprovados.
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Em votação é o substitutivo lido,
aprovado e será encaminhado à
consideração do Congresso Nacional.
Em prosseguimento, o Senhor
Senador Josaphat Marinho pede a
palavra e diz das razões porque votou
contràriamente ao projeto afirmando,
dentre outras coisas, que o govêrno vem,
através da proposição de tirar os podêres
do Tribunal de Contas.
Concluindo, o Senhor Senador
Josaphat Marinho ao assinar o parecer da
Comissão entrega o seu voto em
separado, no qual fundamenta as suas
razões que o levaram a se pronunciar
contràriamente a matéria.
A seguir, o Senhor Presidente
agradece aos Senhores Congressistas
pelo comparecimento e comunica que, a
partir daquele momento, os trabalhos da
Comissão estão suspensos até que, a
respeito do Projeto, delibere o Plenário do
Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, às quatorze horas e
trinta minutos, encerra, a presente
reunião, e, para constar, eu, J. Ney
Passos Dantas, Auxiliar Legislativo do
Quadro da Secretaria do Senado Federal,
Secretário da Comissão lavrei a presente
ata que, uma vez lida, aprovada e
assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Publique-se.
Em 12 de maio de 1966. – Senador
Vivaldo Lima, Presidente.
ATA DA 3ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 12 DE MAIO DE 1966
Aos doze dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis,
às dezesseis horas e cinco minutos, na
Sala de Reuniões da Comissão de
Relações Exteriores do Senado Federal,
sob a Presidência do Senhor Senador
Vivaldo Lima, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Domício Gondim,
Eugênio Barros, Gay da Fonseca, Wilson
Gonçalves,
Bezerra
Neto,
Pedro
Ludovico, Edmundo Levi, José Guiomard
e os Senhores Deputados Clodomir Millet,
Pedro Zimmernann, Elias Carmo, Heitor
Dias, Mário Covas, reúne-se a Comissão
Mista da Congresso Nacional, incumbida
de estudo e parecer sôbre o Projeto de
Lei nº 4, de 1966.
Ausentes, com motivo justificado, os
Senhores Senadores José Feliciano e
Josaphat Marinho, e, os Senhores
Deputados, Furtado Leite, Luna Freire,
Raimundo
Andrade,
Cesar
Prieto,
Fernando Gama e Getúlio Moura.
É lida e aprovada a Ata da reunião
anterior que, assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Iniciando os trabalhos da Comissão
o Senhor Presidente comunica que a
presente reunião se destina a leitura da
Redação Final, conforme preceitos o art.
8º, letra "k", da Resolução número 1, de
1964 (CN), e o artigo 14, das Normas
Disciplinares ao Projeto de Lei nº 4, de
1966 (CN), que "dispõe sôbre a
concessão do aval do Tesouro Nacional
em operação de Crédito no Exterior."
Prosseguindo, o Senhor Presidente
comunica à Comissão a designação do
Senhor Deputado Mário Covas, para
funcionar como Relator, ad hoc, a quem
caberá a elaboração da Redação Final na
ausência do Senhor Deputado Getúlio
Moura, Relator.
Com a palavra, o Senhor Deputado
Mário Covas faz a leitura da Redação
Final, aceita pela Comissão, com base no
aprovado pelo Plenário do Congresso
Nacional.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente declara findos os
trabalhos da Comissão, e, para constar
eu, J. Ney Passos Dantas, Secretário da
Comissão, lavrei a presente Ata que é
lida, aprovada e assinada pelo Senhor
Presidente e vai à publicação.
Publique-se.
Em 12 de maio de 1966. – Senador
Vivaldo Lima, Presidente.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º secretario – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio de Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolfo Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Atílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quarta-feira às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras, às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Marta Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4as-feiras, às 16 horas.

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

MDB
Antônio Balbino
Arthur Vírgino
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: SIlvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTE

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pesava de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

MDB
Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiros

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL- ilegível
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiros

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, às dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio S. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

ARENA
TITULARES

José Feliciano
Filinto Muller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhauser
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Rui Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente Domício Gonaim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

Secretário:Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTE

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Enrico Resende
José Guiomard

(7 MEMBROS)

TITULARES

SUPLENTE

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(4 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhauser
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarâo Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTE

Argemiro de Figueiredo
João Abrahâo
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Branco.
Reuniões Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Mato

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTE

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
MDB

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

Oscar Passos
Silvestre Péricles

José Leite
Arnon de Mato
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTE

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Ruit Rosado
Adolpho Franco
Enrico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretaria: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos
Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.

Adalberto Sena
Arthur Virgílio
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PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 62

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS À APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA

EM 25 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar melhor
ORDEM DO DIA
distribuição às materias das sessões conjuntas destinadas à
apreciação de vetos presidenciais, resolve:
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na
a) convocar sessão conjunta para o dia 7 de junho do ano em
Câmara dos Deputados e nº 257-65 no Senado, que dispõe sôbre o
curso, às 21 horas e 30 minutos;
Estatuto do Magistério Superior.
b) estabelecer para as sessões de 24, 25, 26 de maio, 7 e 8 de
junho a pauta constante da relação anexa.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Dia 24 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº 2.56165 na Câmara, que reduz o prazo para aquisição da nacionalidade
brasileira ao natural de país fronteiriço e dá outras providências;
Dias 25 e 26 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-A-65 na Câmara e
número 257-65 do Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério
Superior.

Cédula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 6º.
§ 1º do art. 8º.
Art. 18 e seus parágrafos.
Parágrafo único do art. 21.
§ 1º do art. 35.
§ 2º do art. 35.
SESSÃO CONJUNTA

EM 26 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
Dias 7 e 8 de junho:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre
ORDEM DO DIA
a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e
sua aplicação e da outras providências.
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na Câmara e nº 257-65 no Senado, que
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.
duas Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇAO
realizar-se no dia 7 de junho do ano em curso, às 21 horas e 30
minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados conhecerem dos
Cédula Matéria a que se refere
seguintes vetos presidenciais:
1
§ 5º do art. 41.
– Veto (total) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a redação
2
Art. 44.
do art. 3º e seu parágrafo único, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
3
§ 4º do art. 53.
1965 (Código Eleitoral).
4
§ 5º do art. 57.
5
Art. 59.
Senado Federal, em 16 de maio de 1966
6
Art. 68.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
SESSÃO CONJUNTA
EM 24 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º
Ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº 2.564-A-65 na
Câmara dos Deputados, que reduz o prazo para aquisição
da nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e
dá outras providências (veto total);
2º
Ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.), que altera a redação do
art. 8º e seu parágrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Veto
1º
2º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto
Art. 28, 40 e 41.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art.
77, § 1º, da Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama,
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência,
promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 13, de 1966
Mantém a decisão do Tribunal de Contas denegatória de registro a
escrituras públicas de vendas efetuadas em áreas da Southern Brazil
Lumber and Colonization Company, emprêsa incorporada ao
Patrimônio Nacional.
Art. 1º É mantida a decisão do Tribunal de Contas, de 29 de
dezembro de 1951, proferida nos Processos ns. 40.790-50 e 13.88051, denegatória de registro a escrituras públicas de vendas efetuadas
em áreas da Southern Brazil Lumber and Colonization Company,
emprêsa incorporada ao Patrimônio Nacional.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 17 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:

Maio de 1966
EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 14, DE 1966
Determina o registro, pelo Tribunal de Contas, do têrmo, de 5 de agôsto de 1957,
de contrato celebrado entre a Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de São
Paulo e Mikhail Naim Sayeg.
Art. 1º O Tribunal de Contas registrará o têrmo, de 5 de agosto de 1957, de
contrato celebrado entre a Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de São Paulo
e Mikhail Naim Sayeg, para locação de armazéns nas Ruas Gomes Cardim, nº 182, e
Paulo Afonso, nº 203, na Capital do Estado de São Paulo.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 17 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1966
Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatorio de registro ao contrato-escritura
de compra e venda, de 30 de novembro, de 1949, celebrado entre a Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional e Pinho e Terras Ltda.
Art. 1º É mantido o ato do Tribunal de Contas, de 5 de outubro de 1951,
denegatório de registro ao contrato-escritura de compra e venda, de 30 de novembro
de 1949, celebrado entre a Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, como outorgante vendedora, e Pinho e Terras Ltda., como
outorgada compradora, relativamente a terras situadas na propriedade de PeperiChapecó, no Município de Chapecó Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 17 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º, da
Constituição Federal, e eu Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercicio da Presidência, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 1965
Mantem ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a Têrmo, de 10 de
novembro de 1955, aditivo ao de ajuste de locação de serviço, de 18 de janeiro de
1954, celebrado entre o Estado-Maior do Exército e Nelson Pimenta.
Art. 1º É mantido o ato do Tribunal de Contas, de 30 de dezembro de 1955,
denegatório de registro ao têrmo, de 10 de novembro de 1955, aditivo ao de ajuste de
locação de serviço, de 18 de janeiro de 1954, celebrado entre o Estado-Maior do
Exército e Nelson Pimenta, para o desempenho da função de cartógrafo.
Art. 2º Êste decreto legislativo entrará em vigor da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 17 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
SENADO FEDERAL

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

Capital e Interior

Semestre............................. Cr$
Ano...................................... Cr$

50,00 Semestre................................. Cr$
96,00 Ano.......................................... Cr$

Exterior

Ano...................................... Cr$ 136,00 Ano.......................................... Cr$ 108,00
– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor de Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do art. 64 da Constituição
Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO
Nº 24, DE 1966
Suspende a execução dos artigos 158 e 159 do Decreto-lei número 311, de 31 de
dezembro de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 1º É suspensa, por inconstitucionalidade, nos têrmos da decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 25 de junho de 1954, no Recurso
Extraordinário nº 19.466, a execução dos artigos 188 e 189 de Decreto-lei nº 311, de
31 de dezembro de 1942, do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Senado Federal, em 16 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
ATA DA 56ª SESSÃO,

Sebastião Archer

EM 17 DE MAIO DE 1966

Joaquim Parente.

4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 5ª LEGISLATURA
(Extraordinária)

RESOLUÇÃO
Nº 28, DE 1966

PRESlDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA

Art. 1º É suspensa, nos têrmos da decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em 22 de setembro de 1965, na Representação nº 650, a execução
do art. 3º da Lei Constitucional nº 13, de 23 de março de 1965, do Estado de Minas
Gerais, na parte não revogada pela Emenda Constitucional nº 13, de 8 de abril de
1965, e referente à prorrogação dos mandatos de Juízes de Paz e Suplentes.
Art. 2º Esta resolucão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Senado Federal, em 16 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da presidência

39,00
76,00

Exterior

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do art. 64 da Constituição
Federal, e eu, Camillo Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, promulgo a seguinte:

Suspende a execução do artigo 3º da Lei Constitucional nº 13, de 23 de março de
1965, do Estado de Minas Gerais.

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

Menezes Pimentel.
Wilson Gonçalves.
Dinarte Mariz.
Manoel Vilaça.
Ruy Carneiro.

DA GAMA
Às 16 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:

Ermírio de Moraes.
Silvestre Péricles
Rui Palmeira.
Dylton Costa.

Oscar Passos.

José Leite.

Edmundo Levi.

Josaphat Marinho.

Arthur Virgílio
Zacharias de Assumpção.
Cattete Pinheiro.

Eurico Rezende.
Raul Giuberti.

Lobão da Silveira.

Aarão Steinbruch

Eugênio Barros.

Aurélio Vianna.
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Milton Campos.
Nogueira da Gama.
João Abrahão.
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Nelson Maculan.
Adolpho Franco.
Mello Braga.
Antônio Carlos.
Attílio Fontana.
Guido Mondin.
Daniel Krieger.
Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A lista de presença acusa
o comparecimento de 37 Srs.
Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a Sessão.
Vai ser lida a Ata.
O Sr. 2º Secretário procede à
leitura da Ata da Sessão anterior, que
é aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
RESPOSTAS A PEDIDOS
DE INFORMAÇÕES
1 – Do Ministro da Agricultura
(Avisos de 16 do mês em curso):
Nº AP/Br. 46, com referência ao
Requerimento nº 46-66, do Sr.
Senador Vasconcellos Torres;
Nº AP/Br. 76, com referência ao
Requerimento nº 76-66, do Sr.
Senador Adalberto Sena;
Nº 79-66, com referência ao
Requerimento nº 43-66, do Sr.
Senador Vasconcellos Torres;
Nº AP/Br. 82-66, com referência
ao Requerimento nº 75-66, do Sr.
Senador Vasconcellos Torres.
II – Do Ministro da Saúde:
Aviso BR. nº 23, de 13 do mês em
curso,
com
referência
ao
Requerimento nº 73-66, do Senhor
Senador Vasconcellos Torres.
III – Do Ministro do Trabalho e
Previdência Social (Avisos de 13 do
mês em curso):
Nº GM/BR-591, com referência
ao, Requerimento nº 726-65, do
Senhor Senador Vasconcellos Torres;
Nº GM/BR-592, com referência ao
Requerimento nº 70-66, do Senhor
Senador Bezerra Neto;
Nº GM/BR-594, com referência ao
Requerimento nº 99-66, do Sr.
Senador Bezerra Neto.
IV – Do Ministro da Viação e
Obras Públicas:
Aviso nº B-156, de 15 do mês em
curso,
com
referência
ao
Requerimento nº 81-66, do Senhor
Senador Vasconcellos Torres.
PARECERES
PARECER
Nº 482, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 62, de 1966 (números
3.504-B-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da
Repúbica.
Relator: Sr. Edmundo Levi.
A Comissão apresenta a redação
final, do projeto de Lei da Câmara
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aos seus associados? Em caso
positivo,
quais
as
providências
adotadas ou em vias de adoção para
execução do projeto?
Sala das Sessões, em 17 de
maio de 1966. – Senador Aarão
Steinbruch.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O Requerimento lido será
publicado e, em seguida, despachado
pela Presidência. (Pausa).
ANEXO AO PARECER Nº 482,
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
DE 1966
da
Gama):
–
Vai
ser
lido
Redação final do Projeto de Lei da Requerimento de prorrogação de
Câmara nº 62, de 1966 (número 3.504- licença, de autoria do Sr. Senador
B-66, na Casa de origem), de iniciativa Argemiro de Figueiredo.
do Sr. Presidente da República, que
E’ lido e aprovado o seguinte:
cria, na Universidade Federal de Minas
Gerais, a Escola de Biblioteconomia, e
REQUERIMENTO
dá outras providências.
Nº 193, DE 1966
nº 62, de 1966 (nº 3.504-B-66, na
Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que
cria, na Universidade Federal de Minas
Gerais, a Escola de Biblioteconomia, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, em 17 de maio
de 1966. – Bezerra Neto, Presidente –
Edmundo Levi, Relator – Menezes
Pimentel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada, na Universidade
Federal de Minas Gerais, a Escola de
Biblioteconomia.
Art. 2º São ratificados os atos
praticados
no
Curso
de
Biblioteconomia criado, em 1950, por
iniciativa do Instituto Nacional do Livro
e
atualmente
mantido
pela
Universidade Federal de Minas Gerais.
Art. 3º O acervo do Curso de
Biblioteconomia passa a integrar o
patrimônio
da
Escola
de
Biblioteconomia
da
Universidade
Federal de Minas Gerais, devendo o
Instituto Nacional do Livro promover a
respectiva transferência.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O Expediente lido vai à
publicação.
Sôbre a Mesa, requerimento de
informações que vai ser lido pelo
Senhor 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 192, DE 1966
Sr. Presidente:
Requeiro, regimentalmente, se
oficie ao Senhor Ministro do Trabalho e
Previdência Social, para que informe o
seguinte:
a) A quanto atinge a divida atual,
incluindo-se o exercício de 1965, da
União
com
as
entidades
da
Previdência Social?
b) A quanto atinge a dívida atual,
incluindo-se o exercício de 1965, das
emprêsas privadas com as entidades
da Previdência Social?
c) A quanto montaram, em cada
ano, no quinquênio 1961-1965, os
investimentos realizados visando à
manutenção e expansão dos serviços
prestados pelos órgãos da Previdência
Social?
d) A quanto alcançaram, em cada
ano, no quinquênio 1961-1965, as
disponibilidades líquidas dos órgãos da
Previdência Social vinculados ao
Ministério do Trabalho?
e) Existe, presentemente, algum
plano do Ministério do Trabalho e
Previdência Social objetivando a
cobrança das dívidas das entidades
oficiais e das emprêsas privadas com
os órgãos da Previdência Social? Em
caso afirmativo, quais as medidas
contempladas, com os respectivos
prazos de execução previstos?
f) Existe, presentemente, algum
projeto do Ministério do Trabalho e
Previdência Social com vista à ampliação
dos serviços prestados pelo sistema de
órgãos
de
Previdência
Social

Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal:
Nos têrmos do Regimento e para
completo restabelecimento de minha
saúde, requeiro, a conselho médico, a
prorrogação da licença anteriormente
concedida, por mais quarenta e cinco
dias, a contar do dia 18 do mês
corrente.
Campina Grande, 4 de maio da
1966. – Argemiro de Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Em consequência, é
concedida a prorrogação, por 45 dias,
da licença deferida ao nobre Senador
Argemiro de Figueiredo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Sôbre a mesa, outro
Requerimento de licença, que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E’ lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 194, DE 1966
Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal.
Nos têrmos do artigo 42, do
Regimento
Interno,
o
Senador
Sigefredo Pacheco, abaixo assinado,
requer a V. Exa. que se digne de
conceder-lhe quarenta e cinco (45)
dias de licença para tratamento de
saúde.
Junta, para os devidos fins
atestado médico, consoante exigência
regimental, e
Pede deferimento.
Brasília, 12 de maio de 1966. –
Sigefredo Pacheco.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Concedida, em
consequência, a licença requerida pelo
nobre Senador Sigefredo Pacheco, por
45 dias.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Sôbre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1º Secretário.
E’ lido e aprovado o seguinte:
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nômica e outras que deram lugar ao
movimento separatista irrompido no
Municípios de Feijó, Tarauacá e
Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre,
para conclusão de seu trabalho.
Sala das Sessões, em 12 de maio
de 1966. – Edmundo Levi, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Em consequência, é
concedida a prorrogação solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Não há oradores
inscritos. (Pausa).
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama)
Item 1:
Votação, em turno suplementar,
ao substitutivo ao Projeto de Lei da
Câmara número 238, de 1965 (número
2.259-C de 1960 na Casa de origem),
que institui o novo Código Nacional do
Trânsito (em regime de urgência, nos
têrmos do artigo 326, número 5-B, do
Regimento Interno), tendo Parecer sob
número 439, de 1966, da Comissão de
Redação, com a redação do vencido e
dependendo de pronunciamento das
Comissões de Constituição e Justiça,
de
Transportes,
de
Relações
Exteriores e de Finanças, sôbre as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Antes de solicitar o
Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça, sôbre a Emenda, o Senhor
1º Secretário, vai ler Requerimento
sôbre a matéria que se encontra sôbre
a mesa.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 196, DE 1966

A Mesa do Senado Federal
Requeiro desistência da emenda
ao artigo 26 do P.L. número 238-65
(número 2.259-B-60 na Casa de
origem).
Sala das Sessões, em 17 de maio
de 1966. – José Guiomard.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A Emenda é, assim
excluída dentre as que vão ser
submetidas
à
consideração
do
PIenário.
Solicito o Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, na palavra do
seu relator, o nobre Senador Bezerra
Neto.
O SR. BEZERRA NETO (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, foram
apresentadas, no plenário, sete
emendas ao Substitutivo do Código
Nacional de Trânsito, sendo que a
Emenda número 1, do Senador José
REQUERIMENTO
Guiomard,
de
acôrdo
com
o
Nº 195, DE 1966
Requerimento lido e aprovado, foi
retirada pelo autor.
Senhor Presidente:
Devo esclarecer à Casa que, no
Nos têrmos do parágrafo único ao meu entender, não devia a Emenda
artigo 155, alínea “a” do Regimento número 1 ser retirada, porquanto ela
Interno, requeiro a prorrogação por não era mais do que uma emenda por
mais 90 (noventa) dias do prazo fixado nós formulada na Comissão de
para a Comissão Parlamentar de Constituição e Justiça, e que não fôra
Inquérito, para estudar as causas de aceita na Comissão de Finanças por
ordem geográfica, social, política, eco- ser Emenda de Plenário.
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O Senador José Guiomard, autor da
Emenda número 1, alegou que combinara
com o Senador Aurélio Viana uma
fórmula que atenderia aos objetivos,
fórmula essa constante do destaque já
encaminhado à Mesa.
Vou dar Parecer sôbre as demais
emendas.
A Emenda número 2, de autoria do
Senador Aloysio de Carvalho, altera o
Artigo 71, letra b, mandando que se o
redija do seguinte modo: “Fôlha corrida ou
atestado de bons antecedentes com firma
reconhecida”. O projeto diz: “Fôlha-corrida
e atestado de bons antecedentes”.
Entenda o autor da emenda que não
há necessidade dos dois documentos;
que a presença de um dispensa a
presença do outro. E então êle apresenta
a conjunção “ou”.
Mas, do debate sôbre a emenda, que
foi justificada em plenário, observou-se
que, em muitos Estados, a autoridade que
expede a “fôlha-corrida” não é a mesma
que expede o “atestado de bons
antecedentes”. Em Mato Grosso, por
exemplo, no impresso da “fôlha-corrida”
consta entre parêntese a expressão: “Não
vale
como
atestado
de
bons
antecedentes”.
De modo que o parecer é contrário à
Emenda número 2, restabelecendo o que
está no projeto.
A Emenda número 3 altera a
redação do Artigo 71, § 3º:
“Redija-se assim:
§ 3º Será facultada a habilitação
como condutor de veículo ao liberado
condicional, ouvido sempre o Conselho
Penitenciário do Distrito Federal ou dos
Estados e Territórios”.
O seu autor justificou, no plenário, a
emenda, e suas explorações foram
abonadas pelo acôrdo das intervenções
que então se ouviram. O Parecer é
favorável.
A Emenda número 4, ao Artigo 73,
diz o seguinte:
Inclua-se, in fine do artigo, caput:
“com a presença do médico do
I.A.P.E.T.C.”
O parecer é favorável porque, na
explanação oral do autor, em plenário,
ficou aceita a fórmula de que na mesma
emenda e no mesmo artigo, ao parágrafo
1º, haveria que substituir a expressão
“poderão ser estendidos”, por “serão
estendidos”. O parecer é favorável.
Emenda número 5, é, sôbre o Artigo
80, e a Emenda número 6 é sôbre o
Artigo 81. Estão na mesma linha. Devo
lembrar
que,
na
Comissão
de
Constituição e Justiça, como Relator da
matéria, havia aceito essas emendas
como agora as propõe o Senador Aloysio
de Carvalho, e que eram de autoria do
Senador Jefferson de Aguiar.
Dizia o Artigo 80, na redação do
Senador Jefferson de Aguiar: “autorização
do pai ou responsável, e, na sua falta, do
Juiz de Menores da jurisdição onde
residir”.
O substitutivo diz: “Os menores de
18 anos, entre 16 e 21 anos, para
guiarem
motocicletas,
carros
e
determinados veículos, necessitam da
autorização do pai e da autorização do
juiz de menores”. Ora, a existência do pai
ou responsável exclui, no caso, a
autorização do juiz de menores,
ainda mais porque a emenda exigia o
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atestado de saúde, que é elemento
essencial.
De modo que o parecer é favorável
às Emendas números 5 e 6, que
restabelecem as redações dos Artigos 80
e 81, na forma anteriormente proposta em
emenda do Senador Jefferson de Aguiar.
O ponto principal do projeto – e
quero, aqui, chamar a atenção do
Plenário é a Emenda número 7, que
manda suprimir, pura e simplesmente, o
Artigo 132 e seus parágrafos.
O Artigo 132 e seus parágrafos, que
lerei para o Plenário, constituem
verdadeira revolução no setor repressivo
e preventivo, no que toca ao Código de
Trânsito, e, são ainda uma incursão em
matéria de Direito, tanto Processual
quanto Penal.
Diz o Artigo 132 do substitutivo que
estamos discutindo:
“Ao condutor de veículo, nos casos
de acidentes de trânsito de que resulte
vítima, não se imporá a prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança, se
prestar socorro pronto e integral àquela.
§ 1º A autoridade policial que, na via
pública ou estabelecimento hospitalar,
primeiro tiver ciência do acidente, no caso
dêste artigo, anotará a identidade do
condutor e o convidará a comparecer à
repartição policial competente nas vinte e
quatro
(24)
horas
imediatamente
seguintes.
O ponto principal do substitutivo é o
§ 2º que estás assim redigido:
“§ 2º Nos acidentes de que trata êste
artigo, ao condutor que não dispensar
socorro à vitima, imediato e integral, não
se admitirá a prestação de fiança”.
O que se nota aqui, Srs. Senadores,
é que êsse § 2º representa uma
transformação em regra penal. Até agora,
consoante determina o nosso Código, até
prova em contrário, substancialmente em
contrário, apurada em sumário, os delitos
de trânsito são de natureza culposa,
ditados ou por imperiosa imprudência ou
por negligência. Em tôdas essas
modalidades de evento, o Instituto da
Fiança se impõe.
Eu proporia, na condição de relator,
uma subemenda que concilia, até o
advento do anunciado nôvo Código
Penal, os objetivos do projeto com as
nossas normas penais vigentes.
O parecer do relator não é da
supressão de todo o artigo 132 e seus
parágrafos, como quer a Emenda número
7, mas apenas do seu § 2º. E a justifico
do seguinte modo:
Diz o caput do artigo 132:
“Ao condutor de veículo, nos casos
de acidente de trânsito de que resulte
vítima, não se imporá a prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança, se
prestar socorro pronto e integral àquela”.
No caso de prestar socorro há uma
compensação, a dispensa da lavratura do
flagrante – embora haja o flagrante de
delito. É um reconhecimento. Mas
suprimir a fiança, nos casos de ausência,
é discutível. Pode haver motivos
ponderáveis pelos quais o autor de
acidente não possa permanecer no local.
Muitas vêzes nem mesmo sabe que
atropelou, outras vêzes querem agredi-lo
ou linchá-lo e, em muitos casos, sai
transtornado.
Assim, em vez do caput do artigo
132 e seus dois parágrafos, eu supri-

miria apenas o § 2º. Creio que a minha
subemenda concilia o substitutivo sem
precisarmos esperar pelo nôvo Código
Penal.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito ao nobre Senador
Bezerra Neto que se digne de enviar à
Mesa a subemenda que ofereceu à
Emenda nº 7.
Solicito o parecer da Comissão de
Transportes, Comunicação e Obras
Públicas para o que dou a palavra ao seu
Relator, Senador Eugênio Barros.
O SR. EUGÊNIO BARROS (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, o Projeto de
Lei nº 238, de 1965, refere-se ao Código
Nacional do Trânsito.
Apreciando
as
emendas
apresentadas em Plenário, somos pela
rejeição da de nº 2 e pela aprovação das
demais. Êste o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Solicito o parecer da
Comissão de Finanças e, para isso, dou a
palavra ao seu relator, Senador Bezerra
Neto.
O SR. BEZERRA NETO (para emitir
parecer – sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, a Comissão de Finanças
adota o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça. Por uma questão
de coerência – já que o relator é o mesmo
– rejeita a Emenda nº 2 e é pela
aprovação das de números 3, 4, 5 e 6,
com a Subemenda nº 7.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Solicito o parecer da Comissão
de Relações Exteriores, e, para isso dou
a palavra ao Sr. Relator, Senador Wilson
Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES (para
emitir parecer – sem revisão do
orador):
–
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores, as emendas apresentadas ao
projeto ora em discussão suplementar
não contêm, especìficamente, matéria
que se refira à competência desta
Comissão. Não obstante ser proposição
secundária, na quase totalidade da
análise não há referência a assuntos que
se relacionem diretamente com a
competência da Comissão de Relações
Exteriores.
Nesse sentido, então, nosso parecer
será perfilhando o pronunciamento dos
nobres Relatores das Comissões de
Constituição e Justiça e de Transportes,
Viação e Obras Públicas, dando parecer
favorável a tôdas às emendas, com
exclusão à de número 2.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Foram proferidos pareceres de
tôdas as Comissões, quanto às emendas
de Plenário.
A fase seguinte é a da votação.
Há,
porém,
sôbre
a
mesa
requerimento de destaque que será lido
pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 197, DE 1966
Requeiro destaque, para rejeição
das seguintes palavras do art. 26 do
Substitutivo “nos locais onde não
existirem os referidos órgãos”.
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Aurélio Viana.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o requerimento de
destaque do nobre Senador Aurélio
Viana.
Sendo aprovado o requerimento, o
dispositivo ficará assim redigido:
“Compete aos Departamentos de
Trânsito e às Circunscrições Regionais de
Trânsito a expedição da Permissão
Internacional para Conduzir. Certificado
Internacional de Circulação e Caderneta de
Passagem nas Alfândegas, sendo que
(aqui a exclusão requerida para as
expressões: “nos locais onde não existirem
os referidos órgãos”) o Conselho Nacional
de Trânsito poderá atribuir aquela
competência à Confederação Brasileira de
Automobilismo, ao Touring Club do Brasil
ou a outra entidade idônea”.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (para
encaminhar a votação – sem revisão
do orador): – Sr. Presidente, pedimos a
exclusão dessas palavras por motivos
plenamente justificados.
Ficando a expressão “nos locais
onde não existirem os referidos
órgãos”, o que vai acontecer é que
será inócua a complementação que
segue, porque, em todos os Estados,
em tôdas as regiões do País, existem
departamentos
de
trânsito
ou
circunscrições regionais de trânsito.
Conseqüentemente, seria inócua a
expressão “quando nos locais onde
não existirem os referidos órgãos, o
Conselho
Nacional
de
Trânsito
poderá atribuir aquela competência
à
Confederação
Brasileira
de
Automobilismo, ao Touring Clube ou a
outra entidade idônea”.
Então, para que o pensamento do
legislador possa ser, efetivamente, pôsto
em prática, na oportunidade, necessário
se faz a eliminação da expressão “nos
locais onde não existirem os referidos
órgãos”.
É o motivo do destaque, para
rejeição, que solicitamos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação o requerimento de
destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Assim,
ficam
expungidas
do
dispositivo as palavras “nos locais onde
não existirem os referidos órgãos”.
(Pausa.)
Passa-se à votação do substitutivo,
sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que aprovam
o Substitutivo, sem prejuízo das
emendas, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O Substitutivo foi aprovado.
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É o seguinte o Substitutivo aprovado:
ANEXO AO PARECER Nº 439-66
Redação final do vencido para turno
suplementar do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 1965
(nº 2.259-B-60, na Casa de origem.)
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Institui o Código Nacional de Trânsito
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Êste Código regerá o trânsito
de qualquer natureza nas vias terrestres.
Art. 2º A legislação estadual, em
consideração às peculiaridades locais,
poderá dotar normas complementares ou
supletivas à legislação federal.
Art. 3º Ninguém poderá transitar com
o veículo, na via terrestre, sem estar
habilitado na forma da lei.
Art. 4º São vias terrestres todos os
logradouros de domínio público abertos
ao trânsito de veículos, pedestres e
animais.
§ 1º As vias terrestres classificam-se
pelas seguintes categorias:
I
–
Via
Expressa:
aquela
caracterizada por bloqueio que permita
trânsito veloz, sem intercessões e com
acesso através de trevos ou obras
adequadas;
II – Via de Trânsito Rápido: aquela
caracterizada por semibloqueio que
permita
trânsito
veloz
e
cujas
intercessões sejam convenientemente
sinalizadas;
III – Via Preferencial: aquela que,
devidamente
sinalizada,
permita
prioridade de trânsito aos veículos que
nela transitem;
IV – Via Secundária: tôda via não
incluída nas três categorias acima.
§ 2º Para os efeitos dêste Código,
são consideradas vias terrestres as praias
abertas ao trânsito.
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO TRÂNSITO
Art. 5º Compõem a Administração do
Trânsito, como integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito:
a) o Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN),
órgão
normativo
e
coordenador;
b) os Conselho Estaduais de
Trânsito (CETRAN), órgãos normativos;
c) os Conselhos Territoriais de
Trânsito
(CONTETRAN),
órgãos
normativos;
d) os Conselhos Municipais de
Trânsito
(COMUTRAN),
órgãos
normativos;
e) os Departamentos de Trânsito e
as Circunscrições Regionais de Trânsito,
nos Estados, Territórios e Distrito Federal,
órgãos executivos;
f) os órgãos rodoviários federal,
estaduais
e
municipais,
também
executivos.
Parágrafo único. Os Conselhos de
que tratam as alíneas c e d dêste artigo
são de criação facultativa.
Art. 6º O Conselho Nacional de
Trânsito, com sede no Distrito Federal,
subordinado diretamente ao Ministro da
Justiça e Negócios Interiores, é o órgão
normativo superior, coordenador da política e
do Sistema Nacional de Trânsito, e compõese dos seguintes membros:
a) um Presidente, de livre escolha do
Presidente da República;
b) um representante do Ministério
das Relações Exteriores;
c) um representante do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem;
d) um representante do Estado-Maior
do Exército;
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e)
um
representante
do
Departamento Federal de Segurança
Pública, com experiência em assuntos de
trânsito;
f) um representante da Prefeitura do
Distrito Federal com experiência em
assuntos de trânsito;
g)
um
representante
da
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres
(categoria
dos
trabalhadores
em
Transportes Rodoviários);
h) um representante do Touring Club
do Brasil;
i) um representante do Automóvel
Club do Brasil;
j) um representante da Confederação
Brasileira de Automobilismo;
k)
um
representante
da
Confederação Nacional (categoria das
Emprêsas de Transportes Rodoviários).
§ 1º Os representantes das
entidades referidas nas alíneas g e k
dêste artigo serão escolhidos pelo
Presidente da República dentre três (3)
nomes por elas indicados.
§ 2º Sòmente poderão ser nomeadas
para o Conselho pessoas com residência
permanente no Distrito Federal.
§ 3º Será de dois (2) anos o mandato
dos membros do Conselho, permitida a
recondução.
Art. 7º Compete ao CONTRAN, além
do disposto em outros artigos dêste
Código:
I – sugerir modificações à legislação
sôbre trânsito;
II – zelar pela unidade do Sistema
Nacional de Trânsito e pela observância
da respectiva legislação;
III – resolver sôbre consultas dos
Conselhos de Trânsito dos Estados e
Territórios,
de
autoridades
e
de
particulares relativas à aplicação da
legislação de trânsito;
IV – conhecer e julgar os recursos
contra decisões dos Conselhos de
Trânsito dos Estados e Territórios;
V – elaborar normas-padrão e zelar
pela sua execução;
VI – coordenar as atividades dos
Conselhos de Trânsito dos Estados e
Territórios;
VII – organizar a estatística geral do
trânsito, especialmente dos acidentes e
infrações, remetendo-a, anualmente, ao
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;
VIII – colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsas de serviços públicos e
particulares em benefício da regularidade
do trânsito;
IX – estudar e propor medidas
legislativas, administrativas e técnicas
que se relacionem com a exploração dos
serviços de transporte terrestre, seleção
de condutores de veículos e segurança
do trânsito em geral;
X – resolver ou opinar sôbre
assuntos
pertinentes
ao
trânsito
interestadual e internacional;
XI – promover e cordenadar
campanhas educativas de trânsito;
XII – promover a realização periódica
de reuniões e congressos nacionais de
trânsito, bem como propor ao Govêrno a
constituição de delegações oficiais, que
devam
participar
de
reuniões
internacionais;
XIII – fixar os volumes e freqüencias
máximas de sons ou ruídos admitidos
para buzinas, aparelhos de alarma e
motores de veículos;
XIV – disciplinar o processo de
arrecadação de multas nos casos do art.
103, § 3º;
XV – fixar os valôres das multas
previstas neste Código;
XVI – estabelecer multas para
pedestres e veículos de propulsão humana
ou tração animal (art. 105 e parágrafos);
XVII – editar normas para a
instalação e funcionamento das Escolas
de Aprendizagem;
XVIII – fixar normas para a
realização de provas de automobilismo;

XIX – determinar o uso de aparelhos
que diminuam ou impeçam a poluição do
ar;
XX – resolver sôbre os casos
omissos da legislação de trânsito.
Art. 8º Das decisões do Conselho
Nacional de Trânsito, caberá recurso para
o Ministro da Justiça e Negócios
Interiores.
Parágrafo único. O recurso será
interposto perante o CONTRAN, no prazo
de trinta (30) dias, contados da
publicação da decisão no órgão oficial, ou
da sua ciência pelo interessado, de
qualquer modo.
Art. 9º As decisões do Ministro da
Justiça e Negócios Interiores são
irrecorríveis.
Art. 10 Em cada Estado, haverá um
Conselho Estadual de Trânsito, compôsto
de oito membros, nomeados pelo
Governador, a saber:
a) um Presidente, de livre escolha do
Governador;
b) um representante do órgão
rodoviário estadual;
c) um representante da Prefeitura da
Capital do Estado;
d) o Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito;
e) um Oficial do Exército com curso
de Estado-Maior;
f) um representante dos motoristas
profissionais, indicado pela entidade de
classe;
g) um representante da Federação
Estadual de Automobilismo;
h)
um
representante
da
Confederação Nacional de Transportes
Terrestres (categoria das Emprêsas de
Transportes Rodoviários);
i) um representante do Touring Clube
do Brasil.
§ 1º As atribuições do Conselho
Estadual serão exercidas, no Distrito
Federal pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
§ 2º Os Territórios poderão criar os
seus Conselhos Territoriais de Trânsito
(CONTETRAN), com composição e
atribuições iguais às dos Conselhos
Estaduais,
atendidas
as
suas
peculiaridades de administração.
§ 3º Aos Municípios cuja população
fôr superior a 200.000 habitantes é
facultada a criação de um Conselho
Municipal de Trânsito (COMUTRAN),
ouvido o CONTRAN e com a seguinte
composição;
a) um Presidente, de livre escolha do
Prefeito;
b) um representante da repartição de
trânsito local;
c) um representante do órgão
rodoviário municipal;
d) um representante da entidade
máxima
de
transportes
terrestres
(patronal);
e) um representante dos motoristas
profissionais, indicado pela entidade de
classe (Sindicato);
f) um representante da entidade
máximo de automobilismo no Município;
g) um urbanista, de livre escolha do
Prefeito;
h) um representante do Touring Club
do
Brasil,
se
a
entidade
tiver
funcionamento
e
instalações
no
município.
§ 4º Os Conselhos Municipais terão,
na esfera de sua jurisdição, atribuições
iguais às dos Conselhos Estaduais de
Trânsito.
§ 5º Das resoluções dos Conselhos
Municipais de Trânsito, no prazo de 15
(quinze)
dias,
contados
do
seu
conhecimento por qualquer modo, caberá
recurso para o Conselho Estadual de
Trânsito do respectivo Estado, que lhe
poderá suspender os efeitos.
§ 6º As nomeações dos membros
dos Conselhos de Trânsito nos Estados
nos Territórios e Municípios serão feitas
pelos respectivos Chefes do Executivo,
observado, adequadamente, o disposto
nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 6º dêste
Código.
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Art. 11. Compete ao CETRAN,
especialmente:
I – zelar pelo cumprimento da
legislação de trânsito;
II – resolver ou encaminhar ao
CONTRAN consultas de autoridades e de
particulares, relativamente à aplicação da
legislação de trânsito;
III – colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsas particulares relacionadas com o
trânsito;
IV – propor medidas para o
aperfeiçoamento da legislação de trânsito;
V
–
promover
e
coordenar
campanhas educativas de trânsito;
VI – organizar a estatística geral do
trânsito especialmente dos acidentes e
infrações, nos moldes adotados pelo
CONTRAN,
ao
qual
a
remeterá
anualmente;
VII – opinar sôbre questões de
trânsito submetidas à sua apreciação.
Art. 12. Das resoluções dos
CETRAN caberá recurso, dentro do prazo
de trinta (30) dias, ao CONTRAN que lhe
poderá dar efeito suspensivo.
Art. 13. Os Departamentos de
Trânsito deverão dispor dos seguintes
serviços, dentre outros:
a) de engenharia de trânsito;
b) médico e psicotécnico;
c) de registro de veículos;
d) de habilitação de condutores;
e) de fiscalização e policiamento;
f) de segurança e prevenção de
acidentes;
g) de supervisão e contrôle de
aprendizagem para condutores;
h) de campanhas educativas de
trânsito;
i) de contrôle e análise estatística.
Art. 14. Além de outras que lhe
confira o poder competente, são
atribuições do Departamento de Trânsito,
no âmbito de sua jurisdição:
a) cumprir e fazer cumprir a
legislação de trânsito, aplicando as penas
previstas neste Código;
b) emitir Certificado de Registro de
Veículos e Carteira Nacional de
Habilitação, nos têrmos dêste Código e
de seu Regulamento;
c) expedir a Permissão Internacional
para Conduzir, o Certificado Internacional
de Circulação e a Caderneta de
Passagem nas Alfândegas – (art. 26);
d) comunicar ao Conselho Nacional
de Trânsito e aos demais Departamentos
de Trânsito a cassação de documentos
de habilitação, e prestar-lhes outros
informes capazes de impedir que os
proibidos de conduzir veículos em sua
jurisdição venham a fazê-lo em outras.
Art. 15. Os Estados, os Territórios e
o
Distrito
Federal
poderão
criar
Circunscrições Regionais de Trânsito,
com as atribuições a elas reconhecidas
por êste Código e as que lhes deferirem
os respectivos atos criadores, que
também lhes delimitarão a jurisdição.
Parágrafo único. As Circunscrições
Regionais
de
Trânsito
contarão,
obrigatòriamente, com os serviços de que
trata o art. 13, alíneas a, b, d, e, f e g.
CAPÍTULO III
DAS REGRAS GERAIS PARA A
CIRCULAÇÃO
Art. 16. O trânsito de veículos nas
vias terrestres abertas à circulação
pública obedecerá às seguintes regras
gerais:
I – A circulação far-se-á sempre pelo
lado direito da via, admitindo-se as
exceções devidamente justificadas e
sinalizadas.
II – A ultrapassagem de outro veículo
em movimento deverá fazer-se pela
esquerda, precedida de sinal, retomando
o condutor, em seguida, sua posição
correta na via, após nôvo sinal;
III – Todo veículo, para entrar
numa esquina à esquerda, terá de
atingir, primeiramente, a zona central
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do cruzamento, exceto quando ambas as
vias tiverem sentido único de trânsito.
IV – No caso de conversão à esquerda,
quando a via tiver duas mãos de direção, terá
preferência de passagem o veículo que vier
em sentido contrário, mantendo a sua mão
de direção.
V – Quando dois veículos, transitando
por vias terrestres diferentes, são sinalizadas,
se encontrarem no cruzamento delas, terá
preferência de passagem aquêle que vier da
direita do outro, exceto quando:
a) uma das vias terrestres fôr em
sensível aclive ou declive, caso em que terá
preferência de passagem o veículo que nela
transitar.
b) ambas as vias terrestres forem em
sensível aclive ou declive, caso em que terá
preferência de passagem o veículo que
transitar pelo aclive.
VI – Quando uma pista de rolamento
comportar várias faixas de trânsito com igual
mão de direção, ficarão as da esquerda
destinadas
à
ultrapassagem
e
ao
deslocamento dos veículos de maior
velocidade, devendo o veículo mais lento
ocupar, obrigatòriamente, a faixa de trânsito
do lado direito.
VII – Os veículos que transportarem
passageiros terão prioridade de trânsito
sôbre os de carga, respeitadas as demais
regras de circulação.
VIII – Os veículos precedidos de
batedores terão prioridade no trânsito,
respeitadas as demais regras de circulação.
IX – Os veículos destinados a socorros
de incêndio, as ambulâncias e os da Polícia,
além da prioridade de trânsito, gozam de
livre circulação e estacionamento, quando
devidamente identicados por dispositivos
de alarme sonoro e de luz vermelha
intermitente.
Art.
17.
De
acôrdo
com
as
conveniências locais, a autoridade de trânsito
poderá:
I – instituir sentido único de trânsito em
determinadas vias públicas ou em parte
delas;
II – proibir a circulação de veículos, bem
como a passagem ou trânsito de animais em
determinadas vias;
III – estabelecer limites de velocidade e
de pêso por eixo para cada via terrestre;
IV – proibir conversões à esquerda ou
direita, e de retôrno;
V – organizar áreas especiais de
estacionamento em logradouros públicos;
VI – determinar restrições de uso das
vias terrestres ou de parte delas, mediante
fixação de horários e períodos destinados ao
estacionamento, embarque ou desembarque
de passageiros, carga ou descarga;
VII – permitir o estacionamento e a
parada de veículos nos viadutos e outras
obras de arte, respeitadas as limitações
técnicas;
VIII
–
permitir
estacionamentos
especiais devidamente justificados.
Art. 18. Nenhum veículo poderá transitar
com carga superior à tonelagem fixada pelo
fabricante.
Parágrafo único. O Regulamento dêste
Código estabelecerá os limites de carga.
Art. 19. A regulamentação do uso de
estradas caberá à autoridade com jurisdição
sôbre essas vias, e restringir-se-á às
respectivas faixas de domínio, respeitadas as
disposições
dêste
Código
e
seu
Regulamento.
Parágrafo único. A estrada considera-se
via preferencial em relação a qualquer outra
via pública.
Art. 20. Nas vias em que o
estacionamento fôr proibido, a parada de
veículos limitar-se-á ao tempo indispensável
ao
embarque
e
desembarque
de
passageiros, devendo fazer-se sem que
interrompa ou perturbe o trânsito.
Parágrafo único. A parada para
carga ou descarga, nas vias de que
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trata êste artigo, obedecerá ao regulamento
local.
Art. 21. As provas desportivas, inclusive seus
ensaios, só poderão realizar-se em vias públicas
mediante prévia licença da autoridade de trânsito.
§ 1º A realização de provas desportivas,
de acôrdo com êste artigo, será precedida de
caução ou fiança, e contrato de seguro em
favor de terceiros, contra riscos e acidentes,
em valôres prèviamente arbitrados pela
autoridade competente.
§ 2º A realização de provas ou competições
automobilísticas e os respectivos ensaios
dependerão de autorização expressa da
Confederação Brasileira de Automobilismo ou de
entidade estadual a ela filiada.
§ 3º As despesas relativas às provas e
ensaios referidos neste artigo incumbirão às
entidades que os promoverem.
CAPÍTULO IV
DA CIRCULARÃO INTERNACIONAL DE
VEÍCULOS
Art. 22. A circulação de veículos
licenciados em outro país obedecerá às
normas estabelecidas em atos internacionais
assinados ou ratificados pelo Brasil e aos
dispositivos dêste Código de leis e
regulamentos federais.
Art. 23. O ingresso em território nacional
de veículo automotor licenciado em outro
país, de propriedade de cidadão residente no
exterior, bem como a saída para fins de
turismo e retôrno de veículo licenciado no
Brasil, far-se-á mediante a apresentação do
Certificado Internacional de Circulação,
Caderneta de Passagem nas Alfândegas e
Permissão Internacional de Conduzir.
§ 1º O veículo automotor introduzido no
território nacional por estrangeiro que nêle
não tenha permanência definitiva não poderá
executar serviço de frete, nem, a qualquer
título, ser alienado ou ter cedido o seu uso.
§ 2º Aos veículos licenciados em países
do continente americano serão concedidas
condições especiais de acesso e circulação
temporária no território nacional, na forma a
ser estabelecida pelo Conselho Nacional de
Trânsito, de acôrdo com os Ministérios da
Fazenda e Relações Exteriores.
Art. 24. Compete aos Consulados
Brasileiros no exterior examinar e visar a
documentação dos veículos automotores em
geral, expedindo aos interessados guia,
intransferível, para apresentação às autoridades
regionais do Departamento Federal de
Segurança Pública ao ingressarem, circularem
ou saírem do território nacional.
Art. 25. As Confederações Desportivas
poderão ser autorizadas a realizar entendimento
junto às autoridades alfandegárias, visando a
facilitar a entrada e a saída do material a ser
utilizado pelas delegações que participem de
competições internacionais.
Art. 26. Compete aos Departamentos de
Trânsito e às Circunscrições Regionais de
Trânsito a expedição da Permissão Internacional
para Conduzir, Certificado Internacional de
Circulação e Caderneta de Passagem nas
Alfândegas, sendo que, nos locais onde não
existirem os referidos órgãos, o Conselho
Nacional de Trânsito poderá atribuir aquela
competência à Confederação Brasileira de
Automobilismo, ao Touring Club do Brasil ou a
outra entidade idônea.
Parágrafo único. Os documentos a que se
refere êste artigo terão validade por um (1) ano, e
os emolumentos correspondentes serão fixados
por decreto do Poder Executivo, mediante
proposta do Conselho Nacional de Trânsito.
CAPÍTULO V
DOS SINAIS DE TRÂNSITO
Art. 27. Ao longo das vias terrestres,
haverá, sempre que necessário, sinais de
trânsito destinados a condutores e pedestres.

§ 1º É proibido afixar sôbre os sinais de
trânsito ou junto a êles quaisquer legendas
ou símbolos que não se relacionem com as
respectivas finalidades.
§ 2º É vedado o emprêgo, ao longo das
vias terrestres, de luzes e inscrições que
gerem confusão com os sinais de transito.
§ 3º Nas estradas, não será permitida a
utilização de qualquer forma de publicidade
que possa distrair a atenção dos condutores
de veículos ou prejudicar a segurança do
trânsito.
Art. 28. Todo sinal de trânsito deverá
colocar-se em posição que o torne
perfeitamente visível ou legível de dia e à
noite, em distâncias compatíveis com a
segurança.
Art. 29. Os pontos de travessia de vias
terrestres, destinados a pedestres, deverão
ser sinalizados por meio de faixas pintadas
ou demarcadas no leito dessas vias.
Art. 30. As portas de entrada e as de
saída de veículos em estabelecimentos
destinados a oficina, depósito ou guarda de
automóveis, deverão ser devidamente
sinalizadas.
Art. 31. Qualquer obstáculo à livre
circulação e à segurança de veículos e
pedestres, tanto no leito da via terrestre,
como nas calçadas, deve ser imediata e
devidamente sinalizado.
§ 1º É responsável pela sinalização
exigida nêste artigo a entidade que executar
a obra ou com jurisdição sôbre a via pública.
§ 2º Tôda e qualquer obra a ser
executada na via terrestre, desde que possa
perturbar ou interromper o livre trânsito ou
oferecer perigo à segurança de veículos e
pedestres, não poderá ser iniciada sem
entendimento prévio com a autoridade do
trânsito.
Art. 32. Nenhuma estrada pavimentada
poderá ser entregue ao trânsito, enquanto
não estiver devidamente sinalizada.
Art. 33. Os sinais de trânsito, luminosos
ou não, deverão ser protegidos contra
qualquer obstáculo ou luminosidade que
perturbe sua identicação ou visibilidade.
Parágrafo único. A disposição das côres
nos sinais luminosos deverá ser uniforme.
Art. 34. Fica adotada a Convenção
Relativa a um Sistema Uniforme de
Sinalização de Trânsito, segundo a Sexta
Sessão da Comissão de Transportes e
Comunicações da ONU em junho de 1952.
Parágrafo único. O Conselho Nacional
de Trânsito poderá instituir sinalização
complementar à aprovada pela Convenção
referida nêste artigo, ou que atenda a
qualquer alteração nela introduzida.
Art. 35. Os sinais de trânsito serão:
a) inscritos em placas;
b) pintados, demarcados ou apostos no
leito da via pública;
c) luminosos;
d) sonoros;
e) por gestos do agente da autoridade
ou do condutor.
Art. 36. Na falta, insuficiência ou
incorreta colocação de sinalização, não se
aplicarão sanções pela inobservância dos
deveres e proibições estipulados neste
Código
e
seu
Regulamento,
para
cuja observância seja indispensável a
sinalização.
Art. 37. Respeitadas as respectivas
jurisdições, compete aos órgãos executivos
de trânsito, a sinalização das vias terrestres.
CAPÍTULO VI
DOS VEÍCULOS
Art. 38. O Regulamento dêste Código
classificará os veículos quanto ao sistema de
tração, finalidade, categoria, dimensões,
pêso, equipamento e outras características.
Art.
39.
Só
poderá
transitar
pelas vias terrestres o veículo cujos pêso
e dimensões atenderem aos limites es-
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tabelecidos pela autoridade competente.
Art. 40. Nenhum veículo poder ser
licenciado ou registrado, nem poderá transitar
em via terrestre, sem que ofereça completa
segurança e esteja devidamente equipado,
nos têrmos dêste Código e do seu
Regulamento.
§ 1º Além da vistoria que será feita por
ocasião do licenciamento, poderão ser
exigidas outras, a critério da autoridade de
trânsito.
§ 2º São equipamentos obrigatórios dos
veículos automotores:
a) pára-choques dianteiro e traseiro;
b) protetores para as rodas traseiras
dos caminhões;
c) espelhos retrovisores;
d) limpadores de pára-brisa;
e) para interna de proteção contra o sol,
para motoristas;
f) faroletes e faróis dianteiros da luz
branca, amarela ou âmbar;
g) lanternas de luz vermelha na parte
traseira;
h) velocímetro;
i) buzina;
j) dispositivo de sinalização noturna, de
emergência, independente do circuito elétrico
do veículo;
k) extintor de incêndio;
l) silenciador dos ruídos de explosão do
motor;
m) freios de estacionamento e de pé,
com comandos independentes;
n) luz para o sinal de pare, inclusive
para reboques, carretas e similares;
p) indicadores luminosos de mudança
de direção, à frente e atrás, inclusive para
reboques, carretas e similares;
q) cintos de segurança para a árvore de
transmissão de veículos de transporte
coletivo e de carga;
r) pneus que ofereçam condições
mínimas de segurança;
s) registradores de velocidade, nos
veículos destinados ao transporte de
escolares.
§ 3º O equipamento de motocicletas,
motonetas,
ciclomotores,
moto-furgões,
tratores, microtratores, cavalos-mecânicos,
reboques, carretas a seus similares, além
dos veículos mencionados no art. 65, será
estipulado pelo regulamento dêste Código.
§ 4º Os veículos de propulsão humana
ou tração animal deverão ser dotados dos
seguintes equipamentos:
a) freios;
b) luz branca dianteira e luz vermelha
traseira ou catadioptricos nas mesmas côres.
§
5º
O
Regulamento
dêste
Código poderá acrescer os equipamentos
obrigatórios previstos nos §§ 2º e 4º dêste artigo.
§ 6º Nas estradas, o cano de escapamento
dos caminhões movidos a óleo Diesel deverá ser
colocado com saída para cima.
Art. 41. Os veículos serão identificados
por meio de placas, obedecidos os modelos e
especificações instituídos pelo Regulamento
dêste Código.
§ 1º Além da placa normal para
licenciamento, que será lacrada ao veículo,
nos têrmos do § 2º do art. 61, haverá placas
de Experiência e de Fabricante, cujo uso e
expedição
serão
disciplinados
pelo
Regulamento dêste Código.
§ 2º A exigência dêste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art. 42. Todos os veículos automotores
deverão registrar-se pelo seu número de
identificação, assim considerado o do chassis ou
aquêle que houver sido gravado pelo fabricante
na parte menos perecível do veículos.
§ 1º É vedada qualquer modificação nas
características do veículo sem prévia
autorização da autoridade competente.
§ 2º O veículo cujo número de
identificação houver sido regravado sem
autorização da repartição competente
sòmente poderá licenciar-se mediante prévia
justificação da propriedade.
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Art. 43. Para circularem nas vias
terrestres, os veículos de corrida ficam
sujeitos às disposições dêste Código e
seu Regulamento.
Art. 44. Os veículos de aluguel,
destinados ao transporte individual de
passageiros, ficarão subordinados ao
regulamento baixado pela autoridade local.
§ 1º Nos Municípios, cuja população for
superior a cem mil (100.000) habitantes, os
veículos de que trata êste artigo adotarão,
exclusivamente, o taxímetro, como forma de
cobrança de serviço prestado.
§ 2º Nos Municípios de população
inferior a cem mil (100.000) habitantes, a
autoridade local poderá determinar o uso
de taxímetro pelos veículos referidos
neste artigo.
§ 3º Nas localidades em que não
seja obrigatório o uso de taxímetro a
autoridade competente fixará as tarifas
por hora ou corrida, e obrigará que sejam
os veículos dotados das respectivas
tabelas.
§ 4º No cálculo das tarifas dos
veículos a que se refere êste artigo,
considerar-se-ão os custos da operação,
manutenção, remuneração do condutor,
depreciação do veículo e o justo lucro cio
capital investido, de forma que se
assegure a estabilidade financeira do
serviço.
§ 5º A autoridade competente poderá
limitar o número de automóveis de
aluguel, atendidas as necessidades da
população.
Art. 45. Os veículos de aluguel para
transporte coletivo dependerão de
concessão, permissão ou autorização da
autoridade competente, que lhes fixará os
itinerários horários e tarifas bem como as
demais exigências para a operação.
Art. 46. São competentes para
autorizar, permitir ou conceder serviços
de transporte coletivo:
a) a União, para as linhas
interestaduais e internacionais;
b) os Estados e Territórios, para as
linhas intermunicipais;
c) o Distrito Federal e os Municípios,
para as linhas locais.
Parágrafo único. Entende-se por
linha interestadual aquela cujo itinerário
transponha a divisa do Estado, Território
ou Distrito Federal.
Art. 47. Os veículos destinados ao
transporte de escolares, além das
vistorias
especiais
a
que
serão
submetidos, deverão ser fàcilmente
identificáveis à distância, seja pela côr,
seja por inscrições, e obedecerão às
características especiais determinadas
pelo Regulamento dêste Código.
Parágrafo
único.
Os
veículos
destinados a aprendizagem sujeitam-se
ao disposto neste artigo.
Art. 48. É proibido o uso, nos veículos
de emblemas, escudos ou distintivos com as
côres da Bandeira Nacional, salvo,
ùnicamente, nos de representação dos
Presidentes da República, do Senado, da
Câmara dos Deputados e do Supremo
Tribunal Federal.
Art. 49. Junto aos bordos das placas
de identificação dos veículos, não
poderão ser colocados emblemas,
esculos ou distintivos.
Art. 50. O uso de emblemas, escudos ou
distintivos só será permitido, para efeito de
identificação e caracterização em veículos
particulares ou oficiais, quando colocados no
interior dêstes ou pintados na parte externa de
sua carroçaria.
Art. 51. Para transporte de cargas
indivisíveis, que excedam às dimensões e
pêso permitidos, o veículos só poderá
circular
mediante
permissão
da
autoridade competente.
Art. 52. Não será permitido, nas vias
terrestres, desde que possa danificá-las, o
trânsito de veículos cujos aros metálicos
tenham botões, tacos, rebordos ou saliências.
Parágrafo único. A exigência dêste
artigo não se aplica às viaturas militares.
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CAPÍTULO VII
DO REGISTRO DOS VEÍCULOS
Art. 53. Nenhum veículos automotor
poderá circular nas vias terrestres do País
sem o respectivo Certificado de Registro,
expedido de conformidade com êste
Código e seu Regulamento.
§ 1º O Certificado de Registro deverá
conter características e condições de
invulnerabilidade à falsificação e à
adulteração.
§ 2º O disposto neste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art. 54. Todo ato translativo da
propriedade de veículo automotor será
comunicado à repartição de trânsito
expedidora do Certificado de Registro.
Art. 55. O Certificado de Registro de
veículo automotor importado só poderá
ser expedido pela repartição de trânsito
das Capitais dos Estados e dos
Territórios, do Distrito Federal, ou pelas
Circunscrições de Trânsito.
Art. 56. E' criado, com sede no
Distrito Federal e subordinado ao
Conselho Nacional de Trânsito, o Registro
Nacional de Veículos Automotores
(RENAVAM), com a finalidade de
centralizar o contrôle dos veículos
automotores no País e dos Certificados
de Registro.
Art. 57. Ao RENAVAM, serão
obrigatòriamente remetidas as segundas
vias de todos os Certificados de Registro
expedidos no País, e comunicadas:
a) a entrada, no território nacional,
de qualquer veículo, ou a sua saída, pelos
postos alfandegários;
b) qualquer alteração na propriedade
dos veículos;
c) a baixa de veículo.
Parágrafo único. Os Departamentos
de Trânsito providenciarão a fim de que,
no prazo máximo de quinze (15) dias,
contados da expedição dos Certificados
de Registro, a sua segunda via seja
recebida pelo RENAVAM.
CAPÍTULO VIII
DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
Art. 58. Os veículos automotores, de
propulsão humana ou tração animal,
reboques, carretas e similares, em
circulação nas vias terrestres do País,
estão sujeitos a licenciamento no
Município de domicílio ou residência de
seus proprietários.
§ 1º Em caso de transferência de
domicílio ou residência, é válida, durante
o exercício, a licença de origem.
§ 2º Quando um veículo vier a ser
licenciado em outro Estado, suas placas
primitivas deverão ser inutilizadas, dandose ciência à repartição de trânsito do
Estado de origem.
§ 3º O disposto neste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art. 59. Os veículos novos, no trajeto
entre as respectivas fábricas e os Municípios
de destino, ficam isentos de licenciamento.
Art. 60. As licenças a que estão
sujeitos os veículos mencionados no art.
58 serão expedidas pela repartição
competente, após o pagamento dos
impostos e taxas devidos, e mediante a
apresentação dos documentos exigíveis,
entre êles o Certificado de Registro.
Art. 61. Satisfeitas as exigências do
artigo anterior, para o fim de identificação,
os veículos serão emplacados.
§ 1º As placas de identificação terão
suas
características
definidas
no
Regulamento dêste Código.
§ 2º A placa traseira deverá ser
lacrada à estrutura do veículo e sôbre ela
será fixada uma plaqueta destacável,
substituível em cada exercício, que
conterá o número da placa repetido, o
prefixo da respectiva unidade federativa e
a indicação do ano de licenciamento.

§ 3º A plaqueta de que trata o
parágrafo anterior será definida no
Regulamento dêste Código e variará de
côr de ano para ano, de conformidade
com resolução a ser baixada pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
§ 4º Os veículos de propriedade da
União, dos Estados, dos Municípios, dos
Territórios e do Distrito Federal terão,
ainda, nas plaquetas, os prefixos: SPF,
SPE, SPM, SPT e PDF, respectivamente.
§ 5º Sòmente os veículos de
representação pessoal dos Presidentes
da República, do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e do Supremo
Tribunal Federal portarão placas com as
côres da Bandeira Nacional.
§ 6º Os veículos das Fôrças
Armadas, quando pintados com as suas
côres primitivas, terão, tem tinta branca e
ponto visível, o número e símbolo do
seu registro na organização militar
competente.
§ 7º Nenhum veículo de propriedade
privada será licenciado quando pintado
com as côres privativas das Fôrças
Armadas, Auxiliares ou ambulâncias.
Art. 62. O Conselho Nacional de
Trânsito, de acôrdo com o Ministério das
Relações Exteriores, estabelecerá os
modelos e disciplinará o uso de placas
para veículos dos membros do corpo
diplomático de países estrangeiros,
repartições
consulares
e
missões
internacionais oficialmente credenciadas,
importados de conformidade com os
princípios
fixados
em
protocolos
internacionais.
Art. 63. Independe da satisfação de
tributos ou emolumentos o licenciamento:
a) dos veículos de propriedade dos
Governos da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, como de suas autarquias;
b) os veículos de propriedade das
repartições estrangeiras acreditadas junto
ao Govêrno brasileiro, nos têrmos da
legislação
vigente
e
dos
atos
internacionais assinados ou ratificados
pelo Brasil;
c) os Estados, Territórios e o Distrito
Federal consignarão em seus orçamentos
anuais as verbas indispensáveis ao
cumprimento dêste artigo.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não exime os veículos do
Certificado de Registro, das vistorias de
trânsito e do emplacamento, exceção feita
aos tratores e seus similares de utilização
exclusivamente agrícola.
Art. 64. Os veículos a frete estão
isentos de tributos no Município em cujo
território transitarem, desde que não
exerçam o transporte remunerado local.
Parágrafo único. Serão considerados
em trânsito os veículos a frete que,
explorando o comércio de transporte
entre pontos determinados recebam os
deixem passageiros ou mercadorias nas
localidades intermediárias.
Art. 65. Tôda aparelhagem automotora,
destinada à execução de trabalhos agrícolas
ou de construção, para transitar em via
terrestre, sujeitar-se-á a licenciamento
especial na repartição competente.
CAPÍTULO IX
DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
Art. 66. Nenhum veículo poderá transitar
nas vias terrestres sem que seu condutor
esteja devidamente habilitado ou autorizado
na forma dêste Código e seu Regulamento.
Art. 67. As categorias e classes de
condutores de veículos, bem como as
normas relativas à aprendizagem, aos
exames de habilitação e à autorização
para dirigir, serão determinadas no
Regulamento dêste Código.
§ 1º O Conselho Nacional de
Trânsito e os Conselhos dos Estados e
dos Territórios, na esfera de sua
competência, regulamentarão a autorização
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para conduzir veículos de propulsão
humana ou de tração animal.
§ 2º A autorização de que trata o
parágrafo anterior terá validade local.
Art. 68. Ao candidato aprovado em
exame de habilitação para conduzir
veículo automotor, conferir-se-á a Carteira
Nacional de Habilitação, que lhe dará
direito a dirigir veículos na sua
categoria em todo o território nacional,
independentemente da prestação de nôvo
exame, enquanto satisfizer as exigências
legais e regulamentares.
Parágrafo único. Quando o condutor
transferir seu domicílio, deverá registrar
sua Carteira Nacional de Habilitação na
repartição de trânsito do local do nôvo
domicílio, ou na mais próxima dêle.
Art. 69. A Carteira Nacional de
Habilitação obedecerá a modelo único,
estabelecido pelo Regulamento dêste
Código.
Parágrafo único. Nenhum outro
documento substituirá a Carteira Nacional
de Habilitação para o fim de dirigir
veículos.
Art. 70. A Carteira Nacional de
Habilitação
será
expedida
pelos
Departamentos de Trânsito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios e, por
delegação dêles, pelas Circunscrições
Regionais de Trânsito.
Parágrafo único. Os exames de
habilitação dos candidatos inscritos
nas
Circunscrições
Regionais
de
Trânsito poderão realizar-se perante
comissões volantes designadas pelos
Departamentos de Transito.
Art. 71. A habilitação para dirigir
veículos será apurada através de exame
que o candidato requererá à autoridade
de trânsito, juntando os seguintes
documentos, além dos que forem exigidos
na regulamentação dêste Código:
a)
prova
de
identidade
expressamente reconhecida na legislação
federal;
b) fôlha-corrida e atestado de bons
antecedentes.
§ 1º Não será concedido exame a
candidato que não souber ler e escrever.
§ 2º Serão dispensados das
exigências da letra b os candidatos em
efetivo exercício de cargo ou função
pública e os representantes de nações
estrangeiras.
§ 3º Será facultada a habilitação
como condutor de veículo ao liberado
condicional e ao condenado em gôzo de
suspensão condicional da execução da
pena, salvo quanto à habilitação em
categoria profissional, se houver sofrido
condenação por prática de crime contra
os costumes ou o patrimônio.
§ 4º Ao condutor de veículo
automotor habilitado em outro país,
poderá ser concedida autorização para
dirigir nas vias terrestres do território
nacional.
Art. 72. Serão padronizados, para
todo o País, os exames de habilitação,
atendendo à classe e categoria de
condutor, e exigidos, no mínimo, os
seguintes:
a) de sanidade física e mental a
cargo de médicos do serviço oficial de
trânsito ou por êle credenciados;
b) escrito ou oral, sôbre leis ou
regulamentos de trânsito;
c) prático de direção na via pública.
§ 1º O candidato às categorias
profissionais deverá, também, demonstrar
conhecimento mecânico do veículo.
§ 2º O exame de sanidade física e
mental terá caráter eliminatório, devendo
renovar-se cada quatro anos, exceto para
as pessoas de mais de 60 (sessenta)
anos de idade, caso em que se renovará
cada dois anos.
§ 3º As provas de direção na via
pública deverão prestar-se em veículo
com câmbio mecânico.
§ 4º Os condutores amadores
poderão também dirigir caminhões e ca-
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mionetas, quando de sua propriedade e
seu uso exclusivo.
Art. 73. Aos condutores de veículos
de transporte coletivo e de escolares, e
aos de carga, quando destinados a
inflamáveis, explosivos e material fissil,
bem como aos de veículos com
capacidade de seis ou mais toneladas,
será exigido exame psicotécnico.
§ 1º Em caso de reprovação no
exame psicotécnico, o candidato terá
direito a nôvo exame, com a presença do
médico do IAPETC.
§ 2º Os exames psicotécnicos serão
regulamentados pelo Conselho Nacional
de Trânsito, e poderão ser estendidos a
tôdas as classes de condutores, à medida
que as repartições de trânsito se
aparelhem para êsse fim.
Art. 74. Para habilitar-se a dirigir
veículos mencionados no artigo anterior,
o condutor deverá ter, no mínimo, vinte e
um anos de idade e dois de exercício
efetivo da profissão.
Art. 75. Será facultado o exame de
habilitação, na classe de amador, ao
portador de defeito físico que pretenda
dirigir veículo devidamente adaptado.
§ 1º No exame de sanidade física
mental, o candidato deverá submeter-se a
junta médica especializada designada
pela autoridade de trânsito.
§ 2º Nas provas de direção na via
pública, o candidato será examinado por
uma junta, da qual farão parte um perito
examinador, um médico do serviço oficial
de trânsito e um membro do Conselho
Estadual ou Territorial de Trânsito, ou no
Distrito Federal, um membro do Conselho
Nacional de Trânsito.
Art. 76. O condutor condenado por
acidente a que der causa deverá ser
submetido a novos exames de sanidade e
técnico, para que possa voltar a dirigir.
Parágrafo único. Em caso de
acidente grave, o condutor nêle envolvido
poderá ser submetido aos exames
exigidos neste artigo, a juízo da
autoridade de trânsito que lhe poderá
apreender a carteira de habilitação até a
realização dêles.
Art.
77.
Para
participar
de
competições automobilísticas, o condutor
deverá possuir, além da Carteira Nacional
de Habilitação, documento expedido pela
entidade máxima de direção nacional do
automobilismo.
§ 1º Aos corretores do exterior,
convidados
para
participar
de
competições no território nacional, exigirse-á a Permissão Internacional de
Conduzir ou a Carteira Nacional de
Habilitação.
§ 2º Para as provas juvenis o
Conselho Nacional de Trânsito expedirá
instruções especiais.
Art. 73. O condutor que dirigir veículo
automotor com exame de saúde vencido
terá
sua
carteira
de
habilitação
apreendida pela autoridade de trânsito ou
seus agentes, mediante recibo.
Parágrafo único. Até que se submeta
ao exame de saúde, o condutor será
considerado inabilitado e proibido de
dirigir.
Art. 79. Aos condutores de tratores,
máquinas agrícolas e dos veículos
mencionados no art. 65, será exigido
documento de habilitação, quando
transitarem pelas vias terrestres.
§ 1º O aprendizado para a obtenção
da carteira de habilitação de que trata
êste artigo poderá ser efetuado nas
escolas de mecanização agrícola e
nas de aprendizagem devidamente
autorizadas.
§ 2º Exigir-se-á dos candidatos à
obtenção do documento de que trata êste
artigo apenas o conhecimento das regras
gerais de trânsito e sinalização, além de
prova prática de direção do veículo.
§ 3º A autoridade local de trânsito,
a seu critério, poderá autorizar a
condução de tratores, máquinas agrícolas
e veículos de tração animal, nas
zonas rurais da respectiva jurisdição, dis-
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pensada a observância do disposto neste
artigo.
Art. 80. Aos menores de dezoito
anos de idade e maiores de quinze,
poderá ser concedida autorização para
dirigir, a título precário, bicicletas
motorizadas, motonetas e similares
equipadas com motor até 50 cc de
cilindrada, obedecidas as seguintes
exigências:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) autorização do Juiz de Menores
da jurisdição onde residir;
c) habilitação, apurada através dos
exames previstos neste Código e seu
Regulamento.
Art. 81. Poderá ser concedida
autorização para dirigir veículo automotor,
a título precário, na categoria de amador,
a quem tenha dezessete anos de idade,
desde que, satisfazendo as demais
exigências para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação apresente:
a)
autorização
do
pai
ou
responsável;
b) autorização do Juiz de Menores
da jurisdição onde residir;
c)
apólice
de
seguro
de
responsabilidade civil, com o valor
estabelecido pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
Parágrafo único. A autorização
prevista neste artigo perderá sua validade
trinta (30) dias após o seu beneficiário
completar dezoito anos de idade.
CAPÍTULO X
DOS DEVERES, PROIBIÇÃO E
PENALIDADES
Art. 82. E' dever de todo condutor de
veículo:
I – Dirigir com atenção e os cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
II – Conservar o veículo na mão de
direção e na faixa própria.
Penalidade: Grupo 2.
III – Guardar distância de segurança
entre o veículo que dirige e o que se
segue imediatamente à sua frente.
Penalidade: Grupo 2.
IV – Aproximar o veículo da guia da
alçada, nas vias urbanas, para embarque
ou desembarque de passageiros e carga
ou descarga.
Penalidade: Grupo 3.
V – Desviar o veículo para o
acostamento nas estradas, para embarque ou
desembarque de passageiros e eventual
carga ou descarga.
Penalidade: Grupo 2.
VI – Dar passagem pela esquerda,
quando solicitado.
Penalidade: Grupo 3.
VII – Obedecer à sinalização.
Penalidade: Grupo 4.
VIII – Parar o veículo:
a) sempre que a respectiva marcha
fôr interceptada por outros veículos que
integrem cortejo, préstitos, desfiles e
formações militares, crianças, pessoas
idosas ou portadoras de defeitos físicos
que lhe dificultem o andar e cegos,
identificados por bengala branca ou por
outro processo aprovado pelo Conselho
Nacional de Trânsito.
Penalidade: Grupo 2.
b) para dar passagem a veículos
precedidos de batedores bem como a
veículos do Corpo de Bombeiros, de
socorros médicos e serviços da polícia,
que estejam identificados por dispositivos
de alarma e de luz vermelha intermitente.
Penalidade: Grupo 3.
c) antes de transpor linha férrea ou
entrar em via preferencial.
Penalidade: Grupo 2.
IX – Fazer sinal regulamentar de
braços ou acionar dispositivo luminoso
indicador, antes de parar o veículo,
reduzir-lhe a velocidade, mudar de
direção ou iniciar a marcha.
Penalidade: Grupo 4.

X – Obedecer a horários e normas
de utilização da via terrestre, fixados pela
autoridade de trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XI – Dar preferência de passagem
aos
pedestres
que
estiverem
atravessando a via transversal na qual vai
entrar, aos que ainda não hajam
concluido a travessia, quando houver
mudança de sinal, e aos que se
encontrem nas faixas a êles destinadas
onde não houver sinalização.
Penalidade: Grupo 3. Quando o
pedestre estiver sôbre a faixa a êle
destinada: Grupo 1.
XII – Nas vias urbanas, deslocar com
antecedência o veículo para a faixa mais
a esquerda e mais à direita dentro da
respectiva mão de direção, quando tiver
de entrar para um dêsses lados.
Penalidade: Grupo 3.
XIII – Nas estradas onde não houver
locais apropriados para a operação de
retorno, ou para a entrada à esquerda,
parar o veículo no acostamento à direita,
onde aguardará oportunidade par cruzar a
pista.
Penalidade: Grupo 2.
XIV – Nas vias urbanas, executar a
operação de retôrno sòmente nos
cruzamentos ou nos locais para isso
determinados.
Penalidade: Grupo 4.
XV – Colocar-se com seu veículo à
disposição das autoridades policiais
devidamente identificados, quando por
elas solicitado para evitar fuga de
delinqüente, ou em casos de emergência.
Penalidade: Grupo 4.
XVI – Prestar socorro a vítimas de
acidente.
Penalidade: Grupo 3.
XVII – Portar e, sempre que
solicitado pela autoridade de trânsito ou
seus agentes, exibir os respectivos
documentos
de
habilitação,
de
licenciamento de veículo e outros que
forem exigidos por lei ou regulamento.
Penalidade: Grupo 4 e retenção do
veículo até apresentação dos documentos
exigidos.
XVIII – Entregar, contra recibo, à
autoridade de trânsito ou seus agentes,
qualquer documento dos exigidos no item
anterior,
para
averiguação
de
autenticidade.
Penalidade: Grupo 4.
XIX – Acatar as ordens emanadas
das autoridades.
Penalidade: Grupo 4.
XX – Manter as placas de
identificação do veículo em bom estado
de legibilidade e visibilidade, iluminando a
placa traseira à noite.
Penalidade: Grupo 4.
XXI – Manter acesas as luzes
externas do veículo desde o pôr do sol
até o amanhecer, quando o veículo
estiver em movimento.
Penalidade: Grupo 3.
XXII – Nas estradas, sob chuva,
neblina ou cerração, manter acesas as
luzes externas do veículo.
Penalidade: Grupo 3.
XXIII – Transitar em velocidade
compatível com a segurança:
a) diante de escolas, hospitais,
estacões de embarque e de desembarque
lobradouros estreitos ou onde haja grande
movimentação de pedestres;
Penalidade: Grupo 2.
b) nos cruzamentos não sinalizados,
quando não estiver circulando em vias
preferenciais;
Penalidade: Grupo 2.
c) quando houver má visibilidade.
d) quando o pavimento se apresentar
escorregadio;
e) ao aproximar-se da guia da calçada;
f) nas cursos de pequeno raio;
g) nas estradas, cuja faixa de
domínio não esteja cercada, ou quando
às suas margens, houver habilitação,
povoados, vilas ou cidades;
h) à aproximação de animais na
pista;
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i) quando se aproximar de tropas
militares,
aglomerações,
cortejos,
prestitos e desfiles.
Penalidade: de "c" a "i", Grupo 3.
Art. 83 – É dever do condutor de
veículo de transporte coletivo, além dos
constantes do art. 82:
a)
usar
marcha
reduzida
e
velocidade compatível com a segurança
ao descer vias com declives acentuados;
Penalidade: Grupo 2.
b) atender ao sinal do passageiro,
parando o veículo para embarque ou
desembarque sòmente nos pontos
estabelecidos;
Penalidade: Grupo 3.
c) tratar com polidez os passageiros
e o público;
Penalidade: Grupo 4.
d) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
e)
transitar
em
velocidade
regulamentar, quando conduzir escolares.
Penalidade: Grupo 1.
Art. 84 – É dever do condutor de
automóvel de aluguel, além dos
constantes do art. 82:
a) tratar com polidez os passageiros
e o público;
Penalidade: Grupo 4.
b) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
c) receber passageiros no seu
veículo, salvo se se tratar de pessoas
perseguidas pela polícia ou pelo clamor
público, sob acusação de prática de
crime, ou quando se tratar de pessoa
embriagada ou em estado que permita
prever venha a causar danos ao veículo
ou ao condutor.
Penalidade: Grupo 3.
Art. 85 – É dever do pedestre:
a) nas estradas, andar sempre em
sentido contrário ao dos veículos e em fila
única, utilizando, obrigatòriamente, o
acostamento, onde existir;
b) nas vias urbanas, onde não
houver calçadas ou faixas privativas a êle
destinadas, andar sempre à esquerda da
via, em fila única, e em sentido contrário
ao dos veículos:
c) sòmente cruzar a via pública na
faixa própria e, quando não houver faixa,
atravessar a via perpendicularmente
às calçadas e na área de seu
prolongamento;
d) obedecer à sinalização.
Art.
86.
Os
condutores
de
motocicletas e similares devem:
a) observar o disposto no art. 82:
b) conduzir seus veículos pela
direita da pista, junto à guia da calçada
ou acostamento, mantendo-se em fila
única, quando em grupos, sempre que
não houver faixa especial a êles
destinada.
Penalidade: Grupo 3.
Parágrafo único – Estendem-se aos
condutores de veículos de tração ou
propulsão humana e aos de tração animal
os deveres dêste artigo.
Art. 87. Os condutores e passageiros
de motocicletas, motonetas e similares só
poderão transitar por estradas quando
usarem capacetes de segurança.
Penalidade: Grupo 4 e apreensão da
carteira de habilitação, até que satisfaçam
a exigência.
Art. 88. É proibido a todo condutor de
veículo:
I – Dirigir sem estar devidamente
habilitado ou autorizado.
Penalidade: Grupo 1 e retenção do
veículo para comprovação de habilitação
ou apreensão, quando apurado que o
condutor não é habilitado ou autorizado.
II – Entregar a direção do veículo a
pessoa não habilitada ou que estiver com
sua carteira apreendida ou cassada.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação.
III – Dirigir em estado de embriaguez
alcoólica ou sob os efeitos de substância
tóxica de qualquer natureza.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação e do veículo.
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IV – Desobedecer ao sinal fechado ou a
parada obrigatória, prosseguindo na marcha.
Penalidade: Grupo 2.
V – Ultrapassar pela direita bonde
parado em ponto regulamentar de embarque
ou desembarque de passageiros, salvo
quando houver refúgio de segurança para o
pedestre.
Penalidade: Grupo 2.
VI – Transitar pela contramão de
direção, exceto para ultrapassar outro
veículo e, ùnicamente, durante o espaço
necessário para êsse fim, respeitada a
preferência do veículo que trafega em
sentido contrário.
Penalidade: Grupo 2.
VII – Ultrapassar outro veículo em
pontes, viadutos ou túneis, exceto quando se
tratar de duas pistas separadas por
obstrução física.
VIII – Ultrapassar pela contramão outro
veículo nas curvas e aclives sem visibilidade
suficiente, bem como nos cruzamentos e nas
passagens de nível.
Penalidade: Grupo 2.
XIX – Ultrapassar outro veículo em
movimento nos cortejos.
Penalidades: Grupo 4.
X – Ultrapassar pela direita, salvo
quando o veículo da frente estiver colocado
na faixa apropriada e der o sinal de que vai
entrar à esquerda.
Penalidade: Grupo 3.
XI – Ultrapassar pela contramão
veículos parados em fila, junto a sinais
luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos
ou qualquer impedimento à livre circulação,
salvo com a permissão da autoridade ou
seus agentes.
Penalidade: Grupo 2.
XII – Forçar passagem entre veículos
que, transitando em sentidos opostos,
estejam na iminência de passar um pelo
outro.
Penalidade: Grupo 2.
XIII – Transitar em marcha à ré salvo na
distância
necessária
para
pequenas
manobras.
Penalidade: Grupo 4.
XIV – Transitar em sentido oposto ao
estabelecido para determinada via terrestre.
Penalidade: Grupo 2.
XV – Transitar ao lado de outro veículo,
interrompendo ou perturbando o trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XVI – Transitar em velocidade superior
à permitida para o local.
Penalidade: Grupo 2.
XVII – Executar a operação de retôrno,
ainda que nos locais permitidos, com prejuízo
da livre circulação dos demais veículos ou da
segurança, bem como nas curvas, aclives e
declives.
Penalidade: Grupo 2.
XVIII – Disputar corrida por espírito de
emulação.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação e dos veículos.
XIX – Promover ou participar de
competições esportivas com veículos na
via terrestre, sem autorização expressa
da autoridade competente e sem as
medidas acauteladas da segurança
pública.
Penalidade: Grupo 1 (cinco) vêzes a
apreensão da carteira de habilitação e do
veículo.
XX – Transitar com o veículo em
velocidade reduzida, em faixa inadequada ou
perturbando o trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XX – Dirigir:
a) fora da posição correta;
b) usando apenas uma das mãos,
exceto quando deva fazer sinais de braço ou
mudar a marcha de câmbio, ressalvado o
caso previsto no art. 75;
c) com o braço pendente para fora do
veículo;
d) calçado inadequadamente.
Penalidade: Grupo 4.
XXII – Fazer uso de luz dos faróis em
vias providas de iluminação pública.
Penalidade: Grupo 3.
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XXIII – Alterar as côres e o equipamento
dos sistemas de iluminação, bem como a
respectiva localização.
Penalidade: Grupo 2 e apreensão do
veículo para regularização.
XXIX – Transitar com os faróis altos ou
desregulados, de forma que perturbe a visão
dos condutores que transitem em sentido
oposto.
Penalidade: Grupo 3, nas cidades, e
Grupo 1, nas estradas.
XXV – Usar a buzina:
a) à noite, nas áreas urbanas;
b) nas áreas e nos períodos em que
êsse uso fôr proibido pela autoridade de
trânsito;
c) prolongada e sucessivamente, a
qualquer pretexto;
d) sem necessidade e quando embora
como advertência prévia, possa êsse uso
assustar ou causar males a pedestres ou a
condutores de outros veículos;
e) para apressar o pedestre na travessia
da via pública;
f) a pretexto de chamar alguém ou,
quando se tratar de veículo a frete, para
angariar passageiros;
g) ou equipamento similar com som ou
freqüência em desacôrdo com as estipulações do
Conselho Nacional de Trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XXVI – Usar, indevidamente, aparelho de
alarma ou que produza sons ou ruídos que
perturbem o sossêgo público.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
XXVII – Usar descarga livre, bem como
silenciadores de explosão de motor
insuficientes ou defeituosos.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
XXVIII – Dar fuga a pessoa perseguida
pela polícia ou pelo clamor público, sob a
acusação de prática de crime.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação.
XXIX
–
Efetuar
o
transporte
remunerado, quando o veículo não fôr
devidamente licenciado para êsse fim, salvo
em caso de fôrça maior e com permissão da
autoridade competente.
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação.
XXX – Transitar com o veículo.
a) produzindo fumaça;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
b) com defeito em qualquer dos
equipamentos obrigatórios ou com sua falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
c) com deficiência de freios;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
d) sem nova vistoria, depois de reparo em
conseqüência de acidente grave;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo para vistoria.
e) com carga excedente de lotação e
fora das dimensões regulamentares, sem
autorização especial;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo para regularização.
f) como transporte de passageiros se se
tratar de veículo de carga, sem que tenha
autorização
especial
fornecida
pela
autoridade de trânsito;
Penalidade: Grupo 2 e apreensão da
carteira de habilitação e do veículo.
g) derramando, na via pública combustíveis
ou lubrificantes, assim como qualquer material que
esteja transportando ou consumindo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
h) com registrador de velocidade viciado
ou defeituoso, quando houver exigência
dêsse aparelho;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
i) em locais e horários não permitidos;
Penalidade: Grupo 4.
j) com placa ilegível ou parcialmente
encoberta;
Penalidade: Grupo 4.

k) sem estar devidamente licenciado;
Penalidade; Grupo 1 e apreensão do
veículo até que satisfaça a exigência.
l) com alteração da côr ou outra
característica do veículo antes do devido
registro;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
m) sem a sinalização adequada,
quando transportando carga de dimensões
excedentes ou que ofereça perigo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção para
regularização.
n) com falta de inscrição da tara ou
lotação, quando se tratar de veículos
destinados ao transporte de carga ou coletivo
de passageiros;
Penalidade: Grupo 4.
o) em mau estado de conservação e
segurança.
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
XXXI – Dirigir o veículo sem acionar o
limpador de pára-brisa, durante a chuva.
Penalidade: Grupo 4.
XXXII – Conduzir pessoas, animais ou
qualquer espécie de carga nas partes
externas do veículo, exceto em casos
especiais e com permissão da autoridade de
trânsito.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
XXXIII – Transportar carga arrastandoa.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
XXXIV – Realizar reparos em veículos
na pista de rolamento.
Penalidade: Grupo 3.
XXXV – Rebocar outro veiculo com
corda ou cabo metálico, salvo em casos de
emergência, a critério da autoridade de
trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XXXVI – Retirar, sem prévia autorização
da autoridade competente, o veículo do local
do acidente com êle ocorrido, e do qual haja
resultado vítima para prestar socorro de que
esta necessite.
Penalidade: Grupo 2.
XXXVII – Falsificar os selos da placa ou
da plaqueta do ano de identificação do
veículo.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão do
veículo.
XXXVIII – Fazer falsa declaração de
domicílio ou residência para fins de
licenciamento ou de habilitação.
Penalidade: Grupo 2.
XXXIX – Estacionar o veículo:
a) nas esquinas, a menos de três
(3) metros do alinhamento de construção
da via transversal, quando se tratar de
automóvel de passageiros, e a menos de
10 (dez) metros, para os demais
veículos;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
b) afastado da guia da calçada em
desacôrdo com o Regulamento;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
c) junto ou sôbre os hidrantes de
incêndio, registro de água e postos de visita
de galerias subterrâneas;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
d) sôbre a pista de rolamento das
estradas;
Penalidade: Grupo 1 e remoção.
e) nos acostamentos das estradas salvo
por motivo de fôrça maior;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
f) em desacôrdo com a regulamentação
estabelecida pela autoridade competente;
Penalidades: Grupo 4 e remoção.
g) nos viadutos, pontes e túneis;
Penalidade: Grupo 2 e remoção.
h) ao lado de outro veículo, salvo onde
haja permissão;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
i) à porta de templos, repartições
públicas, hotéis e casas de diversões, salvo
se houver local próprio, devidamente
sinalizado pela autoridade competente:
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
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j) onde houver guia de calçada
rebaixada para entrada ou saída de veículos;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
k) nas calçadas e sôbre faixas
destinadas a pedestres;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
l) sôbre a área de cruzamento,
interrompendo o trânsito da via transversal;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
m) em aclives ou declives, sem estar o
veículo engrenado, além de freado, e, ainda,
quando se tratar de veículo pesado, também
com calço de segurança;
Penalidade: Grupo 3.
n) na contramão de direção;
Penalidade: Grupo 4.
o) em local ou horário não permitidos;
Penalidade: Grupo 3.
p) junto aos pontos de embarque o
desembarque de coletivos, devidamente
sinalizados;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
q) sôbre o canteiro divisor de pistas de
rolamento, salvo onde houver sinalização
específica.
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
§ 1º Além do estacionamento, a parada
de veículos é proibida nos casos
compreendidos nos itens a, b, f, g, l, n, e q, e
onde houver sinalização específica.
Penalidade: Grupo 4.
§ 2º No caso previsto no item "m" é
proibido abandonar o calço de segurança na
via.
Penalidade: Grupo 2.
Art. 89. Quando, por motivo de fôrça
maior, um veículo não puder ser removido da
pista de rolamento ou dever permanecer no
respectivo acostamento, o condutor deverá
colocar sinalização, de forma que previna os
demais motoristas.
§ 1º As mesmas medidas de segurança
deverão tomar-se pelo condutor, quando a
carga, ou parte dela, cair sôbre a via pública
e não puder ser retirada imediatamente,
constituindo risco para o trânsito.
§ 2º Nos casos previstos neste artigo e
no seu § 1º,o condutor deverá, à noite,
manter acesas as luzes externas do veículo e
utilizar-se de outro meio que o torne visível,
ou à carga derramada sôbre a pista, em
distância compatível com a segurança do
trânsito.
§ 3º E' proibido abandonar sôbre a pista
de rolamento todo e qualquer objeto que haja
sido utilizado para assinalar a permanência
do veículo ou carga, nos têrmos dêste artigo
e seus parágrafos.
Penalidade: Grupo 2, para qualquer dos
casos previstos no artigo e seus parágrafos.
Art. 90. E' proibido aos condutores de
veículos de transporte coletivo, além do
disposto nos arts. 88 e 89:
a) dirigir com a respectiva vistoria
vencida;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
b) dirigir com excesso de lotação;
Penalidade: Grupo 3.
c) conversar, estando com o veículo em
movimento;
Penalidade: Grupo 4.
d) dirigir com defeito em qualquer
equipamento obrigatório ou com sua falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
e) dirigir sem registrador de velocidade,
ou com defeito nêle, quando estiver
transportando escolares;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo.
f) descer rampas íngremes com o
veículo desengrenado;
Penalidade: Grupo 2.
Parágrafo único. O disposto no
item "f" dêste artigo estende-se aos con-
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dutores de veículas com mais de 6 (seis)
toneladas e aos que transportem
inflamáveis, explosivos e outros materiais
perigosos.
Art. 91. E' proibido ao condutor de
automóvel de aluguel, além do que dispõe
o art. 88:
a) violar o taxímetro;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação e do veículo.
b) cobrar acima da tabela;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação.
c) retardar, propositadamente, a
marcha do veículo ou seguir itinerário
mais extenso, desnecessàriamente;
Penalidade: Grupo 3 e a apreensão
da carteira de habilitação.
d) dirigir com excesso de lotação.
Penalidade: Grupo 3.
Art. 92. E' proibido ao pedestre:
a) permanecer ou andar nas pistas
de rolamento, exceto para cruzá-las onde
fôr permitido;
b) cruzar pista de rolamento nos
viadutos, pontes ou túneis, salvo onde
exista permissão;
c) atravessar a via dentro das áreas
de cruzamento, salvo quando houver
sinalização para êsse fim;
d)
utilizar-se
da
via
em
agrupamentos capazes de perturbar o
trânsito, ou para a prática de qualquer
folguedo, esporte, desfiles e similares,
exceto em casos especiais e com a
devida licença da autoridade competente;
e) andar fora da faixa própria, onde
esta exista;
f) atravessar a via com o sinal
fechado.
Penalidade:
Ver
art.
105
e
parágrafos.
CAPÍTULO XI
DAS INFRAÇÕES
Art. 93. Considerar-se-á infração a
inobservância de qualquer preceito deste
Código, de seu Regulamento e das
resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 94. O responsável pela infração
fica sujeito ás seguintes penalidades:
a) multa;
b) apreensão do documento de
habilitação;
c) cassação do documento de
habilitação;
d) remoção do veículo;
e) retenção do veículo;
f) apreensão do veículo.
§ 1º Quando o infrator praticar,
simultâneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as
penalidades em que haja incorrido.
§ 2º A aplicação das penalidades
previstas neste Código não acarreta
exoneração
das
cominações
administrativas de outra natureza, civis e
penais cabíveis.
§ 3º O ônus decorrente da remoção
ou apreensão de veículo recairá sôbre
seu proprietário.
Art. 95. Nos casos de apreensão do
documento de habilitação, a suspensão
do direito de dirigir dar-se-á por prazo de
um a doze meses, por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito.
Parágrafo único. Além dos casos
previstos em outros artigos dêste Código,
a
apreensão
do
documento
de
habilitação. far-se-á:
a) quando o condutor utilizar o
veículo para a prática do crime;
b) quando fôr multado por três vêzes
no período de um ano, por in-
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frações compreendidas nos Grupos 1
(um) e 2 (dois);
c) por incontinência pública ou
conduta escandalosa da condutor;
d) por dirigir veículo de categoria
para a qual não estiver habilitado, ou
autorizado;
e) no caso do art. 76, parágrafo
único;
f) por dirigir com exame de saúde
vencido, até que seja aprovado em nôvo
exame (art. 78 e parágrafo único.)
Art. 96. A cassação do documento
de habilitação dar-se-á:
a) quando o condutor, estando com a
carteira de habilitação apreendida, fôr
encontrado dirigindo;
b) quando a autoridade comprovar
que o condutor dirigia em estado de
embriaguez ou sob o domínio de tóxico,
após duas apreensões pelo mesmo
votivo.
c) quando o condutor deixar de
preencher as condições exigidas em lei
ou regulamento para a direção de
veículos.
Art. 97. Aos menores autorizados a
dirigir, nos têrmos dos arts. 80 e 81,
quando incidirem em infrações dos
Grupes 1 ou 2, será cassada a respectiva
altorização.
Art. 98. Além dos casos já referidos
neste Código, a apreensão do veículo
poderá dar-se:
a) em cumprimento a mandado
judicial;
b) quando, licenciado no estrangeiro
houver
entrado
ou
permanecer
ilegalmente no País.
Parágrafo único. A apreensão de
veículo não se dará enquanto estiver
transportando
passageiros,
carga
perecível ou que possa vir a causar danos
a segurança pública, salvo se puder,
danificar a via terrestre ou a sinalização
do trânsito.
Art. 99. Satisfeitas as exigências
legais e regulamentares, os veículos
retidos, removidos ou apreendidos serão
imediatamente liberados.
Art. 100. As penalidades serão
impostas aos proprietários dos veículos
e aos seus condutores, conforme
o caso.
Art. 101. Ao proprietário caberá
sempre a responsabilidade pela infração
referente à prévia regularização e
preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do
veículo na via terrestre, á conservação e
inalterabilidade de suas características e
fins, à matrícula de seus condutores,
quando esta se exigir, e a outras
disposições que deva observar.
Art. 102. Aos condutores caberá a
responsabilidade
pelas
infrações
decorrentes de atos praticados na direção
dos veículos.
Parágrafo único. Na caso de não ser
possível identificar o condutor infrator, a
responsabilidade pela infração recairá
sôbre o proprietário do veículo.
Art. 103. O prazo para o pagamento
das multas ou depósito de seus valores,
com o fim de recurso, será de dez (10)
dias, se a infração se der nas vias
urbanas, e de vinte (20) dias, quando se
verificar nas rodovias e o veículo estiver
licenciado em Município diverso do de
sua ocorrência.
§ 1º Nos casos de imposição de
multa
por
infração
ocorrida
em
rodovia ou em que o veículo seja
licenciado em Município distinto daquele
no qual ela se verificar, reter-se-á a
carteira de habilitação do condutor, contra
vale-carteira, com validade por trinta (30)
dias.
§
2º
Vencidos
os
prazos
estabelecidos neste artigo, sem o
pagamento ou o depósito do valor da
multa, a repartição competente para
arrecadá-la providenciará a apreensão do
veículo, que sòmente será liberado após
satisfeito o débito apuração.
§ 3º O Conselho Nacional de
Trânsiito disciplinará, por meio de
resolução, o processo de arrecardação de

multas decorrentes de infrações em
localidades
diferentes
da
de
licenciamento do veículo ou de habilitação
do motorista.
Art. 104. As multas são aplicáveis a
condutores e proprietários de veículos de
qualquer natureza e serão impostas e
arrecadadas pela repartição em cuja
jurisdição haja ocorrido a infração.
Art. 105. Sempre que a segurança
do trânsito o recomendar, o Conselho
Nacional de Trânsito poderá estabelecer
multas para pedestres e para veículos de
propulsão humana ou tração animal.
§ 1º O valor das multas de que cuida
êste artigo não poderá ser superior, para
os pedestres, a 1% (um por cento) do
salário-mínimo vigente na região, e a 3%
(três por cento), para os veículos nêle
referidos.
§ 2º A fixação do valor das multas
para os Estados e Territórios far-se-á
mediante proposta dos respectivos
Conselhos de Trânsito.
Art. 106. O pagamento da multa não
exonera o infrator de cumprir as
disposições dêste Código, de seu
Regulamento e das resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 107. As infrações punidas com
multas assim se classificam:
I – infrações da Grupo 1, sujeitas a
multa de valor entre 50% (cinqüenta por
certo) e 100%. (sem por cento) do saláriomínimo vigente na região;
II – infrações do Grupo 2, sujeitas a
multa de valor entre 20% (vinte por cento)
e 50% (cinqüenta por cento) do saláriomínimo vigente na região.
III – infrações do Grupo 3, sujeitas a
multa de valor entre 10% (dez por cento)
e 20%. (vinte por cento) do saláriomínimo vigente na região;
IV – infrações do Grupo 4, sujeitas a
multa de valor entre 5% (cinco por cento)
e 10% do salário-mínimo vigente na
região.
§ 1. As multas aplicar-se-ão em
dôbro, quando houver reincidência na
mesma infração dentro do prazo de um
ano.
§ 2º O Conselho Nacional de
Trânsito, periòdicamente, observados os
limites
previstos
neste
artigo
e
considerados os índices de ocorrência
das diversas infrações, fixará, o valor das
multas para o Distrito Federal, bem como
para os Estados e Territórios, ouvidos,
quanto a êstes, os respectivos Conselhos
de Trânsito.
Art. 103. As multas impostas a
condutores de veículos pertencentes ao
serviço
público
federal,
estadual,
municipal e autárquico deverão ser
comunicadas aos respectivos órgãos,
para o desconto em fôlha em favor da
repartição do trânsito arrecadara, salvo
recurso tempestivo.
Art. 109. O débito de multas impede
a renovação do licenciamento do veículo.
Art. 110. As infrações para as quais
não haja penalidade específica serão
punidas com multa igual a 5% (cinco por
cento) do salário-mínimo vigorante na
região.
CAPÍTULO XII
DOS RECURSOS CONTRA A
APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Art. 111. Das decisões dos chefes
das repartições locais de trânsito sôbre
penalidades aplicadas em virtude de
infrações previstas neste Código, caberá
recurso para a Junta de Recursos de
Trânsito (JURETRAN).
Art. 112. o recurso será apresentado
à autoridade que houver proferido a
decisão, a qual, após informá-lo, o
encaminhará à Junta.
Art. 113. O prazo para recurso será
de vinte (20) dias, contados da ciência,
por qualquer modo, da decisão.
Parágrafo
único.
Quando
a
autoridade de trânsito ou seus agentes,
no momento em que ocorrer a infração,
fornecer ao condutor, contra recibo,
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vale-carteira
ou
outro
documento
relacionado à aplicação da penalidade,
dessa data se contará o prazo
estabelecido neste artigo.
Art. 114. O recurso não terá efeito
suspensivo.
Art. 115. Nos casos de multa, como
nos em que o recorrente deva satisfazer
débito de outra natureza, decorrente de
infração de trânsito, o recurso sòmente se
admitirá se acompanhado da guia de
depósito da importância correspondente.
Art. 116. Nas capitais dos Estados e
Territórios, como no Distrito Federal,
haverá uma Junta de Recursos do
Trânsito.
Parágrafo único. Em caso de
necessidade, a critério dos respectivos
governos, poderão ser criadas outras
Juntas nas Capitais dos Estados e
Territórios e no Distrito Federal e uma em
cada Circunscrição Regional de Trânsito
onde o volume de recursos recomende a
medida.
Art. 117. A Junta de Recursos de
Trânsito terá a seguinte composição:
1 Presidente, escolhido dentre três
advogados indicados pela Seção local da
Ordem dos Advogados do Brasil;
1 representante da repartição de
trânsito local;
1 representante dos condutores,
escolhido dentre cinco nomes indicados
pela respectiva entidade representativa
no
Estado,
Território
ou
Distrito
Federal.
§ 1º Os membros da Junta serão
nomeados pelo Governador, nos Estados
e Territórios, e pelo Prefeito no Distrito
Federal, com mandato por três (3) anos,
admitida a recondução.
§ 2º O representante da repartição
de trânsito e o dos condutores terão um
suplente, cuja nomeação obedecerá ao
exigido para a dos membros efetivos.
Art. 118. A Junta elaborará o seu
regimento, que será aprovado pelo
Governador, nos Estados, e pelo Prefeito,
no Distrito Federal.
Parágrafo único. O regimento da
Junta estabelecerá:
I – a proibição de defesa oral nos
seus julgamentos:
II – a distribuição alternada dos
recursos aos seus três membros, como
relatores;
III – o prazo máximo para que a
recurso receba julgamento.
CAPÍTULO XIII
DO FUNDO NACIONAL DE TRANSITO
Art. 119.criado o Fundo Nacional de
Trânsito
(FUNTRAN).
destinado
a
proporcionar a realização de estudos e
investigações atinentes ao trânsito, assim
como recursos à elaboração e execução
de programas de trânsito, com caráter
nacional ou local, na forma do seu
regulamento.
a) 30% (trinta por cento) do produto
da arrecadação de multas aplicadas com
fundamento neste Código;
b) o correspondente a 10% (dez por
cento)
do
impôsto
de
consumo
arrecadado ou daquele que o substituir,
relativo a protetores, pneumaticos,
câmaras-de-ar e "flaps", de borracha
vulcanizada, não endurecida, para rodas
de qualquer tipo, e a automóveis de
passageiros e caminhonetas sedã,
inclusive de esporte, de qualquer pêso;
c) 20% (vinte por cento) dos
emolumentos
pela
expedição
de
documentos com base nesta Lei;
d) as dotações orçamentárias que
lhe forem atribuídas.
Art. 121. A administração do Fundo
de Trânsito competirá ao Conselho
Nacional de Trânsito, que lhe aplicará os
recursos diretamente ou através de
convênios.
Art. 122. O saldo positivo do Fundo
de Trânsito, apurado em balanço no
término de cada exercício financeiro,
transferir-se-á para o seguinte, a crédito
do próprio fundo.
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CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 123. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Territórios, nas
estradas sôbre as quais tenham
jurisdição, para melhor fiscalização e
maior segurança do trânsito em cada uma
delas, estabelecerão, a sua margem,
postos policiais, dotados, inclusive, com o
indispensável para o auxílio às vítimas de
acidentes.
Art. 124 A União poderá prestar
ajuda financeira e técnica às unidades
federativas que organizarem cursos para
a seleção e adestramento do seu pessoal
com exercício efetivo na administração e
fiscalização do trânsito, se se obrigarem a
sòmente nomear, admitir ou contratar
para essas funções os aprovados nesses
cursos,
e
aceitarem
sejam
êles
fiscalizados por funcionário designado
pela União.
Parágrafo único. Os programas dos
cursos de que trata êste artigo deverão
ser aprovados pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 125. No Distrito Federal, o
registro,
o
licenciamento
e
o
emplacamento de veículos competirão à
Prefeitura.
Art. 126. As repartições de trânsito e
as
concedentes
de
serviços
de
transportes coletivos fornecerão aos
Conselhos de Trânsito os elementos por
êles solicitados, para o levantamento da
estatística prevista neste Código.
Art. 127. As repartições de trânsito e
as encarregadas de perícia de acidente,
para relatório de estatística de acidentes,
utilizarão o modêlo-padrão elaborado pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 128. Após dois anos de vigência
dêste Código, nenhum dirigente ou
instrutor de escola de aprendizagem ou
examinador de trânsito poderá exercer
essas funções sem que possua
certificado de habilitação correspondente,
expedido pelo Departamento de Trânsito.
Art. 129. Os estabelecimentos onde
se executarem reformas ou recuperação
de veículos e os que comprem, vendam
ou desmontem veículos, usados ou não,
ficam obrigados a possuir livros de
registro de seu movimento e de entrada e
saída e de uso de placas de
"Experiência",
conforme
modelos
aprovados
e
rubricados
pelo
Departamento de Trânsito.
Parágrafo único. Estão isentos de
sêlo os livros referidos neste artigo.
Art. 130. Nenhuma instalação poderá
atravessar ou tangenciar a via terrestre
sem que ofereça a devida segurança e
obedeça à altura fixada pela autoridade
de trânsito com jurisdição sôbre ela.
Art. 131. A construção, adaptação e
estabelecimento de pistas permanentes
destinadas a competições desportivas
automobilísticas
dependerá
de
autorização do Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 132. Ao condutor de veículo, nos
casos de acidente de trânsito de que
resulte vítima, não se imporá a prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança, se
prestar socorro pronto e integral àquela.
§ 1º A autoridade policial que, na via
pública ou estabelecimento hospitalar,
primeiro tiver ciência do acidente, no caso
dêste artigo, anotará a identidade do
condutor e o convidara a comparecer à
repartirão policial competente nas vinte e
quatro
(24
horas
imediatamente
seguintes.
§ 2º Nos acidentes de que trata êste
artigo, ao condutor que não dispensar
socorro à vítima, imediato e integral, não
se admitirá a prestação de fiança.
Art. 133. Pelo menos uma vez
cada ano, o Conselho Nacional de
Trânsito
fará
realizar
Campanha
Educativa de Trânsito em todo o território
nacional, com a cooperação de todos
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os órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito.
Art. 134. O Ministério da Educação e
Cultura, de acôrdo com o Conselho
Nacional de Trânsito, incluirá noções de
trânsito nos currículos das escolas
primárias e médias.
Art. 135. Os órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito, em suas
relações recíprocas, gozarão de franquia
postal-telegráfica.
Art.
136.
Os
débitos
dos
proprietários e condutores de veículos
decorrentes de infração a dispositivo
dêste Código terão o seu valor atualizado
monetàriamente,
em
função
das
variações do poder aquisitivo da moeda
nacional, atendidas as normas legais
sôbre a correção monetária dos débitos
fiscais.
Art. 137. Dentro do primeiro ano de
vigência dêste Código, o Conselho
Nacional de Trânsito publicará volume
que contenha as principais regras de
trânsito, devidamente ilustradas, para
distribuição gratuita por intermédio das
repartições de trânsito dos Estadas,
Territórios e Distrito Federal.
Parágrafo único. Para execução do
disposto neste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir um crédito
especial de cem milhões de cruzeiros
(Cr$ 100.000.000), pelo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, dispensado
para a sua aplicação, o registro prévio do
Tribunal de Contas.
Art. 138. Os documentos de
registro ou propriedade de veículos
atualmente
adotados
deverão
ser
substituídos pelo Certificado de Registro
dentro de três anos, contados da
entrada em vigor do Regulamento deste
Código.
Art. 139. A exigência do Certificado
de Registro para o licenciamento de
veículo sòmente se fará após o terceiro
ano de vigência do Regulamento dêste
Código.
Art. 140. Todos os veículos
automotores
atualmente
em
uso
deverão
adaptar-se
às
exigências
dêste Código e seu Regulamento
nos três primeiros anos imediatamente
seguintes à entrada em vigor do
último.
Art. 141. O exame psicotécnico de
que trata o art. 73 dêste Código, nas
unidades federativas onde não houver
aparelhagem necessária à sua realização,
até que dela disponha, poderá substituirse por outro equivalente.
Art. 142. A primeira composição do
Conselho Nacional de Trânsito, na forma
do art. 6º, deverá levar-se a têrmo nos
sessenta
(60)
dias
imediatamente
seguintes à expedição do Regulamento
dêste Código.
Art. 143. Enquanto não se aprovar o
quadro de pessoal do RENAVAM,
poderão ser requisitados, para a
execução dos seus serviços, pelo Ministro
da Justiça e Negócios Interiores,
funcionários federais, dos quadros dos
Ministérios ou das autarquias, sem
prejuízo dos seus vencimentos, e
vantagens e direitos.
Art. 144. O Poder Executivo, dentro
em cento e oitenta (180) dias, contados
do início da vigência dêste Código
expedirá o seu Regulamento.
Parágrafo único. O projeto do
Regulamento
elaborar-se-á
pelo
Conselho Nacional de Trânsito, que o
deverá representar ao Ministro da Justiça
e Negócios Interiores no prazo de a cento
e vinte (120) dias, a partir da vigência
dêste Código.
Art. 145. Êste Código entrará em
vigor sessenta (60) dias após a sua
publicação, revogados o Decreto-lei
nº 3.651, de 25 de setembro de
1941, o Decreto-lei nº 3.199, de 14 de
abrl de 1941, com a redação que lhe deu
a Lei número 4.638, de 26 de maio de
1965, e as demais disposições em
contrário.

Maio de 1966

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação das
emendas.
A emenda nº 2 recebeu parecer
contrário, enquanto as de ns. 3,
4,
5
e
6
receberam
parecer
favorável.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (pela
ordem): – Sr. Presidente, não disponho
do avulso com as emendas e, portanto,
não sei se a Emenda nº 6 se refere ao
Art. 132.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Emenda nº 6 refere-se ao Art.
81.
A Emenda nº 7, é que se refere ao
Art. 132. Como receben subemenda será
votada em separado.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação as Emendas ns. 3,
4, 5 e 6.
Os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
Nº 3
São artigo 71, § 3º
Redija-se assim:
3º – Será facultada a habilitação
como condutor de veículo ao liberado
condicional, ouvido sempre o Conselho
Penitenciário do Distrito Federal ou dos
Estados e Territórios.
Nº 4
Ao artigo 73
a) Inclua-se, in fine do artigo,
caput:
"com a presença do médico do
I.A.P.E.T.C."
2) Suprima-se o § 1º.
3) Onde se diz "poderão ser
estendidos".
diga-se:
"serão estendidos".
Nº 5
Ao art. 80
Redijam-se assim as letras a e b,
uma só letra:
"a)
autorização
do
pai
ou
responsável, e, em sua falta, do
juiz de menores da jurisdição onde
residir."
Nº 6
Ao artigo 81
Redijam-se assim as letras a e b,
numa só letra:
"autorização do pai ou responsável
e, em sua falta, do Juiz de Menores da
jurisdição onde residir."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à votação da Emenda
nº
7,
que
recebeu
subemenda
substitutiva, assim redigida: "Suprima-se
o § 2º".
Se a Sub-emenda for aprovada,
prejudicará
a
Emenda,
que
é
mais ampla. Sua redação é a seguinte:
"Ao art. 132 e seus parágrafos:
Suprima-se".
A supressão prevista na Emenda de
compreende
todos
os
parágrafos,
enquanto que a subemenda suprime
apenas o § 2º do Art. 132.
Em votação a Subemenda.
Os
Srs.
Senadores
que
a
aprovam queiram conservar-se sentados,
(Pausa)
Foi aprovada.
Está prejudicada a Emenda.
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O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à
votação da Emenda restante, a de
número 2. Tem parecer contrário de
tôdas as Comissões e está assim
redigida:
"Ao art. 71, letra b.
Redija-se:
– Folha corrida ou atestado de bons
antecedentes, reconhecida a firma do
atestante."
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam
queiram conservar sentados. (Pausa).
Foi rejeitada.
Ultimada a votação, o Projeto vai a
Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2.
Votação, em turno único, do
Requerimento nº 183, de 1966, pelo
qual
o
Senhor
Senador
Aarão
Steinbruch solicita a constituição de
Comissão de cinco Senadores para
representarem o Senado no Simpósio
Internacional de Turismo, a realizar-se em
Porto Alegre, de 26 a 31 dêste mês. (Com
emenda do Sr. Senador Aloysio de
Carvalho).
Há emenda sôbre a mesa, já
lida na sessão de 11 do corrente. A
discussão da matéria foi encerrada a 13
dêste mês.
Em votação o requerimento, sem
prejuízo da emenda.
O
Srs.
Senadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
O requerimento foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Vamos passar à votação da
emenda.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Eurico Rezende.
O
SR.
EURICO
REZENDE
(encaminhamento de votação – Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
o
Requerimento
Aarão
Steinbruch
prevê a designação de uma Comissão
de 5 Senadores, a fim de representar o
Senado no Simpósio Internacional de
Turismo a se realizar em Pôrto Alegre, de
26 a 31 dêste mês.
Verifica-se, de pronto, que a
providência,
de
acôrdo
com
o
requerimento, envolve ônus para o
Senado.
O Senador Aloysio de Carvalho
apresenta emenda ao requerimento
em
referência,
sugerindo
duas
medidas: –reduzindo o número de
membros dessa Comissão de 5
para 3 e estabelecendo a gratuidade
dessa representação em favor do
Senado.
Entendo, Sr. Presidente, que a
redação do número de senadores
é saudável, mas estabelecer-se que
não obstante-a redução, essa se
faça sem ônus para o Senado, não
me parece aconselhável nem desejável.
A despesa, por certo, não será
acentuada e não seria justo exigir-se
que os membros da Comissão cumpram
uma missão da Casa a expensa
própria.
Eu perguntaria, Sr. Presidente, se
poderíamos aprovar a emenda Aloysio
de Carvalho apenas em parte, isto
é, na área em que reduz de cinco para
três o número de membros dessa
Comissão. Creio que poderia, ao pedir
destaque para a expressão "sem ônus
para o Senado" para efeito de supressão
desta parte.
E assim, Sr. Presidente, que
encaminho a matéria e farei chegar à
Mesa o necessário Requerimento de
Destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O nobre Senador Eurico
Rezende enviou à Mesa requerimento
de votação parcial da emenda do
Senador Aloysio de Carvalho. Vai
ser lido.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 198, DE 1966
Requeiro votação parcelada da
emenda do Sr. Aloysio de Carvalho.
S.S. em 17 de maio de 1966. –
Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em tais condições vota-se,
em primeiro lugar, a parte inicial da
emenda que diz: "Inclua-se onde
couber: "Sem ônus para o Senado." Em
seguida a segunda parte: "Onde se
diz cinco Senadores, diga-se três
Senadores.".
Em votação a primeira parte da
emenda.
Os
Srs.
Senadores
que
a
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está rejeitada.
Passa-se à votação da segunda
parte da emenda.
Os Senhores Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3:
votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 231,
de 1965 (nº 1.473-B de 1963 na
Casa de origem), que aplica as
telefonistas o disposto no artigo 227 e
seus parágrafos das Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo Pareceres nºs
1.443, de 1965, e 104, de 1966, da
Comissão
de
Legislação
Social,
oferecendo substitutivo; da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável ao
substituto.
A
discussão
foi
encerrada
em sessão do dia 12 do corrente
mês.
Em votação o substitutivo.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Em consequência, fica prejudicado o
projeto. A matéria irá à Comissão de
Redação a fim de redigir o vencido para
discussão suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 4:
Discussão,
em
turno
único,
do Projeto de Lei da Câmara número
321, de 1965 (nº 1.022-B, de 1963
na Casa de origem), que dispõe
sôbre o salário-mínimo de menores,
e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável (nº 289 de 1966)
da
Comissão
de
Legislação
Social.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Há sôbre a mesa pedido de
destaque, que será lido pelo Senhor 1º
Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 199, DE 1966
Nos têrmos dos artigos 212,
letra t, e 310, letra b, do Regimento
Interno,
requeiro
destaque,
para
rejeição da Seguinte parte do Projeto:
artigo 2º.
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Eugênio Barros.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
–
Em
consequência
do
destaque aprovado, é retirado do
projeto o artigo 2º.
Em votação a parte restante do
Projeto.
Os
Senhores
que
aprovam
queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai à Comissão de
Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 321,
DE 1965
(Nº 1.022-B de 1963, na Casa de origem)
Dispõe sôbre o salário-minímo de
menores, e da outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para menores não portadores
de curso completo de formação
profissional, o salário-minimo de que
trata o Capítulo III do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, respeitada
a proporcionalidade com que vigorar
para os trabalhadores adultos da região,
será escalonado na base de 50%
cinquenta por cento) para os menores
entre 14 (quatorze) e 16 (dezesseis)
anos de idade e em 75% (setenta e
cinco por cento) para os menores entre
15 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos de
idade.
§ 1º Para os menores aprendizes,
assim considerados os menores de 18
(dezoito) anos e maiores de 14 (quatorze)
anos de idade, sujeitos à formação
profissional metódica do ofício em que
exerçam seu trabalho, o salário-mínimo
poderá ser fixado em até metade do
estatuído para os trabahadores adultos da
região.
§ 2º A execução dêste artigo
não importará em diminuição de
salários para os que estejam trabalhando
sob
condições
pecuniárias
mais
vantajosas.
Art. 2º Ficam os empregadores
obrigados a ter em seu serviço um
número de trabalhadores menores
de 18 (dezoito) anos não inferior
a 5% (cinco por cento) nem superior a
10% (dez por cento) do seu quadro de
pessoal, percentuais êstes calculados
sôbre o número de empregados que
trabalhem em funções compatíveis com o
trabalho do menor.
Art. 3º Ficam revogados o artigo 80 e
seu parágrafo único do Consolidação das
Leis do Trabalho, referida no artigo 1º
desta lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 5:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 48,
de 1966 (nº 3.448-B de 1966, na origem),
de inicativa do Senhor Presidente da
República, que dá nova redação ao
artigo 95 da Lei nº 4.328, de 30 de
abril de 1964 (Código de Vencimentos
dos
militares),
tendo
Pareceres
lavoráveis (nos 416 e 417, de 1966) das
Comissões de Projetos do Executivo e de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
para
discussão,
dou-a
como
encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
O projeto foi aprovado irá à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48,
DE 1966

Maio de 1966
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº
71, DE 1966

(Nº 3.448-B-66, na Casa de origem)

(Nº 3.766-B-61, na Casa de origem)

Dá, nova redação ao art. 95
da Leis nº 4.328, de 30 de abril
de 1964 (Código de Vencimentos dos
Militares.

Autoriza o Conselho Nacional des
Pesquisas a ceder parte aa área do
terreno integrante do seu patrimônio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 95 da Lei nº 4.328, de
30 de abril de 1964 (Código de
Vencimentos dos Militares), passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 95. O militar com encargos de
família tem direito a um "auxílio para
moradia" no valor mensal de 10% (dez
por cento) do seu soldo.
§ 1º Entende-se como "encargos de
família" do militar, para os fins previstos
neste artigo, os seus dependentes, na
forma do disposto no art. 57 dêste
Código.
§ 2º Suspende-se, temporàriamente,
o direito do militar ao "auxílio para
moradia",
enquanto
se
encontrar
em uma das situações previstas no
art. 7º.
§ 3º O auxilio previsto neste artigo
será pago ao militar até completar cada
período de 5 (cinco) anos na mesma
localidade.
§ 4º Êsse prazo será contado
a partir da vigência dêste Código e
para praças poderá ser prorrogado até 3
(três) anos."
Art. 2º A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 6:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 71, de
1966 (nº 2-756-B-61 na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza
o Conselho Nacional de Pesquisas a
ceder parte da área do terreno integrante
do seu patrimônio, tendo Parecer
favorável, sob nº 410-66, da Comissão
de
Finanças
e
dependendo
de
pronunciamento
da
Comissão
de
Agricultura.
Solicito parecer oral da Comissão
de
Agricultura,
que
deverá
ser
proferido, pelo ilustre Relator, o nobre
Senador Adolpho Franco, a quem deu a
palavra.
O SR. ADOLPIIO FRANCO (para
emitir parecer) (sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, Srs.
Senadores, o presente projeto, oriundo
do Executivo, autoriza o Conselho
Nacional de Pesquisas a ceder parte da
área de terreno, integrante de seu
patrimônio, para exercício de atividades
de ensino da Faculdade Fluminense
de Medicina, parte do terreno que
houve por doação do Estado do Rio de
Janeiro, no Morro de São João Batista,
em Niterói.
A
Comissão
de
Agricultura
subscreve o parecer favorável da
Comissão e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da
Gama):
–
O
parecer
da
Comissão de Agricultura sôbre projeto
é favorável.
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a
palavra para discussão, dou-a como
encerrada.
Em votação o projeto.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Conselho Nacional de
Pesquisas autorizado a ceder União
Federal, para a construção de um
Hospital de Clínicas e o exercício de
atividades de ensino da Faculdade
Fluminense de Medicina, parte do terreno
que houver por doação, do Estado Rio de
Janeiro, no Morro de São João Batista,
em Niterói.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 1966
(nº 3.492-B,66 na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente ela
República, que estabelece normas para a
instituição e a execução de Campanhas
de
Saúde
Pública
exercidas
ou
promovidas pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências, tendo Pareceres
favoráveis, sob os números 426 e 427, de
1966, das Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
Em ofício de 29 de abril, anexado ao
processo, a Câmara dos Deputados, pelo
seu 1º Secretário, pediu a retificação dos
autógrafos, em dois pontos, a saber:
No art. 1º, onde se lê: "em cada
ano", leia-se: "em cada caso"; e, no
parágrafo único do art. 5º, onde estaria
"depósitos em conta", leia-se: "depósitos
na conta".
A primeira retificação procede,
devendo ser tomada em consideração
para a retaação final. A segunda, porém,
não tem resido de ser, porque o erro
apontado não existe. O texto está correto.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra
para a discussão, dou-a como encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O projeto foi aprovado e irá à
Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 82,
DE 1966
(Nº 3.492/B-66, na Casa de Origem)
Estabelece normas gerais para a
instituição e a execução de Campanhas
de
Saúde
Pública
exercidas
ou
promovidas pelo Ministério da Saúde, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As Campanhas de Saúde
Pública,
a
serem
exercidas
ou
promovidas pelo Ministério da Saúde,
serão instituídos, em cada ano, por ato do
Presidente da República, depois de
aprovados os respectivos planos pelo
Ministro de Estado.
Art.
2º
A
instituição
e
o
desenvolvimento de Campanhas de
Saúde Pública, na forma desta lei,
atenderão sempre à necessidade de
intensificar e coordenar, em todo o
território nacional, ou em regiões
definidas, as atividades públicas e
particulares de prevenção e combate,
inclusive tratamento e recuperação,
relativos a doenças que por sua natureza,
constituam problema de interêsse coletivo
e exijam, para seu atendimento, a
realização de providências especiais.

Quarta – Feira 18
Art. 3º Além do órgão do Ministério
da Saúde cujas atribuições regimentais
correspondam ao objeto da cooperação
prevista no art. 2º, participarão de cada,
Campanha, facultativamente, mediante
convênios, acôrdos e atos semelhantes,
os demais órgãos e entidades públicas e
particulares, nacionais, internacionais e
estrangeiras, que tenham finalidades
direta ou indiretamente relacionadas com
o objetivo da Campanha.
Parágrafo único: A Superintendência
da Campanha será exercida pelo
dirigente do órgão do Ministério da Saúde
dela participante, ou pelo técnico de
reconhecida competência por êle indicado
e designado pelo Ministro de Estado da
Saúde.
Art. 4º Cada Campanha será
executada à conta dos seguintes
recursos:
a) dotações orçamentárias e créditos
adicionais especificamente consignados à
Campanha;
b) importâncias que, à conta de
dotações orçamentárias ou créditos
adicionais próprios, forem destinados à
Campanha por órgãos públicos federais;
c)
contribuições,
de
qualquer
natureza, dos demais órgãos e entidades
públicas ou particulares, nacionais,
estrangeiras ou internacionais;
d)
contribuições,
de
qualquer
natureza, inclusive legados e doações
sem cláusula onerosa, efetuadas por
pessoas
físicas,
nacionais
ou
estrangeiras;
e) produto da angariação de
donativos populares, mediante prévia
autorização do Ministério da Saúde;
f) juros de depósitos bancários e
rendas eventuais.
Art. 5º Os recursos de que trata o
artigo anterior serão concentrados no
Banco do Brasil S. A., em conta especial,
com o título da Campanha respectiva, à
disposição do Superintendente da mesma
Campanha, que os movimentará de
acôrdo com os programas aprovados,
anualmente, pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Depositados em
conta especial, a quê se refere êste artigo
os recursos provenientes do Tesouro
Nacional, considerar-se-á realizada, no
respectivo
exercício,
a
despesa
correspondente.
Art. 6º A aplicação dos recursos
correspondentes
aos
créditos
orçamentários e adicionais da União será
comprovada pelo Superintendente de
cada Campanha perante o Tribunal de
Contas da União, através do Ministério da
Saúde, na forma da legislação em vigor,
no prazo de 60 (sessenta) dias após o
término de cada semestre do exercício
financeiro.
§ 1º A comprovação a que se refere
êste artigo abrangerá os recursos
atribuídos à Campanha por órgãos da
Administração Pública Federal (alínea b
do art. 4º), constituindo os comprovantes
da transferência dêsses recursos à
Campanha instrumentos hábeis para a
prestação de contas daqueles órgãos
perante o Tribunal de Contas da União.
§ 2º No mesmo prazo previsto neste
artigo, o Superintendente da Campanha
submeterá à aprovação do Ministro de
Estado circunstanciado relatório sôbre o
recebimento e aplicação dos recursos que
não provierem direta ou indiretamente do
Tesouro Nacional.
Art. 7º Os serviços de cada
Campanha, de acôrdo com os respectivos
Planos, serão executados por:
a) funcionários do Ministério da
Saúde, sem prejuízo da lotação dos
respectivos cargos nos órgãos dêsse
Ministério, mediante prévia autorização do
Ministro de Estado;
b) servidores de outros órgãos e
entidades
federais,
estaduais
e
municipais participantes da Campanha,
sem prejuízo da vinculação a êsses
órgãos e entidades:
c)
pessoal
admitido
pela
Superintendência da Campanha à conta do
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recursos
próprios
e
regido
pela
Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1º Para o desempenho de
atividades
técnicas
especializadas,
comprovadamente
essenciais
ao
desenvolvimento da Campanha,
o
Superintendente
poderá
admitir
especialistas, verificados, prèviamente, os
títulos comprobatórios da habilitação
técnica e especializada dos candidatos.
§ 2º A admissão de pessoal,
inclusive especialistas, nas Campanhas
de que trata esta lei, será feita pelas
respectivas Superintendências através de
contratos individuais de trabalho, por
prazo indeterminado, mediante prévia
aprovação pelo Ministro de Estado da
Saúde.
§ 3º O empregado admitido nas
Campanhas de quê trata esta lei
perceberá salário mensal em importância
igual à do vencimento-base estabelecido
para o nível inicial da classe ou série de
classes a que correspondam, no Serviço
Civil do Poder Executivo da União,
atribuições idênticas ou similares às
inerentes ao seu ernprêgo.
§ 4º O salário mensal de empregado
admitido para executar na Campanha
atividade
de
natureza
técnica
especializada não prevista entre as
atribuições de qualquer classe ou série de
classes da Administração Pública Federal
será fixado, mediante proposta da
respectiva Superintendência aprovada
pelo Ministro de Estado da Saúde, de
acôrdo com as condições regionais do
mercado de trabalho e considerada a
especialidade técnica, não podendo ser
reajustado senão quando e na mesma
proporção em que fôr alterado o saláriomínimo da região ou sub-região.
§ 5º Ressalvado o previsto na alínea
a, a participação nos trabalhos das
Campanhas de que trata esta lei não
importará, de qualquer forma, em vínculo
empregatício com a União Federal.
Art. 8º Ao pessoal admitido pelas
Campanhas na forma da alínea c do
artigo anterior, de acôrdo com a
disponibilidade de recursos próprios de
cada Campanha, poderão ser atribuídas
pela respectiva Superintendência:
a) diárias para indenização de
despesas com alimentação e pousada,
quando em serviço fora das respectivas
sedes, no valor unitário de 1/30 (um trinta
avos) do salário mensal, em cada caso;
b) gratificação idêntica, observadas
as mesmas condições e calculada sôbre
os respectivos salários, à prevista no item
V do art. 145 da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952, respeitado o disposto no
art. 14 da Lei nº 4.863, de 29 de
novembro de 1965.
Parágrafo único. As importâncias
correspondentes a gratificações e diárias
de que trata êste artigo em nenhuma
hipótese serão incorporadas aos salários
dos empregados.
Art. 9º A prestação de serviços de
natureza
eventual
necessários
ao
desenvolvimento das Campanhas, sem
constituir relação de emprêgo, será
retribuída mediante recibo à conta de
recursos próprios de cada Campanha.
Art. 10. As despesas de qualquer
montante na execução de serviços em
obras e na aquisição de materiais e
equipamentos
necessários
ao
desenvolvimento das Campanhas a que
se refere esta lei serão realizadas pela
respectiva Superintendência, mediante
concorrências administrativas ou cotetas
de preço, salvo nos casos em que o
Presidente da República ou o Ministro de
Estado da Saúde determinar que se
proceda a concorrência pública.
Art. 11. O Superintendente de
cada Campanha instituída na forma desta
lei perceberá, à conta dos recursos.
próprios da Campanha respectiva,
gratificação única correspondente à
diferença entre o vencimento-base do
cargo efetivo ou em comissão, de
que fôr ocupante no Serviço Público
Federal, e o valor do símbolo 1-C, sem

prejuízo das demais vantagens a que faça
jus, inclusive pelo exercício em regime de
tempo integral.
Parágrafo único. O Superintendente
da Campanha poderá optar pelo critério
estabelecido neste artigo ou pela
percepção do vencimento e demais
vantagens do seu cargo efetivo ou em
comissão no Serviço Público Federal,
acrescidos
de
gratificação
fixa
correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) do valor do símbolo 1-C.
Art. 12. Mediante prévia aprovação
pelo Ministro de Estado da Saúde, a
Superintendência de cada Campanha
designará os assessôres técnicos e
administrativos
e
coordenadores
regionais, que forem previstos nos
respectivos programas, atribuindo-lhes, à
conta dos recursos da Campanha,
gratificação correspondente à diferença
entre o vencimento ou salário, em cada
caso, e o valor do símbolo da função
gratificada 1-F.
Parágrafo único. O assessor ou
coordenador regional poderá optar pelo
critério estabelecido neste artigo ou pela
percepção do vencimento ou salário e
demais vantagens de seu cargo efetivo no
Serviço Público ou do seu emprêgo na
Campanha, acrescidos de gratificação
fixa correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor do símbolo 1-F.
Art. 13. De acôrdo com tabelas
aprovadas pelo Ministério da Saúde junto
aos
programas
anuais
de
cada
Campanha, o respectivo Superintendente
poderá atribuir funções de supervisão e
de inspeção ao pessoal da Campanha,
atribuindo aos que exerçam essas
funções, à conta dos recursos da
Campanha, gratificação correspondente a
20% (vinte por cento) do vencimento ou
salário, em cada caso.
Art. 14. Nos impedimentos eventuais
férias ou ausência da sede por até 30
(trinta) dias, o Superintendente da
Campanha
será
substituído
por
funcionário técnico designado em Portaria
do Ministro de Estado da Saúde.
Art. 15. Sempre que necessário, o
Superintendente, de cada Campanha
poderá delegar atribuições, inclusive para
admissão de pessoal, a coordenadores
regionais,
ou,
mediante
prévia
autorização do Ministro de Estado da
Saúde, a funcionários público federais,
em exercício na Campanha, ou a
dirigentes de òrgãos estaduais ou
municipais dela participantes.
Art. 16. Sem importar em vínculo
empregatício entre a União Federal e o
pessoal admitido pelos Superintendentes
das Campanhas de que trata esta
lei, os serviços das mesmas; Campanhas
serão considerados públicos federais
para
os
efeitos
de
imunidade
tributária.
Art. 17. Nenhum impôsto, taxa,
emolumento ou contribuição fiscal ou
cambial de qualquer natureza gravará a
importação de materiais e equipamentos
destinados às Campanhas de que trata
esta lei.
Art. 18. As Campanhas, instituídas
na forma desta lei, gozarão de
personalidade própria para os efeitos da
legislação trabalhista, competindo aos
respectivos
Superintendentes
a
representação em Juízo.
Art. 19. Extinta cada Campanha, pela
execução integral do respectivo Plano ou
por ato do Presidente da República, o
material e o equipamento disponíveis
serão distribuídos segundo o critério
aprovado pelo Ministro de Estado da
Saúde.
Parágrafo único. Os bens obtidos na
forma de convênio, doações ou acôrdos
com órgãos e entidades estrangeiras ou
internacionais terão a destinação prevista
nos respectivos têrmos, de igual forma
como se procederá na aplicação e
alienação dos mesmos bens durante o
desenvolvimento das Campanhas.
Art. 20. Extinta cada Campanha,
serão rescindidos, de acôrdo com a
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legislação trabalhista, os contratos de
trabalho dos empregados admitidos para
a sua execução.
Art. 21. O saldo dos recursos
financeiros de cada Campanha, verificado
a quando da sua extinção e após o
pagamento das indenizações decorrentes
do artigo anterior, será recolhido ao
Tesouro Nacional.
Art. 22. As disposições desta lei
aplicam-se
subsidiàriamente
às
Campanhas do Ministério da Saúde
instituídas por leis anteriores, excetuadas
a as disposições dos arts. 3º, 4º
e 20, a cuja aplicação será geral e
obrigatória para tôdas as Campanhas
de Saúde Pública de que sejam
executores ou participantes órgãos desse
Ministério.
Art. 23. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 24. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 8:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 83, de
1966 (nº 3.506/B-66 na Casa de origem)
de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de Cr$
6.472.592.500 (seis bilhões, quatrocentos
e setenta e dois milhões, quinhentos
e noventa e dois mil e quinhentos
cruzeiros) para regularizar despesa
com o programa de emergência no
setor agropecuário, conforme plano de
aplicação do Ministério da Agricultura,
tendo Pareceres favoráveis, sob nº
421 e 422, de 1966, das Comissões
de Projetos do Executivo e de
Finanças.
Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Esta encerrada:
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83,
DE 1966
(Nº 3.536-B-66, na Casa de Origem):
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 6.472.592.500 (seis
bilhões, quatrocentos e setenta e dois
milhões, quinhentos e noventa e dois
mil e quinhentos cruzeiros), para
regularizar despesa com o programa de
emergência no setor agropecuário,
conforme plano de aplicação do Ministério
da Agricultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de
Cr$
6.472.592.500
(seis
bilhões,
quatrocentos e setenta e dois milhões,
quinhentos e noventa e dois mil e
quinhentos cruzeiros), para regularizar
a despesa com o programa de
emergência no setor agropecuário em
todo o território nacional, conforme
plano de aplicação organizado pelo
Ministério da Agricultura.
Art. 2º O crédito especial de que
trata a presente Lei será registrado e
distribuído ao Tesouro Nacional pelo
Tribunal de Contas.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 9:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 86, de
1966, (nº 3.496-B-66 na Casa de
origem.), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que retifica,
sem ônus, a Lei número 4.900, de
10 de dezembro de 1965, que estima
a Receita e Fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro
de 1966, tendo Parecer favorável, sob
número 469, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Ao
projeto
foi
apresentado
substitutivo da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto com o
substitutivo.
se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Substitutivo.
Os Srs. Senadores que aprovam o
Substitutivo,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Em conseqüência, fica prejudicado o
Projeto.
A matéria vai à Comissão de
Redação, para redigir o vencido para
discussão suplementar.
E' o seguinte o Substitutivo
aprovado:
EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1–C.F.
Ao Projeto de Lei da Câmara
número 86, de 1966. que retifica, sem
ônus, a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro
de 1965, que estima a Receita e fixa a
Despesa da União para o exercício
financeiro de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 14 São feitas, sem ônus, as
seguintes retificações na Lei nº 4.900, de
10 de dezembro de 1965, que "estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício de 1966":
Anexo 3 – Poder Judiciário
Subanexo 3.03.00 – Justiça Militar
Unidade 3.03.01 – Superior Tribunal
Militar.
Função 02.
Categoria Econômica:
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.1.0 – Obras Públicas
Onde se Iê:
"4.1.1.3
–
Prosseguimento
e
conclusão de obras.
1) Construção de 102 apartamentos
em Brasília, para pessoal da Justiça atas
– Cr$ 719.180.000."
Leia-se:
Anexo 3 – Poder Judiciário
Subanexo 3.03.00 – Justiça Militar.
Unidade 3.03.01 – Superior Tribunal
Militar.
Função 02
Categoria Econômica:
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.1.5 – Construção de Edifícios
Públicos
1) Construção de apartamentos em
Brasília, para o pessoal da Justiça Militar
– Cr$ 719.180.000"
Anexo 1 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura
Adendo "F"
K – 22 – Rio Grande do Sul
Onde se lê:
– Escola Normal Nossa Senhora de
Fátima, Cangaçu, – Cr$ 2.000."
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Leia-se:
"Anexo 1 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura
Adendo F
K – 22 Rio Grande do Sul
7
–
Escola
Normal
Nossa
Senhora da Aparecida, Canguçu – Cr$
2.000"
Anexo 4 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 – Ministério da
Educação e Cultura.
Unidade
4.06.05
–
Conselho
Nacional de Serviço Social
Função 6.0
Categoria Econômica 3.2.1.0 –
Subvenções Sociais
ADENDO
"B"
–
Subvenções
Ordinárias
Onde se lê:
"14 – MINAS GERAIS
Araxá
Ginásio Jesus Cruz – Cr$ 1.500."
Leia-se:
"14 – MINAS GERAIS
Araxá
Ginásio Jesus Cristo
1.500."

–

Leia-se:
"01 – ACRE

pamentos, conforme discriminação no
Adendo "D" – Cr$ 2.688.500.

Cruzeiro do Sul

Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de 13
de janeiro de 1958, que dispõe sôbre as
atividades da Campanha de Assistência
ao Estudante (CASES) – Cr$ 700.000
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26
de abril de 1961, que dispõe sôbre
atividades extra-classe, relativas à
educação moral e cívica, em todo o país.
– Cr$ 50.000
3) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas
e aplicação de salário-educação – Cr$
160.000.
4)
Despesas
decorrentes
da
aplicação do Decreto nº 43.177, de 5 de
fevereiro de 1958, que instituiu a
campanha, Nacional de Educação Física,
inclusive para cumprimento do Decreto nº
53.741, de 1964 – Cr$ 280.000.
5)
Despesas
decorrentes
do
incremento da Campanha Nacional de
Material de Ensino – Cr$ 850.000
6)
Despesas
decorrentes
da
promoção e organização de congressos e
conferências,
seminários
e
outras
atividades, a cargo da Associação
Brasileira de Educação – Cr$ 20.000."
4.12.00 – Ministério das Minas e
Energia.
4.12.06 –- Departamento Nacional
da Produção Mineral.
4.0.0.0 – Despesas de capital.
4.1.0.0 – Investimentos.
4.1.2.0 – Serviços em Regime de
Programação Especial
b) Energia:
2) ADENDO "A"
Onde se lê:
"K-26 – SÃO PAULO
102) Sorocaba (serviços elétricos),
em convênio com RINCO – Cr$ 20.000."

Escola Coronel João Correia – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700."
Onde se lê:
"17 ... PARANÁ
Curitiba
Associação Paranaense de lgreja
Adventista do 7º Dia, para a construção
da Escola Assistencial Social – Cr$
10.000."
Leia-se:
"17 – PARANÁ
Curitiba

Cr$

Onde se lê:
"17 PARANÁ
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção
da Escola de Assistência Social – Cr$
7.000."
Leia-se:
"17 – PARANA
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção o
de Escola e Assistência Social – Cr$
7.000."
Onde se lê:
"20 – RIO DE JANEIRO
Pirai
Educandário Padre Antônio Pinto –
Cr$ 300.
Niterói
Escola Industrial Santos Anjos
para desenvolvimento agrícola) – Cr$
100."
Leia-se:
"20 – RIO DE JANEIRO
Barra do Pirai
Educandário Padre Antônio Pinto –
Cr$ 300.
Vassouras
Escola Industrial Santos Anjos –
(para desenvolvimento agrícola) – Cr$
100."
Anexo 4 – Poder Executivo
Subanexo 4.06.00 –- Ministério da
Educação e Cultura
Unidade
4.06.05
–
Conselho
Nacional de Serviço Social.
Função 6.0
Categoria Econômica 3.2.1.0 –
Subvenções Sociais
ADENDO
"C"
–
Subvenções
Extraordinárias
Onde se lê:
01 – ACR$
Cruzeiro do Sul
Escola Cel. José Correia – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700."
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Associação Paranaense da Igreja.
Adventista do 7º Dia, para a construção
de Escola e Assistência Social – Cr$
10.000."
4.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura
4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação
3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.1.0.0 – Despesas de Custeio
Onde se lê:
"Y-06 – Fundo Nacional do Ensino
Médio
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferências Educacionais – Cr$ 100.000
Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de 13
de janeiro de 1958, que dispõe sôbre as
atividades da Campanha de Assistência
ao Estudante (CASES) – Cr$ 700.000
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26
de abril de 1961, que dispõe sôbre
atividades extra-classe, relativas à
educação moral e cívica, em todo o País
– Cr$ 50.000
3)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que
instituiu a Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos – Cr$ 4.000.000
4) Contribuição em favor da
Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos, mediante convênio geral, para
aquisição
de
imóveis,
obras
e
equipamentos, conforme discriminação do
ADENDO D – Cr$ 2.688.500.
5) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas
e aplicação do salário-educação – Cr$
160.000.
6)
Despesas
decorrentes
da
aplicação do Decreto nº 43.177, de 5 de
fevereiro de 1958, que instituiu a
Campanha Nacional de Educação Física.
inclusive para cumprimento do Decreto nº
53.741, de 1964 – Cr$ 280.000
7)
Despesas
decorrentes
do
incremento da Campanha Nacional de
Material de Ensino – Cr$ 850.000
8)
Despesas
decorrentes
da
promoção e organização de congressos e
conferencias,
seminários
e
outras
atividades a cargo da Associação
Brasileira de Educação – Cr$ 20.000.''
Leia-se:
"Y-06 – Fundo Nacional do Ensino
Médio.
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferências Educacionais – Cr$ 100.000
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557, de 1959,
que instituiu a Campanha Nacional dos
Educandários Gratuitos – Cr$ 4.000.000
3) Contribuição em favor da
Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos, mediante convênio geral para
aquisição de imóveis, obras e aqui-

Leia-se:
"K-26 – SÃO PAULO
102) Sorocabá (serviço elétrico) –
Cr$ 20.000."
Art. Revogadas es disposições em
contrário, esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Ante o exposto, somos pela
aprovação do projeto nos têrmos de
nossa emenda substitutiva.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama.):
Item 10.
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 90, de
1966, (nº 3.561-B-66 na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor presidente da
República, que altera a Lei nº 3.739, de 4
de abril de 1960, que autoriza a doação
de imóvel a Prefeitura Municipal de
Corumbá, no Estado de Mato Grosso,
tendo Parecer favorável, sob o nº 463, de
1966, de Comissão de Finanças.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto vai à sanção.
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cionamento da Seção Brasileira da
Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
para o Desenvolvimento da Bacia
Nº 90, DE 1966
da Lagoa Mirim, criada por Notas
Reversais trocadas pelos Governos
(Nº 3.561-B-66, na Casa de origem)
do Brasil e da República Oriental
do Uruguai, em 26 de abril de 1963
Altera a Lei nº 3.739, de 4 de abril e em 5 de agôsto de 1965.
Art. 2º O presente crédito
de 1960 que autoriza a doação de
será
registrado
pelo
imóvel à Prefeitura Municipal de especial
Tribunal de Contas da União e
Corumbá, no Estado de Mato Grosso.
distribuído automàticamente ao
O Congresso Nacional decreta:
Tesouro Nacional.
Art. 1º E' o Poder Executivo
Art. 3º Esta lei entra em vigor
autorizada a doar à Prefeitura na data de sua publicação.
Municipal de Corumbá, no Estado de
Art.
4º
Revogam-se
as
Mato Grosso, o imóvel situado na Rua disposições em contrário.
13 de Junho, naquela cidade,
O
SR.
PRESIDENTE
pertencente à União e atualmente (Nogueira da Gama.):
ocupado pelo 22º Distrito de Portos e
Vias Navegáveis.
Item 12:
Art. 2º A Prefeitura Municipal de
Corumbá obriga-se a instalar no imóvel
Discussão, em turno único, do
doado, dentro de 6 (seis) meses, a contar Projeto de Lei da Câmara número
da escritura de doação, a Câmara 92, de 1966 (nº 3.512-B-66 na
Municipal e a Biblioteca Pública.
Casa de origem), de iniciativa do
Art. 3º As despesas com a Sr. Presidente da República, que
escritura de doação, que deverá ser modifica dispositivos da Lei número
outorgada dentro de 4 (quatro) meses 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
a partir da publicação desta Lei, ficarão alterada pela de nº 3.543, de 11 de
a cargo da Prefeitura donatária.
fevereiro de 1959, que dispõe
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na sôbre o Tribunal Marítimo, e dá
data de sua publicação.
outras
providências,
tendo
Art.
5º
Revogam-se
as Pareceres (ns. 423, 424 e 425, de
disposições em contrário.
1966) da Comissão de Constituição
O SR. PRESIDENTE (Nogueira e Justiça, pela aprovação, com a
da Gama):
emenda que oferece, de número 1CCJ; da Comissão de Projetos do
Item 11:
Executivo, pela aprovação, e de
Finanças, pela aprovação.
Discussão, em turno único, do
Em discussão a Projeto com a
Projeto de Lei da Câmara número 91, de
1966 (nº 3.506-B-66 na Casa de origem), emenda.
Se nenhum Sr. Senador quiser
de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que autoriza o Poder fazer uso da palavra, encerrarei a
Executivo a abrir, pelo Ministério discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
Extraordinário para a Coordenação dos
Em votação o Projeto sem
Organismos Regionais o crédito de Cr$
570.000.000 (quinhentos e setenta prejuízo da Emenda.
Os Srs. Senadores que o
milhões de cruzeiros), para atender às
queiram
permanecer
despesas com a Seção Brasileira da aprovam
Comissão Mista da Lagoa Mirim, tendo sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Parecer favorável, sob nº 420, de 1966,
É
o
seguinte
o
Projeto
da Comissão de Finanças.
aprovado.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
declaro encerrada a discussão.
Nº 92, DE 1966
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
(Nº 3.512-B, DE 1966, NA
aprovam,
queiram
conservar-se
ORIGEM)
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Modifica dispositivos da Lei nº
Vai à sanção.
2.18, de 5 de fevereiro de 1954,
É o seguinte o Projeto aprovado:
alterada pela de nº 3.543, de 11 de
fevereiro de 1959, que dispõe
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
sôbre o Tribunal Marítimo, e dá
Nº 91, DE 1966
outras providências.
E' o seguinte o Projeto aprovado:

(Nº 3.508-B-66, na Casa de origem)

Congresso Nacional, decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 6º
Autoriza o Poder Executivo a da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro
abrir, pelo Ministério Extraordinário de 1954, modificados pela Lei nº
para a Coordenação dos Organismos 3.513, de 11 de fevereiro de 1959,
Regionais, o crédito especial de Cr$ passam a ter a seguinte redação:
"Art. 1º O Tribunal Marítimo,
570.000.000 (quinhentos e setenta
milhões de cruzeiros), para atender a com jurisdição em todo o território
despesas com a Seção Brasileira da nacional, órgão autônomo, auxiliar
do Poder Judiciário, vinculado ao
Comissão Mista da Lagoa Mirim.
Ministério da Marinha no que se
O Congresso Nacional decreta:
refere ao provimento de pessoal
Art. 1º Fica o Poder Executivo militar e de recursos orçamentários
autorizado a abrir, pelo Ministério para pessoal e material destinadas
Extraordinário para a Coordenação ao seu funcionamento, tem como
dos Organismos Regionais, um atribuições julgar os acidentes e
crédito especial de Cr$ 570.000.000 fatos da navegação marítima,
(quinhentos e setenta milhões de fluvial e lacustre e as questões
cruzeiros), destinado a atender, até relacionadas com tal atividade,
31 de dezembro de 1966, às especificadas nesta Lei.
despesas com a contrapartida
Art. 2º O Tribunal Marítimo
brasileira a instalação e o fun- compor-se-á de sete (7) Juízes.

nomeados em caráter efetivo, que
serão:
a) um (1) Oficial General do
Corpo da Armada, que será seu
Presidente;
b) dois (2) Oficiais Superiores da
Marinha de Guerra, da Ativa ou da
Reserva Remunerada, sendo um do
Corpo da Armada e o outro do Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais,
subespecializados em Máquinas ou
Casco;
c) dois (2) bacharéis em Direito,
especializados, um dêles em Direito
Marítimo e o outro em Direito
Internacional Público;
d) um especialista em armação de
navios e navegação comercial;
e) um Capitão de Longo Curso, da
Marinha Mercante.
§ 1º As nomeações serão feitas
pelo Presidente da República, atendida
a
composição
do
Tribunal
e
observadas as condições de:
a) Oficial-General do Corpo da
Armada, para o Juiz-Presidente;
b) Capitão-de-Mar-e-Guerra ou
Capitão-de-Fragata, da Ativa ou da
Reserva Remunerada, aprovado no
Curso de Comando da Escola de
Guerra Naval, para o Oficial do Corpo
da Armada, e aprovado no Curso
Especial da mesma Escola, para o do
Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais;
c) reconhecida idoneidade, mais
de cinco (5) anos de prática forense e
idade compreendida entre trina e cinco
(35) e quarenta e oito (48) anos, para
os bacharéis em Direito;
d) reconhecida idoneidade e
competência, idade compreendida
entre trinta e cinco (35) e quarenta e
oito (48) anos e ter mais de cinco (5)
anos em cargo de direção de emprêsa
de navegação marítima, para o
especialista em armação de navios e
navegação comercial;
e) reconhecida idoneidade e
competência, idade compreendida
entre trinta e cinco (35) e quarenta e
oito (48) anos e ter, no mínimo, cinco
(5) anos de efetivo comando, nessa
categoria, em navios brasileiros, sem
punição decorrente de julgamento,
para o Capitão de Longo Curso.
§ 2º Os Juízes, com exceção do
Presidente,
serão
nomeados
mediante concurso de títulos e
provas, realizado perante banca
examinadora presidida pelo JuizPresidente e constituída por um Juiz
eleito pelo Tribunal, em escrutínio
secreto;
um
representante
da
Procuradoria,
designado
pelo
Ministro da Marinha; e ainda,
conforme se trate do preenchimento
de vaga relativa às alíneas b, c e d
ou e, do parágrafo anterior,
respectivamente, de um Oficial
Superior do Corpo da Armada ou do
Corpo de Engenheiros e Técnicos
Navais, designado pelo Ministro da
Marinha; de um especialista em
Direito
Marítimo
ou
Direito
Internacional Público, escolhido pelo
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil; e de um
representante da Comissão de
Marinha Mercante, designado pelo
Presidente da mesma Comissão

Maio de 1966 1261
§ 3º Os Juízes militares de que
trata a alínea b do art. 2º,
resteguardada a situação dos atuais
ocupantes, caso estejam na Ativa,
serão logo após a nomeação,
transferidos
para
a
Reserva
Remunerada,
com
tôdas
as
promoções e vantagens a que tiverem
direito, na ocasião.
§ 4º Os Juizes militares
referidos nas alíneas a e b do
artigo 2º, permanecerão nos seus
cargos,
ainda
depois
de
reformados, contanto que não
tenham ultrapassado a idade limite
para permanência no Serviço
Público.
§ 5º O Vice-Presidente será eleito
bienalmente, em escrutínio secreto.
§ 6º Os Juizes de que tratam as
alíneas c, d e e, do art. 2º, ficam
impedidos de exercer advocacia ou
prestar serviços profissionais em favor
de partes interessadas nas atividades
da navegação.
Art. 3º Com exceção dos
Juízes militares, os demais Juízes
terão suplentes nomeados pelo
Presidente da República, com
mandato de três (3) anos, podendo
ser
reconduzidos,
os
quais
funcionarão quando convocados
pelo Presidente do Tribunal, nos
casos previstos no Regimento
Interno.
§ 1º Quando a necessidade se
apresentar com reação aos Juízes
militares (alínea b do artigo 2º, o
Ministro da Marinha designará os
suplentes
necessários,
por
solicitação
do
Presidente
do
Tribunal.
§ 2º Para a nomeação ou
designação dos suplentes de que trata
este artigo, deverão ser observados,
com exceção do concurso, os mesmos
requisitos exigidos para "os Juízes
Efetivos".
Art. 6º Os advogados de ofício
serão
nomeados
mediante
concurso de provas realizado
perante
banca
examinadora
presidida
pelo
Presidente
do
Tribunal e constituída por um Juiz
eleito pelo Tribunal, em escrutínio
secreto, um representante da
Procuradoria,
designado
pelo
Ministro
da
Marinha,
e
um
especialista em Direito Marítimo ou
Direito
Internacional
Público,
indicado pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 2º Passam a ter a seguinte
redação
as
disposições
abaixo
mencionadas da Lei nº 2.180, de 5 de
fevereiro de 1954:
"Art. 9º Para a execução dos
serviços processuais, técnicos e
administrativos, o Tribunal Marítimo
terá uma Secretaria constituída de
quatro (4) Divisões."
"Art. 18. As decisões do
Tribunal Marítimo, nas matérias de
sua
competência,
têm
valor
probatório e se presumem certas,
sendo suscetíveis de reexame pelo
Poder Judiciário sómente nos casos
previstos na alínea a do inciso III do
art. 101 da Constituição.
Art. 19. Sempre que se discutir
em juízo uma questão decorrente
de matéria da competência do
Tribunal Marítimo cuja parte técnica
ou técnico-administrativa couber
nas suas atribuições, deverá ser
juntada aos autos a sua decisão
definitiva.
"Art.22 ...........................................
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f) praticar todos os atos de
direção decorrentes da legislação
em vigor para os servidores públicos
federais;
Art. 23. O Presidente terá um
Gabinete
constituído
por
um
Assistente
Militar
e
praças
designados
pelos
órgãos
competentes do Ministério da
Marinha, devendo ter, ainda, um
Assistente Civil, de sua confiança,
designado dentre os funcionários do
Tribunal.
Parágrafo único. O Assistente
Militar acumulará as funções de
Chefe de Gabinete."
"Art. 32. A Secretaria é o órgão
de
execução
dos
serviços
processuais,
técnicos
e
administrativos decorrentes das
atribuições do Tribunal; será dirigida
por um bacharel em Direito que
exercerá a cargo de Diretor-Geral e
terá a seguinte composição;
I – Divisão de Acidentes e Fatos
da Navegação;
II – Divisão de Registro da
Propriedade Marítima;
III – Divisão de Jurisprudência e
Documentação; e
IV – Divisão de Administração.
§ 1º ............................................
§ 2º As atribuições do DiretorGeral da Secretaria, das divisões,
serviços, seções e turmas serão
minuciosamente
fixadas
no
Regimento Interno."
"Art. 41. O processo perante
Tribunal Marítimo se inicia:
I
–
por
iniciativa
da
Procuradoria;
II – por iniciativa da parte
interessada;
III – por decisão do próprio
Tribunal.
§ 1º O caso do número II darse-á:
a) por meio de representação,
devidamente instruída, quando se
tratar de acidente ou fato da
navegação, no decorrer dos trinta
(30) dias subseqüentes ao prazo de
cento e oitenta (180) dias da sua
ocorrência, se, até o final dêste, não
houver entrado no Tribunal o
inquérito respectivo;
b)
por
meio
de
representação, nos autos de
inquérito, dentro do prazo de dois
(2) meses, contado do dia em
que os autos voltarem da
Procuradoria,
quando
a
promoção fôr pelo arquivamento,
ou ainda no curso do processo,
dentro do prazo de três (3)
meses, contado do dia da
abertura da instrução, ou até a
data de seu encerramento, se
menor fôr a sua duração.
§ 2º No caso da alínea a do
parágrafo anterior, se achar o
Tribunal
que
há
elementos
suficientes,
determinará
o
prosseguimento e tomará as
providências para o recebimento do
inquérito,
cujos
autos
serão
incorporados aos da representação
procedendo-se, então, na forma do
art. 42 e dos ulteriores têrmos
processuais.
§ 3º Em se tratando da hipótese
prevista
na
primeira
parte
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da alínea b, do § 1º, os autos
permanecerão
em
Secretaria
durante aquêle prazo, findo o que
serão conclusos ao relator.
§ 4º Em qualquer caso, porém,
os prazos fixados no § 1º são
peremptórios
e
só
serão
contemplados uma vez, não se
renovando em outras fases de
instrução que porventura venham a
ocorrer.
Art. 42. Feita a distribuição e a
autuação, em se tratando de
inquérito ou de representação, o
relator designado dará vista dos
autos à Procuradoria, para que esta,
em dez (10) dias, contados daquele
em que os tiver recebido, oficie por
uma das formas seguintes:
a) oferecendo representação ou
pronunciando-se sôbre a que tenha
sido oferecida pela parte;
b)
pedindo
em
parecer
fundamentado, o arquivamento do
inquérito;
c) opinando pela incompetência
do Tribunal e requerendo a remessa
dos autos a quem de direito."
"Art. 46. No curso da ação
privada é licito às partes desistirem,
mas o processo prosseguirá, nos
têrmos em que o Tribunal decidir na
homologação, como se fôsse de
iniciativa da Procuradoria."
"Art.
53.
Recebida
a
representação
ou
negado
o
arquivamento
do
inquérito,
determinará o relator a notificação
do acusado: por mandado ou com
hora certa, se residente no Estado
da Guanabara; por delegação de
atribuições ao Capitão do Pôrto em
cuja
jurisdição
residir
o
representado, se fora daquele
Estado;
por
delegação
de
atribuições ao agente consular
brasileiro em cujo país residir o
representado, se fora do Brasil; e
por
edital,
se
ignorado,
desconhecido ou incerto o local de
permanência."
"Art. 71. O Tribunal só poderá
deliberar com a presença de, pelo
menos, metade e mais um dos seus
membros, sendo as questões
decididas por maioria de votos".
"Art. 93. Qualquer embarcação
poderá ser hipotecada na própria
fase da construção, seja qual fôr a
sua tonelagem."
"Art. 112 ....................................
§ 1º ............................................
§ 2º O prazo para a interposição
do agravo será de cinco (5) dias e o
seu processamento na forma do
Código de Processo Civil, arts. 844
e 845, incisos e parágrafos.
§ 3º No Tribunal, o agravo será
distribuído a um Juiz desimpedido
que pedirá sua inclusão em pauta
para julgamento, com preferência
nos trabalhos do dia, quando o
relatará.
§ 4º Provido ou não o recurso,
os autos baixarão ao relator do feito
principal,
para
o
seu
prosseguimento."

navegação será reprimida com as
seguintes penas:
a) repreensão;
b) suspensão de pessoal
marítimo;
c) interdição para o exercício de
determinada função;
d) cancelamento da matricula
profissional;
e) proibição ou suspensão do
tráfego da embarcação;
f) cancelamento do registro de
armador;
g) multa, cumulativamente, ou
não, com qualquer das anteriores.
§ 1º A suspensão de pessoal
marítimo será por prazo não
superior a doze (12) meses.
§ 2º A interdição não excederá
de cinco (5) anos.
§ 3º A proibição ou suspensão
do tráfego da embarcação cessará
logo que deixem de existir os
motivos que a determinaram, ou, no
caso do art. 81, logo que seja
iniciado o processo de registro da
propriedade.
§ 4º ............................................
"Art.
131.
A
pena
de
suspensão, cancelamento da
matrícula ou interdição em que
incorrer o capitão ou tripulante de
navio estrangeiro, será aplicada
sòmente
com
relação
ao
exercício de suas funções em
águas brasileiras."
"Art. 134 ....................................
Parágrafo único. Para a
conversão, a cada quadragésimo
do maior salário-mínimo vigente
no País, ao tempo da aplicação
da pena, corresponderá um dia
de
suspensão,
atribuindo-se
tantos
dias
de
suspensão
quantas
daquelas
frações
estiverem contidas no valor da
multa arredondando-se para um
mês quando menor fôr o
resultado."
"Art. 147. O Tribunal Marítimo
terá o seu Quadro próprio de
Pessoal.
Parágrafo único. Dentro de
cento e vinte (120) dias a contar da
publicação desta Lei o Poder
Executivo submeterá à aprovação
do Congresso Nacional o nôvo
Quadro de Pessoal do Tribunal, que
lhe será proposto pelo seu JuizPresidente, através do Ministro da
Marinha."
"Art. 152 ....................................
Parágrafo único. O período
de sessenta (60) dias, contado a
partir de 1º de janeiro, será de
férias para o Tribunal, que
sòmente se reunirá para assunto
de
alta
relevância,
por
convocação extraordinária do
Juiz-Presidente."

"Art. 156. Nos processos da
competência do Tribunal Marítimo
haverá custas que serão recolhidas
na forma da legislação fazendária
em vigor.
§ 1º O Tribunal organizará o
seu Regimento de Custas e o
submeterá
à
aprovação
do
Presidente da República no prazo
"Art. 121. A inobservância dos de cento e vinte (120) dias a
preceitos legais, que regulam a contar da publicação desta lei.
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§ 2º O referido Regimento de
Custas deverá ser vinculado ao
valor do maior salário-mínimo
vigente no País e atualizável de
acôrdo com os reajustamento
daquele valor."
Art. 3º O art. 15 da Lei nº 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954, fica
acrescido da seguinte alínea:
"f)
o
emprêgo
da
embarcação, no todo ou em
parte, na prática de atos ilícitos,
previstos em lei como crime ou
contravenção penal, ou lesivos à
Fazenda Nacional."
Art. 4º Ao art. 16 da Lei nº
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, é
acrescida a seguinte alínea:
"l) eleger seu Vice-Presidente."
Art. 5º Acrescente-se ao art. 22
da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, a seguinte alínea:
"k) propor ao Presidente da
República, por intermédio do
Ministro da Marinha, os servidores
que devam ocupar os cargos em
Comissão, bem como os que devam
ser promovidos."
Art. 6º Suprima-se o parágrafo
único com do art. 42 da Lei nº
2.180; de 5 de fevereiro de 1954.
Art. 7º Acrescente-se parágrafo
único ao art. 81 da Lei nº 2.180. de
5 de fevereiro de 1954, com a
seguinte redação:
"Parágrafo
único.
a
inobservância do disposto neste
artigo sujeita o infrator a pena de
multa de cinco (5) a cinqüenta (50)
vêzes o maior salário-mínimo
vigente no País, a ser aplicada pelo
Presidente
do
Tribunal,
sem
prejuízo da suspensão do tráfego da
embarcação,
que
será
logo
determinada."
Art. 8º Acrescente-se parágrafo
único ao art. 150 da Lei nº 2.180, de
5 de fevereiro de 1954, com a
seguinte redação:
"Parágrafo
único.
Aos
advogados de ofício, quando
funcionando
nos
processos,
caberão as mesmas regalias
concedidas aos demais advogados."
Art. 9º O art. 157 da Lei nº
2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
modificado pela Lei nº 3.543, de 11
de fevereiro de 1959, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 157. O Tribunal Marítimo
deverá, no prazo de noventa (90)
dias, contados da publicação desta
lei, ter elaborado o seu Regimento
Interno
para
submetê-lo
ao
Presidente da República.
Parágrafo único O Regimento
Interno entrará em vigor no prazo
de noventa (90) dias, para o
País, e cento e vinte (120) dias,
para o exterior, a contar da data
de sua publicação no órgão
oficial."
Art. 10. As multas previstas na
Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, serão graduadas de 1/10 (um
décimo) até o quíntuplo do maior
salário-mínimo
que
estiver
vigorando no País.
Parágrafo único. Tais multas
poderão ser elevadas até cinqüenta
(50) vêzes êsse salário, nos casos
estabelecidos no § 1º do art. 124, e
nos artigos 127 e 132 da mesma lei.
Art. 11. Nos feitos perante o
Tribunal Marítimo em que funcionar ad-
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vogado de ofício, o beneficiado quando
julgado responsável pelo fato ou
acidente da navegação, pagará os
respectivos
honorários,
que
serão
fixados na decisão final, desde que o
possa fazer.
§ 1º Se o caso fôr de representação
de parte, caberá o pagamento ao
vencido.
§ 2º A importância do pagamento
será recolhida na forma da legislação
fazendária em vigor, e a guia, anexada
aos autos, será rubricada pelo advogado
de oficio.
Art. 12. E' obrigatório o registro, no
Tribunal Marítimo, de armador de
embarcações mercantes de mais de
vinte (20), toneladas brutas, mesmo
quando a atividade fôr exercida pelo
respectivo proprietário, exceto quanto às
empregadas exclusivamente no serviço
público.
Parágrafo único. As disposições
dêste artigo são igualmente aplicadas
ainda que se trate de embarcações de
tonelagem inferior, desde que providas
de propulsão mecânica e se dediquem a
qualquer atividade lucrativa de barra-afora.
Art. 13. Para os efeitos desta Lei,
compreende-se como armador a pessoa
natural ou jurídica que, em seu nome e
sob sua responsabilidade, apresta a
embarcação para ser utilizada, pondo-a
ou não a navegar por sua conta.
Parágrafo único. Nesse conceito
também se incluem aquêles que tenham
o exclusivo contrôle da expedição, sob
qualquer modalidade de cessão, embora
recebam a embarcação devidamente
aparelhada e tripulada, desce que
possuam
sôbre
ela
podêres
de
administração.
Art. 14 A armação da embarcação
excluídas as do tráfego do pôrto, só
poderá ser exercida pelas pessoas
aludidas nas alíneas a, b, e c, do art. 83
da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de
1954, e que satisfaçam os demais
requisitos legais.
Parágrafo único. As disposições
tinais dêste artigo não se aplicam
quando se tratar de embarcações que
não exerçam atividade lucrativa.
Art. 15. O contrato de armação,
carta-partida ou outro qualquer titulo de
cessão que dê podêres de administração
será
averbado
no
registro
de
propriedade da embarcação e constará
de rol de equipagem.
Art. 16 A nenhuma embarcação, nas
condições previstas no art. 12 e seu
parágrafo único, sob a administração de
pessoa natural ou jurídica brasileira,
será fornecido passe se o responsável
pela expedição não estiver registrado
como armador no Tribunal Marítimo.
Art. 17 Do certificado de armador,
que será expedido quando ultimado o
registro poderá ser fornecida outra via,
em caso de perda ou destruição da
anterior.
Parágrafo
único
Mediante
comprovante fornecido pelo Tribunal
Marítimo ou pela Capitania do Pôrto que
encaminhar o pedido, poderá o armador
praticar os atos pertinentes á expedição
da embarcação, até a ultimação do
registro.
Art. 18. O registro será cancelado a
pedido do interessado, ou ex officio,
quando obtido em desacôrdo com a
legislação vigente, e por decisão ao
Tribunal Marítimo, nos casos previstos
nesta Lei.
Art. 19 O Tribunal Marítimo, sem
prejuízo das demais sanções legais,
ordenará o cancelamento do registro de
armador quando provado que êste,
na utilização da embarcação, pra-
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ticou atos previstos em lei como crime
ou contravenção penal, ou lesivos à
Fazenda Nacional.
Art. 20. Não será concedido registro
de armador à pessoa física que tenha
participado da administração de pessoa
jurídica atingida pelo cancelamento na
forma do artigo anterior, nem à pessoa
jurídica da qual faça parte quem já tenha
participado de outra sociedade cujo
registro haja sido cancelado naquelas
condições.
Parágrafo único. Igualmente, não
será concedido registro à pessoa jurídica
da qual faça parte quem, como pessoa
física, tenha tido por aquêles motivos o
registro cancelado.
Art. 21 Fica estabelecido o prazo de
doze (12) meses, contado da data da
publicação desta Lei, para que os atuais
armadores promovam
o
respectivo
registro no Tribunal Marítimo, findo o
qual não será mais concedido o passe,
na forma estabelecida no art. 16 desta
Lei.
Art. 22 Dos despachos e decisões
sôbre registro de armador caberá
recurso para o Tribunal, observado, no
que couber, o disposto no nº II, alínea d,
do art. 111, art. 112 e seus, parágrafos e
arts. 106 e seguintes, da Lei nº 2.180, de
5 de fevereiro de 1954.
Art. 23 O Regimento Interno do
Tribunal
Marítimo
especificará
os
documentos Indispensáveis ao pedido de
registro e dirimirá as dúvidas surgidas na
interpretação dos dispositivos relacionados
com a armação de embarcações contidos
nesta Lei.
Art. 24 Os débitos para com o
Tribunal Marítimo, tanto os atuais como
os futuros, decorrentes de multas e
custas não recolhidas na data devida,
ficam sujeitos à correção monetária de
que trata o art. 7º da Lei nº 4.357 de 16
de julho de 1964.
Art. 25. A pena de suspensão
prevista no Capitulo III do Titulo V da Lei
nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
passa
a
ser
considerada
como
suspensão de pessoal marítimo.
Art. 26 Os cargos de Diretor-Geral
da Secretaria e de Diretores de Divisão
passam a ser de provimento em
Comissão, resguardada a situação
pessoal dos atuais ocupantes.
Art. 27 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 28 Ficam revogados os arts. 43
e 101 e seus parágrafos, da Lei nº 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954, e demais
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em votação a emenda.
Os Senhores senadores que a
aprovam, queiram permanecer sentados.
(pausa.)
Está aprovada. O projeto vai à
Comissão de Redação para redigir o
vencido.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Ao art. 20, entre as palavras
"sociedade" e "cujo", inclua-se:
"...., com podêres de administração
e ..."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa a redação final
do substitutivo do Senado ao Projeto-deLei da Câmara dos Deputados nº 238, a
qual vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário.
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É lida a seguinte:
REDAÇÃO FINAL
PARECER
Nº 483, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara na BCR, de
1965 (nº 2.259-B-60, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação final
do substituto do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 238, de 1965 (nº 2.259-B-60, na
Casa de origem), que institui o Código
Nacional de Trânsito.
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 483-66
Redação final do substituto do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 238. de 1965
(nº 2.259-B-60, na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Institui o Código Nacional de Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Êste Código regerá o trânsito de
qualquer natureza nas vias terrestres.
Art. 2º A Legislação estadual, em
consideração às peculiaridades locais,
poderá adotar normas complementares ou
supletivas à legislação federal.
Art. 3º Ninguém poderá transitar com o
veiculo, na via terrestre, sem estar habilitado
na forma da lei.
Art. 4º São vias terrestres todos os
logradouros de domínio público abertos ao
trânsito de veículos, pedestres e animais.
§ 1º As vias terrestres classificam se
pelas seguintes categorias:
I – Via Expressa: aquela caracterizada
por bloqueio que permita trânsito veloz, sem
intercessões e com acesso através de trevos
ou obras adequadas;
II – Via de Trânsito Rápido: aquela
caracterizada por semibloqueio que permita
trânsito veloz e cujas intercessões sejam
convenientemente sinalizadas;
III – Via Preferencial: aquela que,
devidamente sinalizada, permita prioridade
de trânsito aos veículos que nela transitem;
IV – Via Secundária: tôda via não
incluída nas três categorias acima.
§ 2º Para os efeitos dêste Código são
consideradas vias terrestres as praias
abertas ao trânsito.
CAPITULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO TRÂNSITO
Art. 5º Compõem a Administração do
Trânsito, como integrantes do Sistema
Nacional de Trânsito:
a) o Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN), órgão normativo e coordenador;
b) os Conselho Estaduais de Transito
(CETRAN), órgãos normativos;
c) os Conselhos Territoriais de Trânsito
(CONTETRAN), órgãos normativos;
d) os Conselhos Municipais de Trânsito
(COMUTRAN), órgãos normativos;
e) os Departamentos de Trânsito e as
Circunscrições Regionais de Trânsito, nos
Estados, Territórios e Distrito Federal, órgãos
executivos;
f) os órgãos rodoviários federal,
estaduais e municipais, também executivos.
Parágrafo único. Os Conselhos de que
tratam as alíneas c e d dêste artigo são de
criação facultativa.
Art.
6º
O
Conselho
Nacional
de Trânsito, com sede no Distrito Federal,
subordinado
diretamente
ao
Mi-
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nistro da Justiça e Negócios Interiores, é o
órgão normativo superior, coordenador da
política e do Sistema Nacional de Trânsito, e
compõe-se dos seguintes membros:
a) um Presidente, de livre escolha do
Presidente da República;
b) um representante do Ministério das
Relações Exteriores;
c) um representante do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem;
d) um representante do Estado-Maior do
Exército;
e) um representante do Departamento
Federal de Segurança Pública, com
experiência em assuntos de trânsito;
f) um representante da Prefeitura do
Distrito Federal com experiência em assuntos
de trânsito;
g) um representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres (categoria dos trabalhadores em
Transportes Rodoviários):
h) um representante do Touring Club do
Brasil;
i) um representante do Automóvel Club
do Brasil;
j) um representante da Confederação
Brasileira de Automobilismo;
k) um representante da Confederação
Nacional (categoria das Emprêsas de
Transportes Rodoviários).
§ 1º Os representantes das entidades
referidas nas alíneas g e k dêste artigo
serão escolhidos pelo Presidente da
República dentre três (3) nomes por elas
indicados.
§ 2º Sòmente poderão ser nomeadas
para o Conselho pessoas com residência
permanente no Distrito Federal.
§ 3º Será de dois (2) anos o mandato
dos membros do Conselho, permitida a
recondução.
Art. 7º Compete ao CONTRAN, além do
disposto em outros artigos dêste Código:
I – sugerir modificações à legislação
sôbre trânsito;
II – zelar pela unidade do Sistema
Nacional de Transito e pela observância de
respectiva legislação;
III – resolver sôbre consultas dos
Conselhos de Trânsito dos Estados e
Territórios, de autoridades a de particulares
relativas à aplicação da legislação de
trânsito:
IV – conhecer e julgar os recursos
contra decisões dos Conselhos de Trânsito
dos Estados e Territórios;
V – elaborar normas-padrão e zelar nela
sua execução;
VI – coordenar as atividade dos
Conselhos de Trânsito dos Estados e
Territórios;
VII – organizar a estatística geral do
trânsito, especialmente dos acidentes e
infrações, remetendo-a, anualmente, ao
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;
VIII – colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsas, de serviços públicos e
particulares
em
beneficio
da
regularidade do trânsito:
IX – estudar e propor medidas
legislativas administrativas e técnicas
que se relacionem com a exploração dos
serviços de transporte terrestre, seleção
de condutores de veículos e segurança
do trânsito em geral;
X – resolver ou opinar sôbre assuntos
pertinentes ao trânsito interestadual e
internacional;
XI – promover e cordenadar campanhas
educativas de trânsito;
XII – promover a realização
periódica de reuniões e congressos
nacionais de trânsito bem como propor
ao Govêrno a constituição de delegações
oficiais, que devam participar de reunião
internacionais;
XIII – fixar os volumes e freqüências
máximas de sons ou ruídos admitidos para
buzinas, aparelhos de alarme e motores de
veículos;
XIV – disciplinar o processo de arrecadação
de multas nos casos do art. 103, § 3º;
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XV – fixar os valôres das multas
previstas neste Código;
XVI – estabelecer multas para
pedestres e veículos de propulsão
humana ou tração animal (art. 105 e
parágrafos);
XVII – editar normas para a instalação e
funcionamento
das
Escolas
de
Aprendizagem;
XVIII – fixar normas para a realização
de provas de automobilismo;
XIX – determinar o uso de aparelhos
que diminuam ou impeçam a poluição do
ar;
XX – resolver sôbre os casos omissos
da legislação de trânsito.
Art. 8º Das decisões do Conselho
Nacional de Trânsito, caberá recurso para
o Ministro da Justiça e Negócios
Interiores.
Parágrafo único. O recurso será
interposto perante o CONTRAN, no prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação da
decisão no órgão oficial, ou da sua ciência
pelo interessado, de qualquer modo.
Art. 9º As decisões do Ministro da
Justiça
e
Negócios
Interiores
são
irrecorríveis.
Art. 10 Em cada Estado, haverá um
Conselho Estadual de Trânsito, com pôsto de
oito membros, nomeada peIo Governador, a
saber:
a) um Presidente, de livre escolha do
Governador;
b) um representante do órgão rodoviário
estadual;
c) um representante da Prefeitura da
Capital do Estado;
d) o Diretor do Departamento Estadual
de Trânsito;
e) um Oficial do Exército com curso de
Estado-Maior;
f) um representante dos motoristas
profissionais, indicado pela entidade de
classe;
g) um representante da Federação
Estadual de Automobilismo;
h) um representante da Confederação
Nacional
de
Transportes
Terrestres
(categoria das Empresas de Transportes
Rodoviários):
i) um representante do Touring Clube do
Brasil.
§ 1º As atribeições do Conselho
Estadual serão exercidas, no Distrito Federal
pelo Conselho Nacional de Trânsito.
§ 2º Os Territórios poderão criar os seus
Conselhos
Territoriais
de
Trânsito
(CONTETRAN),
com
composição
e
atribuições iguais às dos Conselhos
Estaduais, atendidas as suas peculiaridades
de administração.
§ 3º Aos Municípios cuja população fôr
superior a 200.000 habitantes é facultada a
criação de um Conselho Municipal de
Trânsito (COMUTRAN). ouvido o CONTRAN
e com a seguinte composição:
a) um Presidente, de livre escolha de
Prefeito;
b) um representante da repartição de
trânsito local;
c) um representante do órgão rodoviário
municipal;
d) um representante da entidade
máxima de transportes terrestres (patronal);
e) um representante dos motoristas
profissionais indicado pela entidade de classe
(Sindicato):
f) um representante da entidade máximo
de automobilismo no Município;
g) um urbanista, de livre escolha do
Prefeito.
h) um representante do Touring Club do
Brasil, se a entidade tiver funcionamento e
instalações no município.
§ 4º Os Conselhos Municipais terão na
esfera de sua jurisdição, atribuições iguais às
dos Conselhos Estaduais de Trânsito.
§ 5º Das revoluções dos Conselhos
Municipais de Trânsito, no prazo de 15
(quinze)
dias,
contados
do
seu
conhecimento por qualquer modo, caberá
recurso para o Conselho Estadual de
Transito do respectivo Estado, que lhe
poderá suspender os efeitos.
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§ 6º As nomeações dos membros dos
Conselhos de Trânsito nos Estados, nos
Territórios e Municípios serão feitas pelos
respectivos Chefes do Executivo, observado,
adequadamente, o disposto nos parágrafos
1º, 2º e 3º, do art. 6º dêste Código.
Art. 11. Compete ao CETRAN,
especialmente:
I – zelar pelo cumprimento da legislação
de trânsito;
II – resolver ou encaminhar ao
CONTRAN consultas de autoridades e de
particulares, relativamente à aplicação da
legislação de trânsito:
III – colaborar na articulação das
atividades das repartições públicas e
emprêsas particulares relacionadas com o
trânsito;
IV – propor medidas para o
aperfeiçoamento da legislação de trânsito;
V – promover e coordenar campanhas
educativas de trânsito;
VI – organizar a estatística geral do
trânsito especialmente dos acidentes e
infrações, nos moldes adotados pelo
CONTRAN, ao qual a remeterá anualmente;
VII – opinar sôbre questões de trânsito
submetidas à sua apreciação.
Art. 12. Das resoluções dos CETRAN
caberá recurso, dentro do prazo de trinta (30)
dias, ao CONTRAN que lhe poderá dar efeito
suspensivo.
Art. 13. Os Departamentos de Trânsito
deverão dispor dos seguintes serviço dentre
outros:
a) de engenharia de trânsito;
b) médico e psicotécnico;
c) de registro de veículos;
d) de habilitação de condutores;
e) de fiscalização e policiamento;
f) de segurança e prevenção de
acidentes;
g) de supervisão e contrôle de
aprendizagem para condutores;
h) de campanhas educativas de trânsito;
f) de contrôle e análise estatística.
Art. 14. Além de outras que lhe confira o
poder competente, são atribuições do
Departamento de Trânsito, no âmbito de sua
jurisdição;
a) cumprir e fazer cumprir a legislação
da trânsito, aplicando as penas previstas
neste Código;
b) emitir Certificado de Registro de
Veículos e Carteira Nacional de Habilitação,
nos têrmos dêste Código e de seu
Regulamento;
c) expedir a Permissão Internacional
para Conduzir, o Certificado Internacional de
Circulação e a Caderneta de Passagem nas
Alfândegas – (art. 26);
d) comunicar ao Conselho Nacional de
Trânsito e aos demais Departamentos de
Trânsito a cassação de documentos de
habilitação, e prestar-lhes outros informes
capazes de impedir que os proibidos de
conduzir veículos em sua jurisdição venham
a fazê-lo em outras.
Art. 15. Os Estados, os Territórios e o
Distrito Federal poderão criar Circunscrições
Regionais de Trânsito com as atribuições a
elas reconhecidas por êste Código e as que
lhes deferirem os respectivos atos criadores,
que também lhes delimitarão a jurisdição.
Parágrafo único. As Circunscrições
Racionais
de
Trânsito
contarão,
obrigatóriamente, com os serviços de que
trata o art. 13, alíneas a, b, d, e, f e g.
CAPÍTULO III
DAS REGRAS GERAIS PARA A
CIRCULAÇÃO
Art. 16. O trânsito de veículos nas vias
terrestres abertas à circulação pública
obedecerá às seguintes regras gerais:
I – A circulação far-se-á sempre pelo
lado direito da via, admitindo-se as exceções
devidamente justificadas e sinalizadas.
II – A ultrapassagem de outro veículo
em movimento deverá fazer-se pela
esquerda, precedida de sinal, retomando o
condutor em seguida, sua posição correta na
via, após nôvo sinal;

III – Todo veículo, para entrar numa
esquina à esquerda, terá de atingir,
primeiramente,
a
zona
central
do
cruzamento, exceto quando ambas as vias
tiverem sentido único de trânsito.
IV – No caso de conversão à esquerda,
quando a via tiver duas mãos de direção, terá
preferência de passagem o veículo que vier
em sentido contrário, mantendo a sua mão
de direção.
V – Quando dois veículos, transitando
por
vias
terrestres
diferentes,
não
sinalizadas, se encontrarem no cruzamento
delas, terá preferência de passagem aquêle
que vier da direita do outro, exceto quando:
a) uma das vias terrestres fôr em
sensível aclive ou declive, caso em que terá
preferência de passagem o veículo que nela,
transitar.
b) ambas as vias terrestres forem em
sentível aclive ou declive, caso em que terá
preferência de passagem o veículo que
transitar pelo aclive.
VI – Quando uma pista de rolamento
comportar várias faixas de trânsito com igual
mão de direção, ficarão as da esquerda
destinadas
à
ultrapassagem
e
ao
deslocamento dos veículos de maior
velocidade, devendo o veículo mais lento
ocupar, obrigatoriamente, a faixa de trânsito
do lado direito.
VII – Os veículos que transportarem
passageiros terão prioridade de trânsito
sôbre os de carga, respeitadas as demais
regras de circulação.
VIII – Os veículos precedidos de
batedores terão prioridade no trânsito,
respeitadas as demais regras de
circulação.
IX – Os veículos destinados a
socorros de incêndio, as ambulâncias e
os da Polícia, além da prioridade de
trânsito, gozam de livre circulação e
estacionamento quando devidamente
identicados por dispositivos de alarma
sonoro e de luz vermelha intermitente
Art.
17.
De
acôrdo
com
as
conveniências locais, autoridade de trânsito
poderá:
I – instituir sentido único de trânsito em
determinadas vias públicas ou em parte
delas;
II – proibir a circulação de veículos, bem
como a passagem ou trânsito de animais em
determinadas vias;
III – estabelecer limites de velocidade e
de pêso por eixo para cada via terrestre;
IV – proibir conversões à esquerda ou
direita e de retêrno;
V – organizar áreas especiais de
estacionamento
em
logradouros
públicos;
VI – determinar restrições de uso
das vias terrestres ou de parte delas,
mediante fixação de horários e períodos
destinados ao estacionamento embarque
ou desembarque de passageiros, carga
ou descarga;
VII – permitir o estacionamento e a
parada de veículos nos viadutos e outras
obras de arte, respeitadas as limitações
técnicas;
VIII
–
permitir
estacionamentos
especiais devidamente justificados.
Art. 18. Nenhum veículo poderá
transitar com carga superior à tonelagem
fixada pelo fabricante.
Parágrafo único. O Regulamento
dêste Código estabelecerá os limites de
carga.
Art. 19. A regulamentação do uso de
estradas caberá à autoridade com jurisdição
sôbre essas vias, e restringir-se-á às
respectivas faixas de domínio, respeitadas as
disposições
dêste
Código
e
seu
Regulamento.
Parágrafo único. A estrada considera-se
via preferencial em relação a qualquer outra
via pública.
Art. 20. Nas vias em que o
estacionamento fôr proibido, a parada de
veículos Iimitar-se-á ao tempo indispensável
ao
embarque
e
desembarque
de
passageiros, devendo fazer-se sem que
Interrompa ou perturbe o trânsito.
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Parágrafo único. A parada para carga
ou descarga, nas vias de que trata êste
artigo, obedecerá ao regulamento local.
Art. 21. As provas desportivas, inclusive
seus ensaios, só poderão realizar-se em vias
públicas mediante prévia licença da
autoridade de trânsito.
§ 1º A realização de provas desportivas,
de acôrdo com este artigo, será precedida de
caução ou fiança, e contrato de seguro em
favor de terceiros contra riscos e acidentes,
em vaIôres prèviamente arbitrados pela
autoridade competente.
§ 2º A realização de provas ou
competições
automobilísticas
e
os
respectivos
ensaios
dependerão
de
autorização expressa da Confederação
Brasileira de Automobilismo ou de entidade
estadual a ela filiada.
§ 3º As despesas relativas às provas e
ensaios referidas neste artigo incumbirão às
entidades que os promoverem.
CAPITULO IV
DA CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL DE
VEÍCULOS
Art. 22. A circulação de veículos
licenciados em outro país obedecerá as
normas estabelecidas em atos internacionais
assinados ou ratificados pelo Brasil e aos
dispositivos dêste Código, de leis e
regulamentos federais.
Art. 23. O ingresso em território nacional
de veículo automotor licenciado em outro
país, de propriedade de cidadão residente no
exterior, bem como a saída para fins de
turismo e retôrno de veículo licenciado no
Brasil, far-se-á mediante a apresentação do
Certificado Internacional de Circulação,
Caderneta de Passagem nas Alfândegas e
Permissão Internacional de Conduzir.
§ 1º O veiculo automotor introduzido no
território nacional por estrangeiro que nêle
não tenha permanência definitiva não poderá
executar serviço de frete, nem, a qualquer
título, ser alienado ou ter cedido o seu uso.
§ 2º Aos veículos licenciados em países
do continente americano serão concedidas
condições especiais de acesso e circulação
temporária no território nacional, na forma a
ser estabelecida pelo Conselho Nacional de
Trânsito, de acôrdo com os Ministérios da
Fazenda e Relações Exteriores.
Art. 24. Compete aos Consulados
Brasileiros no exterior examinar e visar a
documentação dos veículos automotores em
geral, expedindo aos interessados guia,
intransferível,
para
apresentação
às
autoridades regionais do Departamento
Federal
de
Segurança
Pública
ao
ingressarem, circularem ou saírem do
território nacional.
Art. 25. As Confederações Desportivas
poderão
ser
autorizadas
a
realizar
entendimento
junto
às
autoridades
alfandegárias; visando a facilitar entrada e a
saída do material a ser utilizado pelas
delegações que participem de competições
internacionais.
Art. 26 Compete aos Departamentos de
Trânsito e ás Circunscrições Regionais de
Trânsito a expedição da Permissão
Internacional para Conduzir. Certificado
Internacional de Circulação de Caderneta de
Passagem nas Alfândegas, sendo que o
Conselho Nacional de Trânsito poderá
atribuir aquela competência à Confederação
Brasileira de Automobilismo, ao Touring Club
do Brasil ou a outra entidade idônea.
Parágrafo único. Os documentos a que
se refere êste artigo terão validade por um (1)
ano, e os emolumentos correspondentes
serão fixados por decreto do Poder
Executivo, mediante proposta do Conselho
Nacional do Trânsito.
CAPITULO V
DOS SINAIS DE TRÂNSITO
Art. 27. Ao longo das vias terrestres,
haverá, sempre que necessário sinais de
trânsito destinados a condutores e pedestres.
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§ 1º É proibido afixar sôbre os sinais de
trânsito ou junto a êles quaisquer legendas
ou símbolos que não se relacionem com as
respectivas finalidades.
§ 2º É vedado o emprêgo, ao longo das
vias terrestres, de luzes e inscrições que
gerem confusão com os sinais de trânsito.
§ 3º Nas estradas, não será permitida a
utilização de qualquer forma de publicidade
que possa distrair a atenção dos condutores
de veículos ou prejudicar a segurança do
trânsito.
Art. 28. Todo sinal de trânsito deverá
colocar-se em posição que o torne
perfeitamente visível ou legível de dia e à
noite, em distâncias compatíveis com a
segurança.
Art. 29. Os pontos de travessia de vias
terrestres, destinados a pedrestes deverão
ser sinalizados por meio de faixas pintadas
ou demarcadas no leito dessas vias.
Art. 30. As portas de entrada e as de
saída de veículos em estabelecimentos
destinados a oficina, depósito ou guarda de
automóveis, deverão ser devidamente
sinalizadas.
Art. 31. Qualquer obstáculo à livre
circulação e à segurança de veículos e
pedestres, tanto no leito da via terrestre,
como nas calçadas, deve ser imediata e
devidamente sinalizado.
§ 1º É responsável pela sinalização
exigida nêste artigo a entidade que
executar a obra ou com jurisdição sôbre
a via pública.
§ 2º Tôda e qualquer obra a ser
executada na via terrestre, desde que possa
perturbar ou interromper o livre trânsito ou
oferecer perigo à segurança de veículos e
pedestres, não poderá ser iniciada sem
entendimento prévio com a autoridade do
trânsito.
Art. 32. Nenhuma estrada pavimentada
poderá ser entregue ao trânsito, enquanto
não estiver devidamente sinalizada.
Art. 33. Os sinais de trânsito, luminosos
ou não, deverão ser protegidos contra
qualquer obstáculo ou luminosidade que
perturbe sua identificação ou visibilidade.
Parágrafo único. A disposição das côres
nos sinais luminosos deverá ser uniforme.
Art. 34. Fica adotada a Convenção
Relativa a um Sistema Uniforme de
Sinalização de Trânsito, segundo a Sexta
Sessão da Comissão de Transportes e
Comunicações da ONU em junho de 1952.
Parágrafo único. O Conselho Nacional
de Trânsito poderá Instituir sinalização
complementar à aprovada pela Convenção
referida nêste artigo, ou que atenda a
qualquer alteração nela introduzida.
Art. 35. Os sinais de trânsito serão.
a) inscritos em placas;
b) pintados, demarcados ou apostos no
leito da via pública;
c) luminosos;
d) sonoros;
e) por gestos do agente da autoridade
ou do condutor.
Art. 36. Na falta, insuficiência ou
incorreta colocação de sinalização, não se
aplicarão sanções pela inobservância dos
deveres e proibições estipulados neste
Código e seu Regulamento para cuja
observância seja indispensável a sinalização.
Art. 37. Respeitadas as respectivas
jurisdições,
compete
aos
órgãos,
executivos de trânsito, a sinalização das
vias terrestres.
CAPITULO VI
DOS VEÍCULOS
Art. 38. O Regulamento dêste
Código classificará os veículos quanto
ao sistema de tração, finalidade,
categoria, dimensões pêso, equipamento
e outras características.
Art. 39. Só poderá transitar pelas
vias terrestres o veículo cujos pêso e
dimensões atenderem aos limites es-

tabelecidos pela autoridade competente.

Art. 40. Nenhum veículo poderá ser
licenciado ou registrado, nem poderá
transitar em via terrestre, sem que
ofereça completa segurança e esteja
devidamente equipado, nos têrmos dêste
Código e do seu Regulamento.

§ 1º Além da vistoria que será feita por
ocasião do licenciamento, poderão ser
exigidas outras, a critério da autoridade de
trânsito.
§ 2º São equipamentos obrigatórios dos
veículos automotores:
a) pára-choques dianteiro e traseiro;
b) protetores para as rodas traseiras
dos caminhões;
c) espelhos retrovisores;
d) limpadores de pára-brisa;
e) para interna de proteção contra o sol,
para motoristas;
f) faroletes e faróis dianteiros de luz
branca, amarela ou âmbar;
g) lanternas de luz vermelha na parte
traseira;
h) velocímetro;
i) buzina;
j) dispositivo de sinalização noturna, de
emergência, independente do circuito elétrico
do veículo;
k) extintor de incêndio;
l) silenciador dos ruídos de explosão do
motor;
m) freios de estacionamento e de pé,
com comandos independentes;
n) luz para o sinal de pare, inclusive
para reboques, carretas e similares;
p) indicadores luminosos de mudança
de direção, à frente e atrás, inclusive para
reboques, carretas e similares;
q) cintos de segurança para a árvore de
transmissão de veículos de transporte
coletivo e de carga;
r) pneus que ofereçam condições
mínimas de segurança;
s) registradores de velocidade, nos
veículos destinados ao transporte de escolares.
§ 3º O equipamento de motocicletas,
motonetas,
ciclomotores,
moto-furgões,
tratores, microtratores, cavalos-mecânicos,
reboques, carretas e seus similares, além
dos veículos mencionados no art. 65, será
estipulado pelo regulamento dêste Código.
§ 4º Os veículos de propulsão humana
ou tração animal deverão ser dotados dos
seguintes equipamentos:
a) freios;
b) luz branca dianteira e luz vermelha
traseira ou catadioptricos nas mesmas côres.
§ 5º O Regulamento dêste Código
poderá
acrescer
os
equipamentos
obrigatórios previstos nos §§ 2º e 4º dêste
artigo.
§ 6º Nas estradas o cano de
escapamento dos caminhões movidos a óleo
Diesel deverá ser colocado com saída para
cima.
Art. 41. Os veículos serão identificados
por meio de placas, obedecidos os modelos e
especificações instituídos pelo Regulamento
dêste Código.
§ 1º Além da placa normal para
licenciamento, que será lacrada ao veículo,
nos têrmos do § 2º do art. 61, haverá placas
de Experiência e de Fabricante, cujo uso e
expedição
serão
disciplinados
pelo
Regulamento dêste Código.
§ 2º A exigência dêste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art. 42. Todos os veículos automotores
deverão registrar-se pelo seu número de
identificação, assim considerado o do chassis ou
aquêle que houver sido gravado pelo fabricante
na parte menos perecível do veículos
§ 1º É vedada qualquer modificação,
nas características do veículo sem prévia
autorização da autoridade competente.
§ 2º O veículo cujo número de
identificação houver sido regravado sem
autorização da repartição competente
sómente poderá licenciar-se mediante prévia
justificação da propriedade.

Art. 43. Para circularem nas vias,
terrestres, os veículos de corrida ficam
sujeitos às disposições dêste Código e seu
Regulamento.
Art. 44. Os veículos de aluguel,
destinados ao transporte individual de
passageiros,
ficarão
subordinados
ao
regulamento baixado pela autoridade local.
§ 1º Nos Municípios, cuja população fôr
superior a cem mil (100.000) habitantes, os
veículos de que trata êste artigo adotarão,
exclusivamente o taxímetro, como forma de
cobrança de serviço prestado.
§ 2º Nos Municípios de população
inferior a cem mil (100.000) habitantes, a
autoridade local poderá determinar o uso de
taxímetro pelos veículos referidos neste
artigo.
§ 3º Nas localidades em que não
seja obrigatório o uso de taxímetro, a
autoridade competente fixará as tarifas
por hora ou corrida, e obrigará que
sejam
os
veiculos
dotados
das
respectivas tabelas.
§ 4º No cálculo das tarifas dos veículos
a que se refere êste artigo, considerar-se-ão
os custos da operação, manutenção,
remuneração do condutor, depreciação do
veículo e o justo lucro do capital investido, de
forma que se assegure a estabilidade
financeira do serviço.
§ 5º A autoridade competente poderá
limitar o número de automóveis de aluguel,
atendidas as necessidades da população.
Art. 45. Os veículos de aluguel para
transporte
coletivo
dependerão
de
concessão, permissão ou autorização da
autoridade competente, que lhes fixará os
itinerários horários e tarifas bem como as
demais exigências para a operação.
Art. 46. São competentes para autorizar,
permitir ou conceder serviços de transporte
coletivo:
a) a União, para as linhas interestaduais
e internacionais;
b) os Estados e Territórios, para as
linhas intermunicipais;
e) o Distrito Federal e os Municípios,
para as linhas locais.
Parágrafo único. Entende-se por linha
interestadual
aquela
cujo
itinerário
transponha a divisa do Estado, Território ou
Distrito Federal.
Art. 47. Os veículos destinados ao
transporte de escolares, além das
vistorias
especiais
a
que
serão
submetidos, deverão ser fàcilmente
identificáveis à distância seja pela côr,
seja por inscrições e obedecerão às
características especiais determinadas
pelo Regulamento dêste Código.
Parágrafo único. Os veículos destinados
a aprendizagem sujeitam-se ao disposto
neste artigo.
Art. 48. É proibido o uso, nos veículos
de emblemas, escudos ou distintivos com as
côres
da
Bandeira
Nacional,
salvo,
únicamente, nos de representação dos
Presidentes da República do Senado, da
Câmara dos Deputados e do Supremo
Tribunal Federal.
Art. 49. Junto aos bordos das placas
de identificação dos veículos, não poderão
ser colocados emblemas, escudos ou
distintivos.
Art. 50. O uso de emblemas, escudos
ou distintivos só será permitido para efeito de
identificação e caracterização em veículos
particulares ou oficiais, quando colocados no
interior dêstes ou pintadas na parte externa
de sua carroçaria.
Art. 51. Para transporte de cargas
indivisíveis, que excedam às dimensões e
pêso permitidos, o veículos só poderá circular
mediante
permissão
da
autoridade
competente.
Art. 52. Não será permitido nas vias
terrestres, desde que possa danificá-las, o
trânsito de veículos cujos aros metálicos
tenham botões, tacos rebordos ou saliências.
Parágrafo único. A exigência dêste
artigo não se aplica às viaturas militares.
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CAPITULO VII
DO REGISTRO DOS VEÍCULOS
Art. 53. Nenhum veículos automotor
poderá circular nas vias terrestres do País
sem o respectivo Certificado de Registro,
expedido de conformidade com êste Código
e seu Regulamento.
§ 1º O Certificado de Registro deverá
conter características e condições de
invulnerabilidade
à
falsificação
e
à
adulteração.
§ 2º O disposto neste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art. 54. Todo ato translativo da
propriedade de veículo automotor será
comunicado à repartição de trânsito
expedidora do Certificado de Registro.
Art. 55. O Certificado de Registro de
veículo automotor importado só poderá ser
expedido pela repartição de trânsito das
Capitais dos Estados e dos Territórios, do
Distrito Federal, ou pelas Circunscrições de
Trânsito.
Art. 56. E' criado, com sede na Distrito
Federal e subordinado ao Conselho Nacional
de Trânsito, o Registro Nacional de Veículos
Automotores (RENAVAM), com a finalidade a
de centralizar o contrôle dos veículos
automotores no País e dos Certificados de
Registro.
Art.
57.
Ao
RENAVAM,
serão
obrigatóriamente remetidas as segundas vias
de todos os Certificados de Registro
expedidos no País, e comunicadas:
a) a entrada, no território nacional, de
qualquer veículo, ou a sua saída, pelos
postos alfandegários;
b) qualquer alteração na propriedade
dos veículos;
c) a baixa de veículo.
Parágrafo único. Os Departamentos de
Trânsito providenciarão a fim de que, no
prazo máximo de quinze (15) dias, contados
da expedição dos Certificados de Registro a
sua segunda via seja recebida pelo
RENAVAM.
CAPITULO VIII
DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
Art. 58. Os veículos automotores, de
propulsão humana ou tração animal,
reboques, carretas e similares, em circulação
nas vias terrestres do país, estão sujeitos a
licenciamento no Município de domicílio ou
residência de seus proprietários.
§ 1º Em caso de transferência de
domicilio ou residência, é válida, durante o
exercício, a licença de origem.
§ 2º Quando um veículo vier a ser
licenciada em outro Estado, suas placas
primitivas deverão ser inutilizadas, dando-se
ciência à repartição de trânsito do Estado de
origem.
§ 3º O disposto neste artigo não se
aplica às viaturas militares.
Art. 59. Os veículos novos no trajeto
entre as respectivas fábricas e os Municípios
de destino, ficam isentos de licenciamento.
Art. 60. As licenças a que estão sujeitos
os veículos mencionados no art. 58 serão
expedidas pela repartição competente, após
o pagamento dos impostos e taxas devidos, e
mediante a apresentação dos documentos
exigíveis, entre êles o Certificado de
Registro.
Art. 61. Satisfeitas as exigências do
artigo anterior, para o fim de identificação, os
veículos serão emplacados.
§ 1º As placas de identificação terão
suas
características
definidas
no
Regulamento dêste Código.
§ 2º A placa traseira deverá ser lacrada
à estrutura do veículo e sôbre ela será fixada
uma plaqueta destacável, substituível em
cada exercício, que conterá o número da
placa repetido, o prefixo da respectiva
unidade federativa e a indicação do ano de
licenciamento.
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§ 3º A plaqueta de que trata o
parágrafo anterior será definida no
Regulamento dêste Código e variará de
côr de ano para ano, de conformidade
com resolução a ser baixada pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
§ 4º Os veículos de propriedade da
União, dos Estados, dos Municípios, dos
Territórios e do Distrito Federal terão,
ainda, nas plaquetas, os prefixos: SPF,
SPE, SPM, SPT e PDF, respectivamente.
§ 5º Sòmente os veículos de
representação pessoal dos Presidentes
da República, do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados e do Supremo
Tribunal Federal portarão placas com as
côres da Bandeira Nacional.
§ 6º Os veículos das Fôrças
Armadas, quando pintados com as suas
côres primitivas, terão, tem tinta branca e
ponto visível, o número e símbolo do seu
registro
na
organização
militar
competente.
§ 7º Nenhum veículo de propriedade
privada será licenciado quando pintado
com as côres privativas das Fôrças
Armadas, Auxiliares ou ambulâncias.
Art. 62. O Conselho Nacional de
Trânsito, de acôrdo com o Ministério das
Relações Exteriores, estabelecerá os
modelos e disciplinará o uso de placas
para veículos dos membros do corpo
diplomático de países estrangeiros,
repartições
consulares
e
missões
internacionais oficialmente credenciadas,
importados de conformidade com os
princípios
fixados
em
protocolos
internacionais.
Art. 63. Ondepende da satisfação de
tributos ou emolumentos o licenciamento:
a) dos veículos de propriedade dos
Governos da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, como de suas autarquias;
b) os veículos de propriedade das
repartições estrangeiras acreditadas junto
ao Govêrno brasileiro, nos têrmos da
legislação
vigente
e
dos
atos
internacionais assinados ou ratificados
pelo Brasil;
c) os Estados, Territórios e o Distrito
Federal consignarão em seus orçamentos
anuais as verbas indispensáveis ao
cumprimento dêste artigo.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não exime os veículos do
Certificado de Registro, das vistorias de
trânsito e do emplacamento, exceção feita
aos tratores e seus similares de utilização
exclusivamente agrícola.
Art. 64. Os veículos a frete estão
isentos de tributos no Município em cujo
território transitarem, desde que não
exerçam o transporte remunerado local.
Parágrafo único. Serão considerados
em trânsito os veículos a frete que,
explorando o comércio de transporte
entre pontos determinados recebam os
deixem passageiros ou mercadorias nas
localidades intermediárias.
Art.
65.
Tôda
aparelhagem
automotora, destinada à execução de
trabalhos agrícolas ou de construção para
transitar em via terrestre, sujeitar-se-á a
licenciamento especial na repartição
competente.
CAPITULO IX
DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
Art. 66. Nenhum veículo poderá
transitar nas vias terrestres sem que seu
condutor esteja devidamente habilitado ou
autorizado na forma dêste Código e seu
Regulamento.
Art. 67. As categorias e classes de
condutores de veículos, bem como as
normas relativas à aprendizagem, aos
exames de habilitação e à autorização
para dirigir, serão determinadas no
Regulamento dêste Código.
§
1º
O
Conselho
Nacional
de Trânsito e os Conselhos dos
Estados
e
dos
Territórios,
na
esfera
de
sua
competência,
regulamentarão
a
autorização
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para conduzir veículos de propulsão
humana ou de tração animal.
§ 2º A autorização de que trata o
parágrafo anterior terá validade local.
Art. 68. Ao candidato aprovado em
exame de habilitação para conduzir
veículo automotor, conferir-se-á a
Carteira Nacional de Habilitação, que
lhe dará direito a dirigir veículos na sua
categoria em todo o território nacional,
independentemente da prestação de
nôvo exame, enquanto satisfizer as
exigências legais e regulamentares.
Parágrafo
único.
Quando
o
condutor transferir seu domicílio,
deverá registrar sua Carteira Nacional
de Habilitação na repartição de trânsito
do local do nôvo domicílio, ou na mais
próxima dêle.
Art. 69. A Carteira Nacional de
Habilitação obedecerá a modelo único,
estabelecido pelo Regulamento a dêste
Código.
Parágrafo único. Nenhum outro
documento substituirá a Carteira
Nacional de Habilitação para o fim de
dirigir veículos.
Art. 70. A Carteira Nacional de
Habilitação
será
expedida
pelos
Departamentos
de
Trânsito
dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e, por delegação dêles,
pelas Circunscrições Regionais de
Trânsito.
Parágrafo único. Os exames de
habilitação dos candidatos inscritos
nas Circunscrições Regionais de
Trânsito poderão realizar-se perante
comissões volantes designadas pelos
Departamentos de Trânsito.
Art. 71. A habilitação para dirigir
veículos será apurada através de
exame que o candidato requererá à
autoridade de trânsito, juntando os
seguintes documentos, além dos que
forem exigidos na regulamentação
dêste Código:
a)
prova
de
identidade
expressamente
reconhecida
na
legislação federal;
b) fôlha-corrida e atestado de bons
antecedentes.
§ 1º Não será concedido exame a
candidato que não souber ler e
escrever.
§ 2º Serão dispensados das
exigências da letra b os candidatos em
afetivo exercício de cargo ou função
pública e os representantes de nações
estrangeiras.
§ 3º Será facultada a habilitação
como condutor de veículo ao liberado
condicional, ouvido sempre o Conselho
Penitenciário do Distrito Federal ou dos
Estados e Territórios.
§ 4º Ao condutor de veículo
automotor habilitado em outro país,
poderá ser concedida autorização para
dirigir nas vias terrestres do território
nacional.
Art. 72. Serão padronizados, para
todo o País, os exames de habilitação,
atendendo à classe e categoria de
condutor, e exigidos, no mínimo, os
seguintes:
a) de sanidade física e mental a
cargo de médicos do serviço oficial de
trânsito ou por êle credenciados;
b) escrito ou oral, sôbre leis ou
regulamentos de trânsito;
c) prático de direção na via
pública.
§ 1º O candidato às categorias
profissionais
deverá,
também,
demonstrar conhecimento mecânico do
veículo.
§ 2º O exame de sanidade física e
mental
terá
caráter
eliminatório
devendo renovar-se cada quatro anos
exceto para as pessoas de mais de 60
(sessenta) anos de idade, caso em que
se renovará cada dois anos.
§ 3º As provas de direção na via
pública deverão prestar-se em veículo
com câmbio mecânico.
§ 4º Os condutores amadores
poderão também dirigir caminhões e ca-

mionetas, quando de sua propriedade e
seu uso exclusivo.
Art. 73. Aos condutores de veículos
de transporte coletivo e de escolares, e
aos de carga, quando destinados a
inflamáveis, explosivos e material físsil,
bem como aos de veículos com
capacidade de seis ou mais toneladas,
será exigido exame psicotécnico com a
presença do médico do IAPETC.
Parágrafo
único.
Os
exames
psicotécnicos serão regulamentados pelo
Conselho Nacional de Trânsito, e serão
estendidos a tôdas as classes de
condutores, à medida que as repartições
de trânsito se aparelhem para êsse fim.
Art. 74. Para habilitar-se a dirigir
veículos mencionados no artigo anterior,
o condutor deverá ter, no mínimo, vinte e
um anos de idade e dois de exercício
efetivo da profissão.
Art. 75. Será facultado o exame de
habilitação, na classe de amador, ao
portador de defeito físico que pretenda
dirigir veículo devidamente adaptado.
§ 1º No exame de sanidade física e
mental, o candidato deverá submeter-se a
junta médica especializada designada
pela autoridade de trânsito.
§ 2º Nas provas de direção na via
pública, o candidato será examinado por
uma junta, da qual farão parte um perito
examinador, um médico do serviço oficial
de trânsito e um membro do Conselho
Estadual ou Territorial de Trânsito, ou no
Distrito Federal, um membro do Conselho
Nacional de Trânsito.
Art. 76. O condutor condenado
por acidente a que der causa deverá
ser submetido a novos exames de
sanidade e técnico, para que possa
voltar a dirigir.
Parágrafo único. Em caso de
acidente grave, o condutor nêle
envolvido poderá ser submetido aos
exames exigidos neste artigo, a juízo
da autoridade de trânsito, que lhe
poderá apreender a carteira de
habilitação até a realização dêles.
Art. 77. Para participar de
competições
automobilísticas,
o
condutor deverá possuir, além da
Carteira Nacional de Habilitação,
documento expedido pela entidade
máxima de direção nacional do
automobilismo.
§ 1º Aos corretores do exterior,
convidados
para
participar
de
competições no território nacional,
exigir-se-á a Permissão Internacional
de Conduzir ou a Carteira Nacional de
Habilitação.
§ 2º Para as provas juvenis, o
Conselho
Nacional
de
Trânsito
expedirá instruções especiais.
Art. 78. O condutor que dirigir
veículo automotor com exame de
saúde vencido terá sua carteira de
habilitação apreendida pela autoridade
de trânsito ou seus agentes, mediante
recibo.
Parágrafo único. Até que se
submeta ao exame de saúde, o
condutor será considerado inabilitado e
proibido de dirigir.
Art. 79. Aos condutores de
tratores, máquinas agrícolas e dos
veículos mencionados no art. 65, será
exigido documento de habilitação,
quando
transitarem
pelas
vias
terrestres.
§ 1º O aprendizado para a
obtenção da carteira de habilitação de
que trata êste artigo poderá ser
efetuado nas escolas de mecanização
agrícola e nas de aprendizagem
devidamente autorizadas.
§ 2º Exigir-se-á dos candidatos a
obtenção do documento de que trata êste
artigo apenas o conhecimento das regras
gerais de trânsito e sinalização além de
prova prática de direção do veículo.
§ 3º A autoridade local de trânsito, a
seu critério, poderá autorizar a condução
de tratores, máquinas agrícolas e,
veículos
de
tração
animal,
nas
zonas rurais da respectiva jurisdição, dis-
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pensada a observância do disposto neste
artigo.
Art. 80. Aos menores de dezoito
anos de idade e maiores de quinze,
poderá ser concedida autorização para
dirigir, a título precário, bicicletas
motorizadas, motonetas e similares
equipadas com motor até 50 cc de
cilindrada, obedecidas as seguintes
exigências:
a) autorização do pai ou responsável
e, em sua falta, do Juiz de Menores da
jurisdição onde residir;
b) habilitação, apurada através dos
exames previstos neste Código e seu
Regulamento.
Art. 81. Poderá ser concedida
autorização para dirigir veículo automotor,
a titulo precário, na categoria de amador,
a quem tenha dezessete anos de idade,
desde que, satisfazendo as demais
exigências para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação, apresente:
a) autorização do pai ou responsável
e, em sua falta, do Juiz de Menores da
jurisdição onde residir;
b)
apólice
de
seguro
de
responsabilidade civil, com o valor
estabelecido pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
Parágrafo único. A autorização
prevista neste artigo perderá sua validade
trinta (30) dias após o seu beneficiário
completar dezoito anos de idade.
CAPÍTULO X
DOS DEVERES, PROIBIÇÃO E
PENALIDADES
Art. 82. E' dever de todo condutor de
veículo:
I – Dirigir com atenção e os cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
II – Conservar o veículo na mão de
direção e na faixa própria.
Penalidade: Grupo 2.
III – Guardar distância de segurança
entre o veículo que dirige e o que se
segue imediatamente à sua frente.
Penalidade: Grupo 2.
IV – Aproximar o veículo da guia da
alçada, nas vias urbanas, para embarque
ou desembarque de passageiros e carga
ou descarga.
Penalidade: Grupo 3.
V – Desviar o veículo para o
acostamento
nas
estradas,
para
embarque
ou
desembarque
de
passageiros e eventual carga ou
descarga.
Penalidade: Grupo 2.
VI – Dar passagem pela esquerda,
quando solicitado.
Penalidade: Grupo 3.
VII – Obedecer à sinalização.
Penalidade: Grupo 4.
VIII – Parar o veículo:
a) sempre que a respectiva marcha
fôr interceptada por outros veículos que
integrem cortejo, préstitos, desfiles e
formações militares, crianças, pessoas
idosas ou portadoras de defeitos físicos
que lhe dificultem o andar e cegos,
identificados por bengala branca ou por
outro processo aprovado pelo Conselho
Nacional de Trânsito.
Penalidade: Grupo 2
b) para dar passagem a veículos
precedidos de batedores bem como
a veículos do Corpo de Bombeiros,
de socorros médicos e serviços da
polícia, que estejam identificados por
dispositivos de alarma e de luz
vermelha intermitente.
Penalidade: Grupo 3
c) antes de transpor linha férrea
ou entrar em via preferencial.
Penalidade: Grupo 2.
IX – Fazer sinal regulamentar de
braços
ou
acionar
dispositivo
luminoso indicador, antes de parar o
veículo, reduzir-lhe a velocidade
mudar de direção ou iniciar a
marcha.
Penalidade: Grupo 4.
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X – Obedecer a horários e normas de
utilização da via terrestre, fixados pela
autoridade de trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XI – Dar preferência de passagem
aos
pedestres
que
estiverem
atravessando a via transversal na qual vai
entrar, aos que ainda não hajam concluído
a travessia, quando houver mudança de
sinal, e aos que se encontrem nas faixas a
êles destinadas, onde não houver
sinalização.
Penalidade: Grupo 3. Quando o
pedestre estiver sôbre a faixa a êle
destinada: Grupo 1.
XII – Nas vias urbanas, deslocar com
antecedência o veículo para a faixa mais à
esquerda e mais à direita, dentro da
respectiva mão de direção, quando tiver
de entrar para um dêsses lados.
Penalidade: Grupo 3.
XIII – Nas estradas onde não houver
locais apropriados para a operação de
retôrno, ou para a entrada à esquerda,
parar o veículo no acostamento à direita,
onde aguardará oportunidade para cruzar
a pista.
Penalidade: Grupo 2.
XIV – Nas vias urbanas, executar a
operação de retôrno sòmente nos
cruzamentos ou nos locais para isso
determinados.
Penalidade: Grupo 4.
XV – Colocar-se com seu veículo à
disposição das autoridades policiais,
devidamente identificadas, quando por
elas solicitado para evitar fuga de
delinqüente, ou em casos de emergência.
Penalidade: Grupo 4.
XVI – Prestar socorro a vítimas de
acidente.
Penalidade: Grupo 3.
XVII – Portar e, sempre que
solicitado pela autoridade de trânsito ou
seus agentes, exibir os respectivos
documentos
de
habilitação,
de
licenciamento de veículo e outros que
forem exigidos por lei ou regulamento.
Penalidade: Grupo 4 e retenção do
Veículo até apresentação dos documentos
exigidos.
XVIII – Entregar, contra recibo, à
autoridade de trânsito ou seus agentes,
qualquer documento dos exigidos no item
anterior,
para
averiguação
de
autenticidade.
Penalidade: Grupo 4.
XIX – Acatar as ordens emanadas
das autoridades.
Penalidade: Grupo 4.
XX –
Manter
as placas de
identificação do veículo em bom estado de
legibilidade e visibilidade, iluminando a
placa traseira à noite.
Penalidade: Grupo 4.
XXI – Manter acesas as luzes
externas do veículo desde o pôr do sol até
o amanhecer, quando o veículo estiver em
movimento.
Penalidade: Grupo 3.
XXII – Nas estradas, sob chuva,
neblina ou cerração, manter acesas as
luzes externas do veículo.
Penalidade: Grupo 3.
XXIII – Transitar em velocidade
compatível com a segurança:
a) diante de escolas, hospitais
estações de embarque e de desembarque
logradouros estreitos ou onde haja grande
movimentação de pedestres;
Penalidade: Grupo 2.
b) nos cruzamentos não sinalizados,
quando não estiver circulando em vias
preferenciais;
Penalidade: Grupo 2.
c) quando houver má visibilidade.
d)
quando
o
pavimento
se
apresentar escorregadio;
e) ao aproximar-se da guia da
calçada;
f) nos cursos de pequeno raio;
g) nas estradas, cuja faixa de domínio
não esteja cercada, ou quando às suas
margens, houver habilitação, povoados, vilas
ou cidades;
h) à aproximação de animais na pista;
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i) quando se aproximar de tropas
militares,
aglomerações,
cortejos,
préstitos e desfiles.
Penalidade: de "c" a "i", Grupo 3.
Art. 83 – É dever do condutor de
veículo de transporte coletivo, além dos
constantes do art. 82:
a)
usar
marcha
reduzida
e
velocidade compatível com a segurança
ao descer vias com declives acentuados;
Penalidade: Grupo 2.
b) atender ao sinal do passageiro,
parando o veículo para embarque ou
desembarque
sòmente
nos
pontos
estabelecidos;
Penalidade: Grupo 3.
c) tratar com polidez os passageiros
e o público;
Penalidade: Grupo 4.
d) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
e)
transitar
em
velocidade
regulamentar,
quando
conduzir
escolares.
Penalidade: Grupo 1.
Art. 84 – É dever do condutor de
automóvel
de
aluguel,
além
dos
constantes do art. 82:
a) tratar com polidez os passageiros
e o público;
Penalidade: Grupo 4.
b) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
c) receber passageiros no seu
veículo, salvo se se tratar de pessoas
perseguidas pela polícia ou pelo clamor
público, sob acusação de prática de
crime, ou quando se tratar de pessoa
embriagada ou em estado que permita
prever venha a causar danos ao veículo
ou ao condutor.
Penalidade: Grupo 3.
Art. 85 – É dever do pedestre:
a) nas estradas, andar sempre em
sentido contrário ao dos veículos e em
fila única, utilizando, obrigatòriamente, o
acostamento, onde existir;
b) nas vias urbanas, onde não
houver calçadas ou faixas privativas a
êle
destinadas,
andar
sempre
à
esquerda da via, em fila única, e em
sentido contrário ao dos veículos;
c) sòmente cruzar a via pública na
faixa própria e, quando não houver faixa,
atravessar a via perpendicularmente às
calçadas
e
na
área
de
seu
prolongamento;
d) obedecer à sinalização.
Art.
86.
Os
condutores
de
motocicletas e similares devem:
a) observar o disposto no art. 82;
b) conduzir seus veículos pela direita da
pista, junto à guia da calçada ou
acostamento, mantendo-se em fila única,
quando em grupos, sempre que não houver
faixa especial a êles destinada.
Penalidade: Grupo 3.
Parágrafo único – Estendem-se aos
condutores de veículos de tração ou
propulsão humana e aos de tração animal os
deveres dêste artigo.
Art. 87. Os condutores e passageiros de
motocicletas, motonetas e similares só
poderão transitar por estradas quando
usarem capacetes de segurança.
Penalidade: Grupo 4 e apreensão da
carteira de habilitação, até que satisfaçam a
exigência.
Art. 88. É proibido a todo condutor de
veículo:
I – Dirigir sem estar devidamente
habilitado ou autorizado.
Penalidade: Grupo 1 e retenção do
veículo para comprovação de habilitação ou
apreensão, quando apurado que o condutor
não é habilitado ou autorizado.
II – Entregar a direção do veículo a
pessoa não habilitada ou que estiver com sua
carteira apreendida ou cassada.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação.
III – Dirigir em estado de embriaguez
alcoólica ou sob os efeitos de substância
tóxica de qualquer natureza.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação e do veículo.

IV – Desobedecer ao sinal fechado
ou a parada obrigatória, prosseguindo na
marcha.
Penalidade: Grupo 2.
V – Ultrapassar pela direita bonde
parado em ponto regulamentar de
embarque
ou
desembarque
de
passageiros, salvo quando houver refúgio
de segurança para o pedestre.
Penalidade: Grupo 2.
VI – Transitar pela contramão de
direção, exceto para ultrapassar outro
veículo e, ùnicamente, durante o espaço
necessário para êsse fim, respeitada a
preferência do veículo que trafega em
sentido contrário.
Penalidade: Grupo 2.
VII – Ultrapassar outro veículo em
pontes, viadutos ou túneis, exceto quando
se tratar de duas pistas separadas por
obstrução física.
VIII – Ultrapassar pela contramão
outro veículo nas curvas e aclives sem
visibilidade suficiente, bem como nos
cruzamentos e nas passagens de nível.
Penalidade: Grupo 2.
IX – Ultrapassar outro veículo em
movimento nos cortejos.
Penalidades: Grupo 4.
X – Ultrapassar pela direita, salvo
quando o veículo da frente estiver
colocado na faixa apropriada e der o sinal
de que vai entrar à esquerda.
Penalidade: Grupo 3.
XI – Ultrapassar pela contramão
veículos parados em fila, junto a sinais
luminosos, porteiras, canelas cruzamentos
ou
qualquer
impedimento
à
livre
circulação, salvo com a permissão da
autoridade ou seus agentes.
Penalidade: Grupo 2.
XII – Forçar passagem entre veículos
que, transitando em sentidos opostos,
estejam na iminência de passar um pelo
outro.
Penalidade: Grupo 2.
XIII – Transitar em marcha à ré salvo
na distância necessária para pequenas
manobras.
Penalidade: Grupo 4.
XIV – Transitar em sentido oposto ao
estabelecido
para
determinada
via
terrestre.
Penalidade: Grupo 2.
XV – Transitar ao lado de outro
veículo, interrompendo ou perturbando o
trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XVI – Transitar em velocidade
superior à permitida para o local.
Penalidade: Grupo 2.
XVII – Executar a operação de
retôrno, ainda que nos locais permitidos
com prejuízo da livre circulação dos
demais veículos ou da segurança, bem
como nas curvas, aclives e declives.
Penalidade: Grupo 2.
XVIII – Disputar corrida por espírito
de emulação.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação e dos veículos.
XIX – Promover ou participar de
competições esportivas com veículos na
via terrestre, sem autorização expressa da
autoridade competente e sem as medidas
acauteladas da segurança pública.
Penalidade: Grupo 1 (cinco) vêzes a
apreensão da carteira de habilitação e do
veículo.
XX – Transitar com o veículo em
velocidade reduzida, em faixa inadequada
ou perturbando o trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XX – Dirigir:
a) fora da posição correta;
b) usando apenas uma das mãos,
exceto quando deva fazer sinais de braço
ou mudar a marcha de câmbio, ressalvado
o caso previsto no art. 75;
c) com o braço pendente para fora do
veículo;
d) calçado inadequadamente.
Penalidade: Grupo 4.
XXII – Fazer uso de luz dos faróis em
vias providas de iluminação pública.
Penalidade: Grupo 3.
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XXIII – Alterar as côres e o equipamento
dos sistemas de iluminação, bem como a
respectiva localização.
Penalidade: Grupo 2 e apreensão do
veículo para regularização.
XXIX – Transitar com os faróis altos ou
desregulados, de forma que perturbe a visão
dos condutores que transitem em sentido
oposto.
Penalidade: Grupo 3, nas cidades, e
Grupo 1, nas estradas.
XXV – Usar a buzina:
a) à noite, nas áreas urbanas;
b) nas áreas e nos períodos em que
êsse uso fôr proibido pela autoridade de
trânsito;
c) prolongada e sucessivamente a
qualquer pretexto;
d) sem necessidade e quando embora
como advertência prévia, possa êsse uso
assustar ou causar males a pedestres ou a
condutores de outros veículos;
e) para apressar o pedestre na travessia
da via pública;
f) a pretexto de chamar alguém ou,
quando se tratar de veículo a frete, para
angariar passageiros;
g) ou equipamento similar com som ou
freqüência
em
desacôrdo
com
as
estipulações do Conselho Nacional de
Trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XXVI – Usar, indevidamente, aparelho
de alarma ou que produza sons ou ruídos
que perturbem o sossêgo público.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
XXVII – Usar descarga livre, bem como
silenciadores de explosão de motor
insuficientes ou defeituosos.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
XXVIII – Dar fuga a pessoa perseguida
pela polícia ou pelo clamor público, sob a
acusação de prática de crime.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da
carteira de habilitação.
XXIX
–
Efetuar
o
transporte
remunerado, quando o veículo não fôr
devidamente licenciado para êsse fim, salvo
em caso de fôrça maior e com permissão da
autoridade competente.
Penalidade: Grupo 3 e apreensão da
carteira de habilitação.
XXX – Transitar com o veículo.
a) produzindo fumaça;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
b) com defeito em qualquer dos
equipamentos obrigatórios ou com sua falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
c) com deficiência de freios;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
d) sem nova vistoria, depois de reparo
em conseqüência de acidente grave;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo para vistoria.
e) com carga excedente de lotação e
fora das dimensões regulamentares, sem
autorização especial;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo para regularização.
f) como transporte de passageiros se se
tratar de veículo de carga, sem que tenha
autorização
especial
fornecida
pela
autoridade de trânsito;
Penalidade: Grupo 2 e apreensão da
carteira de habilitação e do veículo.
g) derramando, na via publica
combustíveis ou lubrificantes, assim como
qualquer material que esteja transportando
ou consumindo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
h) com registrador de velocidade viciado
ou defeituoso, quando houver exigência
dêsse aparelho;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo para regularização.
i) em locais e horários não permitidos:
Penalidade: Grupo 4.
j) com placa ilegível ou parcialmente
encoberta;
Penalidade: Grupo 4.
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k) sem estar devidamente licenciado;
Penalidade: Grupo, 1 e apreensão
do veículo até que satisfaça a exigência.
l) com alteração da côr ou outra
característica do veículo antes do devido
registro;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
m) sem a sinalização adequada,
quando
transportando
carga
de
dimensões excedentes ou que ofereça
perigo;
Penalidade: Grupo 3 e retenção para
regularização.
n) com falta de inscrição da tara ou
lotação, quando se tratar de veículos
destinados ao transporte de carga ou
coletivo de passageiros;
Penalidade: Grupo 4.
o) em mau estado de conservação e
segurança.
Penalidade: Grupo 3 e apreensão do
veículo.
XXXI – Dirigir o veículo sem acionar
o limpador de pára-brisa, durante a
chuva.
Penalidade: Grupo 4.
XXXII – Conduzir pessoas, animais
ou qualquer espécie de carga nas partes
externas do veículo, exceto em casos
especiais e com permissão da autoridade
de trânsito.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
XXXIII
–
Transportar
carga
arrastando-a.
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
XXXIV – Realizar reparos em
veículos na pista de rolamento.
Penalidade: Grupo 3.
XXXV – Rebocar outro veículo com
corda ou cabo metálico, salvo em casos
de emergência, a critério da autoridade de
trânsito.
Penalidade: Grupo 3.
XXXVI – Retirar, sem prévia
autorização da autoridade competente, o
veículo do local do acidente com êle
ocorrido, e do qual haja resultado vítima
para prestar socorro de que esta
necessite.
Penalidade: Grupo 2.
XXXVII – Falsificar os selos da placa
ou da plaqueta do ano de identificação do
veículo.
Penalidade: Grupo 1 e apreensão do
veículo.
XXXVIII – Fazer falsa declaração de
domicílio ou residência para fins de
licenciamento ou de habilitação.
Penalidade: Grupo 2.
XXXIX – Estacionar o veículo:
a) nas esquinas, a menos de três (3)
metros do alinhamento de construção da
via transversal, quando se tratar de
automóvel de passageiros, e a menos de
10 (dez) metros, para os demais veículos;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
b) afastado da guia da calçada em
desacôrdo com o Regulamento;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
c) junto ou sôbre os hidrantes de
incêndio, registro de água e postos de
visita de galerias subterrâneas;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
d) sôbre a pista de rolamento das
estradas:
Penalidade: Grupo 1 e remoção.
e) nos acostamentos das estradas,
salvo por motivo de fôrça maior;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
f)
em
desacôrdo
com
a
regulamentação
estabelecida
pela
autoridade competente;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
g) nos viadutos, pontes e túneis;
Penalidade: Grupo 2 e remoção.
h) ao lado de outro veículo, salvo
onde haja permissão;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
i) à porta de templos, repartições
públicas, hotéis e casas de diversões,
salvo
se
houver
local
próprio,
devidamente sinalizado pela autoridade
competente:
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
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j) onde houver guia de calçada
rebaixada para entrada ou saída de
veículos;
Penalidade: Grupo 4 e remoção.
k) nas calçadas e sôbre faixas
destinadas a pedestres;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
l) sôbre a área de cruzamento,
interrompendo o trânsito da via
transversal;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
m) em aclives ou declives, sem
estar o veículo engrenado, além de
freado, e, ainda, quando se tratar de
veículo pesado, também com calço de
segurança;
Penalidade: Grupo 3.
n) na contramão de direção;
Penalidade: Grupo 4.
o) em local ou horário não
permitidos;
Penalidade: Grupo 3.
p) junto aos pontos de embarque
ou
desembarque
de
coletivos,
devidamente sinalizados;
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
q) sôbre o canteiro divisor de
pistas de rolamento, salvo onde houver
sinalização específica.
Penalidade: Grupo 3 e remoção.
§ 1º Além do estacionamento, a
parada de veículos é proibida nos
casos compreendidos nos itens a, b, f,
g, l, n e q, e onde houver sinalização
específica.
Penalidade: Grupo 4.
§ 2º No caso previsto no item "m",
é proibido abandonar o calço de
segurança na via.
Penalidade: Grupo 2.
Art. 89. Quando, por motivo de
fôrça maior, um veículo não puder ser
removido da pista de rolamento ou
dever
permanecer
no
respectivo
acostamento,
o
condutor
deverá
colocar sinalização, de forma que
previna os demais motoristas.
§ 1º As mesmas medidas de
segurança deverão tomar-se pelo
condutor, quando a carga, ou parte
dela, cair sôbre a via pública e não
puder ser retirada imediatamente,
constituindo risco para o trânsito.
§ 2º Nos casos previstos neste
artigo e no seu § 1º, o condutor deverá,
à noite, manter acesas as luzes
externas do veículo e utilizar-se de
outro meio que o torne visível, ou à
carga derramada sôbre a pista, em
distância compatível com a segurança
do trânsito.
§ 3º E' proibido abandonar sôbre a
pista de rolamento todo e qualquer
objeto que haja sido utilizado para
assinalar a permanência do veículo ou
carga, nos têrmos dêste artigo e seus
parágrafos.
Penalidade:
Grupo
2,
para
qualquer dos casos previstos no artigo
e seus parágrafos.
Art. 90. E' proibido aos condutores
de veículos de transporte coletivo,
além do disposto nos arts. 88 e 89:
a) dirigir com a respectiva vistoria
vencida;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
do veículo.
b) dirigir com excesso de lotação;
Penalidade: Grupo 3.
c) conversar, estando com o
veículo em movimento;
Penalidade: Grupo 4.
d) dirigir com defeito em qualquer
equipamento obrigatório ou com sua
falta;
Penalidade: Grupo 3 e retenção do
veículo.
e) dirigir sem registrador de
velocidade, ou com defeito nêle,
quando estiver transportando escolares;
Penalidade: Grupo 2 e retenção do
veículo.
f) descer rampas íngremes com o
veículo desengrenado;
Penalidade: Grupo 2.
Parágrafo único. O disposto no
item "f" dêste artigo estende-se aos con-

dutores de veículos com mais de 6
(seis)
toneladas
e
aos
que
transportem inflamáveis, explosivos e
outros materiais perigosos.
Art. 91. E' proibido ao condutor
de automóvel de aluguel, além do que
dispõe o art. 88:
a) violar o taxímetro;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
da carteira de habilitação e do
veículo.
b) cobrar acima da tabela;
Penalidade: Grupo 3 e apreensão
da carteira de habilitação.
c) retardar, propositadamente, a
marcha do veículo ou seguir itinerário
mais extenso, desnecessàriamente;
Penalidade:
Grupo
3
e
a
apreensão da carteira de habilitação.
d) dirigir com excesso de lotação.
Penalidade: Grupo 3.
Art. 92. E' proibido ao pedestre:
a) permanecer ou andar nas
pistas de rolamento, exceto para
cruzá-las onde fôr permitido;
b) cruzar pista de rolamento nos
viadutos, pontes ou túneis, salvo onde
exista permissão;
c) atravessar a via dentro das
áreas de cruzamento, salvo quando
houver sinalização para êsse fim;
d)
utilizar-se
da
via
em
agrupamentos capazes de perturbar o
trânsito, ou para a prática de qualquer
folguedo,
esporte,
desfiles
e
similares, exceto em casos especiais
e com a devida licença da autoridade
competente;
e) andar fora da faixa própria,
onde esta exista;
f) atravessar a via com o sinal
fechado.
Penalidade: Ver art. 105 e
parágrafos.
CAPÍTULO XI
DAS INFRAÇÕES
Art. 93. Considerar-se-á infração
a inobservância de qualquer preceito
dêste Código, de seu Regulamento e
das resoluções do Conselho Nacional
de Trânsito.
Art. 94. O responsável pela
infração fica sujeito às seguintes
penalidades:
a) multa;
b) apreensão do documento de
habilitação;
c) cassação do documento de
habilitação;
d) remoção do veículo;
e) retenção do veículo;
f) apreensão do veículo.
§ 1º Quando o infrator praticar,
simultâneamente, duas ou mais
infrações,
ser-lhe-ão
aplicadas,
cumulativamente, as penalidades em
que haja incorrido.
§ 2º A aplicação das penalidades
previstas neste Código não acarreta
exoneração
das
cominações
administrativas de outra natureza,
civis e penais cabíveis.
§ 3º O ônus decorrente da
remoção ou apreensão de veículo
recairá sôbre seu proprietário.
Art. 95. Nos casos de apreensão
do documento de habilitação, a
suspensão do direito de dirigir dar-seá por prazo de um a doze meses, por
decisão fundamentada da autoridade
de trânsito.
Parágrafo único. Além dos casos
previstos em outros artigos dêste
Código, a apreensão do documento
de habilitação far-se-á:
a) quando o condutor utilizar o
veículo para a prática do crime;
b) quando fôr multado por três
vezes no período de um ano, por in-
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frações compreendidas nos Grupos 1
(um) e 2 (dois);
c) por incontinência pública ou
conduta escandalosa do condutor;
d) por dirigir veículo de categoria
para a qual não estiver habilitado, ou
autorizado;
e) no caso do art. 76, parágrafo
único;
f) por dirigir com exame de saúde
vencido, até que seja aprovado em nôvo
exame (art. 78 e parágrafo único.)
Art. 96. A cassação do documento
de habilitação dar-se-á:
a) quando o condutor, estando com a
carteira de habilitação apreendida, fôr
encontrado dirigindo;
b) quando a autoridade comprovar
que o condutor dirigia em estado de
embriaguez ou sob o domínio de tóxico,
após duas apreensões pelo mesmo
motivo.
c) quando o condutor deixar de
preencher as condições exigidas em lei
ou regulamento para a direção de
veículos.
Art. 97. Aos menores autorizados a
dirigir, nos têrmos dos arts. 80 e 81,
quando incidirem em infrações dos
Grupos 1 ou 2, será cassada a respectiva
autorização.
Art. 98. Além dos casos já referidos
neste Código, a apreensão do veículo
poderá dar-se:
a) em cumprimento a mandado
judicial;
b) quando, licenciado no estrangeiro,
houver
entrado
ou
permanecer
ilegalmente no País.
Parágrafo único. A apreensão de
veículo não se dará enquanto estiver
transportando
passageiros,
carga
perecível ou que possa vir a causar danos
à segurança pública, salvo se puder
danificar a via terrestre ou a sinalização
do trânsito.
Art. 99. Satisfeitas as exigências
legais e regulamentares, os veículos
retidos, removidos ou apreendidos serão
imediatamente liberados.
Art. 100. As penalidades serão
impostas aos proprietários dos veículos e
aos seus condutores, conforme o caso.
Art. 101. Ao proprietário caberá
sempre a responsabilidade pela infração
referente à prévia regularização e
preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do
veículo na via terrestre, à conservação e
inalterabilidade de suas características e
fins, à matrícula de seus condutores,
quando esta se exigir, e a outras
disposições que deva observar.
Art. 102. Aos condutores caberá a
responsabilidade
pelas
infrações
decorrentes de atos praticados na direção
dos veículos.
Parágrafo único. No caso de não ser
possível identificar o condutor infrator, a
responsabilidade pela infração recairá
sôbre o proprietário do veículo.
Art. 103. O prazo para o pagamento
das multas ou depósito de seus valôres,
com o fim de recurso, será de dez (10)
dias, se a infração se der nas vias
urbanas, e de vinte (20) dias, quando se
verificar nas rodovias e o veículo estiver
licenciado em Município diverso do de
sua ocorrência.
§ 1º Nos casos de imposição de
multa por infração ocorrida em rodovia
ou em que o veículo seja licenciado em
Município distinto daquele no qual ela
se verificar, reter-se-á a carteira de
habilitação do condutor, contra valecarteira, com validade por trinta (30)
dias.
§
2º
Vencidos
os
prazos
estabelecidos neste artigo, sem o
pagamento ou o depósito do valor da
multa, a repartição competente para
arrecadá-la providenciará a apreensão
do veículo, que sòmente será liberado
após satisfeito o débito apurado.
§ 3º O Conselho Nacional de
Trânsito disciplinará, por meio de
resolução, o processo de arrecadação de
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multas decorrentes de infrações em
localidades
diferentes
da
de
licenciamento do veículo ou de habilitação
do motorista.
Art. 104. As multas são aplicáveis a
condutores e proprietários de veículos de
qualquer natureza e serão impostas e
arrecadadas pela repartição em cuja
jurisdição haja ocorrido a infração.
Art. 105. Sempre que a segurança
do trânsito o recomendar, o Conselho
Nacional de Trânsito poderá estabelecer
multas para pedestres e para veículos de
propulsão humana ou tração animal.
§ 1º O valor das multas de que cuida
êste artigo não poderá ser superior, para
os pedestres, a 1% (um por cento) do
salário-mínimo vigente na região, e a 3%
(três por cento), para os veículos nêle
referidos.
§ 2º A fixação do valor das multas
para os Estados e Territórios far-se-á
mediante proposta dos respectivos
Conselhos de Trânsito.
Art. 106. O pagamento da multa não
exonera o infrator de cumprir as
disposições dêste Código, de seu
Regulamento e das resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 107. As infrações punidas com
multas assim se classificam:
I – infrações do Grupo 1, sujeitas a
multa de valor entre 50% (cinqüenta por
cento) e 100% (cem por cento) do saláriomínimo vigente na região;
II – infrações do Grupo 2, sujeitas a
multa de valor entre 20% (vinte por cento)
e 50% (cinqüenta por cento) do saláriomínimo vigente na região.
III – infrações do Grupo 3, sujeitas a
multa de valor entre 10% (dez por cento)
e 20% (vinte por cento) do salário-mínimo
vigente na região;
IV – infrações do Grupo 4, sujeitas a
multa de valor entre 5% (cinco por cento)
e 10% do salário-mínimo vigente na
região.
§ 1. As multas aplicar-se-ão em
dôbro, quando houver reincidência na
mesma infração dentro do prazo de um
ano.
§ 2º O Conselho Nacional de
Trânsito, periòdicamente, observados os
limites
previstos
neste
artigo
e
considerados os índices de ocorrência
das diversas infrações, fixará o valor das
multas para o Distrito Federal, bem como
para os Estados e Territórios, ouvidos,
quanto a êstes, os respectivos Conselhos
de Transito.
Art. 108. As multas impostas a
condutores de veículos pertencentes ao
serviço
público
federal,
estadual,
municipal e autárquico deverão ser
comunicadas aos respectivos órgãos,
para o desconto em fôlha em favor da
repartição do trânsito arrecadora, salvo
recurso tempestivo.
Art. 109. O débito de multas impede
a renovação do licenciamento do veículo.
Art. 110. As infrações para as quais
não haja penalidade específica serão
punidas com multa igual a 5% (cinco por
cento) do salário mínimo vigorante na
região.
CAPITULO XII
DOS RECURSOS CONTRA A
APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Art. 111. Das decisões dos chefes
das repartições locais de trânsito sôbre
penalidades aplicadas em virtude de
infrações previstas neste Código, caberá
recurso para a Junta de Recursos de
Trânsito (JURETRAN).
Art. 112. O recurso será apresentado
à autoridade que houver proferido a
decisão, a qual, após informá-lo, o
encaminhará à Junta.
Art. 113. O prazo para recurso será
de vinte (20) dias, contados da ciência,
por qualquer modo, da decisão.
Parágrafo
único.
Quando
a
autoridade
de
trânsito
ou
seus
agentes, no momento em que ocorrer
infração, ilegível ao condutor, ilegível
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vale-carteira
ou
outro
documento
relacionado à aplicação da penalidade,
dessa data se contará o prazo
estabelecido neste artigo.
Art. 114. O recurso não terá efeito
suspensivo.
Art. 115. Nos casos de multa, como
nos em que o recorrente deva satisfazer
débito de outra natureza, decorrente de
infração de trânsito, o recurso sòmente se
admitirá se acompanhado da guia de
depósito da importância correspondente.
Art. 116. Nas capitais dos Estados e
Territórios, como no Distrito Federal,
haverá uma Junta de Recursos do
Trânsito.
Parágrafo único. Em caso de
necessidade, a critério dos respectivos
governos, poderão ser criadas outras
Juntas nas Capitais dos Estados e
Territórios e no Distrito Federal, e uma em
cada Circunscrição Regional de Trânsito
onde o volume de recursos recomende a
medida.
Art. 117. A Junta de Recursos do
Trânsito terá a seguinte composição:
1 Presidente, escolhido dentre três
advogados indicados pela Seção local da
Ordem dos Advogados do Brasil;
1 representante da repartição de
trânsito local;
1 representante dos condutores,
escolhido dentre cinco nomes indicados
pela respectiva entidade representativa
no Estado, Território ou Distrito Federal.
§ 1º Os membros da Junta serão
nomeados pelo Governador, nos Estados
e Territórios, e pelo Prefeito no Distrito
Federal, com mandato por três (3) anos,
admitida a recondução.
§ 2º O representante da repartição
de trânsito e o dos condutores terão um
suplente, cuja nomeação obedecerá ao
exigido para a dos membros efetivos.
Art. 118. A Junta elaborará o seu
regimento, que será aprovado pelo
Governador, nos Estados, e pelo Prefeito,
no Distrito Federal.
Parágrafo único. O regimento da
Junta estabelecerá:
I – a proibição de defesa oral nos
seus julgamentos;
II – a distribuição alternada dos
recursos aos seus três membros, como
relatores;
III – o prazo máximo para que o
recurso receba julgamento.
CAPÍTULO XIII
DO FUNDO NACIONAL DE TRÂNSITO
Art. 119. É criado o Fundo Nacional
de Trânsito (FUNTRAN), destinado a
proporcionar a realização de estudos e
investigações atinentes ao trânsito, assim
como recursos à elaboração e execução
de programas de trânsito, com caráter
nacional ou local, na forma do seu
regulamento.
a) 30% (trinta por cento) do produto
da arrecadação de multas aplicadas com
fundamento neste Código;
b) o correspondente a 10% (dez
por cento) do impôsto de consumo
arrecadado
ou
daquele
que
o
substituir,
relativo
a
protetores,
pneumáticos, câmaras-de-ar e "flaps",
de
borracha
vulcanizada,
não
endurecida, para rodas de qualquer
tipo, e a automóveis de passageiros e
caminhonetas sedã, inclusive de
esporte, de qualquer pêso;
c) 20% (vinte por cento) dos
emolumentos
pela
expedição
de
documentos com base nesta Lei;
d) as dotações orçamentárias que
lhe forem atribuídas.
Art. 121. A administração do
Fundo de Trânsito competirá ao
Conselho Nacional de Trânsito, que lhe
aplicará os recursos diretamente ou
através de convênios.
Art. 122. O saldo positivo do Fundo
de Trânsito, apurado em balanço no
término de cada exercício financeiro,
transferir-se-á para o exercício seguinte a
crédito do próprio Fundo.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 123. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Territórios, nas
estradas sôbre as quais tenham
jurisdição, para melhor fiscalização e
maior segurança do transito em cada uma
delas, estabelecerão, a sua margem,
postos policiais, dotados, inclusive, com o
indispensável para o auxílio às vítimas de
acidentes.
Art. 124. A União poderá prestar
ajuda financeira e técnica às unidades
federativas que organizarem cursos para
a seleção e adestramento do seu pessoal
com exercício efetivo na administração e
fiscalização do trânsito, se se obrigarem a
sòmente nomear, admitir ou contratar
para essas funções os aprovados nesses
cursos,
e
aceitarem
sejam
êles
fiscalizados por funcionário designado
pela União.
Parágrafo único. Os programas dos
cursos de que trata êste artigo deverão
ser aprovados pelo Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 125. No Distrito Federal, o
registro,
o
licenciamento
e
o
emplacamento de veículos competirão à
Prefeitura.
Art. 126. As repartições de trânsito e
as
concedentes
de
serviços
de
transportes coletivos fornecerão aos
Conselhos de Trânsito os elementos por
êles solicitados, para o levantamento da
estatística prevista neste Código.
Art. 127. As repartições de trânsito e
as encarregadas de perícia de acidente,
para relatório de estatística de acidentes,
utilizarão o modêlo-padrão elaborado pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 128. Após dois anos de vigência
dêste Código, nenhum dirigente ou
instrutor de escola de aprendizagem ou
examinador de trânsito poderá exercer
essas funções sem que possua
certificado de habilitação correspondente,
expedido pelo Departamento de Trânsito.
Art. 129. Os estabelecimentos
onde se executarem reformas ou
recuperação de veículos e os que
comprem, vendam ou desmontem
veículos, usados ou não, ficam
obrigados a possuir livros de registro
de seu movimento de entrada e saída e
de uso de placas de "Experiência",
conforme
modelos
aprovados
e
rubricados pelo Departamento de
Trânsito.
Parágrafo único. Estão isentos de
sêlo os livros referidos neste artigo.
Art. 130. Nenhuma instalação
poderá atravessar ou tangenciar a via
terrestre sem que ofereça a devida
segurança e obedeça à altura fixada
pela autoridade de trânsito com
jurisdição sôbre ela.
Art. 131. A construção, adaptação
e
estabelecimento
de
pistas
permanentes destinadas a competições
desportivas automobilísticas dependerá
de autorização do Conselho Nacional
de Trânsito.
Art. 132. Ao condutor de veículo,
nos casos de acidente de trânsito de
que resulte vítima, não se imporá a
prisão em flagrante, nem se exigirá
fiança, se prestar socorro pronto e
integral àquela.
Penalidade: As do art. 105 e
parágrafos.
Parágrafo único. A autoridade
policial que, na via pública ou
estabelecimento hospitalar, primeiro
tiver ciência do acidente, no caso dêste
artigo, anotará a identidade do
condutor e o convidará a comparecer à
repartição policial competente nas vinte
e quatro (24) horas imediatamente
seguintes.
Art. 133. Pelo menos uma vez cada
ano, o Conselho Nacional de Trânsito
fará realizar Campanha Educativa
de Trânsito em todo o território
nacional, com a cooperação de todos
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os órgãos componentes do Sistema
Nacional de Trânsito.
Art. 134. O Ministério da Educação e
Cultura, de acôrdo com o Conselho
Nacional de Trânsito, incluirá noções de
trânsito nos currículos nas escolas
primárias e médias.
Art. 135. Os órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito, em suas
relações recíprocas, gozarão de franquia
postal-telegráfica.
Art. 136. Os débitos dos proprietários
e condutores de veículos decorrentes de
infração a dispositivo dêste Código terão
o seu valor atualizado monetàriamente,
em função das variações do poder
aquisitivo da moeda nacional, atendidas
as normas legais sôbre a correção
monetária dos débitos fiscais.
Art. 137. Dentro do primeiro ano de
vigência dêste Código, o Conselho
Nacional de Trânsito publicará volume
que contenha as principais regras de
trânsito, devidamente ilustradas, para
distribuição gratuita por intermédio das
repartições de trânsito dos Estados,
Territórios e Distrito Federal.
Parágrafo único. Para execução
do disposto neste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir um
crédito especial de cem milhões de
cruzeiros (Cr$ 100.000.000), pelo
Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, dispensado, para a sua
aplicação, o registro prévio do
Tribunal de Contas.
Art. 138. Os documentos de
registro ou propriedade de veículos
atualmente adotados deverão ser
substituídos
pelo
Certificado
de
Registro
dentro
de
três
anos,
contados da entrada em vigor do
Regulamento dêste Código.
Art.
139.
A
exigência
de
Certificado de Registro para o
licenciamento de veículo sòmente se
fará após o terceiro ano de vigência
do Regulamento dêste Código.
Art. 140. Todos os veículos
automotores atualmente em uso
deverão adaptar-se às exigências
dêste Código e seu Regulamento nos
três primeiros anos imediatamente
seguintes à entrada em vigor do
último.
Art. 141. O exame psicotécnico
de que trata o art. 73 dêste Código,
nas unidades federativas onde não
houver aparelhagem necessária à sua
realização, até que dela disponha,
poderá
substituir-se
por
outro
equivalente.
Art. 142. A primeira composição
do Conselho Nacional de Trânsito, na
forma do art. 6º, deverá levar-se a
têrmo
nos
sessenta
(60)
dias
imediatamente seguintes à expedição
do Regulamento dêste Código.
Art. 143. Enquanto não se
aprovar o quadro de pessoal do
RENAVAM, poderão ser requisitados,
para a execução dos seus serviços,
pelo Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, funcionários federais, dos
quadros dos Ministérios ou das
autarquias, sem prejuízo dos seus
vencimentos, vantagens e direitos.
Art. 144. O Poder Executivo,
dentro em cento e oitenta (180) dias,
contados do início da vigência dêste
Código, expedirá o seu Regulamento.
Parágrafo único. O projeto do
Regulamento
elaborar-se-á
pelo
Conselho Nacional de Trânsito, que o
deverá apresentar ao Ministro da
Justiça e Negócios Interiores no prazo
de cento e vinte (120) dias, a partir da
vigência dêste Código.
Art. 145. Êste Código entrará em
vigor sessenta (60) dias após a sua
publicação, revogados o Decreto-lei nº
3.651, de 25 de setembro de 1941, o
Decreto-lei nº 9.545, de 5 de agôsto de
1946, o § 3º do art. 14 do Decreto-lei nº
3.199, de 14 de abril de 1941, com a
redação que lhe deu a Lei número
ilegível, de 26 de maio de 1965, e as
ilegível disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Trata-se de matéria que
está sendo votada no Senado em
regime de urgência. Assim, submeto-a
à consideração do Plenário.
Em discussão a redação final. –
(Pausa.)
Não havendo quem peça a
palavra,
declaro
encerrada
a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a
aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados, onde teve início.
Sôbre o assunto dispõe o art. 39
do Regimento Comum, no § 2º:
"Se se tratar de projeto de
Código,
as
emendas
serão
submetidas ao parecer de uma
Comissão Mista, da qual farão parte
os relatores do projeto em cada uma
das Câmaras.

§ 3º Para os efeitos do parágrafo
anterior, a Câmara revisora, ao devolver o
Projeto à iniciadora, comunicar-lhe-á os
nomes dos membros da Comissão Mista."
Em tais condições, o projeto deve ser
devolvido à Câmara dos Deputados, que foi
a sua iniciadora, e cabe ao Senado, desde
logo, indicar os Senadores que deverão
representá-lo no exame da matéria naquela
outra Casa do Poder Legislativo.
São designados, para êsse fim, os Srs.
Senadores Bezerra Neto, Eugênio de
Barros, José Guiomard, Wilson Gonçalves e
Aurélio Viana, que foram relatores no
Senado.
Devo esclarecer que o nobre Senador
Aurélio Viana substitui, no caso, o nobre
Senador Pessoa de Queiroz, que foi o
Relator na Comissão de Finanças e se acha,
no momento, ausente.
Está esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão, designando para a
próxima a seguinte:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 18 DE MAIO DE 1966
(QUARTA-FEIRA)
1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1966
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7

REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62-66
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 482, de 1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de
1966 (nº 3.504-B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que cria, na Universidade Federal de Minas Gerais, a Escola de Biblioteconomia, e dá
outras previdências.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 1966 (nº 2.734B-61 na Casa de origem) que autoriza a abertura, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, do crédito especial de Cr$ 54.141.606 (cinquenta e quatro milhões cento e
quarenta e um mil seiscentos e seis cruzeiros), destinado ao pagamento de pessoal
dos Serviços de Navegação da Amazônia e de Administração do Pôrto do Pará
(SNAPP), tendo Parecer favorável, sob o número 444, de 1966, da Comissão de
Finanças.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 1966 (nº 2.759B-61 na Casa de origem) que exclui da jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, a Comarca de Santa Rosa de
Viterbo,, tendo Parecer favorável, sob nº 430, de 1966 da Comissão de Legislação
Social.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 20, de 1966, que
suspende a execução da Lei nº 4, de 11 de fevereiro de 1960, do Estado do
Paraná, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Projeto
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão de seu
Parecer nº 256, de 1966).

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 1966 (nº 1.971B-64 na Casa de origem) que concede isenção de tributos à Mitra da Arquidiocese de
Pôrto Alegre – Rio Grande do Sul – tendo Parecer favorável sob nº 429, de 1966, da
Comissão de Finanças.
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11

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 1966

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 27, de 1966, que
suspende a execução do artigo 46 da Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão, por oposição ao artigo 124, I, da Constituição
Federal (projeto apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como
conclusão de seu Parecer nº 413, de 1966).

Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1966 (nº 3.462B-66 na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário –
Justiça do Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – o crédito
suplementar de Cr$ 16.456.000, destinado a atender a despesas com o pagamento de
salário-família a que fazem jus os juizes e funcionários do referido Tribunal, durante o
corrente exercício, tendo Parecer (449-66) da Comissão de Finanças, pela aprovação,
com as emendas que oferece de números 1-CF e 2-CF.

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 1965

12

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 1966
(nº 2.417-B/64, na Casa de origem) que altera a Lei nº 4.299, de 23 de
dezembro de 1963, e dá outras providências, tendo Pareceres, sob números
1.079 de 1965, 262 e 263, de 1966, das Comissões de Economia: 1º
pronunciamento – pela anexação do presente projeto ao de nº 172-65 a fim de
tramitarem em conjunto por tratarem de matérias correlatas; 2º
pronunciamento – pela aprovação; – de Finanças – contrário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 40, DE 1965

4

Discussão, em turno único, com apreciação preliminar da constitucionalidade e
juridicidade nos têrmos dos arts. 265 e 265-A do Regimento Interno do Projeto de
Decreto Legislativo nº 40, de 1965, de autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que
autoriza o registro, no Tribunal de Contas, dos contratos de alienação de terras
assinados pela Superintendência das Empresas Incorporadas ao Domínio da União, e
dá outras providências, tendo Parecer contrário, sob nº 333, de 1966, da Comissão de
Constituição e Justiça, por inconstitucional e injurídico.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 323, DE 1965

13

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 1965
(nº 3.792-B-62 na Casa de origem), que inclui a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino, de Uberaba, Estado de Minas
Gerais, na categoria dos estabelecimentos subvencionados pelo Govêrno
Federal, tendo Pareceres favoráveis (sob números 440 a 442, de 1966) das
Comissões: de Constituição e Justiça; – de Educação e Cultura; e – de
Finanças.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 1966
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1966 (nº
1.635-A-60 na Casa de origem), que concede isenção dos impostos de
importação e de consumo para equipamento de micro-ondas destinado à
Sociedade Radiocomunicações Limitada, com sede na Cidade de São Paulo,
tendo Parecer favorável, sob o número 443, de 1966, – da Comissão de
Finanças.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 7, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 1966 (nº
169-A-59, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato do Tribunal de Contas que
recusou registro ao contrato celebrado entre a União e a "Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Limitada", para a instalação de uma estação de ondas
médias, na cidade de Erexin, Rio Grande do Sul, tendo Pareceres favoráveis, sob
números 376 e 377, de 1966 das Comissões: de Constituição e Justiça; e de Finanças.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 1961

6

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado de nº 7, de 1961, da autoria
do Sr. Senador Gilberto Marinho, que assegura aos atuais adjuntos de catedráticos, em
caráter provisório, do Magistério do Exército, com mais de dois (2) anos de exercício das
funções, a recondução para os estabelecimentos de ensino onde lecionam, prevista no
Decreto nº 37.999, de 4 de outubro de 1955 e dá outras providências, tendo Pareceres, sob
números 244 de 1961 e 164 de 1966 das Comissões de Constituição e Justiça, pela
aprovação, com substitutivo que apresenta; – Segurança Nacional favorável ao substitutivo.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 1966

15

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 1966
(nº 3.045-B/1961 na Casa de origem) que isenta de tributos e emolumentos
consulares bens destinados ao Mosteiro e São Bento, situado na cidade de
Salvador (BA), tendo Parecer favorável, sob nº 432, de 1966 da Comissão de
Finanças.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 47, de 1964, de autoria
do Sr. Senador Gouvêa Vieira, que assegura aos empregados o direito de preferência para
subscrever 20% dos aumentos de capital

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 47, DE 1964
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realizados por sociedades anônimas tendo Pareceres sob números 435, 436 e
437, de 1966 – da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade;
– da Comissão de Indústria e Comércio, favorável com as emendas que
oferece sob números 1-CIC e 2-CIC; – da Comissão de Legislação Social,
favorável.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1, DE 1966
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1966,
de autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que dispõe sôbre o financiamento
a agricultores e criadores não cadastrados pelo IBRA e dá outras providências
tendo Pareceres sob números 341, 342, 343 e 344, de 1966, das Comissões:
– de Constituição e Justiça pela constitucionalidade; – de Agricultura, favorável
com a emenda que oferece sob nº 1-CA; – de Economia, favorável ao projeto
e contrário à emenda 1-CA; – de Finanças, favorável ao projeto e contrário à Emenda
1-CA.
Está encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 17 horas).
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 28, DE 17 DE MAIO DE
1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Aloísio
Barbosa de Souza, Luiz Fernando de Sá
Mendes Vianna e Roberto Velloso,
Redatores de Anais e Documentos
Parlamentares, PL-2, para, sob a
presidência do primeiro, integrarem a
Comissão de Sindicância incumbida de
apurar as causas do acidente havido com
o auto do Senado, placa nº 92, sob a
direção do Motorista José da Silva, a
serviço do Senhor Senador Argemiro de
Figueiredo, bem como para avaliar os
danos sofridos pela viatura.
Secretaria do Senado Federal, 17 de
maio de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
D. C. N. – II – 12.5.66.
Republica-se por haver saído com
incorreções.
ATOS DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art.
100, itens 9 e 11 da Resolução nº 6, de
1960, deferiu os seguintes requerimentos:
Solicitando férias relativas
ao
exercício de 1964:
DP-29-66 – de João Alves da Silva,
Motorista, PL-, a partir de 14.3.65;
Solicitando férias relativas
ao
exercício de 1965:
DP-518-66 – de Fernando Antônio
Conde, Auxiliar de Secretaria Substituto,
FT-5, a partir de 8.3.65;
DP-536-66 – de Gilson Gomes
Feitoza, Guarda de Segurança, PL-9, a
partir de 25.4.65;
DP-561-66 – de Aurino Mendes de
Vasconcelos, Eletricista, FT-3, a partir de
2.5.66;
Solicitando férias relativas
ao
exercício de 1966:
DP-551-66 – de Nelson Gouvêa,
Auxiliar de Secretaria Substituto, FT-5, a
partir de 2.5.66;
DP-563-66 – de José Celestino
Pessoa,
Chefe
do
Serviço
de
Transportes, PL-6, a partir de 2.6.66;
Solicitando averbação de tempo de
serviço:
DP-263-66 – de Nereu Silva
Rolim, Redator de Anais e Documentos
Parlamentares, PL-2, prestado à Secretaria
de Saúde do Estado do Paraná, num total
de 1.232 dias para todos os efeitos legais,
exceto licença especial;
De acôrdo com o despacho exarado
pelo
Senhor
Diretor-Geral
no
requerimento S-Nº de Roberto Velloso, o

tempo
de
serviço
averbado
em
seus assentamentos fica retificado
para:
I – Arquivo Público – 0 dias;
II – Departamento de Turismo e
Divulgação – 726 dias;
III – Secretaria de Estado dos
Negócios do Govêrno – 183 dias;
Indeferiu:
DP-415-66 – de José Fábio de
Andrade Mendes, Assessor Legislativo
PL-2, prestado ao Exército, por ser
concomitante;
Deferiu:
Solicitando o registro de diplomas
nos assentamentos individuais:
DP-531-66 – de Paulo Machado
Alvim.
Solicitando concessão de horário,
especial por motivos escolares:
DP-329-66 – de Sérgio de Otero
Ribeiro, Auxiliar Legislativo, PL-9;
Concedeu:
Nos termos do art. 270, item I e
no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 160, itens 11 e 37
da Resolução nº 6, de 1960, licença
para tratamento de saúde, conforme
comunicação da Junta Médica, aos
seguintes funcionários:
Pedro Alves Ribeiro, Linotipista, "pro
labore" no período de 25.4.66 a 9.5.66
(DP-553-66);
João Alves da Silva, Motorista, PL-9,
no período de 14 a 28 de março de 1966
(DP-254-66);
Ogoberto Paiva do Nascimento,
Auxiliar de Limpeza, PL-15, no período de
25.4.66 a 10.5.66 (DP-548-66);
Beatriz Corrêa de Mello, TaquígrafaRevisora, PL-2, no período de 6
a 21 de março de 1966 (DP-25066);
Nos têrmos do art. 319 e no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 160, item 35, da Resolução nº 6, de
1960, salário-família aos seguintes
funcionários:
Romeu Arruga, Oficial Legislativo,
PL-6, relativo a seu filho Ricardo
Aurélio, a partir de abril de 1966 (DP532.66);
Walter
Tardin,
Operador
de
Radiodifusão, PL-11, relativa a sua filha
Marisa, a partir de abril de 1966 (DP 52866);
Abrahão Barbosa Teles, Servente de
Administração, FT-8, relativo a seu filho
Edmilson, a partir de março de 1966 (DP557-66);
Hugo Carvalho Vieira, Auxiliar de
Portaria, PL-9, relativo a seu filho Vinícius
de Brito Vieira, a partir de abril de 1966
(DP-556-66);
João Alves Ferreira, Motorista,
PL-10, em que solicita o restabelecimento
do salário-família,
em relação
a
sua filha Ana Ligia Teixeira Bi-
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chão, a partir de dezembro de 1965) (DP501-66);
Marino Granado da Silva, Auxiliar de
Limpeza, que solicita o cancelamento do
salário-família relativo a sua filha
Argolúcia Santos Granado (DP-571-66);
Indeferiu:
DP-298-66 – de Ney da Motta
Bastos, Operador de Radiodifusão, PL11, em que solicita absorções das Diárias
de Brasília, por falta de amparo legal;
DP-534.66 – de João Carlos Gomes,
Auxiliar de Limpeza, PL-11, em que
solicita reconsideração do ato de punição.
Deferiu:
DP-315.66 – de Pedro Felix da
Costa Lacerda, Guarda de Segurança,
PL-9, em que solicita anistia de faltas
e penalidades, com base no DecretoLegislativo nº 18.61 num total de 70
dias,
sòmente
para
efeito
de
aposentadoria;

DP-573-66 – De Josué Ribeiro da
Silva, Auxiliar de Limpeza (PL-15),
prestado à Rêde Ferroviária Federal S.A.
– E. F. São Luís-Teresina, num total de
74 dias como diarista e 1.217 dias como
mensalista, para efeito apenas de
aposentadoria;
DP-576-66 – De Myrthes Nogueira,
Taquígrafo de Debates, PL-4, prestado ao
Supremo Tribunal Federal, num total de
139 dias, para todos os efeitos legais;
DP-565-66 – De Geraldo Caetano
Filho, Auxiliar Legislativo, PL-10, prestado
ao Exército, num total de 383 dias, para
todos os efeitos legais;

Exarou os seguintes despachos:
DP-332-66 – de Humberto Haydt de
Souza Mello, Pesquisador, PL-6, em que
solicita
pagamento
dos
adicionais
referentes
ao
tempo
de
serviço
computado em 1964: "à Diretoria da
Contabilidade, para os devidos fins."
DP-630-66 – de Jose Pedro de o
Araújo, Linotipista, FT-2, em que solicita
reconsideração do ato de punição:
"venha o requerente através os canais
competentes e volte, querendo".
Secretaria do Senado Federal,
10 de maio de 1966. – Maria do Carmo
Rondou Ribeiro Saraiva, Diretora do
Pessoal.
O Diretor-Geral, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 160, itens 9 e 11 da Resolução
nº 6, de 1960, deferiu os seguintes
requerimentos:

DP-605-66 – De Célia Maria Galvão,
Telefonista, PL-14, para Célia Maria
Galvão Xavier;
Concedeu nos têrmos do art. 158 da
Resolução nº 6, de 1960, licença aos
seguintes funcionários:
Maria Antonieta Fonseca Paranaguá,
Psicotécnica, PL-3, por motivo de
falecimento de sua progenitora, no período
de 3 a 12 de maio de 1966 – (DP-616-66);
José Benedito Brandão, Auxiliar de
Limpeza, por motivo de gala, no período de
11 a 18 de abril de 1966 – (DP-559-66);
Célia Maria Galvão, Telefonista, PL14, por motivo de gala, no período de
25.4 a 4.5.1966 – (DP-592-66);
Mário Melo Franco, Ajudante de
Portaria, FT-7, por motivo de gala, no
período de 15 a 27 de abril de 1966 – DP566-66;
Nos têrmos do art 270, item I e no
uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 160, itens 11 e 37 da
Resolução nº 6, de 1960, licença para
tratamento
de
saúde,
conforme
comunicação da Junta Médica, aos
seguintes funcionários:
Dalva Bastos Lopes, Enfermeira, PL7, no período de 9 a 19 de maio de 1966
– (DP-634-66);
Floriano
Lacerda,
Auxiliar
de
Portaria, PL-9, no período de 1 a 20 de
maio de 1966 – (DP-633-66);
Anselmo
Nogueira
Macieira,
Assessor Legislativo, PL-2, no período de
5 a 25 de maio de 1966 – (DP-60266);
Indeferiu requerimento em que
Martinho José dos Santos, Auxiliar de
Limpeza (PL-15), solicita seja relevada
irregularidade em cartão de ponto;
Republicar: O Diretor-Geral, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 160, itens 9º e 11 da Resolução
nº 6, de 1960. Deferiu os seguintes
requerimentos:

Solicitando férias
DP-601-66 – De Maria Regina
Coelho Teixeira, Auxiliar Legislativo, PL-7,
relativas ao exercício de 1965, a partir de
9.5.66;
DP-597-66 – De Cecília Marques
Ferreira,
Telefonista,
"pro-labore",
relativas ao exercício de 1965, a partir de
9.5.66;
DP-606-66 – De José Maria Diniz,
Auxiliar de Limpeza (PL-15), relativas
ao exercício de 1965, a partir de
5.5.66;
DP-587-66 – De Ornilo Josué de
Lima, Lubrificador, FT-8, relativas ao
exercício de 1965, a partir de 10.5.66;
DP-581-66 – De Walter Lúcio
Fonseca, Guarda de Segurança, PL-9,
relativas ao exercício de 1965, a partir de
2.5.66;
DP-569-66 – De Jorge Martins,
Estofador, FT-7, relativas ao exercício de
1964, a partir de 2.5.66;
Solicitando abono de falta por motivos
escolares
DP-574-66 e DP-594-66 – De
Rubem Soares Branquinho, Auxiliar
Legislativo, PL-9, nos dias 22, 28 e 29 de
abril de 1966;
Solicitando averbação de tempo de
serviço
DP-608-66 – De Joaquim Fernandes
de Oliveira, Auxiliar de Limpeza, (PL-15),
prestado ao Exército, num total de 2.514
dias, para todos os efeitos legais;
DP-577-66 – De Jorge Miguel da
Conceição, Auxiliar de Portaria, PL-9,
prestado ao Exército, num total de 306
dias, para todos os efeitos legais;
DP-575-66 – De Affonso Lucci,
Redator de Radiodifusão, PL-4, prestado
ao Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários, num total de 9.583 dias,
para todos os efeitos legais;

Solicitando o registro de diplomas nos
assentamentos individuais
DP-538-66 – De João Alves Ferreira.
Solicitando alteração de nome

Solicitando férias relativas ao exercício de
1965
DP-551-66 – De Nelson Gouvêa,
Auxiliar de Secretaria Substituto, FT-5, a
partir de 2.5.66;
DP-563-66 – De José Celestino
Pessôa, Chefe do Serviço de Transporte,
PL-6, a partir de 2.5.66.
Secretaria do Senado Federal, em
12 de maio de 1966. – Maria do Carmo
Rondou Ribeiro Saraiva, Diretora do
Pessoal.
ATOS DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral, nos têrmos do art.
310 e no uso das. atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 160, item 35 da
Resolução n 6, de 1960, concedeu
salário-família aos seguintes funcionários:
Josué Ribeiro da Silva, Auxiliar de
Limpeza, em relação a seu filho Francisco
das Chagas Santos Ribeiro, a partir de
janeiro de 1965. – (DP-639, de 1966)
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Prudêncio
Serra
Rodrigues, Motorista, PL-9,
em relação a seu filho
Ricardo, a partir de fevereiro
de 1966. – (DP-637-66.)
Valério Francisco Lima,
Lanterneiro, FT-7, em relação
a sua espôsa Marileide
Almeida de Lima, a partir de
abril de 1966. – (DP-570-66.)
José
Waldir
Gomes,
Auxiliar de Limpeza, em
relação a sua espôsa Dalva
Gonçalves Gomes, a partir de
fevereiro de 1966. – (DP-34966.)
Mário
Melo
Franco,
Ajudante de Portaria, FT-7,
em relação a sua espôsa
Antônia Pereira Franco, a
partir de abril de 1966. – (DP572-66.)
Raimundo Barros da Silva,
Auxiliar de Limpeza, PL-11,
em relação a seu filho
Hasenclever, a partir de janeiro
de 1966. – (DP-257-66.)
Gilson Gomes Feitoza,
Guarda de Segurança, PL-9,
em relação a sua filha Gilma,
a partir de abril de 1966. –
(DP-620-66.)
Silson Sathler, Motorista,
PL-10, em relação a sua filha
Jerusa a partir de abril de
1966. – (DP-599-66.)
Mário Mendes da Silva,
Auxiliar de Portaria, PL-8, em
relação a sua filha Raquel
Jackeline, a partir de março
de 1966. – (DP-593-66.)
Pedro Ferreira Veras,
Guarda de Segurança, PL-9,
em relação a seu filho
Claytton, a partir de março de
1966. – (DP-631-66.)
Miguel Teixeira Soares
Filho, Auxiliar Legislativo, PL9, em relação a sua filha Ana
Paula, a partir de março de
1966. – (DP-609-66.)
Heredio
Del
Giudice,
aposentado no cargo de
Eletricista, PL-6, em relação a
sua filha adotiva Auriene a
partir de abril de 1965. –
(Processo nº 412.572-65DDP.)
Mateus Teófilo Tourinho,
Controlador Gráfico, PL-6, em
relação
a
sua
espôsa
Elizabethe Moreira da Silva
Tourinho e a seus filhos Paulo
Afonso, Alba Regina, Ivanete
e Jerônimo, a partir de janeiro
de 1964. – (DP-455, de 1964.)
Deferiu:
DP-607-66,
em
que
Onilda Rodrigues de Mello
Souza,
Oficial
Legisla-
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tivo, PL-6, solicita suspensão de
pagamento de salário-família a
partir de janeiro de 1966.
Secretaria do Senado
Federal, em 17 de maio de
1966. – Maria do Carmo
Rondon
Ribeiro
Saraiva,
Diretora do Pessoal.
COMISSÃO DE
PROMOÇÕES
A
Comissão
de
Promoções,
em
reunião,
realizada em 22 do mês em
curso, ao tomar conhecimento
da existência de vagas nas
carreiras da Portaria e de
Motorista,
organizou
nos
têrmos do artigo 98 da
Resolução número 6, de
1960, as seguintes listas:
Vaga
decorrente
da
aposentadoria de Roldão
Pimentel Simas, Ajudante de
Porteiro, PL-7:
De Auxiliar de Portaria, PL8 a Ajudante de Porteiro, PL-7
– Critério – Merecimento.
1 – Arnaldo Gouveia
Castelo Branco – Vindo de
listas anteriores.
2 – Jorge Pinto de
Alvarenga.
3 – José Jurandir de
Vasconcellos – Vindo de lista
anterior.
De Auxiliar de Portaria PL-9
a PL-8 – Enquadramento do
excedente readaptado, em
25.11.64, Pedro Cidras Mansur.
Vaga
decorrente
da
aposentadoria de José de
Freitas, Ajudante de Porteiro,
PL-7:
De Auxiliar de Portaria,
PL-8 a Ajudante de Porteiro,
PL-7 – Critério – Antiguidade.
Cabe a Mário Mendes da
Silva.
De Auxiliar de Portaria, PL-9
a PL-8 – Critério – Merecimento.
1 – Amphrisio Santos.
2 – Benedito Afonso de
Araújo – Vindo de lista anterior.
3 – Sylvio José da Silva.
De Auxiliar de Portaria,
PL-10 a PL-9 – Critério –
Antiguidade.
Cabe a José Washington
Chaves.
De Auxiliar de Limpeza,
PL-11 a Auxiliar de Portaria,
PL-10 – Acesso – Antiguidade
– Provimento efetuado nos
têrmos do art. 2º, § 1º da
Resolução nº 64 de 1964.
Cabe a Odélio Alves.

Vaga
decorrente
da
aposentadoria
de
Djalma
Pereira Madruga, Porteiro PL-6.
De a Ajudante de Porteiro,
PL 7 a Porteiro, PL-6 –
Critério – Merecimento.
1 – Antônio da Costa
Bernardo – Vindo de lista
anterior.
2 – José Manoel Gomes.
3 – Mário Martins Neto.
De Auxiliar de Portaria,
PL-8 a Ajudante de Porteiro,
PL-7
–
Critério
–
Merecimento.
Os que sobrarem da lista
correspondente à vaga de
Roldão Pimentel Simas e
mais:
De Auxiliar de Portaria,
PL-9 a PL-8 – Critério –
Antiguidade.
Cabe a Sebastião Miguel
da Silva.
De Auxiliar de Portaria,
PL-10 a PL-9 – Critério –
Merecimento.
1 – José Gouveia (vindo
de listas anteriores).
2 – Moisés Júlio Pereira.
3 – Olívio Jacinto dos
Santos.
De Auxiliar de Limpeza,
PL-11 a Auxiliar de Portaria,
PL-10 – Acesso – Antiguidade
– Provimento efetuado nos
têrmos do art. 2º, § 1º da
Resolução nº 64, de 1964.
Cabe a Antônio Augusto
de Andrade.
Vaga
decorrente
da
aposentadoria de José Vieira
dos Santos Filho, Auxiliar de
Portaria. PL-9:
De Auxiliar de Portaria,
PL-10 a PL-9 – Critério –
Antiguidade.
Cabe a José Moisés Maia.
De Auxiliar de Limpeza,
PL-11
a
Auxiliar
de
Portaria, PL-10 – Acesso –
Merecimento – Provimento
efetuado nos têrmos do art. 2º,
§ 1º da Resolução nº 64.64.
1.
Aroldo
Lacerda
Guimarães
2. Manoel Eduardo e Silva
3. Raimundo Barros da
Silva
Vaga
decorrente
da
nomeação de Cyro Vieira
Xavier, Motorista, PL-8, para
outro cargo.
De Motorista, PL-9 a PL-8
– Critério – Merecimento.
1. Antônio Augusto Felizola
2. Justino Lira Mendes
3. Wilson Palmieri Rodrigues
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De Motorista, PL-10 a PL9 – Critério – Antiguidade:
Cabe a Darcy Martins da
Silva que, embora possua o
mesmo tempo na classe na
carreira e no Senado, é
portador de maior tempo de
serviço público.
Secretaria do Senado
Federal, em 25 de abril de
1966. – Evandro Mendes
Vianna,
Presidente
da
Comissão de Promoções.
COMISSÃO DE
PROMOÇÕES
A
Comissão
de
Promoções,
em
reunião
realizada
em
17
do
corrente mês, após tomar
conhecimento da existência
de vagas na carreira da
Portaria, em decorrência da
aposentadoria de Alcides de
Oliveira, Ajudante de Porteiro,
PL-7 (Resolução nº 21-66 –
DCN de 30.4.66) organizou a
seguinte lista obedecendo ao
que dispõe o artigo 98 da
Resolução nº 6, de 1960:
De Auxiliar de Portaria,
PL-8, a Ajudante de Porteiro,
PL-7 – Critério – Antiguidade:
Cabe a Hermes Peçanha
Gomes.
De Auxiliar de Portaria,
PL-9, a AL-8, – Critério –
Merecimento:
Os que sobrarem da lista
correspondente à vaga de
José de Freitas e mais:
Georgino
Avelino
da
Costa.
De Auxiliar de Portaria,
PL-10 a PL-9 – Critério –
Merecimento.
Os que sobrarem da lista
correspondente à vaga de
Djalma Pereira Madruga e
mais.
Luiz Lourenço.
De Auxiliar de Limpeza,
PL-11 a Auxiliar de Portaria,
PL-10 – Acesso – Antiguidade
–
Provimento
efetuado
conforme determina o artigo
2º, § 1º da Resolução nº 64,
de 1964.
Cabe a Aleixo Ramirez
Gonzalez.
Secretaria do Senado
Federal, em 17 de maio de
1966. – Evandro Mendes
Vianna,
Presidente
da
Comissão de Promoções.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Vice-Presidente: Arthur Virgílio

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Jose Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

Attílio Fontana
Júlio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras ás 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Senador Milton Campos
Vice -Presidente Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Muller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antonio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgilio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras as 15,30 horas
CO MISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-8.
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

(16 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidenta: Senador Irineu Bornhausen
ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras às 16 horas.

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Julio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras ás 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SECAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ...s dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Candido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
Jose Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Rui Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Terças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
Jose Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho

Presidente: Senador Lino de Matos

Vice-Presidentes Domício Gondim

Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES
Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

(7 MEMBROS)

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
António Carlos
Domício Gondim
MDB

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretaria: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres

Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Melo
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretario: J. B. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Terças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado

Presidente: Sigefredo Pacheco

Vice-Presidente: João Abrahão

Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção

Presidente: Edmundo Levi

Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpbo Franco
Eurico Resende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias da Assunção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

TITULARES

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Josapt Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgilio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.

FOLHA EM BRANCO

FOLHA EM BRANCO

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 63

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência

SESSÕES CONJUNTAS DESTINADAS A APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, com o objetivo de dar melhor distribuição
às materias das sessões conjuntas destinadas à apreciação de vetos
presidenciais resolve:
a) convocar sessão conjunta para o dia 7 de junho do ano em curso, às 21
horas e 30 minutos;
b) estabelecer para as sessões de 24, 25, 26 de maio, 7 e 8 de junho a
pauta constante da relação anexa.
Dia 24 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e
nº 2.564-65 na Câmara, que reduz o prazo para aquisição da
nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e dá outras
providências;

nalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e dá outras
providências (veto total);
Ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.), que altera a redação do art. 8º e seu
parágrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).

2º

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Veto
1º
2º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto
Art. 28. 40 e 41
SESSÃO CONJUNTA
Em 25 de maio de 1966, às 9 horas

ORDEM DO DIA
Das 25 e 26 de maio:
– veto (parcial), ao Projeto de Lei nº 3.209-A-65 na Câmara e número 257Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN), de iniciativa do
65 no Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.
Presidente da República, que dispõe sôbre o intercâmbio comercial com o exterior,
cria o Conselho Nacional do Comércio Exterior e dá outras providências.
Dias 7 e 8 de junho:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre a
SESSÃO CONJUNTA
produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua
aplicação e dá outras providências.
Em 25 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, nº IV, do Regimento Comum, convoca as duas Casas
ORDEM DO DIA
do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar-se no dia 7 de junho
do ano em curso, às 21 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara dos
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na Câmara dos
Deputados conhecerem dos seguintes vetos presidenciais:
Deputados e nº 257-65 no Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a redação do
art. 8º e seu parágrafo único, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Eleitoral)
Senado Federal, em 16 de maio de 1966
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente, no exercício da Presidência
SESSÃO CONJUNTA
Em 24 de maio de 1966, às 9 horas
ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Emenda a Constituição nº 1
(CN), de iniciativa ao Presidente da República, que altera o art. 185 da
Constituição.

Cédula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matéria a que se refere
Parágrafo único do art. 6º.
§ 1º do art. 8º.
Art. 18 e seus parágrafos.
Parágrafo único do art. 21.
§ 1º do art. 35.
§ 2º do art. 35.
§ 5º do art. 41.
Art. 44.
§ 4º do art. 53.
§ 5º do art. 57.
Art. 59.
Art. 68.

SESSÃO CONJUNTA

SESSÃO CONJUNTA

Em 24 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

Em 26 de maio de 1966; às 9 horas

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

Vetos presidenciais:
1º
Ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº 2.564-A-85 na Câmara
dos Deputados, que reduz o prazo para aquisição da nacio-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 6, de 1966 (C.N.), que
institui o Quadro do Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicação
(CONTEL) e dá outras providências.
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SESSÃO CONJUNTA

EXPEDIENTE

Em 26 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

ORDEM DO DIA
Continuação da apreciação ao veto presidencial (parcial) ao
Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na Câmara e nº 257-65 no Senado,
que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

Matéria a que se refere

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

§ 5º do art. 41.
Art. 44.
§ 4º do art. 53.
§ 5º do art. 57.
Art. 59.
Art. 68.

SEÇÃO II
Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
têrmos do art. 77, § 1º da Constituição Federal, e eu, Camilo
Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, promulgo o seguinte:

BRASÍLIA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966

ASSINATURAS

Determina o registro, pelo Tribunal de Contas, de
contrato celebrado entre a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia e a Fundação Serviço
Especial de Saúde Publica.
Art. 1º – O Tribunal de Contas registrará o contrato, de 31
de.dezembro de 1960, celebrado entre a Superintendência do
Plano de Valorização Econômica da Amazôia e a Fundação
Serviço Especial de Saúde Pública, para aplicação da verba de
Cr$ 10.000.000 (dez milhões de cruzeiros) – dotação de 1960 –
destinada ao prosseguimento dos serviços de abastecimento de
águas nas sedes dos municípios do Amazonas.
Art. 2º – Êste decreto legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Cr$
Cr$

50,00
96,00

Semestre.................................................................
Ano..........................................................................

136,00

Ano..........................................................................

Exterior

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior

Ano.....................................................................

Cr$

Cr$

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder, serão tornar, em qualquer época, por seis meses ou um
ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos dêem
preferência à remessa por meio, de cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa
Nacional.

Vice-Presidente, no exercício da
Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
têrmos do art. 77, § 1º da Constituição Federal, e eu Camilo
Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, promulgo o seguinte:

Capital e Interior

Semestre...............................................................
Ano........................................................................

Senado Federai, em 18 de maio de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior

– Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0.10 e, por exercício decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77, § 1º da Constituição Federal, e eu Camillo Nogueira da Gama,
Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 18, DE 1966
DECRETO LEGISLATIVO Nº 20, DE 1966

Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrário – escritura de compra e venda, celebrado
entre a Brazil Land Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional e Antônio Sahib.
Art. 1º. E' mantido o ato, de 5 de outubro de 1951, do
Tribunal de Contas, denegatório de registro ao contratoescritura de compra e venda de parte da propriedade
denominada "Descalvados", localizada em Cáceres, no
Estado de Mato Grosso, celebrado em 3 de dezembro de
1949, entre a Brazil Land Cattle & Packing Co., incorporada
ao Patrimônio Nacional, como outorgante vendedora, e
Antônio Sahib, como outorgado comprador.
Art. 2º. Êste decreto legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de registro a contrato de constituição de aforamento celebrado entre a União Federal e
o Banco de Credito da Amazônia S. A.
Art. 1º – E' mantido o ato, de 20 de abril de 1953, do Tribunal de Contas, denegatório de registro, ao contrato de constituição de
aforamento da terreno de marinha e acrescido, situado a margem direita da Bala de Guajará, lado ocidental da rua da Municipalidade e no
ângulo que esta faz com a travessa Quintino Bocaiúva, em Belém, Estado do Pará, celebrado, a 28 de janeiro de 1952, entre a União Federal e
o Banco de Crédito da Amazônia S. A.
Art. 2º. Êste decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Senado Federal, em 18 de maio de 1966.
Senado Federal, em 18 de maio de 1966.

CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
têrmos do art. 77, § 1º da Constituição Federal, e eu Camillo
Nogueira da Gama, Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência; promulgo o seguinte:

Vice-Presidente, no exercício da Presidência
COMISSÃO MISTA

Mantém o ato do Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato-escritura de compra e venda, celebrado
entra a Brazil Land Cattle & Packing Co., incorporada ao
Patrimônio Nacional e João Antônio Ferreira Souto.
Art. 1º – E' mantido o ato, de 5 de outubro de 1951, do Tribunal
de Contas, denegatório de registro ao contrato-escritura de compra e
venda de parte da propriedade denominada "Descalvados" localizada
em Cáceres, no Estado de Mato Grosso celebrado, em 15 de
dezembro de 1949, entre a Brazil Land Cattle & Packing Co.,
incorporada ao Patrimônio Nacional, como outorgante vendedora, e
João Antônio Ferreira Souto, como outorgado comprador.
Art. 2º. Êste decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 18 de mais de 1966.
CAMILLO NOGUEIRA DA GAMA
Vice-Presidente, no exercício da
Presidência

de 1966 (C N.), que "altera a redação do artigo 8º e seu
parágrafo único, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1955 (Código

DECRETO LEGISLATIVO Nº 19, DE 1966

Incumbida de apreciar o Veto Parcial do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N), que "altera a redação do
artigo 8º e seu parágrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral)"

Eleitoral) "
Em

obediência

ao

preceito

regimental,

assume

a

Presidência o Senhor Deputado Ulysses Guimarães que
declarando

instalada

a

Comissão

mista,

determina

seja

1ª REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO

procedida a eleição para os cargos de Presidente e Vice -

DE 1936

Presidente, respectivamente, através escrutínio secreto por

Às

quatorze

horas

do

dia

dezesseis

de

maio

de

mil novecentos e sessenta e seis, na Sala das Comissões
do

Senado

Eugênio

Barros,

Senhores
Guedes

Federal,

presentes

Antônio

Deputados
e

Laerte

o

Carlos
Ulysses

Vieira,

ncumbida

de

apreciar

Presidente

da

República

Senhores
e

Senadores

Edmundo

Guimarães,

reúne-se

a

o

Veto

ao

Projeto

Comissão
Parcial
de

Levi

Interno, para tanto designando Escrutinador o Sr. Senador
Eugênio Barros.
Encerrada a votação, apura-se o seguinte resultado:

Geraldo
Mista
do

Lei

os

cédulas uninominais, previsto no artigo 81 do Regimento

nº

i

Sr.
2,

Para Presidente:
Senador Antônio Carlos..................................................
Senador Eugênio Barros.................................................

Votos
3
1
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Para Vice-Presidente:
Senador Eugênio Barros ...... 5
Deputado Laerte Vieira .........1
O Sr. Presidente, após agradecer a
seus pares a sua eleição, designa o
Senhor Senador Edmundo Levi, Relator
da Matéria, precípua da Comissão Mista.
E', nada mais havendo que tratar,
encerrá-se a reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
2ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 16 DE
MAIO DE 1966
Às dezoito horas do dia dezesseis de
maio de mil novecentos e sessenta e seis,
na Sala das Comissões do Senado
Federal, sob a Presidência do Sr.
Senador Antônio Carlos, Presidente,
presentes os Senhores Senadores
Eugênio Barros e Edmundo Levi e os
Senhores Deputados Ulysses Guimarães,
Geraldo Guedes e Laerte Vieira, reune-se
a Comissão Mista incumbida de apreciar
o veto Parcial do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 2, de 1966
(CN), que "altera a redação do art. 8º e
seu parágrafo único da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1935 (Código Eleitoral)".
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador
Edmundo Levi que, na qualidade de Relator,
tece considerações consubstanciadas em
Relatório circunstanciando a origem a
tramitação da matéria nas duas Casas do
Congresso Nacional, bem como a orientação
adotada pelo Sr. Presidente para apor seu
veto ao processado em tela.
Em discussão, nada mais havendo que
tratar, o Sr. presidente, após verificar não
haver quem mais desejasse fazer uso da
palavra, determina seja assinado o Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
RELATÓRIO
Nº 36, DE 1966
DA Comissão Mista incumbida de
apreciar o veto do Sr. Presidente da
República ao Projeto de Lei nº 2, de 1966,
do Congresso Nacional, que altera a
redação do artigo 3º e seus parágrafo
único, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965. (Código Eleitoral).
Relator: Sr. Edmundo Levi.
O Presidente da República, no uso de
suas atribuições constitucionais – artigo 70,
parágrafo 1º e 87, II – houve por bem vetar
dispositivo de Projeto de Lei nº 2, de 1963,
do Congresso Nacional, por considerá-los
contrários ao interêsse público.
O PROJETO, SUA ORIGEM E
JUSTIFICAÇÃO
O projeto vetado parcialmente altera a
redação da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral). Decorreu a proposição de
Mensagem do Poder Executivo, de 17 de
março de 1956, destinando-se originàriamente
a modificar apenas a redação do Art. 8º e seu
parágrafo único do Código Eleitoral. No
entanto, quando de sua tramitação, foi a
proposição bastante ampliada em seus
objetivos, passando a alterar vários
dispositivos da referida Lei, conforme se pode
comprovar dos autógrafos remetidos ao
Executivo.
Ao justificar a Mensagem retrocitada,
assim se expressou o Sr. Ministro da Justiça:
"O Congresso Nacional quando da
discussão do Projeto nº 2.745-65,
em que se transformou a respeitável
Mensagem nº 277-65, do Poder Exe-
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cutivo, pretendeu suavisar o rigor do
referido art. 8º, e, em conseqüência,
acrescentou-lhe, entre outros, um artigo
nestes têrmos:
"Art. 41º. Não se aplicará a multa a
que se refere o artigo 8º a quem se alistar
dentro do primeiro ano de vigência desta
lei."
Entretanto, porque tivesse a tramitação
do Projeto esgotado o prazo fixado no Ato
Institucional nº 1, a Mensagem original
foi pura e simplesmente sancionada,
transformando-se na Lei ora vigente.
Por outro lado, partindo do
pressuposto de que onde a lei não
distingue vedado ao intérprete distinguir,
alguns Juízes Eleitorais não têm admitido
a relevação da multa em relação aos
eleitores
reconhecidos
pobres
por
atestado de pobreza emitido por
autoridade competente.
O assunto vem preocupando o
mundo político, existindo em tramitação
projeto de Lei da Câmara tornando
facultativa a inscrição eleitoral até 15 de
março de 1967. A esta Secretaria de
Estado têm chegado vozes autorizadas
do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados solicitando que o assunto seja
regulado de maneira a satisfazer os altos
interêsses políticos nacionais, propiciando
aos novos eleitores facilidades normais
de alistmento."
DISPOSITIVOS VETADOS, ORIGEM E
JUSTIFICAÇÃO RESPECTIVAS
Incidiu o veto sôbre os artigos 28, 40
e 41 da proposição, que passamos a
transcrever para melhor esclarecimento:
"Art. 28. A letra z do inciso IX, do art.
146, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"b) escrevendo o nome, o prenome,
o o número do candidato de sua
preferência nas eleições proporcionais."
Art. 40. É revogado o inciso V, do art.
176.
Art. 41. O inciso II, do artigo 177,
passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescentado ao referido artigo e inciso V:
"II – Se a eleitor escrever o nome de
um candidato e o número correspondente
a outro da mesma legenda ou não,
contar-se-á o voto para o candidato cujo
nome foi escrito.
V – Se o eleitor assinalar uma sigla
partidária e escrever o nome ou o número
do candidato de outro partido, o voto será
contado para o candidato cujo nome ou
número foi escrito".
Os articulados acima decorreram
de
emendas
posteriormente
perfilhadas
pelo
substitutivo
da
Comissão
Mista
incumbida
de
examinar a matéria; no entanto, para
efeito de trazer a lume as respectivas
justificações vamos enumerá-las:
a) o art. 28, primeiro dos
dispositivos acima, decorreu
de
emendas da lavra dos Deputados
Arruda Câmara (a de nº 4) e do
Deputado Ivan Luz apoiada por vários
outros Srs. Deputados o de nº 11).
Ao justificá-las seus ilustres autores
trouxeram à colação os seguintes
argumentos:
EMENDA Nº 4
"A chamada "votação vinculada"
configura cerceamento à liberdade do
eleitor em votar. Acarreta óbice que
aumentará o número de votos nulos. A
medida, que não encontra similar na
literatura político-eleitoral de todo o
mundo, impedirá, o que é essencial, que
os cidadãos, conforme os ditames de sua
consciência credenciem os mais aptos no
elenco dos candidatos registrados.

O que importa, em têrmos dos
interêsses públicos em causa, será a
aptidão para atendê-los e não o requisito
estritamente partidário".
EMENDA Nº 11
"A emenda visa suprimir o chamado
"voto vinculado", pelo qual o eleitor é
obrigado a votar em candidatos a
deputado estadual e federal do mesmo
partido, sob pena de nulidade.
Entendemos inconveniente êste
processo que em nada aperfeiçoa o
regime democrático".
b) O art. 40, segundo dos
dispositivos transcritos, originou-se de
emenda do próprio Relator da Comissão
Mista, o ilustre Deputado Ulysses
Guimarães, que assim a defendeu:
"A supressão dêsse inciso já havia
sido aprovada pelo Congresso no
substitutivo ao então Projeto do Código
Eleitoral. O voto será contado apenas
para a legenda nas hipóteses previstas
nos incisos I a IV, do art. 176. O caso
previsto no inciso V, que o presente
emenda revoga, passa a ser regulado no
art. 177, como se verificara da Emenda nº
35. Na incoincidência, deve prevalecer o
voto ao candidato, pois o nome ou
número dêste foi escrito, residindo o
equívoco na menção à legenda. A eleição
visa eleger os candidatos. Se o eleitor
registra êstes, sua vontade, manifesta, há
de ser resguardada. Contar para a
legenda, significara cooperar para eleição
de outros nomes".
c) O art. 41, terceiro das disposições
vetadas, também é da lavra do Deputado
Ulysses Guimarães, que assim a
justificou:
"A emenda é conseqüência da
anterior, nº 34. Seu objetivo e fixar a regra
de que na incoincidência entre a legenda
assinalada e o nome ou o número do
candidato escrito, prevaleça êste. É claro
que a opção do eleitor se fixou no nome
do candidato ou no seu número, sendo a
referência à legenda incoincidente mero
equívoco".
RAZÕES DO VETO
O veto foi tempestivamente opôsto e
foram
as
seguintes
as
razões
apresentadas pelo Senhor Presidente da
República.
"Em nossa organização política,
figuram os partidos como instituições
oficiais, incumbidas de formar a vontade
nacional. É por seu intermédio que o
cidadão participa, eficazmente, da vida
pública, já que o eleitor está adstrito a
escolher os seus representantes políticos
dentre os nomes indicados pelos partidos.
A êstes compete, no desempenho de sua
missão, promover unidade de ação no
plano político, entre os que professam
convicções comuns, de modo a
proporcionar-lhes ingerência no exercício
do poder.
Para isso se faz mister, contudo, a
vinculação do eleitor ao partido, bem
como a sua estrita fidelidade dos
postulados
programáticos
de
sua
agremiação e á rinha de conduta
estabelecida pelos órgãos dirigentes.
A identificação entre o eleitor e o
partido não será porém estimulada se lhe
fôr permitido votar, nas eleições para a
Câmara dos Deputados e Assembléia
Legislativa, em candidatos de partidos
diferentes. Consagrou-se, por isso
mesmo, na Lei número 4.737, de 15 de
julho de 1966 art. 146, inciso IX, alínea b,
o princípio de que, nas eleições para
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a Câmara dos Deputados e Assembléia
Legislativa, os candidatos indicados
devem ser do mesmo partido, sob pena
de nulidade do voto para os dois cargos
(art. 175, § 2º). Incorporou-se, por meio
dêsse dispositvo legal, ao nosso direito
político a regra do voto vinculado ou
partidário que, nos preceitos ora vetados,
se quer abolir sob o fundamento de que
não contribui para aperfeiçoar o regime
democrático.
Se os partidos são, no entanto,
organismos reputados, pela ordem
constitucional, assim como pela opinião
comum da doutrina política, elementos
essenciais ao regime democrático, o
fortalecimento
das
agremiações
partidarias, mediante a preservação da
disciplina entre os seus adeptos e sua
melhor e mas sólida arregimentação, não
pode senão favorecer o aperfeiçoamento
da democracia.
É certo que as restrições impostas à
faculdade
de
escolha
do
eleitor
acarretam,
em
certa
medida,
cerceamento de sua liberdade política.
Tais restrições, em escala menos ampla,
são resultantes, todavia, do próprio
sistema de partidos, adotada em nossa
organização política, pois, não podendo
ser votado senão quem constar de lista
apresentada pelas instituições partidárias,
o eleitor há de cingir-se à indicação dos
nomes que lhe tenham sido propostos. O
voto vinculado, restringindo a escolha,
nas eleições proporcionais, aos nomes
dos candidatos do mesmo partido
pertence, assim, à índole do sistema
vigorante entre nós.
A não coincidência possível entre a
opinião dos eleitores e a orientação dos
partidos, no que diz respeito à
indicação de candidatos, não leva,
necessàriamente, a que se haja de eliminar
o princípio de voto partidário ou vinculado,
mas induz, sòmente, a que se aperfeiçoem a
organização e o funcionamento dos partidos
políticos, de maneira a estabelecer-se
consonância entre as tendências das
correntes de opinião e as decisões dos
órgãos dirigentes.
São estas as razões que me levaram
a vetar, parcialmente, o projeto em causa,
as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional".
CONCLUSÃO
A Comissão, ante o exposta, dá por
terminado o seu relatório sôbre o veto
parcial ao Projeto de Lei número 2, de
1966, do Congresso Nacional, na
expectativa de haver propiciados aos
Senhores Congressistas condições para
bem apreciar a matéria.
Sala das Comissões, em 16 de maio
de 1966. – Antônio Carlos, Presidente –
Edmundo Levi, Relator – Eugênio Barros.
– Ulysses Guimarães – Geraldo Guedes –
Laerte Vieira.
COMISSÃO MISTA
Incumbido de apreciar o Veto
Total do Sr. Presidente da República
ao PLS 59-64 (nº 2.564-A-65, na
Câmara), que "reduz o prazo para
aquisição da nacionalidade brasileira
ao natural de país fronteiriço e da
outras providências".
PRIMEIRA REUNIÃO, DE INSTALAÇÃO,
FINALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE
1966
Às quatorze horas do dia dezessete
de maio de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões do Senado
Federal,
presentes
os
Senhores
Senadores José Guiomard, Pessoa de
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Queiroz e Aloysio de Carvalho e os
Senhores Deputados Flávio Marcílio, Djalma
Marinho e Chagas Rodrigues, reune-se a
Comissão Mista incumbida de apreciar o
Veto Total do Sr. Presidente da República ao
Projeto de Lei do Senado número 59, de
1964, número da Câmara dos Deputados
2.564-A, de 1965, que "reduz o prazo para
aquisição da nacionalidade brasileira ao
natural de país fronteiriço e dá outras
providências".
Em obediência ao preceito regimental,
assume a Presidência o Senhor Senador Aloysio
de Carvalho que, declarando instalada a Comissão
Mista, determina seja procedida eleição para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, através escrutínio secreto por
cédulas uninominais, para tanto designando
Escrutinador o Senhor Senador José Guiomard.
Encerrada a votação, apura-se o
seguinte resultado:
Para Presidente:
Votos:
Deputado Djalma Marinho......
5
Deputado Chagas Rodrigues.
1
Para Vice-Presidente:
Votos:
Senador Pessoa de Queiroz...
5
Deputado Chagas Rodrigues..
1
O Sr. Presidente, após agradecer a seus
pares a sua eleição, designa o Senhor Deputado
Chagas Rodrigues, Relator da matéria precípua da
Comissão Mista.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente.
SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA NO DIA
17 DE MAIO DE 1966
As dezoito horas do dia dezessete de maio
de mil novecentos e sessenta e seis, na Sala das
Comissões do Senado Federal, sob a presidência
do Senhor Deputado Djalma Marinho, Presidente,
presentes os Senhores Senadores José
Guiomard, Pessoa de Queiroz e Aloysio de
Carvalho e os Senhores Deputados Flávio Marcílio
e Chagas Rodrigues, reune-se a Comissão Mista
incumbida de apreciar o Veto Total do Sr.
Presidente da República ao Projeto de Lei do
Senado número 59, de 1964 (nº 2564-A-65, na
Câmara), que "reduz o prazo para aquisição da
nacionalidade brasileira ao natural de país
fronteiriço e dá outras providências".
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente
concede a palavra ao Senhor Deputado Chagas
Rodrigues que, na qualidade de Relator, tece
considerações consubstanciais em Relatório
circunstanciando a origem e tramitação da matéria
nas duas Casas do Congresso Nacional, bem
como as razões em que se fundamentou o Sr.
Presidente da República para, no uso de suas
atribuições constitucionais, apor seu Veto ao
processo em tela.
Em discussão, não havendo quem anais
deseje fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
determina sela assinado o Relatório.
E, nada mais havendo que tratar,
encerra-se a Reunião, lavrando eu, Mário
Nelson Duarte, Secretário, a presente Ata,
uma vez aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
Nº 37, de 1966
Da Comissão Mista, incumbida de
apreciar o veto total do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei do Senado
número 59, de 1964, que reduz o prazo para
aquisição da nacionalidade brasileira ao
natural de país fronteiriço, e dá outras
providências.
Relator: Deputado Chagas Rodrigues.
O Senhor Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conferem
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os artigos 70, § 1º e 87, II, da Constituição
Federal, negou sanção ao Projeto de Lei do
Senado número 59, de 1954, que reduz o
prazo para aquisição da nacionalidade
brasileira ao natural de país fronteiriço e dá
outras providências.
TEMPESTIVIDADE DO VETO
Foi obedecido, no caso presente, o
decêndio prescrito pela Constituição Federal.
O PROJETO
O
projeto
vetado
pelo
Senhor
Presidente da República é de autoria do
Senhor Senador Bezerra Neto, e tem a
seguinte redação:
"Art. 1º O art. 9º da Lei número 818, de
18 de setembro de 1949, que regula a
aquisição, da nacionalidade, e a perda dos
direitos políticos, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 9º O prazo de residência, fixado no
artigo 8º, número II, será reduzido, quando o
naturalizando preencher qualquer das
seguintes condições:
I – ter filho ou cônjuge Brasileiro;
II – ser filho de brasileira ou brasileiro;
III – recomendar-se por sua capacidade
profissional, científica ou artística;
IV – ser agricultor ou trabalhador
especializado em qualquer setor industrial;
V – ter prestado ou poder prestar
serviços relevantes ao Brasil, a juízo do
Govêrno;
VI – ser ou ter sido empregado em
missão diplomática ou repartição consular do
Brasil, bem como em pessoa jurídica
brasileira no Exterior, e contar dez anos
contínuos de bons serviços;
VII – ser natural de país fronteiriço ao
Brasil.
VIII – ter, no Brasil, bem imóvel, do valor
mínimo de Cr$ 2.000.000 (dois milhões de
cruzeiros), ser agricultor ou industrial que
disponha de fundos de igual valor, ou possuir
cota integralizada do montante, pelo menos,
idêntico, em sociedade, ao exercício da
indústria ou da Agritura.
Parágrafo único A residência será de
um (1) ano, no caso do número II, de 2 (dois)
anos, nos casos do número II, de 2 (dois)
anos, nos casos dos número I, VI, e VIII; e de
3 (três) anos, nos demais".
Art. 2º O inciso VI, do § 1º, do atrigo 10,
da referida lei, passará gor a esta redação:
a esta redação :
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
A TRAMITAÇÃO
A proposição tramitou normalmente no
Senado,
recebendo
uma
emenda
modificando a redação do seu artigo 2º, que
foi aprovada e enviada ao exame da Câmara
dos Deputados. Nessa Casa do Congresso,
recebeu também urna emenda, essa de
redação, que aprovada é devolvida ao
Senado, que em final, encaminhou-a à
sanção presidencial.
AS RAZÕES DO VETO
Justificando o seu veto, o Senhor
Presidente da República assim se expressou:
"1 – Não se afigura conveniente reduzir-se
para dois anos o prazo de residência do
estrangeiro
no
Brasil,
pelo
fato
de
haver ou ainda ser empregado de pessoa
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jurídica brasileira no exterior. Nenhuma
semelhança existe, para que se idspense
tratamento igual entre a situação do
empregado em missão diplomática ou
repartição consular do Brasil no exterior.
como previsto na lei atual, e do empregado
de pessoa jurídica brasileira no exterior, uma
vez que aquêle presta serviços ao Brasil, ao
passo que este o faz a particulares.
2 – Também, não parece aconselhável
a redução do prazo de residência, no Brasil,
para os estrangeiros naturais de países
fronteiriços. Em primeiro lugar, porque há
países que, apesar de limítrofes com o Brasil,
reduzido intercâmbio comercial e cultural
mantém conosco. Em segundo lugar,
porque importa estabelecer discriminação
entre os naturais de outros países
do continente, que, embora não sejam
lideiros com o Brasil, entretem conosco

intimas relações culturais e comerciais.
3 – Por fim, merece ressalto que o govêrno
pretende enviar ao Congresso Nacional, dentro
em breve, o projeto de estatuto do estrangeiro,
no qual a aquisição, a perda e a reaquisição da
nacionalidade brasileira ficam sujeitas a nova
regulamentação, não convindo, portanto,
alterações parciais à legislação em vigor".
CONCLUSÃO
Diante do exposto, cremos estarem os
Senhodres Congressistas habilitados a bem
ajuizar do veto do Senhor Presidente da
República ao Projeto de Lei do Sanado
número 59, de 1964.
Sala das Comissões, em 17 de maio de
1966. – Djalma Marinho, Presidente – Chagas
Rodrigues, Relator – José Guiomard – Pessoa de
Queiroz – Aloysio de Carvalho – Flávio Marcílio.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro de Moura Andrade, Presidente,
nos têrmos do art. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1966
Concede aposentadoria a Clarice Sobral Ribeiro Gonçalves, Vice-Diretora-Geral
Legislativa, PL-O, do Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Art. único – E' aposentada com os proventos correspondentes ao cargo de Diretor-Geral,
PL, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, nos têrmos do art. 191, § 1º da Constituição
Federal, combinado com os artigos 345, item IV e 349, da Resolução nº 6, de 1960, e a
gratificação adicional a que faz jus, a Vice-Diretora-Geral Legislativa, PL-0, Clarice Sobral
Ribeiro Gonçalves.
Senado Federal em 18 de maio de 1966.
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal
ATA DA 57ª SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE
1966
4ª Sessão Legislativa, da 5ª Legislatura
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
Oscar Passos.
Vivaldo Lima.
Edmundo Levi.
Cattete Pinheiro.
Eugênio Barros.
Victorino Freire.
Menezes Pimentel.
Wilson Gonçalves.
Dinarte Mariz.
Manoel Vilaça.
Silvestre Péricles.
Josaphat Marinho.
Eurico Rezende.
Raul Giuberti.
Aarão Steincruch.
Aurélio Vianna.
Benedicto Valadares.
Nogueira da Gama.
Pedro Ludovico.
Bezerra Neto.
Adolpho Franco.
Attílio Fontana.
Guido Mondin.
Daniel Krieger.
Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
I – Consulta sôbre nome escolhido para
cargo cujo provimento depende de prévia
aquiescência do Senado:
Nº 117-66 (número de origem 260-66),
de 17 do mês em curso, com referência á
escolha do Sr. Ruy de Castro Magalhães
para a função de Membro do Conselho
Monetário Nacional (recondução);
II – Restituição de autógrafos de
projetos sancionados (mensagens de 13 do
mês em curso):
Nº 118-66 (número de origem 250-66),
com referência ao Projeto de Lei da
Câmara nº 61-66, que autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos especiais,
num montante de Cr$ 1.027.157.513,
destinados à Presidência da República, para
pagamento de despesas referentes a
exercícios anteriores (projeto que se
transformou na Lei nº 4.981, de 13 de maio
de 1966);
Nº 119-66 (número de origem 251-66),
com referência ao Projeto de Lei da Câmara
nº 64-66, que dispõe sôbre o reengajamento
de sargentos do Exército até adquirirem a
estabilidade (projeto que se transformou na
Lei nº 4.982, de 13 de maio de 1966);
III – Agradecimento de comunicação
referente ao pronunciamento do Congresso
Nacional sôbre veto presidencial:
Nº 120-66 (número de origem 261-66),
de
17
do
mês
em
curso,
com
referência ao veto ao Projeto de Lei
nº 3.364-B-65 na Câmara e número
318-65 no Senado, que modifica dis
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positivos da Lei nº 3.119, de 31 de março de
1957, que autorizou a União a constituir uma
sociedade por ações denominada "Sociedade
Termoelétrica de Capivari – SOTELCA – e
que passa a denominar-se "Sociedade
Termoelétrica de Capivari S.A. – SOTELCA".
MENSAGEM
Ainda o Sr. Presidente da Republica,
como segue:

DIVERSOS ASSUNTOS:

MENSAGEM Nº 117, DE 1966
Senhores membros dos Senado Federal
(Nº 260, DE 1966, NA ORIGEM)
Na forma do inciso IV, do artigo 6º da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
tenho a honra de submeter a Vossas
Excelências a recondução do Sr. Ruy de
Castro Magalhães, pelo prazo de 6 (seis)
anos, para a função de Membro do Conselho
Monetário Nacional, em vaga decorrente do
término do seu mandato anterior.
Brasília, em 17 de maio de 1966. – H.
Castello Branco.
A Comissão de Finanças.
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
Do Ministro da Fazenda (Avisos de 16 do
mês em curso):
Nº GB-158 – Com referência ao
Requerimento nº 30-66, do Sr. Senador José
Ermírio;
Nº GD-159 – Com referência aos
Requerimentos ns. 44, 47 e 48-66, do Sr.
Senador Vasconcellos Tôrres;
Nº GB-160 – Com referência ao
Requerimento nº 110-66, do Senhor Senador
Gilberto Marinho;
Nº GB-161 – Com referência ao
Requerimento nº 127-66, do Sr. Senador
José Ermírio;
Nº GB-162 – Com referência aos
Requerimenttos ns 5, 13 e 113, de 1966, do
Sr. Senador José Ermírio;
Nº GB-163 – Com referência ao
Requerimento nº 767-65, do Sr. Senador
Cattete Pinheiro;
Nº GB-164 – Com referência ao
Requerimento nº 60-66, do Senhor Senador
Bezerra Netto;
Nº GB-165 – Com referência aos
Requerimentos ns. 103 e 106-66, do Sr.
Senador José Ermírio;
Nº GB-166 – Com referência ao
Requerimento nº 110-66, do Sr. Senador
Bezerra Netto;
Nº GB-167 – Com referência ao
Requerimento nº 842-65, do Senhor Senador
Vivaldo Lima.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA
CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO
EXTERIOR.

– da Câmara Municipal de Fortaleza,
solicitando
providências
contra
os
exploradores do povo;
– da Câmara Municipal de Araçatuba,
SP, encarecendo a necessidade da adoção
do voto distrital quando dos estudos relativos
à reforma eleitoral;
– das Câmaras Municipais de Assis,
Ribeirão Prêto, Sorocaba e Votorantim, SP,
manifestando-se favoráveis à estabilidade
dos trabalhadores brasileiros;
– da Câmara Municipal de Garça, SP,
manifestando-se a favor da indissolubilidade
do vínculo matrimonial;
– da Câmara Municipal de Garça, SP,
manifestando-se contrária ao Projeto que
suprime a exigência do domicílio eleitoral
para o registro de candidatos a postos
eletivos;
– da Câmara Municipal de Ribeirão
Prêto, SP, fazendo apêlo no sentido da
aprovação do nôvo Código Nacional do
Trânsito;
– da Câmara Municipal de São José do
Rio Prêto, SP, fazendo apêlo no sentido da
instalação de uma agência dos Correios e
Telégrafos naquela localidade;
– da Câmara Municipal de Jaboticabal,
SP, fazendo apêlo no sentido do
funcionamento de tôdas as Carteiras da
Caixa Econômica daquela localidade;
– da Câmara Municipal de Santos, SP,
congratulando-se com os Congressistas pela
aprovação da Lei nº 4.860, de 1965, sôbre as
reivindicações dos portuários brasileiros;
– da Câmara Municipal de Montes
Claros, MG, manifestando-se contrária à
ampliação da área do polígono das sêcas em
Minas Gerais;
– da Câmara Municipal de Caxias do
Sul, enviando sugestões sôbre a introdução
de dispositivos no Código Penal;
– da Prefeitura Municipal de Rio do Sul,
SC, fazendo apêlo no sentido de auxílio para
a região do Vale do Itajaí, vítima de uma
grande catástrofe;
– da Prefeitura Municipal de Pelotas,
RS, remetendo exemplar da Lei Orgânica
daquele Município;
– da Diretoria do Horto Florestal de
Ibura, SE, enviando relatório de suas
atividades durante o ano de 1965;
PARECERES

Ofício nº 1.297, de 12 de abril do ano
em curso, do Governador do Estado de
Santa Catarina, solicitando autorização para
assumir, como contratante, compromissos
com a firma Medicor, com sede em
Budapest, Hungria, no total de US$ Hung
331.452.50, para importação de materiais e
equipamentos medico-hospitalares.
COMUNICAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE:
– da Mesa da Assembléia Legislativa
Alagoas, AL;
– da Mesa da Câmara Municipal
Esplanada, BA;
– da Mesa da Câmara Municipal
Maragogipe, BA.
– da Mesa da Câmara Municipal
Mara Rosa, GO;
– da Mesa da Assembléia Legislativa
Goiás, GO;
– da Mesa da Câmara Municipal
Dois Irmãos, GO;
– da Mesa da Câmara Municipal
Goiandira, GO;– do Procurador Geral
Justiça de Mato Grosso, Cuiabá, MT;
– da Mesa da Câmara Municipal
Arujá, SP;
– da Mesa da Câmara a Municipal
Dumonte, SP.

– da Mesa da Câmara Municipal de
Taiuva, SP;
– da Mesa da Câmara Municipal de Tupi
Paulista, SP:
– da Mesa da Câmara Municipal de
Carangola, MG;
– da Diretoria do Sindicato Rural de
Carangola, MG;
– da Mesa da Câmara Municipal de Vila
Matias, MG;
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PARECER Nº 484, DE 1966
Redação Final do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 1963 (nº 3.819-B-1962, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara número 18, de
1963, (nº 3.819-B-62, na Casa de origem.),
que cria Juntas de Conciliação e Julgamento
na Segunda Região da Justiça do Trabalho, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente; Bezerra
Neto, Relator e Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 484-66
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara
nº 18, de 1963 (3.819-B-62, na Casa de
origem) que cria Juntas de Conciliação e
Julgamento na Segunda Região da Justiça
do Trabalho, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. São criadas, na Segunda Região da
Justiça do Trabalho, 3 (três) Juntas de Conciliação
e Julgamento com sedes, respectivamente
nas Comarcas de Franca, no Estado
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de São Paulo, Paranaguá e União da Vitória,
Art. 5º. São criados no Quadro do
no Estado do Paraná.
Pessoal da Justiça do Trabalho da
Art. 2º. São criados 3 (três) cargos de Segunda Região, para lotação nas Juntas
Juiz do Trabalho Presidente de Junta de mencionadas no artigo 1º, os cargos
Conciliação e Julgamento, 3 (três) de Juiz do constantes da Tabela anexa.
Trabalho Substituto – Presidente de Junta e 6
Art. 6º. Compete ao Presidente do
(seis) funções de Vogais, sendo 3 (três) para Tribunal Regional do Trabalho da Segunda
a representação de empregados e 3 (três) Região a instalação das Juntas e a promoção
para a de empregadores.
das demais medidas decorrentes da
Parágrafo único. Haverá (um) suplente aplicação desta lei.
para cada Vogal.
Art. 7º. E' o Poder Executivo autorizado
Art. 3º. Os vencimentos dos cargos e as a abrir, ao Poder Judiciário – Justiça do
gratificações das funções de que trata esta lei Trabalho – Tribunal Regional do Trabalho da
serão os fixados para os cargos e funções Segunda Região, o crédito especial,
correspondentes da mesma Região.
necessário a execução desta lei, até o limite
Art. 4º. Os mandatos dos Vogais cujas de Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
funções são criadas nesta lei, terminarão, cruzeiros).
simultâneamente, com os dos atuais titulares
Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data
das Juntas nos Estados de São Paulo e de sua publicação, revogadas as disposições
Paraná, respectivamente.
em contrário.
TABELA QUE SE REFERE O ART. 5º – JUSTIÇA DO TRABALHO
SEGUNDA REGIÃO
Juntas de Conciliação e Julgamento de Franca, Estado de São Paulo Paranaguá e
União da Vitória, Estado do Paraná
TABELA DO PESSOAL
Nº de
cargos
3
3
3
3
3

Especificação de Cargos

Níveis

Chefes de Secretaria .................................................................
Oficiais de Justiça ......................................................................
Auxiliares Judiciários ..................................................................
Porteiros de Auditórios ...............................................................
Serventes ...................................................................................

PJ- 2
PJ- 9
PJ- 9
PJ- 9
PJ- 14

PARECER Nº 485, DE 1966

PARECER Nº 486, DE 1966

Redação final de emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 132, de
1964 (nº 4.769-B-62, na Casa de origem).

ao Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1964,
(nº 3 000-B-de 1961, na Casa de origem).

Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 132, de 1964 (nº 4.769-B-62), na
Casa de origem, que promove ao pôsto
imediato o militar que, em pleno serviço ativo,
vier a falecer em consequência de ferimentos
recebidos em campanha ou na manutenção
da ordem pública, ou em virtude de acidente
em serviço.
Sala das Sessões, eb 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente; Bezerra
Neto, Relator, e Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 435, DE 1966
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 132, de
1964 (nº 4.769-B-62, na Casa de origem),
que promove ao pôsto imediato o militar que,
em pleno serviço ativo, vier a falecer em
consequência de ferimentos recebidos em
campanha ou na manutenção da ordem
pública, ou em virtude de evidente em
serviço.
EMENDA Nº 1
(corresponde à emenda nº 1-CSN e à
subemenda da CCJ)
I – Ao art. 1º.
Transforma-se em § 1º o parágrafo
único do artigo 1º.
II – Ao art. 2º.
O art. 2º do projeto passa a figurar
como § 2º do art. 1º com a seguinte redação:
"§ 2º. O disposto neste artigo alcança a
situação dos militares já falecidos, sendo que
as vantagens financeiras só serão devidas
aos seus beneficiários a partir da vigência
desta lei".
III – Ao art. 3º.
Transforma-se em art. 2º. o art. 3º do
projeto.

Redação final das emendas do Senado

Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 92, de 1964 (nº 3.000-B-61, na
Casa de origem), que reconhece a profissão
de Sociólogo, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente; Bezerra
Neto, Relator e Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 486, DE 1966
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1964
(nº 3.000-B-61, na Casa de origem), que
reconhece a profissão de Sociólogo, e dá
outras providências.
EMENDA Nº 1
(corresponde às emendas ns. 1 e 2 CEC e à
subemenda CEC à emenda nº 8 de Plenário)
Ao art. 1º.
I – Dê-se às alíneas "b" e "e" a seguinte
redação:
"b) dos diplomas em Cursos de
Ciências Sociais das Faculdades de Filosofia,
oficiais ou reconhecidas;
e) dos que, exercendo funções definidas
como privativas doos sociólogos, há mais de
2 (dois) anos, na data desta lei, se registrem
nesta categoria profissional na forma que a
lei estabelece;"
II – Acrescente-se ao artigo a seguinte
alínea:
"f) dos que sejam titulares de cátedra de
disciplinas privativas dos currículos das
Escolas de Sociologia e Política e dos Cursos
de Ciências Sociais das Faculdades de
Filosofia, bem como dos livre docentes e
assistentes efetivos dessas matérias."
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EMENDA Nº 2
(corresponde à emenda nº 3 CEC.)
Ao art. 2º.
Acrescentam-se,
depois
das
palavras "... artigo anterior, ..." as
seguintes: "... alíneas a, b, c, e d, ..."
EMENDA Nº 3
(corresponde à emenda nº 4 CEC.)
Ao art. 3º.
Dê-se ao item 1 a seguinte redação:
"1. projetar e dirigir pesquisas sociais
promovidas por entidades de direito
público federais ou estaduais, inclusive
as sociedades de economia mista,
ressalvadas as que correspondem à área
própria das demais ciências sociais.".
EMENDA Nº 4
(corresponde à subemenda CF à emenda
nº 7 CSPC e à emenda número 5 CEC.)
Ao art. 4º.
Dê-se aos parágrafos do artigo a
seguinte redação:
§ 1º Obedecidas as normas legais
referentes à matéria, serão criados, no quadro
do funcionalismo federal, cargos de sociólogo,
a cujos ocupantes se atribuirão os mesmos
direitos e vantagens conferidos ao pessoal de
nível técnico-cientifico.
§ 2º As entidades de direito público,
federais ou estaduais, inclusive suas
sociedades de economia mista, que realizem
estudos de caráter econômico-social, visando
a intervir na realidade do País ou de suas
regiões, manterão em suas equipes
especializadas, em caráter permanente ou
enquanto duram a investigação, um ou mais
sociólogos legalmente habilitado."
EMENDA Nº 5
(corresponde à emenda nº 6 CEC).
Ao art. 7º.
Suprima-se o parágrafo único do artigo.
PARECER Nº 487, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 41, de 1966 (nº 4.042-B de
1962, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 41,
de 1966 (nº 4.042-B-62, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a
abrir, ao Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros)
para atender a despesas decorrentes da
viagem do Presidente da República aos
Estados Unidos da América e ao México.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 487, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 41, de 1966 (nº 4.042-B de 1962,
na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério das Relações
Exteriores, o crédito especial de Cr$
20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros) para
atender as despesas decorrentes da viagem
do Presidente da República aos Estados
Unidos da América e ao México.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, ao Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros), para atender a despesas
decorrentes da viagem do então

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
Presidente da República, Doutor João
Belchior Marques Goulart, aos Estados
Unidos da América e ao México.
Parágrafo único. O crédito especial
de que trata esta lei será registrado
pelo Tribunal de Contas e distribuído
automaticamente à Delegacia do Tesouro
Brasileiro em Nova Iorque.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
PARECER Nº 488, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1966 (nº 4.016-B de
1962, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara nº 40,
de 1966 (nº 4.010-B-62, na Casa de
origem), que da nova redação ao art. 1º
da Lei nº 3.931, de 3 de agôsto de 1961,
que concede isenção de direitos de
importação e outros tributos para
mercadorias doadas à Confederação
Evangélica do Brasil.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 488, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1966 (nº 4.016-B de
1962, na Casa de origem), que da nova
redação ao artigo 1º da Lei nº 3.391, de 3
de agôsto de 1961, que concede isenção
de direitos de importação e outros tributos
para mercadorias doadas à Confederação
Evangélica do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 3.391, de 3
de agôsto de 1961, que concede isenção
de direitos de importação e outros tributos
para mercadorias doadas à Confederação
Evangélica do Brasil, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1º E' concedida isenção do
impôsto de importação, do impôsto de
consumo, da taxa de Despacho
Aduaneiro, das taxas de Melhoramento
de Portos e de Renovação da Marinha
Mercante, de emolumentos consulares,
de taxas de armazenagens e capatazias
para os donativos até o limite de 50.000
(cinqüenta
mil)
toneladas
anuais,
constituídos de gêneros alimentícios,
roupas usadas, medicamentos, artigos de
higiene e material escolar, remetidos, até
1970, inclusive, pela Church World
Service e Lutheran World Relief, Inc. (L.
W. R.) dos Estados Unidos, Lutheran
World Relief Inc. do Canadá, Hilfswerk
Innerre
Mission,
da
Alemanha
Ocidental, Lutherhialpen e Vastüustens
Efterkrigshialp, da Suécia, e Kirkens
Nodhjalp, da Noruega, à Confederação
Evangélica do Brasil para sua distribuição
gratuita, através de obras de assistência
social."
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
PARECER Nº 489, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 89, de 1966 (nº 3.307-A, de
1965, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1966
(nº 3.307-A, de 1965, na Casa de origem),
que dá nova denominação aos cargos de
Auxiliar de Portaria do Quadro da Secretaria
do Supremo Tribunal Federal.
Sala das Sessões em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Edmundo Levi.

ANEXO AO PARECER Nº 389, DE 1966
Redaçaão final do Projeto de Lei da
Câmara nº 29 de 1966 (nº 3.397-A, de
1965, na Casa de origem), que dá nova
denominação aos cargos de Auxiliar de
Portaria do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os cargos de Auxiliar de
Portaria, símbolo PJ-7, do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
a que se refere a Lei nº 4.279 de 4
de novembro de 1963, passam a
denominar-se Ajudante de Porteiro,
símbolo PJ-7.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data a de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECERES NS. 490 E 491, DE 1966
PARECER Nº 499, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 93, de 1966 (nº 3.514-B, de
1966, na Casa de origem), que altera a
carreira de motorista do Quadro da
Secretaria do Superior Tribunal Militar, e
dá outras providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O presente projeto, que altera a
carreira de motorista do Quadro da
Secretaria
do
Superior
Tribunal
Militar, e dá outras providências,
fui encaminhado, ao exame do
Congresso
Nacional,
com
a
Mensagem nº 84, de 1966, do Sr.
Presidente da Republica.
A iniciativa do Chefe do Govêrno
Federal decorre de solicitação subscrita
pelo Ministro-Presidente do citado órgão
judiciário da Justiça Militar na qual se
esclarece que a providência em causa
deflui do fato de ter sido aumentado, de
11 para 15, a número de ministros,
integrantes daquela alta Côrte, além das
exigências normais da administração
criadas pela nova composição do órgão.
A medida que informa o projeto sob
exame pois, está fundada em exigência
defluente de uma situação de fato, ou
seja; a derivada do Ato Institucional nº 2,
de 1965, que modificou a composição do
Superior Tribunal Militar.
À vista das razões expostas,
opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Antônio Carlos, Presidente em
exercício – Wilson Gonçalves Relator –
José Ermírio – Bezerra Neto – Gay da
Fonseca.
PARECER Nº 491; DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1966
(nº 3.514-B, de 1966, na Casa de
origem), que altera a carreira de motorista
do Quadro da Secretaria do Superior
Tribunal Militar, e dá outros providências.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Na forma do artigo 67, da
Constituição
Federal,
o
Senhor
Presidente da República encaminhou
Mensagem ao Congresso Nacional
capeando projeto de lei que altera a
carreira da motorista do Quadro da
Secretaria do Superior Tribunal Militar e
dá outras providências.
A mensagem presidencial veio
acompanhada da exposição de motivos do
Sr.
Ministro-Presidente do Superior
Tribunal Militar, que justifica muito bem a
necessidade da alteração pleiteada no
projeto. O aumento do número de Ministros
e a ampliação da esfera de competência
do Tribunal, face ao Ato Institucional
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nº 2, aconselham a acolhida da medida
proposta.
As
despesas
decorrentes
do
aumento do número de servidores
correrão, no presente exercício, á conta
de dotações próprias do orçamento
vigente e poderão ser suplementadas
pelo Executivo, em caso de necessidade.
Ante o exposto, somos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões em 11 de maio
de 1966. – Pessoa de Queiroz,
Presidente – Wilson Gonçalves. Relator –
Gay da Fonseca – Manoel Villaça –
Bezerra Neto – José Leite – Domício
Gondim – Eugênio Barros.
Pareceres ns. 492 e 493 de 1966
PARECER Nº 492, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
Câmara número 103, de 1966 (número
3.580-B-66, na Casa de origem) que cria
o
Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações
e
dá
outras
providências.
Relator: Sr. José Ermírio de Moraes.
Adotando as razões invocadas pelo
Conselho Nacional de Telecomunicações
(Exposição de Motivos número 89, de
15.9.1965),
encaminhou
o
senhor
Presidente da República ao Congresso
Nacional a Mensagem número 121, de 30
de março dêste ano, com apoio no artigo
5º, parágrafos 1º e 2º do Ato Institucional
número 2, de 27 de outubro de 1965,
projeto de Lei objetivando instituir
taxas incidentes sôbre serviços de
telecomunicações e criar o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações.
A finalidade da proposição é a de
fixar as taxas já anteriormente
previstas na lei número 4.117, de 27
de agôsto de 1962 (artigo 100) e
permitir, com o produto de seu
recolhimento, bem como o de multas
e rendas eventuais, a constituição de
fundo financeiro destinado a prover
recursos para o aparelhamento da
fiscalização das concessionárias.
Foi a iniciativa apreciada, na Câmara
dos Deputados, pelas Comissões de
Constituição e Justiça, de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas e pela
Comissão de Finanças, de cujo exame
resultou a formulação de quatro emendas
com as quais foi a proposição aprovada
em sessão de 29-4-66.
As emendas ao Projeto original
tiveram em mira: excluir da letra "f" do
artigo 2º a alusão ao recebimento de
doações, inteiramente desnecessária;
aperfeiçoar a redação do artigo 6º; corrigir
a inconstitucionalidade que viciava o
artigo
10,
consubstanciada
numa
verdadeira delegação legislativa para
fixação de taxas na ocorrência de
novas modalidades de serviços de
telecomunicações, taxas que passaram a
ser as "do item I da tabela anexa, até que
a lei fixe o seu valor"; primoraram a
redação do artigo 15 e, finalmente,
reduziram as taxas incidentes sôbre os
serviços de radioamadores de 1-10 no
primeiro domicílio para 1-20 do maior
salário mínimo vigente é de 1-5 para 1-10
do mesmo salário para cada domicílio
adicional.
A proposição original, de inegável
minério, muito ganham com as emendas
introduzidas no seu texto e, a nosso
sentir, está em condições de receber
integral aprovação.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Antônio Carlos, Presidente
(em exerecício) – José Ermírio. Relator –
Wilson Gonçalves – Bezerra Neto – Gay
da Fonseca.
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PARECER Nº 493, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 103, de
1966 (número 3.580-66-D-66, na Casa de
origem), que cria o Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações e dá outras
providências.
Relator: Sr. Manuel Vilaça.
De iniciativa do Poder Executivo, o
presente projeto cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e dá
outras providências.
A criação do Fundo tem por fim, segundo
se verifica no artigo 1º, prover recursos para
cobrir as despesas feitas pelo Govêrno
Federal, na execução da fiscalização dos
serviços de telecomunicações, e, ainda, para
desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica
vinculados à ação fiscalizadora.
O Fundo será constituído, conforme
esclarece o artigo 2º, pelas taxas
de fiscalização, pelas dotações orçamentárias,
pelos créditos especiais, pelas multas
recolhidas. pelas quantias recebidas em razão
da prestação de serviços por parte de
laboratórios e demais órgãos técnicos do
CONTEL, pelas rendas eventuais, pelos
soldos orçamentários e outros e pelos juros de
depósitos bancários.
Os recursos que integram o Fundo
serão empregados:
a) na instalação, custeio, manutenção e
aperfeiçoamento da fiscalização dos serviços
de telecomunicações existentes no País;
b) na aquisição de material especializado
necessário aos serviços de fiscalização;
c) na fiscalização da elaboração e
execução de planos e projetos referentes
às telecomunicações.
Esses, os elementos fundamentais
que caracterizam o projeto sob exame e
que ora são submetidos ao estudo deste
órgão técnico.
Nesse passo, as razões que
informam a iniciativa do Poder Executivo
são de molde a justificar plenamente e
proposição, pois, conforme salienta a
Exposição de Motivos do Presidente do
CONTEL, as providências nela insertas
visam à concretização do que foi
estatuído pela Lei nº 4.117, de 27 de
agôsto de 1962, habiliando o CONTEL ao
desempenho de suas funções.
Assim, do ponto de vista dado a esta
Comissão examinar, nada menos que
impeça o acolhimento da projeto, razão
por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1965. – Menezes Pimentel, Presidente
– Manoel Villaça, Relator – Bezerra Neto
– José Leite – Lobão da Silveira – Wilson
Gonçalves – Adolpho Franco – Eugênio
Barros – Gay da Fonseca.
PARECERES NS. 494 E 495, DE 1966
PARECER Nº 494, DE 1966
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A providência é justificada, pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com a alegação de que a compra de um
gerador elétrico para o prédio do Tribunal
determinou acréscimo de trabalho, que,
assim, não poderá mais ser executado
por um único servidor, consoante a atual
situação do Quadro.
Como
se
observa,
a
medida
consubstanciada no projeto sob exame, está
amparada em necessidade real, resultante da
implantação de novo serviço que, pela sua
natureza, exige recrutamento de pessoal
especializado e em número suficiente ao
atendimento das tarefas que lhe estão afetas.
Em face do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Antonio Carlos, Presidente
(em, exercício) – Gay da Fonseca,
Relator – José Ermírio – Bezerra Neto –
Wilson Gonçalves.
PARECER Nº 495, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 1966
(número 3.558-B-66, na Câmara), que altera o
Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, constante da Lei número 4.279, de 4
de novembro de 1963.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O projeto ora submetido à nossa
consideração decorreu de solicitação do
Supremo Tribunal Federal e tem por
objeto ampliar o número de ocupantes do
cargo de Eletricista Auxiliar da Secretaria
daquela alta Côrte, de 1 para 3.
Na exposição de motivos de que fêz
acompanhar a proposição, a Presidência
daquele Egrégio Colegiado realçou que a
compra de um gerador elétrico e a
conservação do seu sistema de refrigeração
sobrecarregaram por tal forma a único
eletricista em função naquele Tribunal, que se
tornou imprescindível, para o bom andamento
dos referidos serviços, e aumento de técnicos
ora vindicado.
A proposição foi exaustivamente
estudada pelas Comissões Técnicas da
Câmara, as quais lhe fizeram duas
modificações, uma de aspecto meramente
técnico, ao identificar o crédito adicional a ser
autorizado, e a outra restringindo o número de
eletricistas pedido de 4 para 3.
A Comissão, no âmbito de sua
competência, nada tem a opor ao projeto,
que se lhe afigura devidamente justificado.
E' o parecer.
Sala das Comissões, 11 de maio de
1966. – Pessoa de Queiroz, Presidente –
Wilson Gonçalves, Relator – Gay da
Fonseca – Manoel Villaça – Bezerra Neto
– José Leite – Diomício Gondim –
Eugênio Barros.
PARECER Nº 496, DE 1966

Da Comissão de Projetos do Executivo,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara número
94, de 1966 (número 3.559-B-66, na Casa
de origem), que altera o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei número 4.279, de 4 de
novembro de 1963.

Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 98, de 1966
(número 3.560-B-66, na casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Superior Tribunal Militar – o crédito
especial de Cr$ 90.000.000 para aquisição de
nove viaturas destinadas ao serviço daquela
Egrégia Côrte.

Relator: Sr. Gay da Fonseca
Encaminhado
ao
exame
do
Congresso Nacional, com a Mensagem
número 96, de 1966, do Sr. Presidente da
República, o presente projeto altera o
Quadro da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, constante da Lei nº
4.279, de 4 de novembro de 1963, para
elevar, de um para três, o número de
cargos de Eletricista-Auxiliar, simbolo PL9. da Secretaria do citado órgão judiciário.

Relator: Sr. José Leite
Pelo presente projeto, é o Poder
Executivo autorizado a abrir ao Poder
Judiciário – Superior Tribunal Militar – o
crédito especial de Cr$ 90.000.000 para
aquisição de nove viaturas destinadas ao
serviço de comunicação dêsse Tribunal.
O
Projeto,
de
iniciativa
do Presidente da República, está
acompanhado de Exposição de Motivos
do Presidente do Superior Tribunal Mi-

litar, na qual o pedido de crédito está,
suficientemente justificado.
Com a leitura dêsse documento,
toma-se conhecimento de que, dos
Ministros do Superior Tribunal Militar, só
os que pertencem aos Quadros de
Oficiais-Generais das Fôrças Armadas
dispõem de automóveis oficiais para os
serviços e representação do alto cargo
que exercem, carros fornecidos pelos
Ministérios Militares respectivos, sendo
que nenhum dos cinco Ministros togados,
embora sujeitos aos mesmos serviços e à
mesma representação, dispõe de carro
oficial para o desempenho de seus
encargos.
O Tribunal, no momento oportuno,
solicitou a inclusão de verba ao
orçamento
para
a
aquisição
de
automóveis, mas a sua solicitação não foi
atendida.
Ante o exposto, somos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Menezes Pimentel, Presidente
– José Leite, Relator – Bezerra Neto –
Lobão da Silveira – Wilson Gonçalves –
Eugênio Barros – Manoel Villaça – Gay
da Fonseca – Adolpho Franco.
PARECER Nº 497, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 101, de
1965 (número 3.587-B-66, na Casa de
origem), que modifica os artigos 1º e 3º
da Lei número 4.874, de 2 de dezembro
de 1965, que "autoriza a doação, ao
Hospital Evangélico da Bahia, de um lote
de terreno".
Relator: Sr. José Leite.
De iniciativa do Poder Executivo, o
presente projeto modifica os artigos 1º e
3º da Lei número 4.374, de 2 de
dezembro de 1955, que autoriza a
doação, ao Hospital Evangélico da Bahia,
de um lote de terreno.
A modificação, objeto da proposição
sob exame, diz respeito aos limites da
referida área de terra, a qual, nos têrmos
da demarcação constante dos artigos 1º e
3º da Lei número 4.874, de 1965,
compreenderia parte de terreno, onde ora
se constrói um prédio do Centro Regional
do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos (CRINEP).
Conforme salienta a Exposição de
Motivos do Ministro Extraordinário para
Assuntos
do
Gabinete
Civil,
as
observações, relativas às demarcatórias
da gleba em questão, resultam de
verificação técnica, consoante, inclusive,
entendimentos processados entre os
Diretores da CRINEP e os do Hospital
Evangélico da Bahia, com conhecimento
do Diretor do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos do Ministério da
Educação e Cultura.
Trata-se, como se observa, de
providência que se impõe, à vista do
sentido de correção que a caracteriza
tendo em conta a necessidade de sanar
equívoco constante de lei anterior,
referente aos verdadeiros limites do
terreno doado ao Hospital Evangélico da
Bahia.
Assim, consideradas as razões
expostas, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Menezes Pimentel, Presidente
– José Leite, Relator – Bezerra Neto –
Lobão da Silveira – Wilson Gonçalves –
Eugênio Barros – Manoel Villaça – Gay
da Fonseca – Adolpho Franco.
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PARECER Nº 498, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 104, de
1966 (Projeto de Lei número 3.603-B-66 –
Câmara), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o
credito especial de Cr$ 1.956.750.000 um
bilhão, novecentos e cinquenta e seis
milhões, setecentos e cinquenta mil
cruzeiros), para atender a despesas com
a aquisição de helicópteros.
Relator: Sr. José Leite.
O Chefe do Govêrno apresentou ao
Congresso o presente projeto de lei, que
autoriza a abertura do crédito especial de
Cr$
1.956.750.000
(um
bilhão,
novecentos e cinqüenta e seis milhões,
setecentos e cinqüenta mil cruzeiros),
para atender a despesas com a
aquisição de helicópteros, respectivos
sobressalentes e itens de suprimentos,
destinados ao Ministério da Aeronáutica.
Deu
origem
à
iniciativa
governamental a Exposição de Motivos
do Ministro da Aeronáutica que,
justificando a crédito, assim declara:
"Para atender a Fôrça Aérea
Brasileira e as missões de Busca e
Salvamento, quer nas longínquas e
desertas regiões no interior do pais, quer
por ocasião das calamidades públicas nos
grandes
centros
demográficos,
os
helicópteros
de
pequeno
porte,
transportáveis em aviões maiores do tipo
C-130, são os preferidos.
2. Para fins imediatos, necessita a
Aeronáutica de 20 (vinte) helicópteros
daquele tipo, precisando o Ministério da
Aeronáutica dos meios para a aquisição
dos mesmos, pois só dispõe, na
sua Fôrça Aérea, de 13 (treze)
helicópteros.
3. O Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
consultado sôbre a disponibilidade do
Tesouro Nacional para fazer face à
despesa em questão, respondeu pelo
Aviso nº GB-8, de 9 de março de 1966,
anexo à presente, por cópia, concordar
com a aquisição de 10 (dez) helicópteros,
apenas, no monbilhão, novecentos e
cinqüenta e seis milhões, setecentos e
cinqüenta mil cruzeiros) no corrente
exercício, em face da situação deficitária
do País.
A Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara Federal aprovou, com
emenda, o projeto em seu aspecto
jurídico-constitucional.
O parecer da Comissão de Finanças
é, pelas razões expostas, favorável à
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Menezes Pimentel, Presidente
– José Leite, Relator – Adolpho Franco –
Bezerra Mello – Lobão da Silveira –
Wilson Gonçalves – Eugênio Barros –
Manuel Villaça – Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa).
A Presidência deferiu, hoje os
seguintes requerimentos, apresentados
nas sessões de anteontem e ontem:
Nº 191, do Sr. Senador Bezerra Neto
(informações a serem prestadas pelo
Banco Central da República do Brasil);
Nº 192, do Sr. Senador Aarão
Steinbruch
(informações
a
serem
prestadas pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social. (Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tendo sido distribuídos os
avulsos do Projeto de Resolução número
28, de 1966, de autoria do Sr. Senador
Edmundo Levi, essa proposição ficará
sôbre a mesa, na forma do disposto no arti-
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go 407, § 1º do Regimento Interno, para
recebimento de emendas.
O projeto em apreço acrescenta
dispositivos ao artigo 169 da Lei Interna.
(Pausa).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Sôbre a mesa requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1º Secretário.
E' lido e aprovado o seguinte:
Requerimento nº 200, de 1966
Sr. Presidente
Requeremos,
nós
têrmos
regimentais, que o Senado, de acordo
com a tradição da Casa, não realize
sessão no dia 19 do corrente, "Ascenção
do
Senado,
bem
como
não
funcionamento os sues Serviços de
Secretaria.
Sala das Sessões em 18 de maio de
1966. – Guido Mondim.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Aprovado requerimento o
Senado não realizara sessão a 19 do
corrente, em funcionara sua Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tendo sido distribuídos os
avulsos do Projeto de Resolução nº 28,
de 1966, de autoria do Senhor Senador
Edmundo Levi, essa proposição ficara
sôbre a mesa, na forma do disposto o
artigo 407 § 1º de Regimento interno,
para recebimento de emendas.
O projeto em aprêço acrescenta
dispositivos ao artigo 169 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Aarão Steinbruch.
O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Senhores Senadores, no mês de março
próximo passado apresentamos um
requerimento de informações dirigido aos
Senhores Ministros da Fazenda e do
Planejamento para que informassem
sôbre os elementos em que se apoiou o
Conselho Monetário Nacional para fixar
em 10% o resíduo inflacionário para o
período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 1966 e se em razão da
elevação do custo de vida verificada,
ilegível no primeiro trimestre deste ano,
agravada ainda pelo mês de abril,
referido Conselho Monetário Nacional iria
fazer uma nova reunião a fim de rever
êsse índice.
Alias na semana próxima passada
tive oportunidade de criticar a resposta
dada
pelo
Senhor
Ministro
do
Planejamento a esse requerimento por ter
o Senhor Roberto Campos afirmado que,
embora pertença ao Conselho Monetário
Nacional não tinha informações sobre se
o referido órgão se reuniria para tratar do
assunto.
Sr. Presidente
(Lendo)
Ora, as Confederações Nacionais de
Trabalhadores, com o apoio dos
sindicatos de todo o País, acabam de
dirigir-se
ao
Conselho
Monetário
Nacional, reivindicando dêsse órgão a
revisão do índice de resíduo inflacionário
por êle previsto e estabelecido para o
corrente ano. Quero, desde logo
manifestar aos trabalhadores a minha
solidariedade,
ao
ensejo
desta
campanha.
Como se sabe, através do Decreto
nº 57.627, de 13 de janeiro dêste ano, o
Presidente da República conferiu ao
Conselho
Monetário
Nacional
a
incumbência de "informar a previsão do
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resíduo inflacionário para o período de um
ano determinado ainda que a metade
dêsse resíduo seja acrescida a todos os
reajustes salariais feitos a partir de 1º de
janeiro de 1966. O objetivo dessa medida,
segundo se conclui da fundamentação do
mencionado Decreto, é evitar uma
decomposição maior do poder aquisitivo
dos
salários,
"enquanto
não
fôr
inteiramente contida a inflação", como se
observa aquele ato.
E' sabido também que, dado
cumprimento ao encargo que lhe foi
delegado pela Presidência da República,
o Conselho Monetário Nacional no dia 13
de janeiro, decidiu fixar em 10 % o
resíduo inflacionário para o período de
Janeiro a dezembro do ao em curso.
Dêsse modo, nos cálculos das taxas de
reajustamentos salariais, fornecidas pelo
Mistério do Trabalho passou a ser
incorporada
a
parcela
de
5%,
correspondente à metade do resíduo
previsto.
Antes de entrar na discussão do
absurdo que essa taxa representa, cabe
assinalar, Senhor Presidente, o quanto há
de contraditória, na política salarial
imposta aos trabalhadores e à Nação pelo
atual Govêrno. Primeiro, mediante uma
insólita intervenção na empresa privada, e
retirando aos tribunais trabalhistas o
poder normativo de que estavam
investidos, impôs o Governo com o maior
rigor, que os reajustes de salários teriam
de ser feitos sempre abaixo dos índices
de aumento do custo de vida. E' uma
orientação que flui, necessariàmente, da
política econômica-financeira encampada
pelo Marechal Castello Branco, segundo
a qual o combate à inflação exige a
compressão do consumo e, portanto,
salários
deprimidos.
A
doutrina
supostamente antiflacionário do Ministro
Roberto Campos não ficou no papel nem
nas ameaças de supressão do credito
dirigidas aos empresários. Longe disso foi
rigidamente aplicada: em 1965 para um
meremento do custo de vida da ordem
de 60.1% na Guanabara e de 63% em
São
Paulo,
segundo
os
índices
oficialmente fornecidos pelo órgão
competente – o Departamento Nacional
do Emprego e Salário – as revisões
salariais se situaram numa média inferior
a 40%, tendo sido de apenas 27% o
aumento do salário-minimo. Isso mostra
que o Govêrno desejava, e conseguiu,
esvaziar os salários, condenando-os à
derrota na corrida com os preços.
Aparentemente, o beneficiário seria a
economia nacional, embora por benefício
se tenha de entender no caso a retração
do mercado, a estagnação nos negócios,
a paralisação do desenvolvimento do
País.
Depois, e ao mesmo tempo, em que
mantém a política salarial fixada na Lei nº
4.725, a chamada "lei do arrôcho", admite
formualmente
o
Govêrno,
na
fundamentação do Decreto nº 57.627, a
necessidade de ser acrescida aos
salários uma determinada taxa, a título de
antecipação do desgaste ocasionado pelo
processo inflacionário em curso.
Se valessem os critérios lógicos
estaríamos aqui diante de uma espantosa
e insanável contradição, pois a mesma
autoridade que impõe a adoção de um
salário abaixo dos índices inflacionário
ocorridos e ocorrentes determina que
êsse mesmo salário seja contemplado
com a metade do índice inflacionário
futuro. Em têrmos coctetos, o problema
pode ser assim formulado: enquanto com
a mão direita o Govêrno retira 20% dos
salários com a mão esquerda acrescenta
5%.
Ora, Senhor Presidente, abstraindose a defasagem já assinada entre salário
e custo de vida – defasagem
deliberadamente buscada e conseguida
pelo Govêrno – ressalta que se o ob-

jetivo anunciado pelas autoridades é
mesmo o de preservar os salários,
embora pela metade, do desgaste
decorrente da inflação, o procedimento
usado desmente o objetivo e o converte
numa amarga ironia. Acontece, Senhor
Presidente, que a previsão feita pelo
Conselho Monetário Nacional para um
período de doze meses foi ultrapassada,
de longe, já o terceiro mês. Assim è que
os 10% preconizados para todo o ano já
se elevavam ilegível 18%, em fins de
março, e a 23,6 % final de abril a
Guanabara, de acôrdo com os dados
oficiais, isto é, os levantamentos
procedidos pelo Ministério do Trabalho.
Estimava-se
quer
inflação
se
desenvolvesse a uma taxa mensal inferior
a 1%. Pois bem: a realidade está
mostrado que essa taxa atinge quase os
6 %.
Se levarmos adiante a análise,
usando os mesmos métodos empregados
pelo Govêrno em seu Plano de
Ação e em inúmeras entrevistas e
discursos pronunciados pelo Ministro
Roberto Campos ao fazer a crítica da
política inflacionária do Govêrno deposto
– crítica que se apoiava no raciocínio
segundo o qual o ano de 1964
determinaria com uma elevação de
preços da ordem de 144% dado que no
primeiro trimestre o aumento fôra de 24%
– seremos levados a concluir que, na
marcha em vão as coisa, o ano de 1966
se encerrará com uma elevação de
preços girando em tôrno de 100%.
Não há artifício capaz de encobrir o
êrro – admitido-se que se trate de êrro,
apenas – a previsão feita pelo Conselho
Monetário Nacional. A rigor, aliás, não se
pode falar própriamete em previsão feita
pelo Conselho já que isso pressupõe a
realização de estudos orientados com a
finalidade de atender ao objetivo
especifico de determinar o resíduo
inflacionário. Em verdade, o Conselho
limitou-se a reproduzir a mera ilegível
pelo Plano de Ação Governamental para
o ano corrente, resultado, por isso mesmo
em que o malôgo de um é o desastre do
outro.
Sr. Presidente
De
qualquer
forma,
Senhor
Presidente, encontram-se as autoridades
monetárias e o Presidente Castello
Branco,
pessoalmente,
no
dever
de admitir os fatos da realidade e, para
que tenha efeito cumprimento o decreto
nº 57.627, determinar que o Conselho
Monetário Nacional reveja, urgentemente,
o seu ato de 13 de janeiro e corrija o
resíduo inflacionário adequando-o aos
indicadores da vida real.
(Improviso:)
Aliás, devo acentuar que, segundo
noticiário da imprensa, o ilustre Ministro
do Trabalho e Previdência Social, Senhor
Paracchi Barcellos já admite essa
revisão a ser procedida pelo Conselho
Monetário Nacional.
Não se justifica, realmente, que
tendo sido fixado em 10% o resíduo
inflacionário, para todo o ano e tendo já
nos quatro primeiros meses de 1966, se
elevado o custo de vida na Guanabara,
em 23%, no se reajustem os salários,
mesmo no valor da metade do resíduo
inflacionário a ser revisto pelo Conselho
Monetário Nacional.
(Leitura:)
Evidentemente , essa correção que
se impõe não pode deixar de ter efeito
retroativo, beneficiando os reajustes
salariais promovidos a partir de 1 de
janeiro.
Considero,
entretanto
Senhor
Presidente,
que
essa
retificação,
ainda
que
venha
a
ser
feita
em
têrmos
aceitáveis,
estará
muito
longe
de
representar
a
adoção
de
uma
política
sala-
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rial justa, humana e necessária,
como reclamam os interêsses não
só dos próprios trabalhadores, mas
da
economia
nacional
em
seu
conjunto.
O SR, ATÍLIO FONTANA: –
Permite V. Exª um aparte? (Assentimento
do
orador)
–
Nobre
Senador
Aarão Steinbruch, estou de pleno acôrdo
com V. Ex.ª, com referência à
necessidade, mesmo urgente, de serem
reajustados os salários de tôdas
as classes, de tôdas as categorias
profissionais. Mas, Senhor Senador,
para poder o Govêrno estabelecer
estas condições justas, seria preciso
que outras fórmulas também fôssem
encontradas:
àquelas
de
procurar aumentar a produção e,
consequentemente, a produtividade. De
outro lado, V. Ex.ª sabe muito bem que o
salário do trabalhador êsta onerado com
uma infinidade de taxas recolhidas aos
Institutos e outros órgãos governamentais
e que chegam, aproximadamente, a 80%.
Então, se pudéssemos reduzir essas
incidências e aumentar o salário do
funcionário, êste seria o bom caminho,
aumentando a produtividade e reduzindo
as incidências das taxas para poder
aumentar os assalariados. Caso contrário,
... E agora estamos vendo nôvo critério na
Guanabara: – considerar o dia 13 do
corrente feriado. Tudo isso onera a
produção e o empregador, diante de tal
situação, não está em condições de
satisfazer a esta necessidade, que todos
reconhecemos,
de
melhorar
os
assalariados. Então, é preciso que haja
uma revisão geral na infraestrutura: não
apenas dizer que vamos aumentar os
assalariados, porque não temos de onde
tirar, a não ser inflacionando a moeda, o
que, no fim de contas, atingirá os próprios
interêsses do assalariado.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª Congratulome com o nobre Senador por Santa
Catarina na parte em que manifesta seu
total apoio ao discurso que estamos
fazendo nesta Casa. Divirjo apenas no
quantitativo que S. Ex.ª enuncia do
gravame que sofre a classe empresarial
na fôlha salarial, que atinge – diz S. Ex.ª –
cêrca de oitenta por cento. Segundo até o
anteprojeto encaminhado à consideração
dos órgão de classes o Govêrno presente
admitir que seja de 28 por cento esta
importância acrescida aos salários, e da
parte referente à contribuição da classe
empresarial, e isso incorporando a parte
do empregado o salário-família, LBA,
SESC, SENAI.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Décimoterceiro salário e os feriados; no final de
tudo, o operário trabalha duzentos dias e
recebe o correspondente a 365.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Não sei se trabalha só duzentos dias,.
Alias, o Senador aprovou, há pouco,
requerimento para que amanhã não haja
sessão...
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Isso é
para os Srs. Senadores.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – E
para o pessoal da Secretária também.
(Retomando a leitura:)
Lembro, a propósito, que há mais de
um ano, precisamente em março de 1965,
debatendo o plano econômico do
Govêrno, a indústria nacional por
intermédio de sua Confederação, alertava
o País, afirmando: "Para que os mercados
cresçam suficientemente, é preciso uma
política salarial realista."
(São têrmos da Confederação
Nacional das Indústrias, órgão do
empresariado nacional, ao qual o nobre
Senador Atílio Fontana pertence.)
Se o poder administrativo dos
trabalhadores diminui, o mercado se
contrai e todos perdem. Não transcrevi
palavras de um manifesto operário, mas
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sim de um documento oficial da entidade
representativa dos donos de indústrias,
naturalmente atingidos peIa retração
econômica, pela política de contenção e
esvaziamento dos salários.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Estamos de pleno acôrdo.
O SR. AARÃO STEINBRUCH
(leitura): – Êsse esvaziamento é
absolutamente incontestável. Segundo o
estudos dignos de todo acatamento, o
trabalhador carioca que recebe o saláriomínimo precisava, em 1959, trabalhar
25,2 minutos para comprar um litro de
leite, 43,2 minutos para comprar um quilo
de açúcar e 81,6 minutos para adquirir
um. quilo de pão. Já em 1965, precisaria
êle de 37,2 minutos para comprar o
mesmo litro de leite, 69.6 minutos para
adquirir um quilo de açúcar e 76,2
minutos para comprar um quilo de pão.
Como se vê, considerando-se apenas
êsses três gêneros essenciais, o
assalariado mínimo da Guanabara teria,
em 1965, que trabalhar 33 minutos além
do que trabalhava em 1959 para adquirir
a mesma porção de mercadorias.
Todavia, o que se dá, normalmente não é
a dilatação do tempo de trabalho, mas a
queda dos padrões de vida, o
agravamento
das
condições
de
existência. O poder aquisitivo dos
assalariados vem sendo inexoràvelmente
deprimido, com reflexos perniciosos, de
ordem econômica, social e cultural. sôbre
tôda a Nação. Pesquisas realizadas pelo
Departamento Intersindical de Estatísticas
e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE)
revelam
que.
em
relação
aos
trabalhadores paulistas, houve em 1965
uma redução de 15,3% do salário real.
"Enquanto os salários se elevaram em
83% em 1964 – diz o DIEESE – o
aumento em 1965 foi de 40%, isto é,
menos que a metade do aumento do ano
anterior, sem que tenha havido contenção
de igual índice em relação aos preços".
Não há nenhum risco de êrro em afirma,
embora não existam dados estatísticos a
respeito, que o declínio do poder
aquisitivo dos salários se fêz sentir ainda
mais fortemente em outras regiões do
País, onde é mais baixo o nível de
desenvolvimento econômico e mais
reduzido o poder de pressão das massas
assalariadas.
Fenômeno
idêntico
está
se
verificando no que se refere aos
servidores públicos, acarretando o
crescimento do empobrecimento de
centenas de milhares de famílias, a
compressão do mercado consumidor e
uma alarmante perda de eficiência do
aparelho burocrático do País, em todos os
setores, tantos os civis como os militares.
Não há mais como fugir, Sr.
Presidente, ao reconhecimento de que a
política salarial posta em prática pelo
Govêrno malogrou em todos os sentidos.
O SR. ATÍLIO FONTANA: –
Permite-me V. Exa. mais um aparte?
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Com todo o prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, V. Exa. leu os dados estatísticos
relativos ao poder de aquisição do
assalariado, que tem sido reduzido.
Estamos de pleno acôrdo, todos
reconhecemos isso. Mas eu gostaria que,
antes do término do seu brilhante
discurso, pudesse V. Exa. analisar quais
seriam
as
providências
objetivas,
sensatas a indicarmos ao Govêrno como
caminho para uma solução nos devidos
têrmos.
Todos nos desejamos melhorar
o poder aquisitivo do povo brasileiro.
Com isso teríamos melhor mercado de
trabalho, uma vez que quando há maior
consumo lógicamente há necessidade
de maior produção. Com o atual estado
de
pobreza
do
povo
brasileiro,
há até mesmo dificuldade em expan-
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direm-se os empreendimentos, o mercado
de trabalho, as emprêsas. E tudo isto
porque o poder aquisitivo do povo é tão
baixo. Precisamos, com ilegível de
ânimo, procurar encontrar o verdadeiro
caminho, e êle existe, pois já foi
encontrado por outros países. Por que
não o encontraremos nós, também? Essa
deveria ser a nossa preocupação
máxima: através de análise e discussão
encontrar o verdadeiro caminho para
indicá-lo ao Govêrno, a fim de
conseguirmos melhorar o padrão de vida
do povo brasileiro.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Não tem sido outra a nossa atitude. Em
repetidos
pronunciamentos
temos
atacado a política econômico-financeira
do
atual
Govêrno,
e
sugerido
modificações. Não temos sido atendidos
de vez que sempre acentua a Presidência
da República que é inflexível no caminho
tomado, e que não será arredado um
passo sequer na política econômicofinanceira adotada.
Há poucos dias, quando da
Reunião do Conselho da Confederação
Nacional das Indústrias, o Sr. Presidente
da
República
emitiu
comunicado
afirmando que a polidas econômicofinanceira atual não seria afastada um
milímetro sequer.
(Lendo)
Não pode ser mais justificada nem
mesmo como fator limitativo a expansão
monetária, malgrado fósse êsse o
argumento sempre enfatizado pelos
mentores da política econômico-financeira
para fundamentar a depressão salarial.
Pois o fato é que, não obstante o
esvaziamento dos salários, o ano de 1965
assistiu á maior expansão monetária
verificada ao longo dos últimos dez anos.
A urgente revisão da política salarial
– a mudança de uma política depressiva
para uma política realista, segundo a
fórmula da Confederação das Indústrias –
é mais do que uma necessidade. E' uma
exigência nacional.
Pedia-me o nobre Senador Atílio
Fontana que apresentasse uma fôrmula,
independentemente das orações que
tenho proferido a êsse respeito.
A
Confederação Nacional da indústria, se
não me engano, há poucos meses em
comunicado assinado pelo ilustre General
Edmundo de ilegível Soares e Silva, que
preside aquêle importante órgão da
classe
empresarial,
fêz,
inclusive,
algumas observações a serem seguidas
pelo Govêmo, as quais até agora,
infelizmente, não foram adotadas. No
entanto, Senhor Presidente, a fórmula
apresentada pela Confederação Nacional
das Indústrias, mais do que uma
necessidade, é uma exigência nacional.
(Muito bem!) (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Benedicto Valladares, em permuta com o
nobre Senador Atílio Fontana.
O SR. BENEDICTO VALLADARES
(lê o seguinte discurso): – Senhor
Presidente, as páginas dos jornais estão
repletas de noticiário sôbre o Presidente
Wenceslau Braz, falecido aos 98 anos de
sua idade.
Foi uma existência longa e calma
como as águas dos rios mansos a cujas
margens êle gostava sempre de quedarse. Sem ambição, ocupou tôdas as
posições públicas do país até a mais alta
magistratura. Np seu desempenho
procedeu com prudência e firmeza; não
caminhando em examinar a solidez do
terreno.
Andou no meio dos vendavais sem
que seus governados tivessem motivos
de sobressaltos. Lutava na defesa da
liberdade mal ferida.
Produzir mais e gastar menos,
quando a necessidade batia as portas.
Durante a guerra de 1914, viam-se,

por tôda parte, cartazes aconselhando a
intensificar a produção.
Foi um manso que praticou bravura,
um calmo que comandou a ação.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. BENEDICTO VALLADARES:
– Com prazer.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Nós poderíamos, nobre Senador, já que
estivemos ausentes no dia em que foi
honrada a memória de Wenceslau Braz,
numa frase apenas sintetizar a vida dêsse
grande brasileiro: êle foi um varão da
Plutarco.
O SR. BENEDICTO VALLADARES:
– Muito grato pelo aparte da V. Exa.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. BENEDICTO VALLADARES:
– Pois não.
O SR. RUY CARNEIRO: – Na
segunda-feira, quando o Senado prestou
as homenagens fúnebres, muito justas,
ao grande ex-presidente Wenceslau Braz,
que tanto honrou o nome glorioso de
Minas Gerais, também tivemos ausente,
tal como acaba de desculpar-se o nobre
Senador Aarão Steinbruch. Mas, em
nome da Paraíba, solidarizo-me com V.
Exa. no momento em que produz um dos
mais
belos discursos que tem
prenunciado nesta Casa, exaltando a
figura do grande Presidente que dirigiu os
destinos do Brasil num dos períodos mais
difíceis da nosso história ilegível o
da
Primeira Grande Guerra, conduzindo-se
de maneira admirável. Todo o bom senso
e equilíbrio de Minas se condensou na
grande figura que acaba de desaparecer,
e que honrou o seu govêrno.
O SR. BENEDICTO VALLADARES:
– Muito grato pelas palavras de V. Exa.
(Lendo)
Se o cargo que lhe destinavam era o
de movimento, êle se entregava ao
trabalho sem indúcias. Se sua função era
de substituto, não incomodava quem a
exercia efetivamente indo para sua terra
natal, de onde chegava de quando em
vez a noticia de que êle se encontrava em
São Paulo, aos pés de Nossa Senhora da
Aparecida.
Foi assim que exerceu o govêrno de
Minas, a Presidência e a Vice-Presidência
da República.
Desaparece um grande brasileiro,
cuja vida exemplar suscita encômios
dignos, como acentuou o Senador Aarão
Steinbruch, de Plutarco. Representava e
cultivava primorosamente as virtudes da
gente da "formosa Província": discrição,
temperança
modéstia,
firmeza
e
serenidade. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Victorino Freire, por delegação do Lider
da ARENA.
O SR. VICTORINO FREIRE (lê
o seguinte discurso): – Senhor
Presidente, transcorrendo, hoje, mais
um aniversário natalício do ínclito
soldado General Eurico Dutra, aqui
estou mais uma vez, para como nos
os anos anteriores, nesta data, render
a minha homenagem de amizade e
de respeito ao insigne chefe militar e
homem
público,
e
creio
Senhor
Presidente, que neste preito de justiça,
conto com a solidariedade
de tôda
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Casa ou melhor de tôda a Nação,
que como eu, acata, respeita e admira
a figura austera do antigo Presidente
da República. Ao deixar a Chefia do
País, deixando-o em plena ordem
político, moral, militar e administrativa,
confinou-se o General Eurico Dutra,
na sua casa da Rua do Redentor,
afastando-se quase que completamente
das atividades e das lutas políticas,
servindo apenas de supremo conselheiro
dos seus amigos nas horas difíceis
e só resolveu a aparecer de público,
em 19 de março, quando surpreendeu
tôda a Nação, depois de 13 anos
da silêncio, numa proclamação em
que solidário com sua classe, advertia
para os perigos que rondaram as Fôrças
Armadas, minando-lhes a disciplina
e a hierarquia. Tomava assim, uma
posição de luta, arcando com tôdas
as conseqüências que o seu gesto
pudesse acarretar. Após a Revolução,
recolheu-se novamente ao silêncio,
para aparecer novamente, integrando
a
"ARENA"
por
convite
pessoal
do eminente Marechal Castello Branco,
e tomando posição firme ao recomendar
aos nossos votos o nome do
seu Camarada e amigo General Costa
e Silva, para sucersor do Marechal
Castello Branco, e pugnando com
serenidade e prudência pela coesão e
unidade das Fôrças Armadas, nas horas
conturbadas das crises que a Nação,
graças a Deus, tem vencida, e sem se
deixar envolver em qualquer momento, na
atmosfera
das
intrigas
e
das
incompreensões.
Político e administrador, soldado de
bravura comprovada na hora do perigo,
como deu provas mais de uma vez, foi
como Ministro da Guerra e Presidente da
República, o Mago da disciplina, da lei e
da ordem. Na Presidência da República,
recebido com reservas pela antiga União
Democrática Nacional, por ter sido o
principal responsável pela implantação do
Estado Novo o General Dutra, tratou de
pacificar a Nação, chamando para
colaborar nos quadros do seu Governo,
homens eminentes que na véspera,
haviam combatido sua candidatura, como
os eminentes brasileiros, Raul Fernandes,
Clemente Mariani e Daniel der Carvalho
que ordenaram-se seus melhores amigos
e ouvindo sempre as advertências e
conselhos de lideres oposicionistas como
o saudoso e eminente Dr. Otávio
Mangabeira, Sr. Arthur Santos e o atual
Chanceler Juracy Magalhães. Procurou
ainda cercar de todo pestigio e aprêço o
eminente Brigadeiro Eduardo Gomes, seu
competidor nas urnas de 1945 e cuja
presença haja na Pasta da Aeronáutica é
motivo os júbilo para a Nação e para a
Fôrça Aérea Brasileira.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com
prazer.
O SR. DANIEL KRIEGER: – Quero
associar-me, como sempre o faço, às
justas homenagens que V. Exa. está
prestando a um dos maiores homens
públicos do País, que serviu à Pátria com
a dedicação do seu descortino e seu
despreendimento.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Sou muito grato, ao aparte com que
me honrou o nobre Líder Daniel
Krieger.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com
prazer.
O SR. RUY CARNEIRO: – Todos os
anos quando V. Exa. rende justa
homenagem a uma das grandes figuras e
desta República, que é o Marechal Eurico
Dutra, ex-Presidente da República, eu
sempre formo com Vossa Exa. nesses
plausos.
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Age muito bem V. Exa. E' preciso
avivar
sempre
a
memória
da
Nação, avivar sempre a mamaria dos
políticos, chamando-lhes a atenção
para aquêles que se conduzem bem na
gestão da coisa pública. Foi o caso do
Marechal Eurico Dutra, que realizou um
Govêrno exemplar. Nosso eminente
colega, Senador Benedicto Valladares,
acabou de falar sôbre o ex-Presidente
Venceslau Braz há poucos dias
desaparecido. O grande mineiro governou
o País numa época tormentosa, por
causa da Primeira Grande Guerra. O
Marechal Eurico Dutra também assumiu o
Govêrno num período difícil e seguiu
igualmente, uma linha de conduta
exemplar: respeitou os direitos, os
principios
democráticos.
Trabalho,
honestidade foi o seu lema, foi a
orientação que traçou e seguiu durante
seu Govêrno. Tenho a satisfação de dizer
a V. Exa. que, no Nordeste, fui eu quem
lançou a candidatura do grande General
Eurico Dutra, àquela época. Lancei-a, não
me arrependo. Sua Excelência realizou
Govêrno admirável. Por isso mesmo hoje,
na Rua Redentor, está recebendo os
brasileiros mais responsáveis pela vida da
Nação, pela política brasileira que vão
facilita-lo, ouvir seus conselhos, suas
ponderações em face da situação
delicada que atravessa nossa Pátria.
Rendo minhas homenagens ao Marechal
Eurico Dutra, solidarizando-me com V.
Excelência pelo brilhante discurso em que
ressalta os méritos do ilustre brasileiro.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Agradeço, Sr. Presidente, o aparte com
que me honra o meu prezada amigo e
colega, Senador Ruy Carneiro, há muitos
anos um dedicado e exemplar amigo do
Marechal Eurico Dutra. Retribui o
Marechal essa amizade e essa dedicação
na mesma altura e com a admiração que
sempre demonstrou pelo nobre Senador
Ruy Carneiro.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Reputo, Sr.
Senador, o maior galardão do Marechal
Eurico Dutra a sua vida retilínea, honrada
e simples, depois que deixou a
Presidência da República.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Agradeço o aparte com que me honra o
meu eminente colega Senador Aarão
Steinbruch.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite
V.
Exa.
um
aparte?
(Assentimento do orador) – Em primeiro
lugar, desejo ressaltar o sentido de
tradição com que V. Exa., todos os anos,
rende a sinceridade da sua homenagem,
não a um homem que está na cumeada
da Poder, mas na simplicidade da
planície. Realmente, há um tópico do seu
discurso que, como homenagem, encerra
e exprime uma grande verdade. Na
trepidação da luta eleitoral de 1945, o
meu Partido, a extinta União Democrática
Nacional, em virtude de razões óbvias,
encarava a candidatura Enrico Gaspar
Dutra com grandes ressalvas, ressalvas
essas divulgadas em praça pública, nos
comícios políticos. Mas, verificamos
desde logo, que o Marechal Eurico
Gaspar Dutra soube perfeitamente
compreender o período de transição do
Brasil. Iniciou o seu Govêrno numa época
dificílima, tendo, à sua retaguarda, um
regime ditatorial que ajudara a sustentar,
e, de outro lado, as implicações e os
efeitos de um conflito mundial. Tudo isso
estabeleceu à sua frente e nas suas
perspectivas, uma herança pesada. No
entanto S. Exa., com seu espírito público,
com
sua
simplicidade,
com
sua
ressurrecta vocação democrática e
com seu grande calor humano, soube
recrutar o que de melhor havia na vida
publica dêste pais. Adotou um Govêrno
de
coalização,
devolveu
a
paz
dos espíritos, suprimiu as usinas de ner-
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vos que se diversificava a geografia
política neste País e pôde realizar um
grande govêrno. Se perlongarmos o olhar
e a atenção peia história administrativa do
Brasil, naquele tempo, verificaremos que,
em nenhum município brasileiro da
época, deixou de haver a marca, através
de realizações, do Govêrno Gaspar Dutra.
Deixando o Govêrno, S. Exa. viveu
.sempre cercado do respeito, da estima e
das emoções fraternais do povo
brasileiro. Mas S. Exa. demonstrou, de
modo
constante,
que
jamais
se
desinteressou dos acontecimentos da
vida pública brasileira. Quando, no
Govêrno proscrito, o Brasil caminhava
para o caos, quando já tínhamos a
sensação de que tudo estava perdido,
pelo esfacelamento das instituições e da
própria honra nacional, o Marechal Eurico
Gaspar Dutra tomou a iniciativa de dar
uma entrevista histórica, que teve como
tom principal reacender a chama não
apenas da resistência, mas da ofensiva,
para que o Brasil não mergulhasse na
degradação do caos. A sua entrevista
lembro-me muito bem, foi comentada,
nesta Casa do Congresso Nacional...
O SR. VICTORINO FREIRE: – V.
Exa., na ocasião, ajudou-me a transcrevêla nos Anais do Senado.
O SR. EURICO REZENDE: – ...e foi
instrumento vigoroso de estímulo e de
incentivo, à Nação que, aflita, resistiu e
avançou. Hoje, ainda, o assessoramento
do Marechal Eurico Gaspar Dutra.
persiste,
continua,
através
da
colaboração,
dos
conselhos,
das
sugestões que partem da sua residência
do seu lar, da sua experiência e do seu
patriotismo. Ainda, agora o presidente
Castelo Branco conseguiu retirar da
agenda de suas preocupações fato
político que é a escolha ao seu sucessor.
Graças à perseverança, graças, aos bons
conselhos do Marechal Eurico Gaspar
Dutra, estamos com êste problema
práticamente resolvido e o Presidente
Castello Branco poderá, nos últimos
meses do seu Govêrno, cumprir a
derradeira etapa do seu esfôrço, em favor
da recuperação econômico-financeira
dêste País. O grande mediador da
candidatura Costa e Silva, perante a
Nação, é o ex-Presidente Eurico Gaspar
Dutra e também a grande esperança da
restauração do poder civil. Em 1945,
como Presidente da República, tivemos a
plenitude do exercício do poder civil e
agora, com o Marechal Costa e Silva –
candidatura sustentada e inspirada na
palavra e no conselho do Marechal Eurico
Gaspar Dutra – temos a certeza absoluta
de que, a partir de 1967, teremos a
plenitude do poder civil.
Daí por que, no instante em que V.
Exa., como nos anos anteriores, exalta a
personalidade do Marechal Eurico Gaspar
Dutra, desejo, também, trazer o
testemunho do meu plauso, de envolto
com as felicitações que envio a S. Exa. e
com os melhores votos para que a sua
experiência e o seu poder de persuasão
possam continuar na prestação de
relevantes serviços a ëste jovem País.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Agradeço o brilhante aparte com que
honrou e ilustrou o meu discurso o
eminente
colega,
Senador.
Eurico
Rezende. S. Exa. foi, aqui, um dos
Oradores no dia 19 de março, quando o
Marechal Eurico Gaspar Dutra se dirigiu a
Nação e ás Fôrças Armadas, feridas na
sua disciplina e na sua hierarquia.
(Lendo)
Por tudo isto, Senhor Presidente, é,
que todos as anos no dia de hoje, toda
Nação se engalana para festejar o
aniversário do General Eurico Gaspar
Dutra, que na modéstia de sua nobre
vida, recebe de todos os setores da vida
Nacional, os agradecimentos pelos
relevantes serviços prestados à sua
classe e ao seu País.

O SR. GILBERTO MARINHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com
satisfação.
O SR. GILBERTO MARINHO: V.
Exa., amigo incomparável, mais uma
vez merecidamente exalta a figura
por todos os titulas admirável do
Marechal Eurico Gaspar Dutra. Não
desejo cair na banalidade ao enaltecer os
méritos
singulares
desse
notável
brasileiro, mas não posso deixar de
acentuar que, desde o dia em que deixou
a suprema magistratura da Nação,
passou a exercer uma espécie de.
magistratura moral sôbre o País, pela sua
inexcedível
autoridade,
pela
sua
serenidade, pela prudência, pela isenção
dos seus conselhos, e, acima de tudo,
pelo seu insuperável devotamento cívico.
O Congresso Nacional identifica-se, neste
passo, com os mais vivos e arraigados
sentimentos. que animam o povo
brasileiro, de aprêço, de respeito e
profunda admiração por aquêle grande
brasileiro.
O SR. VICTORINO FREIRE: –
Agradeço o aparte de meu eminente
colega e amigo, Senador Gilberto
Marinho, homem que não variou de
conduta, desde o Govêrno do Marechal
Eurico Dutra. No Govêrno ou fora dêle, o
Marechal Eurico Dutra sempre contou
com sua amizade, sua solidariedade e
sua assistência.
O
Senador
Gilberto
Marinho,
Sr. Presidente, é um dos ornamentos
desta Casa, pela sua cultura, pela
sua independência e coragem. Foi auxiliar
de confiança do Marechal Enrico Dutra
quando na Presidência da. República;
e nos postos que exerceu contou
sempre com o apoio integral do Chefe da
Nação.
Desde que o Marechal Eurico Dutra
deixou o Govêrno o Senador Gilberto
Marinho o visita todos os dias, pelo
telefone ou pessoalmente. E' um dos
melhores amigos de S. Exa, como
também um dos homens em que êle mais
confia.
Sr. Pressente; antes de concluir,
desejo ainda solicitar que a Casa do
Senado telegrafe ao Marechal Eurico
Dutra, dando-lhe conhecimento das
homenagens que aqui lhe foram
prestadas e que tiveram o caráter de
unanimidade pelos apartes recebidos pelo
humilde orador.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito
bem!) (Muito bem!) (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Mesa adotará as
providências solicitadas pela nobre
Senador Victorino Freire.
Tem a palavra o Sr. Senador Dylton
Costa.
O SR. DYLTON COSTA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Senhores Senadores, a
aprovação, em primeiro turno, da Emenda
Constitucional nº 1-65, de autoria do
ilustre Senador José Ermírio de Morais, é
uma das medidas mais afirmativas já
adotadas pelo Senado Federal. A
expressiva votação de 44 a 4, que a
consagrou, indica o alcance de nosso
gesto e sua projeção no futuro há de se
fazer a despeito do momento de transição
em que o adotamos.
O acêrto da providência revela
admirável maturidade. Mostra que o país
está consciente de seu destino e
deliberado a não deixar escapar de seu
contrôle a condução de seus passos. Em
verdade, a emenda constitucional nº 1-65
resguarda de maneira muito objetiva os
nossos minérios da cupidez internacional,
mas não se acautela em posição de
inércia que significaria mal equivalente.
Ao contrário, a proposição do
Senador José Ermírio de Moraes estimula
o capital privado nacional e dá
condições a que sua eventual carên-
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cia seja suprida por uma superioridade
jurídica. Em outros têrmos: qualquer
associação de capitais estrangeiros com
capitalistas ou mineradores terá de
conferir a êstes o contrôle acionário.
O centro de decisão sôbre as
enormes riquezas de nosso subsolo, que
só agora começam a se revelar
concretamente, não se deslocará de
nossa pais, compondo dessa forma as
exigências de nossa economia e as
razões de segurança nacional.
Por outro lado, não prejudica a
colaboração financeira ou tecnológica
estrangeira que surgirá, em cada caso,
segundo o interêsáe internacional do
minério a explorar. As compensações por
tal participação são inumeráveis, desde o
pagamento de juros pela capital de
empréstimo,
até
contratos
de
fornecimento e distribuição.
A mineração exige largos recursos. A
norma constitucional vigente abriu porta
por onde o capital estrangeiro, mesmo o
simplesmente aventureiro, apossou-se
virtualmente de nossas fontes de
produção, em razão de que, no parque
interno de capitais não há meios
suficientes, de origem privada, que
possam suportar investimentos a médio
ou longo prazo.
A característica de nosso mercado é
a inversão a curto prazo, ràpidamente
remuneradora do capital. São defeitos
estruturais que só se consertam com o
desenvolvimento econômico.
Ocorre, porém, que para suprir tais
deficiências alguns organismos estatais
foram criados e, entre êles avulta o BNDE
que dispõe de recursos concentrados,
compulsòriamente,
para
serem
destinados ao suporte de iniciativas
privadas nacionais de prazo médio e
longo.
A emenda constitucional a que nos
referimos
entretanto,
cria
outro
mecanismo de extrema importância para
o fortalecimento do empresário nacional,
no momento em que negocia com o
investidor estrangeiro, interessado na
mineração.
A superioridade jurídica estaria a
compensar a inferioridade econômica e
dêsse
mecanismo
lucraria
substancialmente o pais pela mais rápida
capitalização
dos
grupos
privados
nacionais que operem no setor.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Ex.ª um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: – Com
muito prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, votei contra a Emenda
Constitucional nº 1, por ocasião da
primeira votação neste Plenário. Tive
oportunidade,. de justificar meu ponto de
vista e minha orientação a respeito. Ouço
o brilhante discurso de V. Ex.ª e verifico
que, enquanto V. Ex.ª diz que não
devemos
permitir
que
o
capital
estrangeiro venha explorar os nossos
minérios sem que de acôrdo com a
emenda, mais de 50% das ações do
capital estejam nas mãos de nacionais,
acentua, por outro lado, que . precisamos.
de grande volume de capital para explorar
os nossos minérios. Temos situações
aqui mesmo no Brasil, de organizações
estrangeiras pioneiras na mineração e
industrialização dos nossos minérios
que estão em vias de ampliar as suas
instalações para produzir para o consumo
nacional, já que ainda dependemos
muito da importação de determinados
produtos oriundos de minérios, que temos
em grande quantidade. Mas se fôr pôsta
em vigor essa emenda nº 1, a que V.
Ex.ª se refere, teríamos dificuldades
em encontrar capitais nacionais para
cobrir mais de 50% de ações de
emprêsas que já existem e já produzem
no Brasil, já tendo encaminhada
a ampliação de suas indústrias.
Como poderíamos resolver o problema
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dessas emprêsas que aqui estão, com
capital estrangeiro, e precisam ainda
ampliar o seu capital, porque estão
desenvolvendo
sua
indústria
de
mineração? Nós, no entanto, não temos
condições para tanto, mesmo contando
com o auxílio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, referido por
V Ex.ª, porque o BNDE
tem uma
infinidade de pedidos de financiamento e
seus recursos são bastante elimitados.
Sabemos também que d existem
centenas de concessões para explorar
jazidas, em nosso País, que datam de
dezenas de anos, mas que, por falta de
capital nacional, não são exploradas. O
capital
estrangeiro,
por
sua
vez
dificilmente se sujeitará a contar com
menos de 50% nas ações. De Sorte que
devemos examinar o assunto com muita
prudência, porque, se de um lado
podemos salvaguardar nossas jazidas de
especulações do capital estrangeiro, de
outro estaremos criando uma situação de
não
podermos
aumentar
o
aproveitamento do minério nacional, do
qual tanto necessitamos. Todos sabemos
que existem, certas qualidades de minério
no Brasil, que, por falta de capital, não
estão exploradas. Dependemos do capital
estrangeiro. Assim, essa emenda tem
suas vantagens mas, por outro lado,
representa inconvenientes aos interêsses
do desenvolvimento do País.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – permite o
nobre orador um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: – Ouço V.
Ex.ª.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Ouvi o
aparte do Senador Atílio Fontana. S. Ex.ª
deveria atentar para o fato de que há
mais de 20 anos existe liberdade para
emprêsas estrangeiras investirem no
Brasil e que nada fizeram até agora.
Vejamos o caso do petróleo. A Standard
Oil teve concessões para petróleo,
durante 30 anos e nunca perfurou um só
poço, declarando sempre que não havia
petróleo no Brasil quando, em relatório
para os Estados Unidos, informava-se
que dispunhamos de 6% da reserva
mundial. Outras emprêsas são donas de
grandes
áreas
que
continuam
inexploradas a não ser a Companhia
Belgo-Mineira que há 60 anos foi aqui
fundada. A verdade é que ninguém se
interessa em produzir alguma coisa no
Brasil. A única fábrica de alumínio que
possuíamos criada pelo Prefeito de Belo
Horizonte, Américo Giannetti foi liquidada
com uma carga de mais de 10 mil
toneladas de sucata. Fecharam a fábrica
para comprá-la depois por um preço
barato. Hoje é uma emprêsa razoável.
O México, por exemplo adotou uma
posição que vem mantendo há anos. No
ano passado, emprêsas estrangeiras
investiram, naquele país, 157 milhões de
dólares, enquanto que, no Brasil os
investimentos não alcançaram 5 milhões.
De modo que quando há um Govêrno
forte com condições de realizações dentro
de um programa construtivo a confiança
se impõe às emprêsas de fora. Mas
quando não existem essas condições não
é entregando o minério brasileiro para
ficarem com pesquisa, lavra e nada
fazerem a não ser quando dêle vierem a
precisar que se consegue interessar o
capital estrangeiro. Há 20 anos que o
Brasil procura atrair capital para
minerarão e êle não vem. Quem minera o
Brasil? Aço por exemplo, é a COSIPA.
USIMINAS. Siderúrgica Nacional. BelgoMineira e outras. tôdas nacionais
do estrangeiro nada têm. Temos
duas emprêsas, de fabricação de
alumínio uma da ALCAN em Ouro Preto,
fundada por Américo Giannetti e a nossa.
Quem minera zinco? Temos uma usina
que começará a funcionar em Três Marias
e outra que pertencia ao Dr. Domício
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Gondin. É preciso que os brasileiros
lutem, como lutaram os americanos que,
desde o govêrno do Presidente Wilson,
em 1912, adotaram uma política de
defesa formando dentro do País
verdadeira legião de lideres, de homens
que, num grande esfôrço, formaram a
grandeza dos Estados Unidos de hoje. O
capital estrangeiro só se mostra
interessado quando o empreendimento
tem vantagem imediata, ou então quando
tem possibilidade de aguardar urna
oportunidade futura.
Esta a razão da emendar O
Brasil não pode esperar por esta
oportunidade,
tem
de
crescer
rapidamente. atrair capitais nacionais e
estrangeiros, pois que, na nossa
legislação,
não
estão
proibidos.
Verifique V Ex.ª que, no final da emenda,
está: "a não ser até o limite percentual
estabelecido de 49%". Ora, se 49%
é até recomendado pelo próprio Senador
Fullbright que diz textualmente: "devemos
estar já sabendo que um dia teremos de
vender tudo que está lá..." Não é isto que
queremos. Queremos que aqui entrem
em condições de não sermos dominados;
que o brasileiro tenha acesso às suas
diretorias, e que estas sejam dirigidas por
brasileiros; que não ajam livremente,
ficando o Brasil sem condições de
sobreviver. Lutamos por um Brasil maior,
por um Brasil forte, por um Brasil
devotado a seu povo. Ninguém tem mais
vontade de criar um Brasil poderoso do
que os brasileiros. Por isso confio nos
brasileiros.
O SR. NELSON MACULAN: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: Ouço V
Ex.ª.
O SR. NELSON MACULAN: –
Nobre Senador Dylton Costa, é dos mais
oportunos o discurso que V. Ex.ª faz
nesta Casa, em apoiamento à Emenda
Constitucional
nº
1,
de
1965.
Francamente, não vejo o problema de
grande importância a que alude o aparte
do Senador Atílio Fontana, com relação à
tomada de capitais. Hoje, pela nova
legislação
bancária,
os
depósitos
populares não gozam do menor juro. Não
tem o menor lucro quem deposita dinheiro
em banco. As firmas que aí estão e que
necessitam ampliar suas instalações,
poderiam fazer a tomada de capital
nacional em vez de jogar ações
pràticamente desvalorizadas, a priori, no
mercado de capital. Vender parte de suas
ações pelo seu valor e tomar o capital das
poupanças populares. evidentemente,
seria melhor emprêgo. Além dos juros,
haveria o beneficio de alguns dividendos.
A necessidade de importar capital para
manter o desenvolvimento só se justifica
pela falta de capital nacional. Hoje, no
entanto, as próprias condições bancárias
conduzem o depositante de Bancos
particulares ou oficiais a efetivamente,
destinarem as suas economias a
empreendimentos
que
lhes
serão
rentáveis do que deixá-las entesouradas.
São condições para que se faça a tomada
de capital em vez de aguárdá-lo
simplesmente.
O SR. DYLTON COSTA: – Agradeço
os apartes dos nobres Senadores, pelo
enriquecimento que trazem a meu
discurso.
O SR. EDMUNDO LEVY: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do
orador) Nobre Senador Dylton Costa,
antigamente, algum escritor apontava-nos
como um povo que vivia de cócoras à
beira da praia olhando para o outro lado
do Atlântico, admirando a Europa e
esperando dela todos os milagre. Hoje em
dia, esta a posição não é a mesma em
relação à Europa mas é em relação a
América do Norte. Esperamos que o
milagre nos venha da América do Norte.

A Emenda do Senador José
Ermírio não tem qualquer sentido de
hostilidade a povo algum. Tem a meu
ver, apenas o sentido de resguardo
permanente do trabalho dos brasileiros e
de dar alento ao trabalho que realizamos.
Não é hostil a quem quer que seja;
não exclui os estrangeiros da participação
das nossas atividades de mineração.
Apenas quer que os brasileiros tenham
o comando. Não há sentido de
hostilidade, de exclusões mas de
saneamento no sentido do verdadeiro
nacionalismo;
não
o
nacionalismo
de fachada, nacionalismo melancia, mas
um nacionalismo que visa à reforma da
nossa
política
e,
sobretudo
da
reeducação dos nossos costumes. A
Emenda José Ermírio tem sentido de
evitar que estrangeiros venham nos
hostilizar.
O SR. DYLTON COSTA: –
Perfeitamente, nobre Senador Edmundo
Levi Estou perfeitamente de acôrdo com
V. Ex.ª. Dai as minhas afirmativas, neste
pequeno trabalho que em seguida
apresentarei à Mesa do Senado, no
sentido de colaborar com a emenda do
nobre Senador José Ermírio.
Quero, também, esclarecer ao nobre
Senador Atílio Fontana que não sou em
absoluto, contra o capital estrangeiro.
Muito pelo contraria, sou inteiramente
favorável, seja êle de que lugar fôr, venha
de onde vier. Estou absolutamente de
acôrdo com a participação do capital
estrangeiro.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do
orador) – Em Sergipe, a PETROBRÁS,
procurando pesquisar petróleo encontrou
uma grande jazida de potássio, minério
que importamos do estrangeiro, porque
não dispomos de um quilo sequer, e de
que necessitamos urgentemente para a
agricultura e a pecuária. Nossas
pastagens
estão
cada
dia
mais
empobrecidas
e,
conseqüentemente
nossa pecuária também. A exploração
dessa jazida, em Sergipe, seria, portanto,
uma grande forma de ampliar a produção
de gêneros alimentícios, através desse
minério tão precioso para a agricultura e a
pecuária. No entanto o capital nacional
não está interessado. Não vemos
absolutamente nenhuma iniciativa nesse
particular.
O SR. DYLTON COSTA: – O capital
nacional está interessado e devo
comunicar a V. Ex.ª e à Casa que está
devidamente equacionado o problema no
meu Estado. O capital nacional já está
preparado para fazer o investimento, em
associação com o capital estrangeiro que
concordou, muito prazeirosamente, em
participar com 49%.
A companhia que deverá explorar o
sal de potássio e o sal-gema apenas
aguarda
do
Poder
Executivo
a
autorização para a exploração, pesquisa
e lavra, porque as demais providências já
estão tomadas, e já o foram há cêrca de
um ano. Esperamos, apenas, a palavra
de ordem do Presidente da República
para que possamos admitir capital
estrangeiro que está desejoso de se
associar com o nosso capital.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Folgo
com a notícia de V. Ex.a, mas, em regra
geral – não me refiro à comunicação que
V. Ex.a está fazendo, muito auspiciosa,
até – quando se forma uma organização
no País, para explorar minério, logo vai
procurar o Banco de Desenvolvimento
Econômico e as outras emprêsas estatais
para que subscrevam 80, 90, 95% do
capital. Combatemos o estatismo, mas
quando é para se organizar uma
sociedade como tantas que existem por
ai, o capital da economia privada não é
suficiente. Então, desejamos organizar
essas emprêsas, mas vamos bater às
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portas dos bancos do Govêrno,
dos banco oficiais, para que êles
contribuam com essas largas somas
de dinheiro. E no caso, depois, teríamos
que contar com o capital estrangeiro.
Não é fácil a solução. Entendo que nem
tanto ao mar nem tanto à terra. Devemos
encontrar uma fórmula. Por exemplo:
ainda agora, ouvimos o nobre Senador
José Ermírio dizer que a Standard
e outras companhias tiveram concessões,
por dezenas de anos, para explorar
petróleo e não o fizeram. Pois
bem, vamos limitar a cinco anos, ou
menos,
essas
concessões,
mas
não vamos exigir que o capital nacional
tenha cinquenta e um por cento, se
estamos, todos os dias, bradando que
não temos recursos para custear as
necessidades de nossas emprêsas.
Quanto mais para investimento de monta,
como é o da exploração de minérios! De
sorte que me parece que se devia meditar
muito bem para tomar uma decisão como
esta. Não adianta dar concessões a
emprêsas nacionais para a exploração do
minério se estas não têm recursos
necessários e precisam contar com os
podêres públicos em tôdas as ocasiões.
Muito obrigado.
O SR. DYLTON COSTA: – Até certo
ponto, nobre Senador Atílio Fontana,
concordo com V. Ex.a. Entretanto, a razão
que me trouxe a esta tribuna é
exatamente apresentar um projeto de lei
que venha regulamentar o art. 153, § 1º
da Constituição, que diz respeito ao
direito de propriedade que até hoje, vinte
anos passados, quase, da promulgação
da Carta de 1946, não o foi devidamente.
E para que V. Ex.ª e o Senado tenham
uma idéia exata do assunto, basta que
lhes diga que em 1945 foram autorizadas
onze firmas para explorar as jazidas
minerais no País. Entretanto, de 1946 até
hoje apenas uma licença de concessão
foi dada, demonstrando, assim. que a
nossa legislação carece de uma
regulamentação eficiente, em benefício
da mineração no Brasil: vale dizer, em
beneficio de tôda a população brasileira.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: – Ouço V.
Exa.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – V.
Exa, afirmou que, de 1946 até hoje,
apenas um decreto de concessão foi
abaixado pelo Poder Executivo?
O SR. DYLTON COSTA: –
Exatamente.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – V.
Exa. deve estar equivocado, porque
dezenas de decretos de concessão de
lavra e de autorização para pesquisas são
assinados mensalmente pelo Presidente
da República.
O SR. DYLTON COSTA: – Talvez
não me tenha feito bem claro.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Só se
se trata da exploração de um determinado
mineral.
O SR. DYLTON COSTA: – Não se
trata da exploração de um determinado
mineral.
Trata-se
de
exploração
efetivamente. As licenças; às vêzes, são
dadas, porém, não entram em execução,
não passam para o exercício prático da
exploração. São ilegível em caráter
experimental, mas sem o resultado que
se espera.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – O
Código de Minas determina que o
cidadão interessado, pessoa física
ou jurídica, na exploração de uma
determinada jazida requeira ao Ministério
anteriormente ao da Agricultura, agora
é ao de Minas e Energia – autorização
para a pesquisa. Dispõe êle de um
prazo, dois anos, para apresentar
o relatório de pesquisas e o projeto
de lavra. Terminado êste, se o interes-

1290

Quinta-feira 19

sado não apresentou o projeto de
lavra e o relatório de pesquisa,
e
não
pediu
prorrogação,
essa
autorização caduca; mas se êle
apresenta o projeto e o relatório,
recebe o decreta que lhe concede
a lavra
O SR. DYLTON COSTA: – Darei
uma explicação mais clara a V. Exa.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Posso assegurar a V. Exa. que quando
exerci a Chefia do Gabinete do
Ministro da Agricultura, de 15 de fevereiro
de 1952 a 8 de junho de 1954,
centenas de decretos de autorização para
pesquisa e concessão de lavra foram
assinados pelo Sr. Presidente da
Republica.
O SR. DYLTON COSTA: – Mas sem
a devida exploração, porque os dados
que tenho em mãos, e posso mostrar a V.
Exa., dizem que a consequência dessa
não regulamentação – o fato de não
havermos regulamentação o Art. 153, § 1º
– trouxe o seguinte quadro para o nosso
estudo
enquanto
deferiram
112
autorizações de lavras, em 1945, dez
anos depois, sob o regime de preferência
ainda não regulamentada, apenas uma foi
deferida!
Caso os meus dados estejam em
desacôrdo com os de V. Exa.,
oportunamente terei...
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permiteme V. Exa. um aparte? (Assentimento do
orador) – V. Exa. tenha em mente que
muita dessas lavras, concedidas depois
das pesquisas aprovadas até hoje não
tiveram andamento de mineração. E' o
caso do Brasil. As autorizações não
caducam porque o nosso Código de
Minas não dá o número de tonelagem a
minerar anualmente.
O SR. DYLTO COSTA: – Mas não
entra no exercício efetivo da prorrogação.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não posso
dizer porque desconheço, mas talvez
tenha um pouco de razão. Em quase
tôdas essas lavras concedidas, a não ser
o ferro o manganês, o tungstênio, a
bauxita e alguns outro minerais, a
industrialização é nula; realmente a
industrialização é quase nula, exceto a
dos metais que acabei de citar. Mesmo
cobre: não temos produção de cobre! De
forma cite têdas essas concessões feitas
ainda não tiverem andamento no País,
como deveriam ter!
O SR. DYLTON COSTA: – Talvez
mesmo por falia de amparo jurídlco.
Posso
acrescentar
que
estiveram
paralisadas as concessões para pesquisa
e lavra porque os técnicos jurídicos –
tenho a documentação tôda em mãos –
os técnicos competentes .do Ministério
competente, uma vez manifestada
oposição de interêsses entre proprietário
e
o
explorador,
aguardam
a
regulamentação do aludido preceito. Isso
é dito no livro "A Mineração à Luz do
Direito Brasileiro", na página 263. Talvez,
ai reside a controvérsia que V. Exa. acaba
de levantar. As vêzes, realmente o pedido
é feito mas exatamente porque, até então
não foi regulamentado o Art. 153 da
Constituição esclarecendo essa dúvida o
prosseguimento dêsse pedido não teve o
andamento necessário e desejável.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. DYLTON COSTA: – Pois não.
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – No
que se refere à preferência do proprietário
do solo, o Código de Minas regulamenta a
questão.
Dando entrada no requerimento de
pesquisas, o Departamento Nacional da
Produção Mineral baixa o edital, se não
me engano durante 30 dias para que o
proprietário
manifeste
a
ilegível
preferência.
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Se o proprietário não manifesta
preferência, a decreto de pesquisa é
concedido ao requerente não-proprietário
do terreno.
O SR. DYLTON COSTA: – V. Ex.ª
verá, no decorrer do meu discurso, o que
me traz à tribuna no sentido de
encaminhar à Mesa do Senado o projeto
de lei, o que agora faço. Verá V. Ex.ª que
algumas dúvidas existem, e existem
gerando um prejuízo aos interêsses do
País. Evidentemente, a colaboração que
o Senado e a Câmara emprestarão ao
projeto ao examiná-lo, proporcionará
solução a êste assunto, que acredito do
maior interêsse para todos os brasileiros.
(Retornando a leitura)
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Como se vê, a emenda nº 1 pôsto
que nacionalista, é também básicamente
privatista. Casa-se, assim com a
tendência democrática da Carta de 46
que fêz evoluir a legislação o mineral do
País para o respeito das regras da livre
iniciativa. De tal modo isto é verdade que
a emenda nº 1 timbrou em consagrar o
direito de preferência, cristalizado no § 1º
do art. 153, adaptando-o, tão-sòmente,
aos princípios da proposição.
O respeito ao direito de propriedade
é o alicerce fundamental da ordem
jurídica corporificada na Constituição
vigente e dêle deflui no tocante às jazidas
e minas ocorrentes no subsolo a
preferência, do superficiário para a
exploração.
Todavia se a iniciativa do nobre
Senador por Pernambuco ocupou-se de
um dos aspectos mais relevantes do art.
153 da Constituição Federal que como
vimos, por deficiência de nosso regime
econômico, propicia a entrega de nossos
minérios a emprêsas estrangeiras,
fugindo de nosso contrôle parte
substancial da riqueza do País, por outro
lado excursou-se, até mesmo por não ser
a via adequada, de dar regulamento ao
direito de preferência, que timbrou,
acertadamente, em preservar.
Essa regulamentação, porém, se
impõe com um atraso de mais de quinze
anos. E' para supri-la que apresento à
consideração da Casa projeto de lei
através do qual penso solucionar de
maneira objetiva e definitiva o exercício
dêsse
direito,
indispensável
ao
desenvolvimento do País e à explorarão
de nossas riquezas minereis, como
conseqüência da emenda que o Senado
Federal tão expressva e patrióticamente
acolheu. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Guido Mondim, nos têrmos do art. 163 §
2º do Recebimento Intermo, para uma
rápida comunicação.
O SR. GUIDO MONDIN (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente.
Senhores Senadores, serei rigorosamente
obediente á prescrição regimental.
Sr Presidente e eminentes colegas.
Brasília vê passar, hoje, o segundo
aniversário da Administração Plínio
Cantanhede.
Confesso
à
Casa
que,
ao
aperceberme do transcurso dêsse
aniversário, tentei produzir um discurso
em
analisaria,
serenamente,
a
Administração Plínio Cantanhede, uma
análise
tão
serena
quanto
a
administração que êle realiza na Capital
Federal.
Serena, no melhor sentido porque,
realmente rigorosamente dinâmica na sua
ação.
Entretanto. Sr. Presidente o tempo
conspirou contra êsse meu desejo.
Mas não pretendendo que a data,
passasse sem um pequenino registro
que fôsse nesta Casa, vou ler o editorial
de O Globo de hoje, referente ao se-

gundo aniversário da administração do
Engenheiro Plínio Cantanhede à testa dos
destinos da nossa Capital, porque a ela
nós, os de Brasília, estamos tão
integrados, que teríamos até remorsos se
assim não procedêssemos.
Portanto. Sr. Presidente com a
leitura dêste editorial de O Globo, presto
minha
homenagem
ao
grande
administrador que ternos, na segurança
de que, em breve, nadaremos é esse
respeito voltar à tribuna, para fazer
análise mais completa de sua obra.
Procuraremos,
assim.
realmente,
incentivar o trabalho dêste grande
administrador.
Diz, então, O Globo:
Há dois anos precisamente, o
Presidente Castelo Branco, norteado
apenas pelos mais sadios princípios da
Revolução de 31 de Março, entregava a
Capital da Republica aos cuidados do
Engenheiro Plínio Cantanhede. Trazia
como credenciais sua passagem por
diversos postos da administração federal,
caracterizada pelo dinamismo equilibrado
e por tradicional probidade no trato da
coisa pública. Assim o fôra no IAPI, que
fundou e depois dirigiu, por mais de oito
anos; na IAPC, no Conselho Nacional do
Petróleo, na Ministério da Viação, na
Administração do Pôrto do Rio de Janeiro.
entre outros importantes órgãos da
República.
Cercando-se de técnicos que
recrutou nos mais diferentes setores da
vida pública, passou a enfrentar os
complexos problemas que Brasília por si
só
concentrava,
agravados
pela
perniciosa
ação
de
administração
anteriores. Durante o tempo em que se
dedicou
ao
equacionamento
das
soluções, sua administração contava
exclusivamente com o voto de confiança
da Revolução dando a impressão de que
a Capital ficaria mais uma vez entregue a
uma equipe heterogênea, de atuação
vacilante. Pouco a pouco, porém a
diversificada promulgação de Brasília
passou a sentir e a ver os efeitos de uma
administração equilibrada e atenta aos
problemas sociais.
A aplicação dos dinheiros públicos
em obras de grande importância para a
cidade e para seus habitantes granjeou
ao Engenheiro Plínio Cantanhede a
admiração e o respeito de tôdas as
camadas expressas ainda recentemente,
e de maneira pública pelo Presidente
Castelo Branco. A austeridade, que é
uma das marcas mais profundas da sua
administração, foi o que levou o Prefeito
de Brasília a alterar tôda a programação
de festejos do sexto aniversário da
Capital, recusando-se terminante a
inaugurar obras inacabada. E dois anos
após a sua posse, a imprensa de todo o
Brasil é o principal testemunha de uma
administração que não se apresenta
arranhada por único escândalo.
Mas o que sobressai para o grande
público
é
a
atenção
do
Sr.
Plínio Cantanhede para a importância
que representa a humanização da cidade
para os sues habitantes. Por todos
os lados surgiram canteiros arborizados e
extensos gramados muna composição
harnômica de que tanto se ressentia a
Capital da República. E para completar o
quadro de atendimento às necessidades
de uma população que já chega aos
300 mil habitantes a administração do
Distrito Federal vem emprestando a
maior atenção às realizações nos
setores
médico
e
de
habitação
popular. Brasília e hoje enfim um
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exemplo dos mais significativos bom
entendimento entre o povo e a
Revolução, que tem no Engenheiro Plínio
Catanhede um de seus maiores
propagandistas da renovação nacional
Assim. Sr. Presidente, com a leitura
dêste editorial, faço-me presente entre
aquêles que, louvando a administração do
Prefeito de Brasília, quiseram fazer sentir
o seu reconhecimento, apesar de neste
dia, o nosso Prefeito estar enfrentando
um duro revés em sua vida com a morte
de um de seus entes queridos.
Portanto. Sr. Presidente pretendendo
realmente voltar à tribuna para analisarlhe a administração deixo aqui meu
aplauso ao grande administrador. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Gilberto Marinho de acôrdo com o
disposto no art. 163, § 2º do Regimento.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Zacharias de Assunpção
Lobão da Silveira
Joaquim Parente
Ruy Carneiro
Barros Carvalho
Ermírio de Moraes
Dylton Costa
Gilberto Marinho
Milton Campos
Nelson Maculan
Mello Braga
Antônio Carlos

OS

O SR. PRESIDENTE: (Nogueira da
Gama): – Sôbre a Mesa projeto que vai
ser lido pelo Senhor 1º Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 19, DE 1966
Regulamenta o exercício do direito
de preferência estabelecido no artigo 153,
§ 1º da Constituição Federal e dá outras
providências.
(Do sr. Dylton Costa)
O Congresso Nacional decreta:
Artigo
1º
É
assegurado
ao
proprietário preferência para a exploração
das minas e jazidas existentes na
superfície de suas terras e no respectivo
sub-solo.
Artigo 2º O Departamento Nacional
de Produção Mineral do Ministério das
Minas e Energia, ao lhe ser presente, na
forma da legislação em vigor, pedido de
autorização de pesquisa, interpelará, por
edital publicado nos órgãos oficiais da
União e do Estado onde estiver localizada
a jazida, o proprietário do solo que, no
prazo de noventa dias, devera manifestar
sua intenção de exercer ou não o seu
direito de preferência.
Parágrafo único. O silêncio do
proprietário importará na opção pela
forma compensatória prevista no artigo
seguinte.
Artigo 3º Não implementando o
proprietário as condições estabelecidas
no artigo 14 do Código de Minas ou
estando, em razão de lei impedido de
pesquisar e lavrar os minérios ocorrentes
em suas terias, resolve-se o seu direito de
preferência
por
indenização
correspondente a 3% (três por cento) da
produção efetivamente extraída da jazida,
mina ilegível depósito.
Parágrafo único. A percentagem será
em dinheiro ou em minério, cal-
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culado, no primeiro caso, o valor unitário,
á bôca da mina.
Artigo 4º Incidirá sôbre a indenização
de que trata a artigo anterior a tabulação
prevista na Lei número 4.425, de 8 de
outubro de 1964.
Artigo 5º O direito de preferência é
acessível por escritura pública antes de
requerida a autorização por terceiros.
Artigo 6º O proprietário do solo e o
cessionário
da
preferência
podem
incorporar êsse direito a pessoa jurídica
de que seja sócio ou acionista.
Artigo 7º É facultado ao requerente
da autorização de pesquisa ou lavra
promover diretamente, por via judicial a
interpretação do proprietário do solo eu
de quem seja detentor da preferência
dando conhecimento ao Departamento
Nacional da Produção, Mineral dêsse ato,
e fazendo a comprovação do transcurso
do prazo da interprelação a fim de que
tenha andamento o processo de
autorização de pesquisa.
Artigo 8º Ao inventor da jazida ou
mina, que o requerer, será paga uma
indenização pelo titular da autorização de
pesquisa ou lavra. A indenização que
levará em conta as circunstâncias da
descoberta e os serviços tietuados, para
tal fim, será arbitrada pelo Ministério das
Minas e Energia.
Artigo 9º O proprietário que,
interpelado, venha a exercer o direito de
preferência, indenizará o autor do pedido
protocolado no Departamento Nacional de
Produção
Mineral
pelos
trabalhos
realizados para instrução do processo.
Parágrafo único. Não havendo
acôrdo, a indenização será fixada por
decisão
do
Diretor-Geral
do
Departamento Nacional da Produção
Mineral.
Artigo 10. Esta lei entrara em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, am 18 de maio de
1966. – Senador Dylton Costa.
Justificação
O artigo 153, § 1º da Constituição de
1948 modificou fundamentalmente o
princípio de "res nullius" do Código de
Minas, instaurando um regime de semiacessão, caracterizado pelo direito de
prelação do superficiário.
O direito de preferência do
proprietário de terra para a exploração
das jazidas localizadas no respectivo
subsolo,
pôsto
que
enfàticamente
considerado
pelo
referido
texto
constitucional, ate hoje pende de
regulamentação apropriada.
O seu exercício, em verdade, não se
pode revestir de carater arbitrário.
Estariam as jazidas minerais do país,
fôsse esse o critério prevalente, a mercê
da vontade de alguns que, não dispondo
dos meios para a sua exploração,
condenariam a inércia uma parte
considerável da riqueza nacional.
A norma inserta no artigo 153 § 1º,
não obstante consagre um direito
individual básico inerente a qualidade do
proprietário prevê, expressamente a sua
regulação. (Os direitos de preferência
proprietário do solo, quanto às minas e
jazidas, serão regulados de acôrdo com a
natureza delas)
É assim, uma regra não bastante em
si.
Essa
dificuldade
jurídica
tem
acarrelado consequências práticas de
muita gravidade.
Assim é que, primeiramente o
Ministério da Agricultura e agora o
Ministério da Minas e Energia tem feito
ao correr do tempo, os maiores esforços
para,
sem
contrair
o
postulado
constitucional, assegurar a continuidade
da exploração mineira obstaculigada,
muitas vêzes, pela incompreensão
e incultura dos proprietários que,
invocando
direitos
se
negam
a
permitir àqueles que se acham instru-

mentados a atividade de lavra para a qual
não
têm
recursos
ou
vocação
empresarial.
A consequência pode ser medida em
números. Enquanto se deferiu 112
autorizações da lavra em 1945, dez anos
depois, sob o regime da preferência ainda
não regulamentada apenas uma.
Em verdade, por muito tempo,
estiveram paralizadas as concessões
para pesquisa e lavra porque os técnicos
jurídicos dos ministérios competentes,
uma vez manifestada oposição de
interesses entre o proprietário e o
explorador
aguardavam
a
regulamentação de aludido preceito (V. "A
Mineração à Luz do Direito Brasileiro"
pagina 263).
Posteriormente,
premido
pela
"praxis", evoluiu-se exegéticamente para
uma fórmula consistente em invocar
dispositivos do Código de Minas, dando
os como passiveis de dispor sôbre o
direito em causa.
Quanto é insustentável e artificial tal
solução
basta
considerar
como
inicialmente foi referido, que o artigo 153,
§ 1º operou radical modificação no próprio
direito nacional de mineração antes prêso
ao regime dominal.
Assim, os proprietários do solo, no
regime do Código de Minas, não tinham
qualquer
direito
em
relação
ao
aproveitamento
dos
minérios
do
correspectivo subsolo.
Assistia-lhes,
tão
sòmente,
o
ressarcimento integral e prévio dos
prejuízos causados pelos trabalhos de
pesquisa e lavra na superfície.
O assunto, que teve tratamento
nos artigos 23, 34, item XV e 40 do
Código de Minas, veio a merecer
regulação especial do Decreto-lei
número, 9.449, de 12 de julho de
1946.
A preferência, a que alude o Código
e
que
nenhuma
confusão
pode
estabelecer com a regra constitucional da
Carta de 18 de setembro de 1946,
nomeou, apenas, a situação especial
daqueles que, proprietários ou não,
manifestaram
jazidas
ao
Govêrno
Federal, antes da entrada em vigor do
diploma confiscatório.
A tais manifestantes, repita-se,
proprietário ou não, cometeu-se pelo
prazo de cinco anos a preferência para
autorização de lavra, autorização essa,
negociável a terceiros, são ônus
porcentual nunca superior a 5%, (cinco
por cento) da produção efetiva.
Como se vê, só o esfôrço de
construir fórmula hábil para o
prosseguimento das autorizações de
pesquisa e lavra levou a que as
autoridades
buscassem
na
preferência do Código de Minas,
inerente, apenas, aos que tivessem
manifestado jazidas e não aos
proprietários em sua condição de
titulares de direito real, inspiração
para regular o exercício) de outro
direito, de muito maior amplitude, e de
natureza tão diversa.
As controvérsias acerca da autoaplicabilidade do direito de preferência e
de suas limitações prosseguem acessas,
quer na esfera administrativa, quer na
judiciária, o que provoca clima de
incerteza
e
iliquidez
de
direitos
extremamente daninho ao ativamento do
setor de mineração.
O presente projeto pretende regular
de maneira simplificada o direito
constitucional de preferência, a fim de
que, o sistema adotado pela Carta de 46,
venha a mencionar em harmonia com o
pensamento que o inspirou – de
acatamento ao direito primacial de
propriedade – e o desejo de se assegurar
condições
para
o
mais
rápido
desenvolvimento
das
atividades
exploratórias da riqueza mineral do
país.
Sala das Sessões, em 18
de maio de 1966 – a) Dalton Costa

Às Comissões de Constituição e
Justiça, de Minas e Energia, e de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa outro projeto de
lei, que será lido pelo Senhor 1º
Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 20, DE 1966
Estabelece diretrizes para concessão
de licença para serviço de transporte
coletivo de passageiros em rodovias da
União.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º A concessão de licença
para serviço de transporte coletivo de
passageiros em rodovias federais,
estaduais e municipais construídas pela
União, é subordinada as seguintes
diretrizes:
1 – Será quantificada a procura
efetiva e fixado um limite, acima do qual
haverá oferta organizada através de
concessão de licença para operação no
sistema
nacional
de
transportes
rodoviárias;
2 – Serão regulamentados e
classificados os serviços tendo por base o
índice de Valor de Tráfego e os de mais
aspectos que influam na racional
exploração dêsse ramo de atividade,
inclusive a responsabilidade financeira na
proteção
e
na
comodidade
dos
passageiros;
3 – O índice de Valor de Tráfego
para transporte coletivo de passageiros
será construído tendo em vista, entre
outros, os seguintes fatores: o veículo, os
horários, a segurança, a regularidade, a
comodidade, a quantidade ofertada e o
preço;
a) O valor cem (100) do índice do
Valor de Trafego será atribuído às
condições
ideais
de
transporte
oferecidas
pelo
mais confortável
veículo coletivo de fabricação nacional
com plena utilização de assentos
oferecidos trafegando em rodovia
nacional representativa de primeira
classe á velocidade máxima permitida
pelo projeto, cumprindo horários de
acôrdo com o ótimo de qualidade em
segurança, regularidade e comodidade
de maneira que a quantidade alertada
satisfaça plenamente e variação diária
mensal e anual da procura, e o preço
seja o mínimo;
b) O valor zero (0) do índice de Valor
de Trafego sara atribuído a ausência
de qualquer fator referido na alínea
anterior;
c) Entre os dois valores, cem (100) e
zero (0), será construído uma escala de
Valor de Trafego com a final de
hierarquizar o licenciamento e a operação
do sistema rodoviário nacional;
4 – A quantidade ofertada será
adequada à evolução da procura desses
serviços nos diversos níveis de preço e a
capacidade e qualidade dos veículos nas
diversa regiões a País;
5 – As licenças serão concedidas
para estabelecimento de linhas entre
duas localidades terminais, e fixarão o
prazo e as demais condições de
operação;
6 – A concessão de licença para
novas
linhas
será
precedida
de
concorrência pública entre emprêsas
transportadoras, embora possam ser
adjudicados, na falta de interessados,
serviços
adicionais
às
emprêsas
licenciadas;
7
–
É
defeso
prejudicar
concessões existente através de
concessão de novos licenças, salvo por
deterioração do índice de Valor de
Tráfego;
8 – Para os efeitos desta Lei, é
considerada concessão existente quando
houver
emprêsa
licenciada
para
transporte de determinada linha, in-
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clusive no caso de ser pôsto em tráfego
novo trecho rodoviário conectando os
mesmos pontos terminais desta linha,
mesmo que o traçado da nova estrada se
desenvolva por Distrito ou Municípios
diferentes em relação ao traçado
anterior;
9 – A primeira emprêsa licenciada
para transporte coletivo em uma linha
desde que esteja operando dentro das
condições estabelecidas no têrmo de
licenciamento,
terá
preferência
na
adjudicação de novos licenciamentos se
houver
identidade
nas
condições
oferecidas pelos diversos pretendentes a
concessionário da linha;
10. – É lícita a comercialização ou
transferência da licença concedida a uma
empresa que preste serviços de
transporte coletivo de passageiros desde
que comprovada a identidade ou melhoria
das condições de operação;
11. – A operação do sistema
nacional de transporte coletivos em
rodovias públicas será coordenada com o
fim de evitar estrangulamentos e a
demora nos transbordos;
12. – Os preços dos serviços serão
estabelecidos em Função:
a) De um sistema de contabilidade
comum,
no
qual
serão
fixados
coeficientes para o realizável, peças
sobressalentes,
custos
monetários
administrativos de vendas e outros
necessários ao controle e a padronização
do plano de contas dêsse tipo de
emprêza transportadora;
b) Dos cursos das curvas de custo, a
longo e a curto período;
c) Das diferentes condições de
ilegível às economias internas e externas
que qualquer emprêsa tenha em relação
às que uma emprêsa representativa
normalmente possua;
d) Do coeficiente de utilização dos
lugares oferecidos em cada viagem;
e) Da situação líquida ativa da
emprêsa licenciada, de modo que sejam
eliminadas as tendências à diminuição da
qualidade aos serviços prestados ao
público e se privilegiem apenas de dois
parâmetros: o preço e a quantidade de
venda;
13.
–
As
reclamações
dos
passageiros
e
dos
representantes
prefeituras
Municipais
nos
pontos
terminais da linha servirá, de indicadores
para julgamento da cassação de licença
conferida a uma empresa transportadora,
alem de outras disposições penais que
couberem.
Artigo
2º
Serão
anualmente
publicadas as estatísticas referentes ao
transporte coletivo de passageiros, com
indicação da economicidade, do valor
agregado, e do sentido, do fluxo nas
diversas rodovias do sistema nacional de
transporte.
Artigo
3º
São
mantidas
as
atribuições do DNER. – Departamento
nacional de Estradas de Rodagem – para
conceder e fiscalizar os serviços de
transporte coletivo de passageiros nas
estradas federais nos têrmos da alínea e
do Artigo 2º do Decreto-Lei número 8.463,
de 27 de dezembro de 1945 e dos demais
órgãos da administração brasileira.
Artigo 4º Essa Lei entrará em vigor
na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Senador Nelson Maculan
Justificação
A legislação existente sôbre a
matéria é insuficiente para atender aos
problemas surgidos na operação do
sistema nacional de transportes coletivos
de passageiros sobretudo quando se tem
em vista a variação espacial dos fluxos de
transportes ou quando são abandonados
caminhos tradicionais e construídas
novas estradas de rodagem.
A simples observação faz referir que
as regiões trenadas ou impulsionadas
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são funções das alterações em um
único plano do valor de tráfego do
mesmo meio de transporte, seja, por
exemplo,
a
velocidade,
a
regularidade,
a
segurança,
a
capacidade de transporte de massa
ou de formar comboio.
Além disso, sabe-se que as
melhorias do valor de tráfego do
sistema
local,
ou
seja,
os
investimentos rodoviários, alteram
não apenas a estrutura dos gastos
adicionais nas regiões beneficiadas,
mas também modificam a natureza e
a
quantidade
da
demanda
de
transporte de passageiros por autoônibus, fazendo-a convergir para as
rodovias
federais
entregues
ao
tráfego, de vez que é intensa a
afinidade do transporte humano para
com o meio rodoviário. É portanto um
transporte lucrativo e auto-financiável,
que induz a concentração econômica,
donde a preocupação com o sistema
de concorrência.
Ademais, num mesmo Estado,
Municípios podem ser prejudicados,
quando outros são impulsionados,
obedecendo a um processo mais
geral de concentração de renda, de
equipamentos e de população nos
chamados centros ou polos de
crescimento, os quais dominam tôda a
região
servida
pela
rêde
transportadora. Eis a razão pela qual
as firmas pioneiras deverão ter seus
direitos assegurados para que não
sejam
deslocados
do
mercado
transportador na medida que novos
trechos vão sendo incorporados ao
sistema.
Sem embargo, entretanto, tais
observações
precisam
ser
quantificadas para que, através da
inferência matemática, auxiliem a
administração pública e possam ser
oferecidos serviços em condições
eficientes, no nível exigido pelo
processo de industrialização
do
País.
Quanto à autoridade concedente,
fiscalizadora e coatora, nada mais
propusemos que o recomendado
pelas Reuniões das Administrações
Rodoviárias, as quais têm como pano
de fundo não mais segmentos de
estradas porém um sistema rodoviário
nacional, básico para a expansão do
mercado interno brasileiro.
Êsses os motivos que nos levam
a oferecer à apreciação do Senado
êste Projeto de Lei, que visa à
coordenação do transporte rodoviário
nacional
de
passageiros,
não
havendo, pois, aumento de despesa
pública com a sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Senador Nelson Maculan
Às Comissões de Constituição e
Justiça
e
de
Transportes,
Comunicações e Obras Publicas.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O projeto Iido vai à
publicação e às Comissões de
Constituição
e
Justiça
e
de
Transportes, Comunicações e Obras
Públicas.
Está esgotada a matéria do
Expediente.
Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Os itens 4, 5, 6, 10 é 14 da
Ordem do Dia contêm matéria que
deverão ser votadas em escrutínio
secreto. De acôrdo com o Regimento,
serão submetidas à consideração
do Plenário no final da Ordem do Dia.
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Item 1:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 20, de 1966,
que suspende a execução da Lei nº 4,
de 11 de fevereiro de 1960, no Estado
do Paraná, declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (Projeto
apresentado
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça, como conclusão
de seu Parecer nº 256, de 1966).
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Irá à Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE
1966
Art.
1º
E'
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, de 21 de outubro de 1964, na
Representação nº 503, e tendo em
vista a superveniência da Emenda
Constitucional nº 18, de 1965, a
vigência da Lei nº 4, de 11 de fevereiro
de 1960, do Estado do Paraná.
Art. 2º Esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):
Item 2:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 27, de 1966,
que suspende a execução do artigo 46
da Lei nº 2.177, de 28 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão, por
oposição ao artigo 124, I, da
Constituição
Federal
(projeto
apresentado
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer nº 413, de 1966).
Em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Irá à Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27,DE
1966
Suspende a execução do art. 46
da, Lei nº 2.177, de 26 de dezembro de
1961, do Estado do Maranhão.
Art.
1º
E'
suspensa,
por
inconstitucionalidade, nos têrmos da
decisão
definitiva
do
Supremo
Tribunal
Federal,
proferida
na
Representação nº 599, a execução do
artigo 46 da Lei nº 2.177, de 26 de
dezembro de 1961, do Estado do
Maranhão, por oposição ao artigo
124, I, da Constituição Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação,
revogadas
as
disposições
em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):

Passa-se ao item 3.
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 154, de 1966
(nº 2.417-B/64, na Casa de origem) que
altera a Lei 4.299, de 23 de dezembro de
1963, e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob números 1.079 de 1965,
262 e 263, de 1966, das Comissões de
Economia: 1º pronunciamento – pela
anexação do presente projeto ao de nº
172-65 a fim de tratarem em conjunto por
tratarem de matérias correlatas; 2º
pronunciamento – pela aprovação; – de
Finanças – contrário.
Na sessão de 30 de novembro de
1965, êsse projeto foi retirado da Ordem
do Dia a fim de que a Comissão de
Economia verificasse se êle estava ou
não regulado pela Lei nº 4.784, de 28 de
setembro do mesmo ano, resultante da
aprovado do Projeto de Lei da Câmara nº
172 dê 1965 que tramitou em conjunto.
A Comissão de Economia, julgandoo não prejudicado, deu-lhe parecer
favorável: a de Finanças, entretanto, lhe
foi contrária.
Em discussão o projeto.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
Sr. Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (para
uma questão de ordem. Sem revisão
do orador): – Senhor Presidente, peço a
a alta atenção de V. Ex.ª para a
circunstância de parecer que o presente
projeto está prejudicado pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1965.
O projeto visa a modificar legislação
sôbre impôsto de vendas e consignações.
Ocorre, porém, que o Art. 12 da Emenda
Constitucional nº 18, substituiu o impôsto
de vendas e consignações pelo impôsto
sôbre
operações
realizadas
por
comerciantes,
industriais
produtores,
relativas a circulação de mercadorias.
No art. 26, § 2º, a mesma Emenda nº
18 estabelece que ficará revogado o art.
20 da Constituição, à medida em que
entrar em vigor, em cada Estado, o
impôsto estabelecido no artigo 12 de seu
contexto:
O art. 20 da Constituição é o que
prevê:
"Quando a arrecadação estadual de
impostos, salvo a do impôsto de
exportação, exceder, em Município que
não seja o da capital, o total das rendas
locais de qualquer natureza, o Estado
dar-lhe-á, anualmente, trinta por cento do
excesso arrecadado."
Vê-se,
pela
conjugação
dos
dispositivos, que tudo envolve o impôsto
de vendas e consignações e a Emenda
Constitucional
nº
18
previa
o
desaparecimento gradual do Impôsto de
Vendas e Consignações. De qualquer
modo, se estipulado pela Emenda
Constitucional nº 18 que o impôsto sôbre
exportação, restringindo a circulação de
mercadorias, substituiu o de vendas e
consignações, já não é possível legislar
sôbre este último para alterar as normas
vigentes.
Parece, em conseqüência, que
caberia a V. Ex.ª declarar ou sugerir ao
Plenário que desse como prejudicado o
projeto pela Emenda Constitucional nº 18.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A Mesa acolhe os
argumentos apresentados pelo nobre
Senador Josaphat Marinho, com base
na Emenda Constitucional nº 18
que, efetivamente, regula a matéria,
de moda a excluir a possibili-
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dade de se legislar sôbre o assunto,
como pretende o projeto.
O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem) (sem revisão do orador): –
Senhor Presidente, o que foi enunciado
pelo
eminente
Senador
Josaphat
Marinho é uma realidade constitucional,
isto é, houve, na Carta Magna, alteração
profunda do sistema tributário brasileiro
em têrmos federais, estaduais e
municipais. Acontece, porém, que a
nova norma constitucional só irá vigir a
partir de 1º de janeiro de 1967. Então,
até lá, o legislador ordinário poderá
alterar todo e qualquer sistema tributário
da competência da União. Tanto é assim
– e se deve ter em vista que o parecer
da Comissão de Finanças de 15 de abril
do corrente ano – que, se a matéria
estivesse realmente prejudicada, aquêle
órgão técnico da Casa teria adotado
esta verdade como conclusão do seu
parecer.
No entanto, a Comissão de
Finanças é de parecer contrário à
aprovação do projeto por outros
argumentos.
Daí
por
que,
Sr.
Presidente, quer-me parecer que o
debate lógico da questão é a adoção do
parecer da Comissão de Finanças pela
rejeição da proposição por considerá-la
inoportuna. Inoportuna por que? Se,
dentro de poucos meses começará a
vigir um nôvo sistema, não se deve,
assim tão próximo da execução da nova
norma constitucional, legislar sôbre a
matéria.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Poderá V. Ex.ª indicar o dispositivo que
diz nova norma constitucional passará
a vigorar a partir de 1º de janeiro de
1967?
O SR. EURICO REZENDE: – Não
tenho aqui o texto da emenda
constitucional, mas tenho a prática, a
realidade.
Pergunto a V. Ex.ª o impôsto de
vendas e consignações não está vigindo
em todos os Estados, inclusive na
gloriosa Bahia, Estado de V. Ex.ª? Isso,
por si só, está a indicar que a, norma
constitucional, sobrevinda da revolução,
ainda não entrou em vigor. Mas tenho
na minha memória a discussão então
travada. Muitos queriam que a norma
vigisse a 1º de janeiro de 1966. Outros –
e essa corrente foi a majoritária –
entendiam que se devesse dar prazo
mais alargado aos Estados, para que
operassem a necessária adaptação.
Sr. Presidente, entendo que, se o
Plenário rejeitar o projeto nos têrmos do
parecer da Comissão de Finança, agirá
com acêrto e também atenderá, embora
por forma diferente, por processo
diferente, às ponderações do eminente
Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (pela
ordem. Sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, há um equívoco do nobre
Senador Eurico Rezende, justificado por
S. Ex.ª não estar com a emenda
constitucional em mãos. Se sob seus
olhos ela estivesse, S. Ex.ª teria visto
que o art. 26 da emenda estabelece o
seguinte:
"Os tributos de competência da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, vigen-
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tes à data da promulgação desta
emenda, salvo o Impôsto de Exportação,
poderão continuar a ser os cobrados até
31 de dezembro de, 1966, devendo,
neste caso, ser regulados, alterados ou
substituídos por outros, na conformidade
do disposto nesta emenda".
Está visto, clara e taxativamente
revisto, que os tributos que estavam em
rigor à data da emenda poderão
continuar em vigor na forma da
legislação preexistente, mas tôda e
qualquer modificação deverá, como diz
emenda, ser feita na conformidade do
que nela se dispôs.
De qualquer sorte, portanto, o
projeto em discussão está prejudicado –
pela Emenda nº 18, expressamente,
proibido de tramitar, porque a emenda
estabelece que os impostos poderão
continuar sendo cobrados, devendo – é
o artigo 26 – neste prazo ser revogados,
alterados ou substituídos por outro, na
conformidade do disposto da emenda.
Creio que S. Exa., o ilustre Senador
Eurico Rezende, convirá em que a
modificação constante do projeto não
pode ter tramitação. (Muito bem.)
O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra pela ordem o
nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem. Sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, não me enganei no ponto
fundamental. A afirmativa que fiz foi no
sentido de que o nôvo sistema
tributário começará a vigor a partir de
1º de janeiro de 1967. Esta foi a
afirmativa.
O nobre Senador Josaphat Marinho
leu o texto e me convenceu de que,
realmente, a matéria não pode ter
tramitação. Mas surge, agora, outra
questão: o projeto está na pauta, o
parecer da Comissão de Finanças, de
refeição da matéria, por inoportunidade,
está na Ordem do Dia.
Não me parece que a Mesa, de
ofício,
possa
decretar
a
sua
prejudicialidade. Não me parece. Nem a
Mesa
poderá
elaborar,
assim
verbalmente,
uma
proposição
envolvendo a prejudicialidade da matéria
e submetê-la ao Plenário.
O
que
me
parece
mais
aconselhável, Sr. Presidente, é, diante
do debate aqui travado, e principalmente
pelos
esclarecimentos
válidos,
prestados pelo Senador Josaphat
Marinho, V. Exa. remeter a matéria ao
reexame da Comissão de Constituição e
Justiça, e a Comissão de Constituição e
Justiça, então, oferecerá o seu parecer e
esclarecerá o assunto sob este ponto de
vista.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V.
Exa.
permite
uma
intervenção?
(Assentimento do orador) – Quero
apenas pedir a atenção de V. Exa. para
a circunstância de que, argüida a
matéria por parte de um representante,
a Mesa esta habilitada a decidir. Não é
uma decisão, é uma decisão provocada
por um membro do Senado. Além disso,
o argumento constitucional prejudica o
argumento de ordem puramente legal ou
regimental,
tem
precedência
na
deliberação do Senado.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas
V. Ex.ª não pode deixar de ter em vista
que a matéria se tornou complexa,
porque recebeu parecer de varias
comissões.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Data vênia de V. Ex.ª, a matéria
parece-me de clareza solar. Mas,
nobre colega, nenhuma das comissões
atentou na superveniência da Emenda
nº 18.
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O SR. EURICO REZENDE: – Sim
Excelência, mas entendo que os
subsídios trazidos por V. Exa. devem
motivar o retôrno do projeto à
Comissão, para que ela possa opinar
diante dêsses novos argumentos.
Parece-me muito perigoso que, diante
um parecer colegiado – que é o
parecer das Comissões – possa, um
diálogo entre um senador e Mesa,
destruir ou revogar todo o trabalho
daquelas Comissões.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Mas não se trata de destruir. Trata-se
de fixar um aspecto nôvo, não
oportunamente considerado. E se
êsse aspecto é fixado com rigorosa
clareza – atente V. Exa. – é manifesta
perda de tempo fazer voltar o projeto
às Comissões.
O SR. EURICO REZENDE: – A
questão de ser a matéria clara ou não
é uma questão de interpretação o
órgão auxiliar das interpretações do
Plenário há de ser, sempre, a
Comissão Técnica.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
A Mesa é soberana na decisão.
O SR. EURICO REZENDE: –
Assim, Sr. Presidente, entendo que o
projeto deva ser remetido à Comissão
de Justiça, porque a questão é
eminentemente jurídico constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Solucionando a questão
suscitada a respeito do projeto
submetido à decisão do Plenário,
cabe-me esclarecer, preliminarmente,
que esta Presidência estava inclinada
a decidir a matéria, por entender que
a decisão, quanto à prejudicialidade,
é da competência da Mesa.
Pelo
Regimento
Interno
do
Senado, cabe à Mesa decidir as
questões atinentes à prejudicialidade
ou não das proposições.
Tendo em vista, porém, a
controvérsia aberta entre os Srs.
Senadores e a sugestão muito
oportuna do nobre Senador Eurico
Rezende para que fôsse ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça, a
Presidência prefere êste caminho,
não se por ser o mais eficiente para
solução do problema como porque êle
será definitivo para resolver a dúvida
do ponto de vista constitucional, sem
embargo da opinião já formada da
Mesa, de que o projeto está
prejudicado.
Assim, vai o projeto à Comissão
de Constituição e Justiça para
reexame
sob
o
aspecto
da
constitucionalidade ou não, em face
da Emenda Constitucional nº 18.
Item 7:
Discussão, em turno único da
redação
final,
oferecida
pela
Comissão de Redação em seu
Parecer nº 482, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 62, de 1966
(nº
3.504-B-66
na
Casa
de
Origem),
de
iniciativa
do
Sr.
Presidente da República, que cria, na
Universidade
Federal
de
Minas
Gerais, a Escola de Biblioteconomia,
e
dá
outras
providências.
Em
discussão. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer
uso da palavra, encerro a discussão.
Não havendo emendas, nem
requerimentos para que a redação
final seja submetida a votos, é a
mesma a dada como definitivamente
aprovada, independente de votação,
nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto Irá à sanção.

E' a seguinte a redação final
aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 62, de 1966 (nº 3.504-B 66, na
Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que cria, na
Universidade Federal de Minas Gerais, a
Escola de Biblioteconomia, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criada, na Universidade
Federal de Minas Gerais, a Escola de
Biblioteconomia.
Art. 2º São ratificados os atos
praticados no Curso de Biblioteconomia
criado, em 1950, por iniciativa do Instituto
Nacional ao Livro e atualmente mantido
pela Universidade Federal de Minas
Gerais.
Art. 3º O acêrvo do Curso de
Biblioteconomia passa a integrar o
patrimônio da Escola de Biblioteconomia
da Universidade Federal de Minas Gerais,
devendo o Instituto Nacional do Livro
promover a respectiva transferência.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 8:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 1966
(nº 2.734-B-61 na Casa de origem) que
autoriza a abertura, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 54.141.606 (cinqüenta e
quatro milhões cento e quarenta e um mil
seiscentos e seis cruzeiros), destinado ao
pagamento de pessoal dos Serviços de
Navegação
da
Amazônia
e
de
Administração do Pôrto do Pará (SNAPP),
tendo Parecer favorável, sob o número
444, de 1966,da Comissão de Finanças.
Em discussão (Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando usar
da palavra, encerro a discussão.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovem,
queiram permanecer sentados (Pausa).
Está aprovado. O Projeto irá à
Sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 70, DE 1966
(Nº 2.734-B-61, na Casa de origem)
Autoriza a abertura, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 54.141.606 (cinqüenta e
quatro milhões, cento e quarenta e um
mil, seiscentos e seis cruzeiros, destinado
ao pagamento de pessoal dos Serviços
de Navegação da Amazônia e de
Administração do Pôrto do Pará,
(SNAPP).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 54.141.606 (cinqüenta e
quatro milhões, cento e quarenta e um
mil, seiscentos e seis cruzeiros),
destinado ao pagamento de repouso
semanal remunerado, qüinqüênios e
salário-família ao pessoal dos Serviços de
Navegação
da
Amazônia
e
de
Administração do Pôrto do Pará,
correspondentes aos anos de 1948 a
ilegível.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor, na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
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Item 9:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 72, de
1966, (nº 2.759-B-61 na Casa de
origem) que exclui da jurisdição da
junta de conciliação e julgamento de
Ribeirão Preto, no Estado de São
Paulo, a Comarca de Santa Rosa de
Viterbo, tendo Parecer favorável sob
nº 430, de 1966 da comissão de
Legislação Social.
Em discussão o Projeto. (Pausa).
Nenhum Sr. Senador desejando
usar a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o
aprovam,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado. O Projeto irá à
sanção.
E' o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 72, DE 1966
(Nº 2.759-B-61, na Casa de origem)
Exclui da jurisdição da Junta
de Conciliação e Julgamento de
Ribeirão Prêto, no Estado de São
Paulo, a Comarca de Santa Rosa da
Viterbo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam excluídas da
jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Ribeirão Prêto, no
Estado de São Paulo, as causas
trabalhistas da Comarca de Santa
Rosa de Viterbo, as quais voltarão a
ser dirimidas pelo Juízo de Direito da
Comarca.
Art.
2º
Revogam-se
as
disposições, em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):
Item 11:
Discussão, em turno único do
Projeto de Lei da Câmara nº 83, de
1966 (nº 3.462-B-66 na Casa de
origem), que autoriza o poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário
– Justiça do Trabalho – Tribunal
Regional do Trabalho da Região – o
crédito
suplementar
de
Cr$
16.456.000, destinado a atender a
despesa com o pagamento de saláriofamília a que fazem jus os juizes e
funcionários do referido Tribunal,
durante o corrente exercício, tendo
Parecer (449-66) da Comissão de
Finanças, pela aprovação, com as
emendas que oferece de números.1CF e 2-CF.
Em discussão o Projeto com as
Emendas.
Nenhum Sr. Senador desejando
usar a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Em votação o Projeto, sem
prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o
aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Em votação as Emendas.
Os Srs. Senadores que as
aprovam,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
Estão aprovadas. O Projeto e as
Emendas
vão
à
Comissão
de
Redação.
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São os seguintes o Projeto as
Emendas aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88, DE 1966
(Nº 3.462-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho, –
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região – o crédito suplementar de Cr$
16.456.000, destinado a atender a
despesas com o pagamento de saláriofamília a que fazem jus os juízes e
funcionários do referido Tribunal, durante
o corrente exercício.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Justiça do Trabalho – Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região – crédito
suplementar
de
Cr$
16.456.000
(dezesseis milhões, quatrocentos e
cinqüenta e seis mil cruzeiros) destinado
a atender a despesas com o pagamento
de salário-família a que fazem jus os
juizes e funcionários do referido Tribunal,
durante o corrente exercício.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
EMENDA Nº 1-CF
Substitua-se a expressão:
"... suplementar ..."
pela expressão
".... especial ...".
EMENDA Nº 2-CF
Substitua-se a expressão
"... o corrente exercício ..."
pela expressão
"... o exercício de 1965".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 12:
Discussão, em turno único com
apreciação
preliminar
da
constitucionalidade e juridicidade nos
termos dos arts. 265 e 265-A ao
Regimento Interno) do Decreto Legislativo
nº 40, de 1965, de autoria do Sr. Senador
Bezerra Neto, que autoriza o registro, no
Tribunal de Contas, aos contratos de
alienação de terras assinados pela
Superintendência
das
Empresas
Incorporadas ao Domínio da União, e da
outras providencias, tendo Parecer
contrário, sob nº 333, de 1966, da
Comissão de Constituição e Justiça, por
inconstitucionalidade e injurídico.
Em discussão o projeto, quanto à
preliminar da constitucionalidade.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está rejeitado.
Projeto será arquivado.
E' o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, 40 DE 1965
Autoriza o registro, no Tribunal de
Contas, dos contratos de alienação de
terras assinados pela Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Domínio
da União, e da outras providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Tribunal de Contas
autorizado a registrar os contratos de
compra e venda de terras e outros bens
imóveis, bem como as benfeitorias e
acessórios,
firmados
pela
Superintendência
das
Empresas
Incorporadas ao Domínio da União como
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outorgante vendadora, e que tiveram
seu registros denegados pelo referido
Tribunal.
Art. 2º A autorização constante
do
artigo
primeiro
abrange
exclusivamente
os
contratos
resultantes das incorporações e
autorizações a que se referem os
Decretos-Leis n os . 2.073, de 8 3.1940), 2.436, de 22.7.1940, e Lei nº
253, de 18.2.1948, desde que tenham
mais de 10 (dez) anos de transcrição
no Registro Público anteriores a data
do presente Decreto Legislativo.
Art. 3º Não se incluem na
permissão ora concedida os contratos
cujos registros hajam sido recusados
sob o fundamento expresso de dolo
ou má-fé.
Art. 4º São obrangidos pela
autorização dêste Decreto Legislativo
os
processos
cujas
decisões
denegatórias de registros já estejam
confirmadas pelo congresso Nacional.
Art. 5º O pedido de renovação do
registro pode ser encaminhado ao
Tribunal de Contas pela entidade
vendedora ou pelos adquirentes e
seus sucessores.
Art. 6º Êste Decreto Legislativo
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):
Item 13:
Discussão, em turno único do
Projeto de Decreto Legislativo nº 7,
de
1965-59,
na
Câmara
dos
Deputados), que aprova o ato do
Tribunal de Contas que recuso
registro ao contrato celebrado entre a
União e a "Sociedade Emissoras
Reunidas Rádio Cultural Limitada",
para a instalação de uma estação de
ondas medias, na cidade de Erexin,
Rio Grande do Sul, tendo pareceres
favoráveis, sob o números 376 e 377,
de
1966
das
Comissões
de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada, a
discussão.
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovados:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 7, DE 1966
(Nº 169-A-59, na Câmara)
Aprova o ato do Tribunal de
Contas que recusou registro ao
contrato celebrado entre a União e a
"Sociedade
Emissoras
Reunidas
Rádio Cultura Limitada" para a
instalação de uma estação de ondas
medias, na Cidade de Erexim, Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' aprovado o ato do
Tribunal de Contas que recusou
registro ao contrato celebrado, em 31
de maio de 1957, entre o Govêrno
Federal da República dos Estados
Unidos do Brasil, e a Sociedade
Emissoras Reunidas Rádio Cultura
Limitada", para o fim de estabelecer,
sem exclusividade, na cidade de
Erexim, no Estado do Rio Grande do
Sul, uma estação de ondas médias,
destinada a executar serviço de
radiodifusão.
Art.
2º
Revogam-se
as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama):

Item 15:
Discussão em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 47, de
1964, de autoria do Sr. Senador
Gouvêa Vieira, que assegura as aos
empregados o direito de preferência
pura subscrever 20% aos autos de
capital realizados por sociedade
anônimas
tendo
Pareceres
sob
numeres 437, de 1966 – da Comissão
de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; – da Comissão
de Industria e Comercio, favorável
com as emendas que oferece sob
números 1-CIC e 2-CIC; – da
Comissão de Legislação Social,
favorável.
Em discussão o projeto com as
emendas.
O SR. EURICO RESENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela,
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Tem a palavra o nobre
Senador.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem – sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, o projeto recebe
parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça. Reme a
Comissão de Indústria e Comercio o
parecer foi igualmente favorável, mas
com
a
apresentação
de
duas
emendas. Em seguida, a Comissão de
Legislação Social, chamada a opinar,
limitou-se a sugerir a aprovação do
projeto.
Verificamos,
então,
que
a
Comissão de Constituição e Justiça
não foi ouvida a respeito das suas
emendas
apresentadas
pela
Comissão de Industria e Comercio, e
a Comissão de Legislação Social
omitiu-se inteiramente no que diz
respeito às referidas emendas.
Pediria, então, a V. Exa. que
chamasse o projeto à ordem, a fim de
que fôsse a matéria remetida à
Comissão de Constituição e Justiça,
para opinar sôbre as emendas, o
mesmo se fazendo com relação à
Comissão de Legislação Social.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Desde que o nobre
Senador Eurico Rezende requer a
volta do processo a Comissão de
Constituição e Justiça, para se
manifestar sobre as emendas da
Comissão de Industria e Comercio, o
projeto poderá tomar êsse rito caso
contrário, terá que seguir o curso
normal.
Em
regra,
quando
as
Comissões oferecem emendas a
projeto posteriormente a manifestação
de outras, o projeto não retorna às
Comissões que já se manifestaram,
para opinar sobre as emendas. Vem a
Plenário, para discussão de tôda a
matéria. Êste é o caso.
De modo que, se S. Exa.
requerer a medida, o requerimento
será submetido ao Plenário e poderá,
então, voltar o processo à Comissão
de Constituição e Justiça.
As emendas são apreciadas na
discussão e, nessa oportunidade, aos
Senadores é lícito requerer o exame
das emendas.
O SR. EURICO REZENDE: – Fiz
apenas uma observação: não tenho
requerimento a apresentar. Pensei,
apenas estar velando pela ordem
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Continua a discussão
do
projeto,
com
as
emendas.
(Pausa)
Não havendo quem peça a
palavra, para discussão, dou-a como
encerrada.
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Em votação o projeto, sem prejuízo
das emendas
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
O projeto foi aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 47 DE 1964
Assegura aos empregados o
direito de preferência para subscrever
20% aos aumentos de capital
realizados por sociedades anônimas.
Art. 1º Os empregados terão
direito de presença para subscrever
20% (vinte por cento) de todos os
aumento de capital autorizados pela
assembléia-geral aos acionista da
sociedade anônima empregadora.
§ 1º O direito assegurado por
êste artigo sòmente não abrange os
aumentos de capital decorrente de
coleção
monetária
do
ativo
imobilizado e aqueles realizados pela
valorização, ou por outra avaliação do
ativo móvel ou imóvel das empresas.
§ 2º Considera-se empregado,
para os efeitos desta lei, toda a
pessoa que prestar serviço não
eventual
a
empresa,
sob
a
dependência
desta
e
mediante
salário, que estiver no exercício do
emprego por mais de cinco anos, na
data em que tiver sido realizada a
assembléia-geral dos acionistas que
autorizar o aumento do capital.
§ 3º Não terá porém, direito à
preferência o empregado que, na data
prevista no parágrafo anterior estiver
exercendo, eventualmente ou não,
cargo de Diretor na emprêsa.
Art. 2º A preferência será
exercida entre todos os empregados
que
tiverem
direito
a
mesma
propocionalmente a media mensal
efetivamente percebida a por cada um
dos dêles nos doze meses anteriores
a data se assembléia-geral que
autoriza o aumento de capital.
Art. 3º A subscrição das ações
dar-se-á mediante carta contendo as
declarações exigidas no artigo 42 do
Decreto-lei nº 2.627, de 26 de
setembro se 1940.
Art. 4º. Qualquer aumento do
capital social somente poderá ser
realizado com a incorporação de
reservas do fundo disponíveis ou com
a integralização de bens até 80% do
aumento autorizado, exercendo-se o
direito
de
preferência
dos
empregados a subscrição do aumento
sôbre a totalidade da parte restante.
Parágrafo único. A assembléiageral poderá aprovar o aumento do
capital até o limite subscrito pelos
empregados no exercício do seu
direito de preferência observado o
disposto no artigo 6º § 1º.
Art. 5º A integralização das ações
subscritas pelos empregados no
exercício do direito de preferência
será sempre feita em dinheiro, sendo
10% (dez por cento) no ato da
subscrição e o restante em doze
prestações iguais e mensais, vencível
a primeira 30 (trinta) dias a contar da
data da assembléia-geral que aprovar
o aumento.
Parágrafo único. Se a assembléiageral deliberar que a integralização, em
dinheiro, das outras ações subscritas
do aumento do capital será feita em
condições diferentes daquela prevista
neste artigo, os empregados terão
direito de optar pelas condições
aprovadas pela assembléia-geral.
Art. 6º O prazo para os
empregados exercerem o direito de
preferência será inferior a 10 dias
àquele que a assembléia-geral fixar
para os seus acionistas exercerem o
direito de preferência que lhes
couber.
§1º A parte do aumento do capital
não subscrita pelos empregados.
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ou seus cessionários, no exercício do
direito de preferência, os acionistas terão
direito de subscrever, na proporção das
ações que possuírem.
§ 2º O empregado sòmente poderá
ceder o seu direito de preferência a outro
empregado da própria emprêsa que
preencha as condições previstas no § 2º
do art. 1º e que não estejam
compreendidos na exceção estabelecida
no § 3º do referido artigo.
Art. 7º Quando o aumento do capital
fôr realizado parte em ações ordinárias e
parte em ações preferenciais, o
empregado poderá exercer o direito de
preferência no tipo de ações que desejar.
§ 1º Fica facultado à assembléiageral dos acionistas deliberar que a parte
do aumento do capital sôbre a qual os
empregados poderão exercer o direito de
preferência seja emitida em ações
preferenciais sem direito de voto,
devendo, neste caso, a preferência
consistir obrigatòriamente:
a) em um dividendo preferencial não
acumulativo de 12% ao ano;
b) sempre que fôr pago às outras
ações um dividendo ou qualquer
bonificação em dinheiro igual ou superior
a 9% ao ano, as ações preferenciais
mencionadas neste parágrafo terão direito
a um dividendo ou a uma bonificação
suplementar de 4% superior àquele que
tiver sido atribuído às outras ações.
§ 2º A preferência mencionada nos
incisos a e b do parágrafo anterior só
prevalecerá
enquanto
as
ações
pertencerem aos seus respectivos
subscritores, devendo a assembléia-geral
que as criar estabelecer a preferência que
terão os seus possuidores depois que
elas forem transferidas a terceiros.
§ 3º A preferência estabelecida no
inciso b do § 1º dêste artigo não,
prevalecerá quando se tratar de
distribuição de ações decorrentes de
aumento de capital proveniente: de
correção monetária do ativo imobilizado
de capitalização de reservas de
valorização ou por outra avaliação, do
ativo móvel ou imóvel da emprêsa.
Esta exceção prevalecerá quer as
hipóteses previstas ocorram na própria
emprêsa, quer em emprêsas da qual ela
fôr acionista.
Art. 8º As ações subscritas pelo
empregado, no exercício do direito de
preferência serão sempre nominativas,
não podendo ser convertidas em ao
portador, em qualquer tempo, mesmo
depois de transferidas a terceiros.
§ 1º As referidas ações não poderão
ser transferidas a terceiros, a qualquer
título antes de decorrido o prazo de um
ano da sua total integralização salvo em
caso de morte do seu subscritor.
§ 2º As mencionadas ações sòmente
poderão ser negociadas, mediante,
pregão público, em Bôlsa, sob pena de
nulidade
§ 3º O têrmo de transferência no
"Registro de Ações Nominativas" só será
lavrado mediante declaração de Corretor
Oficial, atestando a venda da Ação em
bôlsa ou mediante alvará do juízo
competente autorizando a transferência
da ação.
§ 4º As ações mencionadas neste
artigo não poderão ser objeto de
promessa de venda nem de concessão
de opção de compra ou ato jurídico
equivalente sendo nulo de pleno direito o
respectivo ato.
Art. 9º Quando a ação pertencer em
condomínio a mais de um empregado os
direitos a ela inerente serão exercidos por
aquêle que tiver mais tempo de serviços
na emprêsa.
Art. 10. O empregado que vender
ou ceder tôdas ou algumas ações
subscritas no exercício do direito de
preferência terá o mencionado direito
à subscrição de ações referentes
a
novos
aumentos
dos
outros
empregados com direito ao exercício da
preferência proporcionalmente á prefe-
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tagem das ações vendidas ou cedidas
Art. 11. Na proporção do número de
ações que possuírem, terão os acionistas
preferência para a subscrição de 80%
(oitenta por cento) do aumento de capital,
observado o disposto no art.§ 6º § 1º
desta lei.
Art. 12. A presente lei só se aplica
quando o aumento elevar o capital social
acima de 200 (duzentas) vêzes o maior
salário mínimo anual, em vigor, no País,
por ocasião da assembléia-geral dos
acionistas que autorizar o aumento.
Art. 13. Revogam-se as disposições,
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se à, votação das
emendas.
Os Srs. Senadores que as
aprovam queiram permanecer sentado.
(Pausa)
As emendas foram aprovadas.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
EMENDA Nº 1 – CIC
Acrescente-se o seguinte parágrafo
ao art. 5º:
"Parágrafo – Para efeito de
regularização nos pagamentos mensais,
os empregados que não pagarem 3 (três)
prestações consecutivas, dentro do
(período estabelecido, estarão sujeitos a
penalidades impostas pela Assembléiageral."
EMENDA Nº 2 – CIC
Onde se lê:
"será inferior a 10 dias".
Leia-se:
"será de até dez dias".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A matéria vai à Comissão de
Redação, para redigir o vencido, e voltará
ao segundo turno regimental.
Passa-se ao item seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 16
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 1, de 1966,
de autoria ao Sr. Senador Bezerra Neto,
que dispõe sôbre o financiamento a
agricultores e criadores não cadastrados
pelo IBRA e dá outras, providências tendo
Pareceres sob números 341, 343 e 344,
de 1966, das Comissões. – de
Constituição
e
Justiça
pela
constitucionalidade; – de Agricultura,
favorável com a emenda que oferece sob
número 1-CA: – de Economia, favorável
ao projeto e contrário à emenda 1-CA: –
de Finanças, favorável ao projeto e
contrário à emenda 1-CA.
Em discussão o projeto com a
emenda.
Se nenhum Sr. Senador desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo
da emenda.
Os Senhores Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O projeto foi aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 1, DE 1966
Dispõe sôbre o financiamento a
agricultores e criadores não cadastrados
pelo IBRA e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Enquanto o cadastramento
das propriedades rurais não atingir
ao mínimo de 90% (noventa por
cento) do seu total no País ou
financiamento a criadores e lavradores

proporcionados pelos estabelecimentos
de crédito oficial e as entidades de
fomento agropecuário não poderão, ser
negados a pretexto da falta de
cadastramento da área do pretendente.
Art. 2º Os formulários para
preenchimento do cadastro rural
serão fornecidos gratuitamente pelo
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
(IBRA).
Art. 3º O IBRA notificará ao
cadastrando que lhe prestará tôda a
assistência
necessária
ao
cadastramento,
sem
quaisquer
despesas no preenchimento dos
formulários e atos conseqüentes.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Em votação a emenda,
de
autoria
da
Comissão
de
Agricultura, com parecer contrário das
demais Comissões.
Os Senhores Senadores que a
aprovam
queiram
permanecer
sentados (Pausa)
A emenda foi rejeitada.
E' a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 1-CA
Dê-se ao art. 1º a seguinte
redação:
"Art. 1º Os financiamentos a
criadores e lavrados proporcionados
pelos estabelecimentos de crédito
oficial e a assistência das entidades
de fomento agropecuário poderão ser
negados se, após seis (6) meses do
cadastramento
da
área,
não
apresentar
o
interessado
o
competente certificado".
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – O projeto voltará à
Ordem do Dia em seu segundo
turno.
SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Passa-se á votação da
matéria em escrutínio secreto (Pausa)
Item 4:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 1965
(nº 3.792-B-62 na casa de origem),
que inclui a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Santo Tomás de
Aquino, de Uberaba, Estado de Minas
Gerais a categoria dos estabelecimentos,
subvencionados pelo Govêrno Federal,
tendo Pareceres favoráveis (sob números
440 a 442, de 1956, das (Comissões: de
Constituição e, Justiça; – de Educação e
Cultura e de Finanças.
Em discussão o projeto (Pausa).
Não havendo quem peça a
palavra para a discussão, dou-a como
encerrada.
A votação deve ser feita em
escrutínio secreto, pelo processo
eletrônico.
Em votação. (Pausa)
(Procede-se á votação)
Vai ser feita a apuração. (Pausa)
Votaram sim 38 Srs. Senadores.
Houve quatro abstenções.
Aprovado o projeto. Irá à
Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 323, DE 1965
(Nº 3.792-B-62, na Casa de origem)
Inclui a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino
na categoria dos estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. E' concedida a inclusão
nos têrmos do art. 17 da Lei nº 1.254,
de 4 de dezembro de 1950, da Facul-
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dade de Filosofia, Ciências e Letras
Santo Tomás de Aquino, de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, na categoria
dos estabelecimentos subvencionados
pelo Govêrno Federal, a que se refere, o
art. 16 da mesma Lei, com a redação nº
3.541, de 10 de outubro de 1959,
correspondendo-lhe a subvenção de Cr$
6.500.000 (seis milhões e quinhentos mil
cruzeiros).
Art. 2º. E' o poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério na
Educação e Cultura, o crédito especial
de Cr$ 6.500,000 (seis milhões e
quinhentos mil cruzeiros), para ocorrer
ao pagamento da subvenção ordinária,
prevista nesta Lei, no corrente exercício.
Art. 3º. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 5.
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 1966
(nº 1.635-A-60 na Casa de origem), que
concede isenção dos impostos de
importação e de consumo para
equipamento de microondas destinado a
sociedade Radiocomunicações Limitada
com sede na cidade de São Paulo tendo
Parecer favorável, sob o numero 443, de
1966, – da Comissão de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
A votação será em escrutínio
secreto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)
Vai se proceder à apuração.
(Pausa)
Votarem "sim 30 Srs. Senadores,
votaram "não" 8 Srs. Senadores votaram
duas abstenções.
O projeto foi aprovado; irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, de 1966
(Nº 1.635-A-60, na Casa de origem)
Concede isenção dos impostos de
importação
e
de
consumo
para
equipamento de microondas destinado à
Sociedade Radiocomunicações Limitada,
com sede na Cidade de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção dos
impostos de importação e de consumo
para
equipamento
completo
de
microondas, com seus pertences,
acessórios e peças sobressalentes,
ilegível nacional registrado, destinado à
Sociedade Radiocomunicações Ltda.,
em sede na cidade de São Paulo capital
do Estado do mesmo nome material
adquirido para embarque parcelados.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Passa-se ao Item nº 6.
Discussão, em turno único do
Projeto de Lei de Câmara nº 34, de 1966
(nº 3.045-B-1961 na Casa de origem)
que isenta de tributos e emolumentos
consulares destinados ao Mosteiro de
São Bento, situado na cidade de
salvador (BA), tendo Parecer favorável
sob nº 432, de 1966 da Comissão de
Finanças.
Em discussão o projeto (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
A votação será em escrutínio
secreto.
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Os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa)
Vai-se proceder a contagem (Pausa)
Votaram sim, 34 Srs. Senadores;
votaram não, 5 Srs. Senadores; houve 2
abstenções.
O projeto foi aprovado:
Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 1966.
Nº 3.045-B de 1961, na Casa
de origem)
Isenta de tributos e emolumentos
consulares bens destinadas ao Mosteiro
de São Bento, situado na Cidade de
Salvador – Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção dos
impostos de importação e de consumo,
bem assim de taxas aduaneiras e de
emolumentos consulares, para o de em
semberaço alfandegário de um carrilhão
com quatro sinos de bronze, cavaletes de
ferro e demais pertences, da bem como
cinco
motores
elétricos
para
a
movimentação dos mesmos, e seus
acessórios, objetos êsses doados pela
Abadia Beneditina de Schweiklberg
(Baixa Baviera) à Abadia Beneditina –
Mosteiro de São Bento – Salvador, Bahia.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 10:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 75, de
1966 (nº 1.971-B de 1964 na Casa de
origem) que concede isencão de tributos
à Mitra da Arquidiocese de Pôrto Alegre –
Rio Grande do Sul – tendo Parecer
favorável sob nº 429, de 1966, da
Comsisão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar discutí-lo, declararei
encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Vai-se proceder à votação, em
escrutínio
secreto,
pelo
processo
eletrônico.
Os Senhores Senadores já podem
votar. (Pausa.)
Vai-se
proceder
à
contagem.
(Pausa.)
Votaram
sim,
35
Senhores
Senadores; votaram não, 3 Senhores
Senadores; houve 1 abstenção.
O projeto foi aprovado. Vai à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 75, DE 1966
(Nº 1.971-B de 1964, na Casa de origem)
Concede isenção de tributos à Mitra
da Arquidiocese de Pôrto Alegre – Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida, em favor da
Mitra da Arquidiocese de Pôrto Alegre,
Rio Grande do Sul, isenção dos impostos
de importação e de consumo, bem como
da taxa de despacho aduaneiro, para o
equipamento gráfico que recebeu,
mediante doação, de "Deutsche IberoAmerika Stiftung" de Hamburgo, assim
discriminado:
a) 1 (uma) máquina de imprimir
"Heidelberg Tiegelautomat" – Minerva,
automática original Heidelberg 26 x 38,
completa com seus pertences;
b)
1
(uma)
máquina
de
imprimir
"Heidelberg
Tiegelautomat"
Minerva – automática original Hleidel-
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berg 34 x 46, completa com seus
pertence;
c) 1 (uma) máquina de imprimir
cilíndrica, completa com seus pertences,
original Heidelberg 56 x 77;
d) 1 (uma) dobradeira (Falzautomat)
marca Sthal & Co., modêlo K 72/2-KZR,
completa com seus pertentes;
e) 1 (um) aparelho para tirar provas
(prelo), completo com seus pertences,
marca HOKO II, 38 x 49 cm;
f) (um) calibrador de clichês, marca
BACHER, nº 202;
g) 1 (um) cortador de linhas
(Zeilenhacker), marca BACHER, nº 180;
h) 1 (um) aparelho para curvar; e
i) 100 (cem) cunhas para espaço
(Spatienkeile), marca SUPERIOR.
Art. 2º Esta Lei- entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama:)
Item 14.
Discussão, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1961,
da autoria do Senhor Senador Gilberto
Marinho, que assegura aos atuais
adjuntos de catedráticos, em caráter
provisório, do Magistério do Exército,
com e mais de dois (2) anos de exercício
das funções, a recondução para os
estabelecimentos de ensino onde e
lecionam, prevista no Decreto nº 37.999,
de 4 de outubro de 1955, e dá outras
providências, tendo Pareceres, sob
números 244 de 1961 e 164 de 1966 das
Comissões ele Constituição e Justiça,
pela aprovação, com substitutivo que
apresenta; – Segurança Nacional
favorável ao substitutivo.
Em discussão o projeto com o
substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
dou por encerrada a discussão.
A votação far-se-á em escrutínio
secreto.
Em votação o substitutivo, que tem
preferência sôbre o projeto. (Pausa.)
(Procede-se a votação.)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram "Sim 29 Senhores Senadores;
votaram "Não" 8 Senhores Senadores;
houve duas abstenções.
O
substitutivo
foi
aprovado.
Prejudicado o projeto. A matéria irá á
Comissão de Redação.
É o seguinte o substitutio aprovado:
SUBSTITUTIVO
Ao P. L. S. nº 7, de 1961, que
assegura aos atuais adjuntos de
catedrático, em caráter provisório, do
Magistério do Exército, com mais de dois
anos de exercício das funções,
a
recondução para os estabelecimentos de
ensino onde lecionam, prevista no
Decreto número 37.999, de 4 de outubro
de 1955, e dá outras providências.
Dê-se ao Projeto a seguinte
redação.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – Fica assegurada aos
atuais adjuntos de catedrático, em
caráter provisório, do Magistério do
Exército, com mais de 2 anos de
exercício das funções, a recondução
para os estabelecimentos de ensino
onde lecionam, prevista no Decreto
número 26 37.999, de 4 de outubro
de 1955, e a posterior nomeação
como adjuntos de catedráticos em
caráter
efetivo,
nos
mesmos
estabelecimentos, desde que satisfaçam
as seguintes condições:

a) tenhan sido aprovados em
concurso de provas e de títulos;de
b) tenham conceito favorável do
Conselho de Ensino nos Estabelecimentos
de ensino onde lecionam.
Artigo 2º – Esta lei entrará em ra vigor
na data de sua publicação; revogada as
disposições em contrário.
Senado Federal, em 9 de junho de
1961. – Daniel Krieger.
É o seguinte o Projeto prejudicado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 7, DE 1961
Art. 1º Fica assegurada aos atuais
adjuntos de catedrático, em caráter
provisório, do Magistério do Exército, com
orais 2 anos de exercício das funções, a
recondução para os estabeIecimentos de
ensino onde lecionam, a prevista no
Decreto nº 37.999, de 4 de outubro de
1955, e a posterior nomeação como
adjuntos de catedráticos em caráter efetivo
nos mesmos estabelecimentos, desde qeu
satisfaçam as seguintes condições:
a) tenham sido aprovados em
concurso de provas e títulos;
b) completem cinco anos de exercício
nas funções;
c) tenham conceito favorável do
Conselho de Ensino nos Estabelecimentos
de ensino onde lecionam.
Art. 2º Aos professôres que já
exerceram por mais de três anos letivos a
função de adjunto de catedrático, em
caráter provisório, bem e como aos que
tenham sido aprovados em prova de
suficiência para ingresso no Magistério
ficam assegurados os direitos do art. 1º.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da
Gama): – Está esgotada a matéria
constante da Ordem doDia.
Está inscrito para falar após a ordem
do Dia o Sr. Senador Attílio Fontana. Tem
a palavra S. Exª.
O SR. ATÍLIO FONTANA (Sem
revisão do orador): – Senhor é
Presidente, não poderia deixar de usar da
palavra,
nesta
oportunidade,
para
referir importante discurso pronunciado em
Pôrto Alegre, dia 13 do corrente, pelo
Sr. Roberto Campos. Ministro do
Planejamento, quando do encerramento do
Congresso das Associações Comerciais do
Rio Grande do Sul realizado naquela
Capital.
O Sr. Ministro do PIanejamento
realmente pronunciou um discurso que
merece registro nos Anais do Senado pela
sua importanidade e pela sua grande
importância quando fêz um amplo relato
das atividades do Govêrno, bem como
abordou certos problemas importantes da
atualidade e procurou traçar uma certa
orientação. De sorte que êste discurso
Sr. Presidente, deve ser divulgado
quanto possível porque há certa confusão
sôbre a orientação que o Govêrno
tem tomado para corrigir muitos erros e
muitas dificuldades que vinham dos
governos anteriores. Êle deu amplos
esclarecimentos às classes produtoras às
classes
conservadoras.
Tratou
de
problemas de investimentos no Brasil de e
do crédito, principalmente.
Sempre procuramos ler os discursos
publicados das autoridades superiores da
República para podermos ecompanhar de
perto as diretrizes tomadas.
Não se referiu o Ministro ao problema
de crédito com respeito a juros, que temos
comentado desta tribuna. No entanto, êste
é problema para o qual o Govêrno precisa
atentar uma vez que também é fator de
encarecimento do custo de vida as altas
taxas de juros que estão sendo de sendo
cobrados.
S. Ex.ª abordou o problema dos
descontos das duplicatas, aludindo ao
"direito divino das duplicatas". Fêz
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sentir que muitas vêzes as duplicatas de
vendas efetuadas não são própriamente
títulos que tenham as melhores
condições para a situação presente.
Freqüentemente
elas
representam
operações inflacionárias, porque são
emitidas com fins especulativos ou –
como é comum – como conseqüência de
vendas a longo prazo, em prestações.
Êste ponto já foi comentado, e
parece que houve até tentativa do
Govêrno no sentido de encontrar solução
para o problema de venda a prestações a
longo prazo. Em geral essas vendas são
feitas com grande acréscimo no preço. E,
se de um lado facilita ao consumidor
comprar bens de confôrto, de outro lado
inflaciona a nossa moeda.
E' um setor, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que deve ser levado em alta
consideração.
Países
civilizadas,
adiantados têm regulamentada essa
questão de vendas a prestações. No
Brasil ainda não há essa regulamentação.
O comprador, muitas vêzes para seu
maior confôrto, na impossibilidade de 1
comprar à vista, adquire por preços
elevadíssimos mercadorias no sistema
de venda a prazo. Parece-lhe, de início,
que é a solução, mas, na verdade,
inúmeros transtornos e dificuldades daí
advém até mesmo para a família
brasileira.
De sorte que, Sr. Presidente, o Sr.
Ministro do Planejamento foi, realmente,
muito feliz quando, em Pôrto Alegre, por
ocasião do encerramento da grande
Congresso das Associações Comerciais,
pronunciou seu importante discurso.
Desejaríamos, mesmo, que maior número
de nossos patrícios acompanhassem as
diretrizes tracadas pelo Govêrno, porque
nos parece, pela experiência que temos
de muitos anos, que, sem um pouco de
tacrifício
e
de
austeridade,
não
poderemos fugir à situação de país
subdesenvolvido.
Fazemos esta referência ao discurso
do Sr. Ministro do Planejamento porque
estamos convencido de que S. Ex.ª tem
realmente, inteligência evoluída, é um
homem estudioso, mostra que está
sempre bem informado da situação do
País. Nesta ocasião, em Pôrto Alegre, S.
Ex.ª demonstra isso e aponta as causas,
dizendo que a solução não depende
pròpriamente do Govêrno mas também
de um pouco de colaboração, um pouco
de espírito de luta e de sacrifício do povo.
E que sòmente poderemos melhorar
a situação do povo brasileiro se
conseguirmos aumentar a produção com
o que poderemos remunerar melhor o
trabalhador. Disse ainda, que, quanto
possível se deve evitar a sobrecarga de
despesas, de taxas, pois as emprêsas
privadas, assim sobrecarregadas, não e
terão condições de melhor remunerar os
seus trabalhadores.
De sorte que, Sr. Presidente, apenas
queríamos registrar, nesta oportunidade,
êsse importante pronunciamento e espero
que êle tenha causado a melhor
impressão aos nossos patrícios reunidos
em Pôrto Alegre.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Nada mais os havendo a tratar,
vou encerrar a sessão. Convoco os Srs.
Senadores para uma outra extraordinária
que se realizará às 17 horas e 50 minutos
com a seguinte:
ORDEM DO DIA
Item único:
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA (POLÔNIA)
Discussão, em turno único, do
Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sôbre a Mensagem nº 101-66
(nº de origem 229-66), pela qual o
presidente da República submete ao
Senado a escolha do Diplomata Al-
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fredo Teixeira Valladão para a função de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República Popular da
Polônia.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e
40 minutos.)
ATA DA 53ª SESSÃO,
EM 18 DE MAIO DE 1966
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA
DA GAMA.
Às 17 horas e 45 minutos acham-se
presentes os Sr.a senadores:
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Zacharias de Assumpção
Cattete Pinheiro
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Victorino Freire
Joaquim Parente
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dinarte Maria
Ruy Carneiro
Manoel Vilaça
Barros Carvalho
Ermírio de Moraes
Silvestre Péricles
Dylton Costa
Josaphat Marinho
Eurico Resende
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Milton Campos
Benedieto Valladare
Nogueira da Gama
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Nelson Maculan
Adolpho Franco
Mello Braga
Antônio Carlos
Atílio Fontana
Guido Mondin
Daniel Krieger
Gay da Fonseca (38)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 38 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura
da ata da sesão anterior que é aprovada
sem debates.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa dois
requerimentos de informações que vão
ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 201, DE 1966
Senhor Presidente
Requeiro, nos têrmos e prazos
regimentais, sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Ministério da
Viação e Obras Publicas, as seguintes
informações:
1. Quais as firmas empreiteiras de
serviços de reparos, construções, obras e
remodelação que trabalham para a
Viação Férrea Leste Brasileiro, sob o
regime de homens-hora;
2. Especificar a natureza das ser
viços executados pelas firmas indicadas
no item anterior, informando-se o valor
unitário e o total de cada contrato, a forma
de pagamento e quais os montantes já
pagos, no corrente exercício;
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3. Esclarecer se os referidos
contratos vêm sendo feitos mediante
concorrência pública, regulada a base do
salário-mínimo da região;
4. Informar se ao valor da mão-deobra
direta
é
acrescida
alguma
porcentagem, e em caso afirmativo, qual
essa porcentagem;
5. Quais os critérios adotados para a
apropriação fiscalizadora do número de
homens-hora de mão-de-obra direta;
6. Esclarecer se na mesma oficina
onde porventura opere alguma emprêsa
particular sob o regime de homem-hora,
concomitantemente se executa programa
de trabalho confiado ao pessoal da
própria Estrada;
7. Sabendo-se que os reparos do
material rodante devem ser classificados
em pequenos, médios e grandas, a quem
são confiados os critérios dessa
classificação;
8. Tem a Superintendência da
Viação Férrea Leste Brasileiro, através de
seu Diretor de Operações, ou de qualquer
outro órgão, designado regularmente,
mediante
Portaria,
comissões
de
engenheiros encarregadas de classificar a
natureza do reparo, por ocasião da
desmontagem do material rodante a ser
reparado;
9. Tem sido feita a classificação
prévia da natureza do reparo, com o
objetivo de estabelecer o limite máximo
de mão-de-obra por veículo, através de
apropriarão;
10. Tem a administração da Viação
Férrea Leste Brasileiro, através da
fiscalização comparado, em cada casos o
valor exato e o previsto nela Comissão,
na realização dos trabalhos;
11. Os veículos reparados são
recebidos por uma Comissão de
Engenheiros, depois de efetuados os
trabalhos contratados;
12. Quando os trabalhos de
reparação não obedecem às normas da
boa técnica e do bom acabamento, quais
as
providências
adotadas
pela
Superintendência, levando em conta a
imobilizarão do veículo por tempo não
previsto;
13. Nos contratos estão previstas
multas e outras penalidades por faltas
dessa natureza:
14. Nos três últimos exercícios.
porventura foram aplicadas penalidades
por essas faltas?
15. Em caso afirmativo, esclarecer
quais as companhias faltosas e o
montante das multas aplicadas:
16. Qual o valor dos pagamentos
realizados pela Viação Férrea Leste
Brasileiro nos três últimos exercícios, às
firmas empreiteiras de trabalhos indicados
no item 1 dêste Requerimento:
17. Se durante os três últimos
exercidos houve reajustamento dos
contratos, em caso afirmativo em que
bases,
e
se
os
Cálculos
dos
reajustamentos basearam-se ùnicamente
no parâmetro meio-de-obra:
18. Qual o valor dos reajustamentos
concedidos a cada uma das firmas
empreiteiras, nos três últimos exercícios;
19. Se os contratos e respectivos
reajustamentos feitos pela Viação Férrea.
Brasileira têm sido aprovados por
Colegiada da Rêde Ferroviária S.A. ou se
têm obedecido pelo menos às normas
aprovadas por sua Diretoria;
20. Se, nos três últimos exercícios a
administração da Rêde Ferroviária
Federal S.A. homologou concorrência
pública realizada pela Viação Férrea
Leste Brasileiro S.A., para a exploração
de pedreira:
21. Se no mesmo período, a Viação
Férrea
Leste
Brasileira
realizou
concorrência para a exploração de
pedreiras, e em caso afirmativo, indicar
quais as firmas concorrentes quais as
condições oferecidas e quais as que
obtiverem o respectivo contrato de
exploração.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Dylton Costa.
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REQUERIMENTO Nº 202, DE 1966

OFÍCIO

Senhor Presidente
Requeiro, nos têrmos e prazos
regimentais, sejam solicitadas ao Poder
Executivo, através do Ministério da
Fazenda, as seguintes informações:
1. Qual o teor do contrato ou
contratos firmarias pelo Ministério da
Fazenda com a Fundação Getúlio Vargas
para
o
estudo
ou
análise
da
reorganização dos órgãos fazendários;
2. Em que data foram assinados,
qual o montante da despesa com a sua
execução, e qual o prazo para a
realização dos trabalhos objeto dos
contratos;
3. Que etapa ou etapas dos
trabalhos foram já realizados, quais as
conclusões parciais ou finais a que
chegou a referida Fundação, e em que
data foram as mesmas encaminhadas ao
titular da Pasta?
4. Juntas os exemplares dos estudos
parciais já realizados, assim como dos
relatórios finais porventura lá concluídos,
e sugestões, trabalhos e estudos
realizados pela Fundação referentes aos
contratos indicados no item 1 do presente
requerimento.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Dylton Costa.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Os requerimentos que acabam
de ser lidos vão à publicação e, em
seguida,
serão
despachados
pela
Presidência.
Está esgotada a matéria do
expediente.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Passa- se à:

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência para
as devidas providências que o Senhor
Senador Josafa Marinho será substituído
na Comissão Mista para Estudos sôbre o
Projeto de Emenda nº 1-66 (C.N.) pelo Sr.
Senador Aurélio Vianna.
Atenciosamente,
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Bezerra Neto, Vice-Líder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – E' designado o Sr. Senador
Raul Giuberti para substituir o Sr.
Senador Jefferson de Aguiar na
Comissão Mista para o estudo do Projeto
de Emenda à Constituição nº 1, de 1966.
É designado o Sr. Senador Aurélio
Viana para substituir o Sr. Senador
Josaphat Marinho na Comissão Mista
para o estudo do Projeto de Emenda à
Constituição nº 1, de 1966, nos têrmos do
ofício que foi lido.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esta Presidência designa os
Srs. Senadores Aarão Steinbruch, Oscar
Passos
e
Guido
Mondin,
para
representantes do Senado no Simpósio
Internacional de Turismo a realizar-se de
27 a 30 do corrente; na cidade de Pôrto
Alegre, de acôrdo com requerimento
aprovado na sessão de ontem.
Hoje, às 21 horas, haverá sessão
conjunta do Congresso Nacional para a
discussão e votarão da redação final do
Projeto de Lei nº 5, de 1966, que organiza
a Justiça Federal de Primeira Instância, e
dá outras providências. Às 21,30 horas
será realizada outra sessão conjunta para
apreciação de veto presidencial.
Nada mais havendo a tratar, passo a
anunciar a Ordem do Dia para a sessão
da próxima sexta-feira:

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Consta da Ordem do Dia a
votação do parecer da Comissão de
Relações Exteriores sôbre a Mensagem
nº 161-66 ano de origem 229-66), pela
qual o Sr. Presidente da República
submete ao Senado a escolha do
diplomata Alfredo Teixeira Valladão para
exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno da República Popular
da Polônia.
Tendo em vista a natureza da
matéria e de acôrdo com o Regimento
Interno, o Senado deverá decidir em
sessão secreta. Para tanto, solicito aos
Srs. funcionários da Mesa que tomem as
providências de direito.
A sessão torna-se secreta da 18
horas e 25 minutos e volta a ser pública
às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A sessão volta a ser pública.
O Sr. 1º-Secretário vai proceder à
leitura de dois ofícios enviados à Mesa.
São lidos os seguintes:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 20 DE MAIO
DE 1966
(SEXTA-FEIRA)
REDAÇÃO FINAL
1
Projeto de Lei da Câmara nº 18-63 –
Discussão, em turno único, da Redação
Final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 484, de
1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 18,
de 14963 (nº 3.819-B de 1963, na Casa
de origem); que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, e dá
outras providências.
2
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de
1966 – Discussão, em turno único, da
Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer nº 489,
de 1966), do Projeto de Lei de Câmara nº
29, de 1966 (nº 3.307-A, de 1965 da
Casa de origem), que retifica a
denominação de cargo do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4 de
novembro de 1963.

OFÍCIO

3

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência para
as devidas providências que o Senhor
Senador Jefferson de Aguiar será
substituído na Comissão Mista para
Estudos sôbre Projeto de Emenda à
Constituição nº 1-66 (C.N.) pelo Senhor
Senador Raul Giuberti.
Atenciosamente,
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Gay da Fonseca, Vice-Líder da
ARENA, no exercício da Liderança.

Projeto de Lei da Câmara nº 41,
de 1966 – Discussão, em turno único,
da Redação Final, oferecida pela
Comissão de Redação; em seu Parecer
nº 487, de 1966, do Projeto de Lei da
Câmara de 41, de 1966 (nº 4.042-B,
de 1912, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao
Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000
(vinte milhões de cruzeiros), para atender
a despesas decorrentes da viagem
do Sr. Presidente da República aos
Estudos Unidos da América e ao México.
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acrescenta dispositivos ao art. 169

Projeto
sôbre
a
Mesa
para
recebimento de emendas (1º dia) – Projeto
de Resolução nº 28, de 1966, de autoria
do Sr. Senador Edmundo Levi, que

do

Regimento Interno. Está encerrada a sessão.
(Levanta-se à sessão às 18 horas e 40
minutos).

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
ATO DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 29 DE 18 DE MAIO DE 1966
O Diretor Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Francisco

José Noleto Neto, Auxiliar Legislativo, PL-10,
para ter exercício na Diretoria do Pessoal.
Secretaria do Senado Federal, em 18
de maio de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS
9ª REUNIÃO, REALIZADA EM
11 DE MAIO DE 1966
Às dez horas do dia onze de maio de
mil novecentos e sessenta e seis, na sala das
Comissões, sob a presidência do Senador
Pessôa de Queiroz, presentes os Senhores
Senadores Wilson Gonçalves, Manoel
Villaça, Bezerra Neto, José Leite, Gay da
Fonseca, Victorino Freire, Eugênio Barros e
Domício Gondim, reúne-se a Comissão de
Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores,
Senadores Lobão da Silveira, Sigefredo
Pacheco, Irineu Bornhausen, Adolpho
Franco, Lopes da Costa, Argemiro de
Figueiredo, João Abrahão e Oscar Passos.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, aprovada.
São relatados os seguintes projetos
constantes da pauta:
Pelo Senador Wilson Gonçalves
Favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 1966, que determina o
registro pelo Tribunal de Contas de contrato
celebrado em 6 de dezembro de 1962, para
irrigação de terras na Fazenda "Gameleira",
Município de lguatú, Estado do Ceará;
favorável ao projeto de Lei da Câmara
nº 323, de 1965, que inclui a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de
Aquino, na categoria dos estabelecimentos
subvencionados pelo Govêrno Federal;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 93, de 1966, que altera a carreira de
motorista do Quadro da Secretaria do
Superior Tribunal Militar e dá outras
providências; e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 94, de 1966, que altera o Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4 de novembro
de 1963.
A Comissão aprova os pareceres.
Pelo Senador Domício Gondim
favorável, com emenda, ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 20, de 1966, que
mantém ato do Tribunal de Contas da União,
de 3 de dezembro de 1965, de registro da
despesa de Cr$ 3.792 (três mil setecentos e
noventa e dois cruzeiros), para pagamento e
Rio Light S. A. – Servidores de Eletricidade e
Carris, pelo fornecimento de energia elétrica,
em 1948, ao Ministério da Aeronáutica; e
favorável ao Substitutivo da Comissão
de Segurança Nacional ao Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 1965, que dispõe sôbre a
criação de cargos, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Guerra para melhor atender às
organizações de Saúde do Exército.
Os pareceres são, por unanimidade
aprovados pela Comissão.
Pelo Senador Gay da Fonseca
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 9, de 1966, que aprova
ato do Tribunal de Contas denegatório
de registro a têrmo aditivo a acôrdo
celebrado entre a Superintendência do

Plano de Valorização Econômica da
Amazônia e o Goiano do Estado da Bahia;
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 1966, que mantém ato
do Tribunal de Contas de registro do
pagamento de pensão militar a Jurema
Azevedo de Oliveira e outras, netas do 1º,
Tenente reformado da Armada Amélio
Azevedo Marques;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 83, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$ 6.472.592.500, para
regularizar despesa com o programa de
emergência no setor agropecuário, conforme
plano de aplicação do Ministério da
Agricultura;
favorável com emendas, ao Projeto de
Lei da Câmara nº 88, de 1966 que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário –
Justiça do Trabalho – Tribunal Regional do
Trabalho 1ª Região – o crédito suplementar
de Cr$ 16.456.000, destinado a atender a
despesa com o pagamento de salário-família
a que fazem jús os juízes é funcionários do
referido Tribunal, durante o corrente e
exercício;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 91, de 1966, que autoria o ministério
Extraordinário para a Coordenação dos
Organismos Regionais o crédito especial de
Cr$ 570.000.000 para atender à despesas
com a Seção Brasileira da Comissão Mista
da Lagoa Mirim:
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 2, de 1966, que autoriza o
Tribunal de Contas da União a registrar o
têrmo de rescisão de contrato entre a Divisão
de Obras Ministério da Agricultura è a CISA
S. A. – Engenharia e Comércio.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados pela
Comissão.
Pelo Senador Manoel Villaça
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 1966, que reforma
decisão do Tribunal de Contas, para efeito do
registro de pensão a Regina Augusta Cunha;
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 70, de 1966, que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, do crédito especial de Cr$
54.141.606, destinado ao pagamento do
pessoal dos Serviços de Navegação da
Amazônia e de Administração do Pôrto do
Pará (SNAPP).
A Comissão, unânimemente, aprova os
pareceres.
Pelo Senador Bezerra Neto
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 1966, que reforma a
decisão denegatória do Tribunal de Contas
a registro do contrato celebrado entre
a Fazenda Nacional e o e Banco Mercantil
de Minas Gerais S. A., para locação de
imóvel
onde
funciona
a
Delegacia
Regional do Impôsto de Renda de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, bem
como à emenda da Comissão de
Constituição e Justiça;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 90, de 1966, que altera a Lei

nº 3.739, de 4 de abril de 1960 que autoriza a
doação de imóvel à Prefeitura Municipal de
Corumbá, no Estado de Mato Grosso;
favorável, nos têrmos do Substitutivo
que apresentar, ao Projeto de Lei da Câmara
nº 86, de 1966, que retifica, sem ônus, a Lei
nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1966.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão.
Pelo Senador José Leite
favorável à emenda substitutiva da
Comissão de Educação e Cultura ao Projeto
de Lei da Câmara nº 174, de 1964, que
dispõe sôbre concursos de prognósticos
esportivos e dá outras providências.
Sem restrições, é o parecer aprovado
pela Comissão.
Pelo Senador Victorino Freire
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 92, de 1966, que modifica dispositivos da
Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
alterada pela de nº 3.543, de 11 de fevereiro
de 1959, que dispõe sôbre o Tribunal
Marítimo e dá outras providências;
favorável ao projeto de Decreto
legislativo nº 14, de 1966, que mantém ato do
Tribunal de Contas, de registro da despesa
de Cr$ 130.000, em favor da firma
Estabelecimentos Gráficos Iguassú Limitada,
proveniente de serviços de impressão
prestados ao Ministério da Educação e
Cultura;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 82, de 1966, que estabelece normas para
a instituição e execução de Campanhas de
Saúde Pública e exercidas ou promovidas
pelo Ministério da Saúde e dá outras
providências; e
audiência ao Ministério da Agricultura
ao Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 1966,
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Agricultura o crédito especial de
Cr$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros), para atender a despesas da Caixa
de Crédito da Pesca.
A Comissão aprova os pareceres.
A seguir, o Senhor Senador Pessoa de
Queiróz convida o Senhor Senador Eugênio
Barros a assumir a presidência e emite os
seguintes pareceres:
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 1966, que mantém
decisão do Tribunal de Contas denegatório
ao pedido de registro do acôrdo especial
firmado entre o Ministério da Educação e
Cultura e a Escola Industrial Dom Bosco;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 32, de 1966, que concede isenção dos
impostos de importação e de consumo para
equipamento de micro-ondas destinado à
Sociedade radiocomunicações Limitada, com
sede na cidade de São Paulo;
favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1965, que mantém ato
do Tribunal de Contas denegatório de
registro a contrato celebrado e entre o
Ministério da Marinha e o Senhor Ezio Biondi,
para desempenhar a função de Técnico de
Radar na Diretoria de Eletrônica da Marinha.
Sem restrições, são os pareceres
aprovados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

Maio de 1966
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 1966
Presidente: Senador Milton Campos
Secretário:
Maria
Helena
Bueno
Brandão
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
Projeto de Lei do Senado nº 9-66 –
Dispõe sôbre recursos nas causas em que
fôr parte vencida a Fazenda Nacional. –
Senador
Josaphat
Marinho.
–
Pela
constitucionalidade e juridicidade.
Aprovado (13.4.66).
Projeto de Lei da Câmara nº 120-63
Altera a redação do art. 870 do Código de
Processo Civil, permitindo que o preparo de
recurso, originário de comarca diversa
daquela em que está situada a superior
instância, seja efetuado no próprio Juízo ou
Tribunal "ad quem". – Senador Josaphat
Marinho. – Pela rejeição da emenda de
Plenário.
Aprovado (13.4.66).
Ofício nº 812-P, de 27.5.65 do
Presidente do Supremo Tribunal Federal
encaminhando cópia autêntica do acórdão
proferido nos autos da Representação nº
503, do Estado do Paraná, que declara
inconstitucional a Lei Estadual nº 4, de
11.2.1960. – Senador Josaphat Marinho. –
Favorável com Projeto de Resolução.
Aprovado – (13.4.66).
Ofício nº 1.667-P-MC de 19.11.65,
do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal encaminhando cópia autêntica das
notas taquigráficas, extraída dos autos
da Representação nº 650, julgada em 22
de
setembro
de
1965,
sôbre
a
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 13,
Estado de Minas Gerais. – Senador Bezerra
Neto. – Adiado a pedido do Sr. Relator.
Aprovado – (13.4.66)
Indicação nº 2-63 – Do Sr. Senador
Afonso Arinos, solicitando sejam ouvidas as
Comissões de Justiça, de Relações
Exteriores e de Finanças sôbre a Circular do
Sr. Ministro da Justiça aos Governadores
de Estado, relativa e à concessão
de empréstimos externos aos Estados.
– Senador Josaphat Marinho. Aprovada
a
sugestão
do
Relator
de
ser
publicado
o
parecer
para
estudo.
(13-4-66).
Projeto de Lei da Câmara número 26965 – Cria o "Prêmio Nacional Adriano da
Costa Ramalho" e dá outras providências. –
Senador Jefferson de Aguiar. – Pela
constitucionalidade. Aprovado. (Em 13 de
abril de 1966).
Mensagem do Sr. Presidente da
República sôbre o Projeto de Lei da Câmara
nº 18-66. – Senador Josaphat Marinho. –
Pelo arquivamento do PLC. Aprovado. (Em
14-4-66).
Requerimento nº 136-66, que solicita,
inserção em ata de voto congratulatório com
o "Jornal do Brasil" e pelo transcurso do 75º
aniversário de sua fundação, ocorrido a 9 de
abril. – Senador Jefferson de Aguiar. –
Favorável. Aprovado. (Em 14 de abril de
1966).
Projeto de Decreto Legislativo nº
10-65 – Mantém ato do Tribunal de
Contas que denegou registro ao contrato
de
compro
venda,
celebrado
entre
a
Superintendência
das
Empresas
Incorporadas
ao
Patrimônio
Nacional
e Pinho e Terras Ltda. – Senador
Jefferson de Aguiar. – Pedido de vista pelo
Senador Bezerra Neto. Aprovada. (Em 20-466).
Ofício nº 1.667-P/MC. do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando
cópia dos autos da Representação nº 660,
sôbre a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei
nº 13, do Estado de Minas Gerais. – Senador
Bezerra Neto. – Favorável, comprojeto
de
Resolução. Aprovado, (Em 29-4-66).
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Projeto de Decreto Legislotivo nº 9-66 –
Aprova o ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a têrmo aditivo a
acôrdo celebrado entre a Superintendência
do Plano de Valorização Econômica da
Amazônia e o Govêrno do Estado do Pará. –
Senador Bezerra Neto. – Favorável.
Aprovado. (Em 20-4-66).
Projeto de Decreto Legislativo nº 15-66
– Mantém ato do Tribunal de Contas de
registro de pagamento de pensão militar a
Jurema Azevedo de Oliveira e outras, netas
do 1º Tenente reformado da Armado Amélio
Azevedo Marques. – Senador Bezerra Neto.
– Favorável. Aprovado. (Em 20 de abril de
1966).
Projeto de Decreto Legislativo nº 12-66
– Determina o registro, pelo Tribunal de
Contas, de contrato celebrado em 6-12-52,
para a irrigação de terras na Fazenda
"Gameleira". Município de Iguatu, Estado do
Ceará. – Senador Bezerra Neto. – Favorável.
Aprovado. (Em 20-4-66).
Projeto de Decreto Legislativo nº 8-66 –
Mantém decisão do Tribunal de Contas da
União denegatório ao pedido de registro do
acôrdo firmado entre o Ministério da
Educação e Cultura e a Escola Industrial
Dom Bosco. – Senador. Bezerra Neto. –
Favorável. Aprovado. (Em 20 de abril de
1966).
Projeto de Decreto Legislativo nº 14-66
– Mantém ato do Tribunal de Contas da
União, de registro da despesa de Cr$
130.000, em favor da firma Estabelecimentos
Gráficos Iguassu Ltda., proveniente de
serviços de impressão prestados ao
Ministério da Educação e Cultura. – Senador
Bezerra Neto. – Favorável. Aprovado. (Em
20-4-66).
Projeto de Decreto Legislativo nº 7-66 –
Aprova o ato do Tribunal de Contas que
recusou registro ao contrato celebrado entre
a União e a "Sociedades Emissoras
Reunidas Rádio Cultura Ltda.", para a
instalação de ondas médias, na cidade de
Erexim, Rio Grande do Sul. – senador
Bezerra Neto. – Favorável. Aprovado. (Em
20-4-66).
Projeto de Lei do Senado nº 10-66 –
Altera a redação do art. 22, do Decreto-Lei nº
7.036, de 10 de novembro de 1944. –
Senador Gay da Fonseca. – Favorável, com
emenda substitutiva. Aprovado. (Em 20 de
abril de 1966).
Projeto de Decreto Legislativo nº 19-66
– Reforma decisão do Tribunal de Contas
para efeito do registro da pensão a Regina
Augusta Cunha. – Senador Gay da Fonseca.
– Favorável. Aprovado. (Em 20 de abril de
1966).
Projeto de Decreto Legislativo nº 16-66
– Reforma decisão denegatória do Tribunal
de Contas a registro do contrato celebrado
entre a Fazenda Nacional e o Banco
Mercantil de Minas Gerais S.A., para locação
do imóvel onde funciona a Delegacia
Regional do Impôsto de Renda de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. –
Senador Jefferson de Aguiar. – Favorável
com emenda substitutiva. Aprovado. (Em 294-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 12-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 2.400.000, para atender às
despesas com o oferecimento de uma
estátua de Tiradentes ao Povo e ao Govêrno
da República dos Estados Unidos do México
e de uma outra de Castro Alves ao Povo e.
ao Govêrno da República do Peru. – Senador
Jefferson de Anular. – Diligência ao Ministério
das Relações Exteriores. Aprovado. (Em 204-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 29-66 –
Retifica a denominação de cargo do quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4-11-1963. –
Senador Josaphat Marinho. – Pela constitu-
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ciorialidade e juridicidade. Aprovado. (Em 204-66).
Ofício nº 228-P(2)-58 do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, enviando cópia do
Recurso Extraordinário 19.466, Rio Grande
do Sul, (inconst. os arts. da Lei 311, face ao
disposto no art. 189, da Constituição Federal.
– Senador Josaphat Marinho – Favorável
com Projeto de Resolução. – Aprovado (Em
20 de abril de 1966).
Projeto de Lei do Senado nº 12-66 –
Altera a Lei nº 4.215, de 27 de abril de 19.63
– Senador Josaphat Marinho – Pela
audiência do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados. – Aprovado (Em 27-4-66).
Projeto de Decreto Legislativo número
10-66 – Determina o registro de contrato,
relativo à escritura de compra e venda de
terrenos e benfeitorias, situados na cidade do
Rio Negro, Estado do Paraná, entre Verônica
Carlini e outros e a União Federal – Senador
Jefferson de Aguiar – Pede juntada do
projeto anterior ao que está em exame ou
informações detalhadas da sua tramitação. –
Aprovado (Em 27-4-66).
Projeto de Decreto Legislativo número
11-66 – Mantém ato do Tribunal de Contas
denegatório de registro a contrato celebrado
entre o Ministério da Marinha e o Sr. Ezio
Biondi, para desempenhar a função de
Técnico de Radar na Diretoria de Eletrônica
da Marinha. – Senador Jerferson de Aguiar. –
Parecer favorável. – Aprovado (Em 27-4-66).
Ofício nº 4-P-MC de 11-4-66 do
Presidente do Supremo Tribunal Federal
encaminhando cópia autenticada do acórdão
do Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 14.369, Estado da Bahia, entre
partes, recorrente José Bittencourt da Cunha
e recorridos o Estado da Bahia, inconst. o §
4º do art. 89 da Lei estadual 175, de 5 de
julho de 1949. – Senador Jefferson de
Aguiar. – Favorável com Projeto de
Resolução. – Aprovado. (Em 27-4-66).
Projeto de Decreto Legislativo número
40-65 – Autoriza o registro, no Tribunal de
Contas, das contratos de alienação de terras
assinados
pela
Superintendência
das
Emprêsas Incorporadas ao Domínio da União
e dá outras providências. – Senador Gay da
Fonseca. – Pela rejeição por ser
inconstitucional e injurídico. Vista ao Senador
Bezerra Neto – Aprovado. (Em 27-4-66).
Projeto Lei Senado nº 148-63 –
Estabelece normas para o consumo de papel
de imprensa pelos jornais editados no país. –
Senador Gay da Fonseca. – Aprovada
sugestão ao Senador Josaphat Marinho de
ser publicado o parecer para estudo. (Em 274-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 322-1965 –
Estabelece o número de estrêlas que devem
figurar na Bandeira Nacional. – Senador Gay
da Fonseca Parecer favorável.Aprovado (Em
27-4-66).
Projeto de Lei da Câmara nº 238 de
1965 – Institui o Código Nacional de Transito
– Senador Bezerra Neto. – Favorável ao
Substitutivo da Comissão de Finanças. Em
27-4 de 1966). – Aprovado.
DISTRIBUIÇÃO
Em 14-4-66
Ao Senador Bezerra Neto:
Requerimento nº 136-66 – Do Senhor
Senador Jefferson de Aguiar e outros
solicitando inserção em ata de voto
congratulatório com o "Jornal do Brasil" pelo
transcurso do 75º aniversário de sua
fundação, ocorrido em 9 de abril.
Projeto de Decreto Legislativo nº 14 de
1966 – Mantém ato do Tribunal de Contas da
União, de registro de despesa de Cr$
130.000 em favor da firma Estabelecimentos
Gráficos Iguassu Ltda., proveniente de
serviços de impressão prestados ao
Ministério da Educação e Cultura.

Projeto de Decreto Legislativo nº 15 de
1966 – Mantém ato do Tribunal" de Contas
de registro do pagamento de pensão militar a
Jurema Azevedo de Oliveira e outras, netas
do 1º Tenente reformado da Armada, Amélia
Azevedo Marques.
Projeto de Decreto Legislativo nº 12 de
1966 – Determina o registro pelo Tribunal de
Contas de contrato celebrado em 6 de
dezembro de 1952 para a irrigação de terras
na Fazenda "Gameleira Município de Iguatu,
Estado do Ceará.
Projeto de Decreto Legislativo nº
53 de 1965. – Mantém decisão denegatória
de registro ao contrato-escritura de
compra e venda celebrado entre a
Superintendência
das
Emprêsas
Incorporadas ao Patrimônio Nacional e
Onofre Varani, com a anuência de "Pinho e
Terras Ltda".
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Decreto Legislativo nº 10
de 1966 – Determina o registro de
contrato, relativo à escritura de compra e
venda de terrenos e benfeitorias, situados na
Cidade do Rio Negro, Estado do Paraná,
entre Verônica Carlini e outros e a União
Federal.
Projeto de Lei da Câmara nº 12-68 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito
especial
de
Cr$
2.400.000
para atender às despesas com o
oferecimento de uma estátua de Tiradentes
ao Povo e ao Govêrno da República
dos Estados Unidos do México e de
uma outra de Castro Alves ao Povo e ao
Govêrno da República do Peru.
Projeto de Decreto Legislativo nº 16
de 1966 Reforma decisão denegatória
do Tribunal de Contas a registro do
contrato celebrado entre a Fazenda
Nacional e o Banco Mercantil de Minas
Gerais S. A. para locação do imóvel onde
funciona a Delegacia Regional do Impôsto de
Renda de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais.
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deral no Estado de Alagoas, conforme o
Decreto nº 57.623, de 13 de janeiro de 1966.
Em 14-4-66
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Ofício nº 4-P-MC de 11-4-66 do Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal
encaminhando cópia autenticada do acórdão
do Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 14.369, do Estado da Bahia,
entre partes, recorrente Jose Bittencourt da
Cunha e recorridos o Estado da Bahia, que
declara inconstitucional o § 4º do art. 89 da
Lei Estadual 175, de 5-7-1949.
Ao Senador Josaphat Marinho:
Projeto de Lei da Câmara nº 29-66 –
Retifica a denominação de cargo do Quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4-11-63.
Ao Senador Bezerra Neto.
Projeto Lei Câmara nº 81-64 – Altera
dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Em 20-4-66
Ao Senador Bezerra Neto.
Projeto de Decreto Legislativo número
10-1965 (PDL nº 203-A, de 1964, na Câmara)
– Mantém o ato do Tribunal de Contas da
União que denegou registro ao contrato
de compra e venda, celebrado entre
a
Superintendência
das
Emprêsas
Incorporadas ao Patrimônio Nacional e Pinho
e Terras Ltda. – (Pedido de vista).
Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 65
(PL nº 2.259-C-60 na Câmara) – Institui o
Código Nacional de Trânsito.
Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1966
– Autoriza o valor de financiamento atribuído
pelo Art. 9º da Lei nº 3.252, de 27 de agôsto
de 1957. (Senador Guido Mondim).

Ao Senhor Josaphat Marinho:

Ao Senador Jefferson de Aguiar:

Ofício nº 228-P(2) de 30 de maio
de 1958 do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, enviando cópia autentica
de julgamento de Recurso, Extraordinário
nº 19.466, do Rio Grande do Sul, julgado
a 25-6-1954. (inconstitucionalidade dos
arts. da Lei 311, face ao disposto no art.
189 da Constituição Federal.
Projeto de Lei do Senado nº 12-66 –
Altera a Lei nº 4.215, de 27-4-63.

Projeto de Decreto Legislativo número
11-66 (PDL nº 79-A-61 – Câmara) – Mantém
ato do Tribunal da Contas denegatório de
registro a contrato celebrado entre o
Ministério da Marinha e o Sr. Ezio Biondi,
para desempenhar a função de técnico de
Radar na Diretoria de Eletrônica da Marinha.

Ao Senador Heribaldo Vieira:
Projeto de Decreto Legislativo nº 11 de
1966 – Mantém ato do Tribunal de Contas
denegatória de registro a contrato celebrado
entre o Ministério da Marinha e o Sr. Ezio
Biondi, para desempenhar a função de
técnico de Radar na Diretoria da Eletrônica
da Marinha.
Projeto de Lei da Câmara nº 322-65 –
Estabelece o número de estrêlas que devem
figurar na Bandeira Nacional.
Ao Senador Gay da Fonseca:
Projeto de Decreto Legislativo nº 19 de
1966 – Reforma decisão do Tribunal de
Contas, para efeito do registro de pensão a
Regina Augusta Cunha.
Projeto de Decreto Legislativo nº 40 de
1965 – Autoriza o registro, no Tribunal, de
Contas, dos contratos de alienação de terras
assinados
pela
Superintendência
das
Emprêsas Incorporadas ao Domínio da
União.

Ao Senador Gay da Fonseca.
Projeto de Lei da Câmara nº 322, de
1965 (PL nº 715-D-63 Câmara), Estabelece o
número de estréias que devem figurar na
Bandeira Nacional.
Em 20-4-66
Ao Senador Josaphat Marinho:
Projeto de Lei do Senado nº 13-66 –
Determina a aplicação da correção monetária
a créditos objeto de ação judicial, e dá outras
providências (Senador Bezerra Neto).
Em 26-4-66
Ao Senador Josaphat Marinho:
Ofício nº 6-P-MC ao Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal encaminhando
cópia do acórdão da Representação nº 599,
do Estado do Maranhão, entre partes, como
representação tanta o Procurador Geral da
República e como representada a Assembléia
Legislativa do referido Estado declarado
inconstitucional o artigo 46 da Lei Estadual nº
2.177, de 26 de 12 de 1961.

Ao Senador Eurico Rezende:

Ao Senador Bezerra Neto:

Projeto de Decreto Legislativo nº 13
de 1966. Determina o registro pelo
Tribunal de Contas, do termo de 31
de dezembro de 1950, firmado entre a
União
e
o
Instituto
de
Assuntos
Interamericanos.

Projeto Lei Senado nº 46-64 – Dispõe
sôbre a elaboração do projeto para
construção de usina termelétrica no Pôrto de
Tubarão, Vitória, Estado do Espírito Santo.

Ao Senador Wilson Gonçalves:
Projeto de Decreto Legislativo nº
17 de 1966 – Aprova a intervenção fe-

Em 27-4-66
Ao Senador Gay da Fonseca:
Projeto Lei Senado nº 48-65 – Cria
Ordem dos Jornalistas do BrasiI e dá outras
providências.
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Ao Senador Bezerra Neto:

Projeto Decreto Legislativo nº 20, de
1956 – Mantém ato do Tribunal de Contas da
União de 3-12-65 de registro da despesa de
Cr$ 3.792, para pagamento a Rio, Ltght S. A.
– Servidores da Eletricidade e Carris, pelo
fornecimento de energia elétrica, em 1948,
ao Ministério da Aeronáutica.
Projeto Decreto Legislativo nº 95, de
1953, – Aprova o contra celebrado entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a
firma A. Martins & Cia. Ltda.
Ao Senador Josaphat Marinho:
Projeto de Lei da Câmara nº 8-64 –
Dispõe sôbre medidas aplicáveis aos
menores de 18 anos pela prática de fatos
definidos como infrações penais 4 dá outras
providências.
Ao Senador Jefferson de Aguiar:
Projeto de Lei do Senado nº 13-66 –
Determina a aplicação da correção monetária
a crédito objeto de ação judicial.
Ao Senador Wilson Gonçalves:
Projeto de Lei elo Senado nº 75-64 –
Estabelece normas para a remessa a
apreciação dos atos denegatórios de registro
a registro sob reserva do Tribunal de Contas
ao Congresso Nacional.
Ao Senador Adalberto Sena:
Projeto de Lei da Câmara nº 81-66 –
Dispõe sôbre o Código Sanitário de Distrito
Federal.
Projeto de Lei do Senado nº 9-64 –
Dispõe sôbre o ingresso na carreira de
Agente Fiscal do Impôsto de Consumo.
Brasília, 20 de abril de 1966. – Maria
Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo
PL-6,
Secretária
da
Comissão
de
Constituição e Justiça.
COMISSÃO DE ECONOMIA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 1966
Presidente: Senador Attílio Fontana
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues
Costa
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
PLC número 52, de 1963 – Estabelece
medidas de proteção à borracha, cria o
Fundo Nacional da Borracha; transforma a
Comissão Executiva de Defesa da Borracha
no Conselho Nacional da Borracha e dá
outras providências. – Senador Domício
Gondim – Contrário. Aprovado, em 20 de
abril de 1966.
PLC número 42, de 1966 – Altera a
redação da alínea a do artigo 2º da Lei 4.202,
de 6 de fevereiro de 1963, estendendo a
isenção ali prevista aos navios estrangeiros
afretados
Petróleo
Brasileiro
S.A.
(PETROBRÁS) e a Vale do Rio Doce
Navegação S. A. (DOCENAVE). – Senador
Domício Gondim – Favorável –com Emenda
Substitutiva número 1-CE. Aprovado em 20
de abril de 1966.
Ofício CFP-DE-CC número 2.594; de 21
de outubro de 1955 – Do Senhor Diretor
Executivo da Comissão de Financiamento da
produção encaminhando o Relatório de
viagem referente a inspeção, coordenação e
implantação da política nacional de preços
mínimos nas regiões Norte, Nordeste e Leste
do País. – Senador Domício Gondim –
Parecer pelo arquivamento. Aprovado, em 20
de abril de 1966.
Ofício PRESI-2-66, de 30 de março
de 1966, do Senhor Presidente do
Conselho Monetário Nacional, encaminhando
o Relatório sôbre a situação monetária
e
credíticia
do
País
no
ano
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de 1965 – Senador Adolpho Franco –
Parecer pelo arquivamento. Aprovado, em 27
de abril de 1966.
PLS número 61, de 1964 – Dispõe
sôbre a constituição de emprêsas destinadas
a fabricação de papel de imprensa e da
outras providências. – Senador Adolpho
Franco – Parecer pelo arquivamento.
Aprovado, em 27 de abril de 1966.
PLS número 129, de 1963 – Altera o
Decreto-Lei número 5.573, de 14 de junho de
1943, que dispõe sôbre o pronunciamento do
Conselho Nacional de Águas e Energia
Elétrica. – Senador Mello Braga – Contrário.
Aprovado, em 27 de abril de 1966.
DISTRIBUIÇÃO
DATA
PLC nº 42, de 1966 – Altera a redação
da alinea a ao art. 2º da Lei 4.202, de 6 de
fevereiro de 1963, estendendo a isenção ali
prevista aos navios estrangeiros afretados à
Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobrás) e à Vale
do Rio Doce Navegação S. A. (Docenave). –
Senador Domício Gondin – Em 13 de abril de
1966.
Ofício CFP-DE-CG nº 2.594, de 21-1065 – Do Sr. Diretor Executivo da Comissão
de
Financiamento
da
Produção,
encaminhando o Relatório de viagem
referente a inspeção, coordenação e
implantação da política – nacional de preços
mínimos nas regiões Norte, Nordeste e Leste
do País – Senador Domício Gondin – Em 13
de abril de 1966.
Ofício 319 de 4-5-65 do Presidente da
Federação das Associações Rurais do
Estado de São Paulo encaminhando
apreciação do seu Departamento do Café a
respeito do embarque da safra de 1965-1966.
– Senador Attílio e Fontana. – Em 13 de abril
de 1966. Senador Attílio Fonata. – Em 13 de
abril de 1966.
Ofício SNº de 12-5-65 do Presidente do
Conselho Superior do Comércio Exportador
de Café Brasileiro encaminhando sugestões
que formularam para a elaboração do Plano
Financeiro e de Regulamento em Embarques
da safra 1965-1965 – Senador Attílio
Fontana. – Em 13 de abril de 1966.
Ofício Presi-2-66, de 30 de março de
1966 do Senhor Presidente do Conselho
Monetário
Nacional,
encaminhando
o
Relatório sôbre a situação monetária e
creditícia do País no ano de 1565. – Senador
Adolpho Franco. – Em 13 de abril de 1966.
RESUMO DOS TRABALHOS
Números de Membros da Comissão –
(nove);
Número de Reuniões – 2 (duas);
Número de Projetos Distribuídos –
(cinco);
Número de Projetos Relatados –
(seis); e
Número de Projetos em Tramitação –
(três).

a
5
6
3

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 1966
Presidente: Senador Menezes Pimentel.
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues
Costa.
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
PLS nº 49 de 1964 – Concede aos
estudantes que tenham concluído a 4ª série
das Faculdades de Medicina e estágio em
serviço sanitário oficial o título de Sanitarista
ou Puericultor e aos diplomados em
Pedagogia, com o estágio em serviço de
Puericultura, o de Auxiliar de Puericultura. –
Senador Menezes Pimentel – Contrário.
Aprovado em 19-4-66.
PLS nº 88, de 1964 – Dispõe sôbre a
alfabetização de adultos e adolescentes por
estudante do ensino médio – Senador
Antônio Baldino – Contrário. Aprovado em
19-4-66.

Ofício nº 497, de 22-3-66 – Do
Presidente do III Congresso Fluminense de
Vereadores
transcrevendo
para
conhecimento desta Casa do Congresso a
Indicação aprovada de autoria do Vereador
Pedro Silva, e que se refere à padronização
do livro didático. – Senador José Leite –
Parecer pelo arquivamento. Aprovado em 28
de abril de 1966.
PLC nº 23, de 1963 – Regula o
exercício da profissão de EngenheiroAgrônorno, e dá outras providências. –
Senador Gay da Fonseca – Favorável às
emendas de Plenário. Aprovado em 28-4-66.
PLC nº 28, de 1966 – Institui o Dia
Nacional do Livro. – Senador a Gay da
Fonseca – Favorável, com Emenda
Substitutiva nº 1-CEC. Aprovado em 28-466.r
PLC nº 77 de 1966 – Institui o Dia do
Motorista. – Senador Gay da Fonseca –
Favorável. Aprovado em 28-4-66.
DISTRIBUIÇÃO
DATA
PLS nº 88, de 1964 – Dispõe sôbre a
alfabetização de adultos e adolescentes por
estudante de ensino médio. – Senador
Antônio Balbino – Em 11 de abril de 1966.
PLC nº 23, de 1963 – Regula o
exercício da profissão de Engenheiro
Agrônomo, e dá outras providências. –
Senador Gay da Fonseca – Em 15 de abril de
1966.
PLS nº 49, de 1964 – Concede
aos
estudantes que tenham concluído a 4ª série
das Faculdades de Medicina e estágio em
serviço sanitário oficial o título de Sanitarista
ou Puericultor e aos diplomados em
Pedagogia, com estágio em serviço de
Puericultura o de Auxiliar de Puericultura –
Senador Menezes Pimentel – Em 19 de abril
de 1966.
Ofício nº 497, de 22-3-66 – Do
Presidente do III Congresso Fluminense de
Vereadores
transcrevendo
para
conhecimento desta Casa do Congresso
Indicação aprovada de autoria do Vereador
Pedro Silva e que se refere à Padronização
do livro didático. – Senador José Leite – Em
25 de abril de 1966.
PLC nº 77, de 1966 – Institui o "Dia do
Motorista". – Senador Gay da Fonseca – Em
27 de abril de 1966.
PLC nº 66, de 1966 – Altera a
subvenção concedida à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São Bento, da
Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. – Senador Padre Calazans – Em 27
de abril de 1966.
PLC nº 372, de 1965 – Estabelece o
número de estrêlas que devem figurar na
Bandeira Nacional. – Senador José Leite –
Em 28 de abril de 1966.
PLC nº 323, de 1965 – Inclui a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
Santo Tomás de Aquino, na categoria dos
estabelecimentos
subvencionados
neto
Govêrno Federal. – Senedor Josanhat
Marinho – Em 28 de abril de 1966.
RESUMO DOS TRABALHOS
Número dos Membros da Comissão – 7
(sete);
Número de Reuniões – 2 (duas);
Número de Projetos Distribuidos – 8
(oito);
Número de Projetos Delatados – 6
(seis);
Número de Projetos em Tramitação – 6
(seis); e
Número de Ofícios Expedidos – 1 (um).
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COMISSÃO DE FINANÇAS
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO MÊS
DE ABRIL DE 1964
Presidente: Senador Argemiro de
Figueiredo
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
Projeto de Lei da Câmara número 24 de
1966 – Concede isenção de impostos, taxas
e emolumentos para um automóvel doado a
Mauro Ramos de Oliveira por cidadãos
alemães. – Senador Bezerra Neto – Parecer
favorável, tendo os Senhores Aurélio Vianna
Gay da Fonseca e José Ermírio assinado em
restrições e Attílio Fontana, vencido. Em 15
de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número 154
de 1965 – Altera a Lei nº 4.299, de 23 de
dezembro de 1963 e dá outras providências.
– Senador Adolpho Franco – Parecer
favorável, tendo o Senador Aurélio Vianna
assinado com restrições. Aprovado. – Em 15
de abril de 1966.
Projeto de Lei na Câmara número 23 de
1966 – Isenta do pagamento das taxas de
"Melhoramento dos Portos" e de "Renovação
da Marinha Mercante" a importação de
Bomba de Cobalto feita p/Sta. Casa de
Misericórdia de Santos, São Paulo. –
Senador Manoel Villaça. – Parecer favorável,
– Aprovado. – Em 15-4-66.
Projeto de Lei da Câmara número 38 de
1966– isenta dos impostos de importação e
de consumo e da taxa de despacho
aduaneiro a Igreja Memorial Batista de
Brasília, para importar um órgão elétrico e
acessórios. – Senador Manoel Villaça. –
Parecer favorável. Aprovo. Em 15 de abril de
1966.
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de
1965 – Mantém ato do Tribunal de Contas da
União denegatório de registro ao contrato de
compra e venda firmado entre a Brasil Land
Cattle & Packing Co. e Antônio Sahib. –
Senador Pessoa de Queiros. – Parecer
favorável. – Aprovado. – Em 15-4-66.
Projeto de Lei na Câmara número 313
de 1965 – Concede à empresa TV Rádio
Nacional de Brasília a auxílio no valor de Cr$
10.000.000. – Senador Pessoa de Queiroz. –
Parecer favorável. Aprovado. Em 15 de abril
de 1968.
Projeto de Lei da Câmara número e 238
de 1966 – Institui o Código Nacional de
Trânsito. – Senador Pessoa de Queiroz. –
Parecer favorável. – Aprovado. Em 15 de
abril de 1966.
Projeto de Resolução nº 23 de 1968 –
Altera os valores dos símbolos dos cargos
das funções especiais do pessoal da
Secretaria do Senado Federal e dá outras
providências. – Senador Domício Gondin. –
Parecer favorável. Aprovado. Em 28 de abril
de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número 84 de
1966 – Inclui, em parte especial do Quadro
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal; servidores da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP), abrangidos pelo artigo 40 da
Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963 e dá
outras providências. – Senador Bezerra Neto.
– Parecer favorável. – Aprovado. – Em 28-466.
Projeto de Lei da Câmara número
61 de 1966 – Autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos especiais, num montante
de
Cr$
1.027.157.513,
destinados
à
Presidência
da
República
para
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pagamento de despesas referentes à
exercícios anteriores. – Senador Pessoa
de Queiroz. – Parecer favorável. –
Aprovado. – Em 28 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número 59
de 1966 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.700.000.000,
para atender ao disposto no artigo 6º do
Decreto nº 49.160, de 1º de novembro de
1960. – Senador Wilson Gonçalves. –
Parecer favorável. – Aprovado. – Em 26
de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número 30
de 1966 – Prorroga os prazos para
apresentação de declarações de renda. –
Senador Wilson Gonçalves. – Parecer
favorável. – Aprovado. – Em 26 de abril
de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número 60
de 1966 – Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Justiça o crédito
especial de Cr$ 335.000.000 destinado a
obras de complementação e reparos
gerais em edifícios em que se
encontraram instalados órgãos daquele
Ministério. – Senador Pessoa de Queiroz.
– Parecer favorável. – Aprovado. – Em 26
de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmera nº 48-66
–Dá nova redação ao art. 95, da Lei nº
4.328, de 30 de abril de 1964 (Código
de Vencimentos dos Militares). –
Senador Oscar Passos. – Parecer
favorável. Aprovado. Em 19 de abril de
1966.
Projeto de lei da Câmara nº 49-66 –
Prorroga o prazo fixado no § 3º, do art. 1º,
da Lei nº 4.547, de 10 de dezembro de
1964, que autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 750.000.000, destinado à
atender às despesas com a reconstrução
da Feira de Água de Meninos, Bahia. –
Senador Wilson Gonçalves. – Parecer
favorável. Aprovado. Em 19 de abril de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 52-66 –
Dispõe sôbre a elevação da gratificação
de professôres primários civis, postos à
disposições de corpos de tropa ou de
estabelecimentos militares. – Senador
Wilson Gonçalves. – Parecer favorável.
Aprovado. Em 19 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 50-66 –
Dispõe sôbre operações de crédito entre
a Fábrica Nacional de Motores e o Banco
do Brasil. – Senador Domício Gondim. –
Parecer
favorável.
Aprovado.
Em
19-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 46-66 –
Isenta dos impostos de importação e de
consumo equipamento destinado a
instalação de uma fábrica de fios de
algodão. – Senador Bezerra Neto. –
Parecer favorável. Aprovado. Em 19 de
abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmera nº 44-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região – o crédito
suplementar de Cr$
25.000.000,
destinado a suprir deficiência da verba de
substituições. – Senador Pessoa de
Queiroz. – Parecer favorável. Aprovado.
Em 19 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 47-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, o crédito especial de Cr$
1.500.000, para pagamento à Sta. Casa
de Misericórdia, das despesas com os
funerais de Ary Barroso. – Senador
Pessoa de Queiroz. Parecer favorável.
Aprovado. Em 19 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 51-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Estado-Maior das Fôrças Armadas e
pelos Ministérios Militares, o crédito
especial de Cr$ 7.493.000.000, para
atendimento
das
despesas
do
Destacamento
Brasileiro
da
Fôrça
Armada Interamericana – FAIBRÁS – no
1º semestre de 1966. – Senador
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Pessoa de Queiroz. – Parecer favorável.
Aprovado. Em 19-4-66.
Projeto de Lei do Senado nº 1-66 –
Dispõe sôbre o financiamento a
agricultores e criadores não cadastrados
pelo IBRA e dá outras providências. –
Senador Victorino Freire. – Parecer
favorável ao Projeto e contrário à emenda
da Com. Agricultura. Aprovado. Em 27-466.
Projeto de Lei da Câmara nº 157-65
– Dá nova redação aos §§ 1º e 2º, do art.
9º, da Lei nº 4.070, de 15 de junho de
1952 (que elevou o antigo Território do
Acre à categoria de Estado. – Senador
Victorino Freire. – Parecer favorável à
emenda de Plenário. Aprovado. Em 27 de
abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 25-66
– Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores,
o crédito especial de Cr$ 5.500.000,
para atender às despesas relativas à
comemoração do primeiro centenário do
nascimento de Lauro Müller. – Senador
Victorino Freire. – Parecer favorável.
Aprovado. Em 27 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 41-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000, para
atender às despesas decorrentes da
viagem presidencial aos Estados Unidos
da América e ao México. – Senador
Victorino Freire. – Parecer favorável.
Aprovado. Em 27 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 58-66 –
Autoriza a doação de imóveis à Legião
Brasileira de Assistência e dá outras
providências. – Senador Victorino Freire.
– Parecer favorável. Aprovado. Em 27 de
abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 57-66 –
Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Ensino Especializados de
Saúde Pública e dá outras providências. –
Senador Victorino Freire. – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27 de abril de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 66-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelos
Ministérios da Guerra e da Marinha, os
créditos especiais de Cr$ 35.770.020 e
Cr$
15.801.096,
respectivamente,
destinados ao pagamento de vencimentos
e gratificações a oficiais integrantes da
comitiva da Escola Superior de Guerra,
que em 1962 visitou os Estados Unidos
da América. – Senador Victorino Freire. –
Parecer favorável. Aprovado. Em 27 de
abril de 1966.
Projeto de Decreto Legislativo nº 766 – Aprovado o ato do Tribunal de
Contas da União que recusou registro ao
contrato celebrado entre a União e a
“Sociedade de Emissoras Reunidas Rádio
Cultura Limitada”, para a instalação de
uma estação de ondas médias, na cidade
de Erexim, Estado do Rio Grande do Sul.
– Senador Victorino Freire. – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27 de abril de
1966.
Projeto de Lei do Senado nº 111-63
– Cria o Parque Nacional da Mambucada,
no Vale do Rio Mambucada, no Estado do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.
– Senador Gay da Fonseca – Parecer
contrário. Aprovado. Em 27-4-66.
Projeto de Lei do Senado nº 16-65 –
Cria crédito especial às Cooperativas de
Consumo
de
Sindicatos
dos
Trabalhadores e de estudantes. –
Senador Gay da Fonseca – Parecer
contrário. Aprovado. Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 137-65
– Dispõe sôbre o pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias a
servidores públicos civis, assegurados por
sentenças concessivas de mandados de
segurança, e dá outras providências. –
Senador Gay da Fonseca – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 329-65
– Estende aos agentes fiscais do im-

pôsto de renda o direito previsto no artigo
96 da Lei nº 4.502, de 20 de novembro de
1964. – Senador Gay da Fonseca –
Parecer por audiência ao DFSP, através
do MJNI. Aprovado. Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 33-66 –
Cria uma Junta de Conciliação e
Julgamento em Santo André, Estado de
São Paulo, e dá outras providências. –
Senador Gay da Fonseca – Parecer
favorável ao Projeto e à emenda da
CSPC. Aprovado. Em 27 de abril de 1966.
Projeto de Lei do Senado nº 66-65 –
Declara de utilidade a Fundação
Pestalozzi do Pará, sediada em Belém,
Estado do Pará. – Senador Lobão da
Silveira – Parecer favorável. Aprovado.
Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 37-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
credito especial de Cr$ 1.166.900.000,
para atender ao pagamento de despesas
com o pessoal da Administração do Pôrto
do Rio de Janeiro. – Senador Lobão da
Silveira – Parecer favorável. Aprovado.
Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 55-66 –
Concede pensão especial às filhas
solteiras do ex-escrivão de coletoria.
José Antônio Pereira Magalhães. –
Senador Lobão da Silveira – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27 de abril de
1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 47-64 –
Concede aos servidores das Estradas de
Ferro Santos a Jundiaí e Leopoldina a
faculdade de optarem pela qualidade de
funcionários, e dá outras providências. –
Senador Adolpho Franco – Parecer
contrário. Aprovado. Em 27-4-66.
Ofício nº 309-P, de 11 de abril de
1966, do Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando parecer
sôbre as contas do exercício de 1964 –
Petrobrás. – Senador Lobão da Silveira –
Parecer pelo arquivamento. Aprovado.
Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 65-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 1.412.335.000, para atender às
despesas com a conclusão das obras
básicas do Museu de Arte Moderna, no
Estado da Guanabara. – Senador Wilson
Gonçalves – Parecer favorável. Aprovado.
Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 39-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas o
crédito especial de Cr$ 49.752.967, para
atender às despesas com o pagamento
de benefícios ao pessoal da Companhia
de Navegação Bahiana. – Senador
Wilson Gonçalves – Parecer favorável.
Aprovado. Em 27-4-56.
Projeto de Lei da Câmara nº 36-66 –
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região – o crédito
especial de Cr$ 20.000.000 para atender
às despesas de instalação da Junta de
Conciliação e Julgamento de Duque de
Caxias, Estado do Rio. – Senador Wilson
Gonçalves – Parecer favorável. Aprovado.
Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 27-66 –
Concede isenção de direitos, impôsto de
consumo, taxas aduaneiras, exclusive a
de previdência social, para a importação
de um altar de madeira e dois sinos de
bronze, doados pelo Japão a Templo
Hongwanji da América do Sul, com sede
em São Paulo. – Senador Wilson
Gonçalves – Parecer favorável. Aprovado.
Em 27-4-66.
Projeto de Lei do Senado nº 72-64 –
Dispõe sôbre a contratação de obras e
serviços pelo Poder Público com nações
ou entidades estrangeiras e com
organismos
internacionais
e
dá
outras
providências.
–
Senador
Wilson Gonçalves – Parecer favorável,
nos
têrmos
do
Substitutivo
da
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Comissão de Justiça, tendo o Senador
Domício Gondim votado contra. Em 27-466.
Projeto de Lei da Câmara nº 18-63 –
Cria três Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2ª Região da Justiça do
Trabalho, com sedes nas Comarcas que
especifica. – Senador Manoel Villaça –
Parecer contrário às emendas de Plenário.
Aprovado. Em 27 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 92 –
Reconhece a profissão de Sociólogo e dá
outras providências. – Senador Manoel
Villaça – Parecer favorável às emendas
de plenário. Aprovado. Em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 47-64 –
Altera a Lei 3.931, de 3-8-61, que concede
isenção do impôsto de importação e outros
tributos para donativos consignados à
Confederação Evangélica do Brasil. –
Senador Manoel Villaça – Parecer
favorável. Aprovado. Em 27-4-65.
Projeto de Lei da Câmara nº 47-64 –
Concede aos servidores das Estradas de
Ferro Santos a Jundiaí e Leopoldina a
faculdade de optarem pela qualidade de
funcionários, e dá outras providências. –
Senador Adolpho Franco – Parecer
Contrário. Aprovado. Em 27-4-66.
Projeto de Decreto Legislativo 17-62
– Registra o têrmo assinado em 13 de
fevereiro de 1959, de unificação,
constituição, regularização e transferência
de aforamento de terrenos de marinha e
acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro Trompowsky, na cidade do Rio
de Janeiro, outorgados pela União
Federal, ao espólio de Joaquim Ferreira
Vieira. – Senador Domício Gondim –
Parecer
favorável
com
emenda
Substitutiva. Receitado, tendo o Senador
Wilson Gonçalves sido designado para
relatar o vencido. Em 27-4-66.
SÍNTESE
DO RELATÓRIO DO MÊS DE
ABRIL DE 1966
Número de reuniões realizadas ....
Número de reuniões secretas .......
Número de pareceres proferidos ...
Número de projetos distribuídos ...
Número de substitutivos apresentados
Número de ofícios expedidos ........
Número de ofícios recebidos .........

5
2
49
53
2
1
1

Brasília, em ... de maio de 1966. –
Hugo Rodrigues Figueiredo, Secretário.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 1965
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator – Conclusão
PLC número 6, de 1965 – Dispõe
sôbre multas aos infratores da legislação
de proteção ao trabalho. – Senador Attílio
Fontana – Parecer preliminar pela
audiência do Senhor Ministro do Trabalho.
PLC número 23, de 1963 – Regula o
exercício da profissão de Engenheiro
Agrônomo e dá outras providencias. –
Senador Eugênio Barros. – Parecer pela
aprovação das emendas de números 17 a
38, de Plenário, e rejeição das de
números 4 CEC a 16 CEC.
PLS número 65, de 1965 – Define a
natureza
das
atividades
dos
despachantes Aduaneiros e de seus
Ajudantes. – Senador Ruy Carneiro. –
Parecer preliminar pela prévia audiência
da Comissão do Serviço Público.
PLS número 30, de 1964 – Dispõe
sôbre a unificação e descentralização da
previdência
social
e
dá
outras
providências. – Senador Eugênio Barros.

1302 Quinta-feira 19
– Parecer favorável, com duas
emendas de números 1 CLS e 2 CLS;
PLC número 321, de 1965 –
Dispõe sôbre o salário-mínimo de
menores e da outras providências. –
Senador Eurico Rezende. – Parecer
favóravel.
PLS número 10, de 1966 – Altera
a redação do artigo 22 do Decreto-lei
número 7.036, de 10 de novembro de
1944. – Senador Vivaldo Lima. –
Avocado em 29 de abril de 1966.
PLC número 76, de 1966 – Inclui
a Associação dos Servidores do
Departamento Federal de Segurança
Pública
entre
as
entidades
consignatárias de que trata o artigo 5º
da Lei número 1.046, de 2 de janeiro
de 1950, que dispõe sôbre a
consignação em fôlha de pagamento.
– Senador Vivaldo Lima. – Avocado
em 29 de abril de 1966.
PLC número 67, de 1966 – Cria
mais 7 (sete) Juntas de Conciliação e
Julgamento, integrantes da jurisdição
do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região. – Senador Edmundo
Levi – Distribuído em 29 de abril de
1966.
PLC número 72, de 1966 – Exclui
da jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de Ribeirão Preto, no
Estado de São Paulo, a Comarca de
Santa Rosa do Viterbo. – Senador
Manoel Villaça. – Distribuído em 29 de
abril de 1966.
Projetos Relatados: 5 (cinco)
Projetos Distribuídos: 4 (quatro)
Reuniões realizadas: 2 (duas)
Ofícios expedidos: 4 (quatro)
Cláudio
I.
C.
Leal
Neto,
Secretário.
COMISSÃO DE PROJETO
DO EXECUTIVO
RELATÓRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 1966
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Projeto de Lei da Câmara número
52-66 – Dispõe sôbre a elevação de
gratificação de professôres primários
civis, postos à disposição de corpos de
tropas
ou
de
estabelecimentos
militares. – Senador Antônio Carlos –
Pela aprovação. Aprovado, em 15 de
abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara número
56-66 – Dá nova redação aos artigos
263 e 266 do Código de Justiça Militar
(Decreto-Lei número 925, de 2 de
dezembro de 1958) e dá outras
providências. – Senador Antônio
Carlos – Pela aprovação. Aprovado,
em 15 de abril de 1966.
Projeto de Lei da Câmara nº 62-66
– Cria, na Universidade Federal de
Minas
Gerais,
a
Escola
de
Biblioteconomia,
e
dá
outras
providências. – Senador Gay da
Fonseca. – Favorável. Aprovado, em
27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 57-66
– Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Ensino Especializado de
Saúde
Pública
e
dá
outras
providências. – Senador José Ermírio
de Moraes. – Pela aprovação.
Aprovado, em 27-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 83-66
– Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 6.472.592.500, para
regularizar despesa com o programa
de emergência no setor agropecuário,
conforme plano de aplicação do
Ministério da Agricultura. – Senador
Gay da Fonseca. – Pela aprovação.
Aprovado, em 29-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 64-66
– Dispõe sôbre o reengajamento de
Sargentos do Exército até adquirirem a
estabilidade. – Senador Gay da
Fonseca. – Aprovado, em 29-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 63-66
– Revoga dispositivo da Lei nº 4.213,
de 14 de fevereiro de 1963, que dispõe
sôbre o Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis. – Senador
Bezerra Neto. – Pela aprovação. Em
29-4-66.
Projeto de Lei da Câmara nº 82-66
– Estabelece normas para a instituição
e a execução de Campanhas de
Saúde
Pública,
exercidas
ou
promovidas pelo Ministério da Saúde e
dá outras providências. – Senador
José Ermírio de Moraes. – Favorável.
Aprovado, em 29-4-66.
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e dois mil e quinhentos cruzeiros), para
regularizar despesa com o programa
de emergência no setor agropecuário,
conforme plano de aplicação do
Ministério da Agricultura.
Ao Senador Wilson Gonçalves:
Projeto de Lei da Câmara nº 84,
de 1966 – Inclui, em Parte Especial do
Quadra da Secretaria do Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Distrito
Federal, servidores da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP), abrangidos pelo
artigo 40, da Lei nº 4.242, de 1º de
julho de 1963, e dá outras
providências.
Projeto de Lei da Câmara nº 92,
de 1966 – Modifica dispositivos da Lei
nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,
alterada pela de nº 3.543, de 11 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal Marítimo, e dá outras
providências.
RESUMO
Reuniões .................................
Ordinárias .......
Extraordinárias
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3
2

Projetos Relatados ..................

RELATÓRIO CORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL DE 1966
Presidente: Senador Dix-Huit Rosado
Secretária: Carmelita de Sousa
PARECERES PROFERIDOS
Número e Ementa – Relator –
Conclusão
Projeto de Lei da Câmara número
307-1965,
que
dispõe
sôbre
irradiações em idioma estrangeiro. –
Senador Ruy Carneiro. – Pela
aprovação. Aprovado, em 27-4-1966.
Projeto de Lei do Senado nº 681965, que altera normas de elaboração
estatística do Sistema Nacional de
Transportes e dá outras providências.
– Senador Arnon de Mello. – Pela
aprovação. Aprovado, em 27-4-66.
Projeto de Lei do Senado número
67-1965, que autoriza a emissão de
sêlo postal, em comemoração do
cinqüentenário da morte de José
Veríssimo. – Senador Eugênio Barros.
– Pela aprovação. Aprovado, em 27-41966.
DISTRIBUIÇÃO
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Visitas importantes: Senhor Luiz
Gonzaga dos Nascimentos Silva,
Presidente do Banco Nacional de
Habitação.
COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL
DISTRIBUIÇÃO

Ao Senador Irineu Borhausen:
Em 29-4-66 – Projeto de Decreto
Presidente: Senador Jefferson de
Legislativo nº 18, de 1966 – Ementa:
Aguiar
Aprova o acôrdo de Cooperação para
Secretário: José Soares de Oliveira
usos Civis da Energia Atômica entre o
Filho
Govêrno dos Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados
PARECERES PROFERIDOS
Unidos do Brasil, assinado em
Washington, em 8-7-65.
Número e Ementa – Relator –
Ao Senador Oscar Passos:
Conclusão
Projeto de Lei da Câmara nº 94,
Projeto de Lei da Câmara numero
de 1965. – Ementa: Dispõe sôbre a
60-66 – Dispõe sôbre operações de
criação de cargos no Quadro de
crédito entre a Fábrica Nacional de
PROJETOS DISTRIBUÍDOS
Pessoal do Ministério da Guerra para
Motores S.A. e o Banco do Brasil S.A.
melhor atender às Organizações de
–
Senador Antônio
Carlos.
–
Ao Senador José Ermírio de
Saúde do Exército.
Favorável. Aprovado, em 15 de abril Moraes:
Brasília, em 2 de maio de 1965.
de 1966.
Projeto de Lei da Câmara de nº
Projeto de Lei da Câmara número 82, de 1966 – Estabelece normas para
SÍNTESE
54-66 – Dispõe sôbre nomeação e a instituição e a execução de
designação de Marinha e dá outras Campanhas
de
Saúde
Pública
providências. – Senador Gay da exercidas
ou
promovidas
pelo DO RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL
Fonseca – Pela Aprovação. Aprovado, Ministério da Saúde e dá outras
DE 1966
em 15 de abril de 1966.
providências.
Projeto de Lei da Câmara número
Ao Senador Gay da Fonseca:
Ofícios expedidos ....................
1
55-66. – Concede pensão especial às
Projeto de Lei da Câmara nº 83,
Ofícios recebidos .....................
1
filhas solteiras do ex-escrivão de de 1966 – Autoriza o Poder Executivo
Projetos distribuídos ................
1
Coletoria, José Antônio Pereira a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
Projetos redistribuídos .............
1
Magalhães. – Senador José Ermírio de crédito especial de Cr$ 6.472.592.500
Moraes. – Favorável. Aprovado, em 15 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e
Brasília, em 2 de maio de 1966.
de abril de 1966.
dois milhões, quinhentos e noventa

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

COMISSÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

Ao Senador Eugênio Barros:
Em 27-4-66 (redistribuído) –
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de
1966. – Ementa: Dá a denominação de
Via Prestes Maia à BR-101, do Plano
Rodoviário Nacional.
Em 20-4-66 – Projeto de Lei da
Câmara nº 45, de 1966. – Ementa:
Denomina “Rodovia Marechal Rondon”
a Estrada Brasília – Acre.
Em 27-4-66 – Projeto de Lei da
Câmara nº 78, de 1966. – Ementa:
Estabelece
penalidade
para
embarcações que lançarem detritos ou
óleo em águas do litoral brasileiro e dá
outras providências.
Ao Senador José Leite:
Em 27-4-66 – Projeto de Lei da
Câmara nº 42, de 1966. Ementa:
Altera a redação da alínea a, do art. 2º,
da Lei nº. 4.202, de 16 de fevereiro de
1963, estendendo a isenção ali
prevista aos navios estrangeiros
afretados à Petróleo Brasileiro S.A.
(PETROBRÁS) e à Vale do Rio Doce
Navegação S.A. (DOCENAVE)
Ao Senador Ruy Carneiro:
Em – 27-4-66 – Projeto de Lei da
Câmara nº 79, de 1966. – Ementa:
Concede isenção de tributos e
equipamentos
importados
para
instalação, ampliação e manutenção de
estações e aparelhos de radioamadores.
Brasília, 2 de maio de 1966.
SÍNTESE
DO RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL
DE 1966
Reuniões .................................
Pareceres proferidos ...............
Ofícios expedidos ....................
Projetos distribuídos ................
Projetos redistribuídos .............
Brasília, 2 de maio de 1966.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 64

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 21 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
O Presidente do Senado Federal, de conformidade com o art. 1º,
SESSÃO CONJUNTA
§ 2º, do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso
EM 25 DE MAIO DE 1966, ÀS 9 HORAS
Nacional para, em sessão conjunta, no dia 24 do mês em curso, às 18
horas, comemorarem solenemente o Primeiro Centenário da Batalha
ORDEM DO DIA
de Tuiuti.
Senado Federal, em 18 de maio de 1966. – Auro Moura
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN),
Andrade.
de iniciativa do Presidente da Republica, que dispõe sôbre o
intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional do
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
Comércio Exterior e dá outras providências.
PRESIDENCIAIS
SESSÃO CONJUNTA
Dia 24 de maio:
EM 25 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº
2.564-65 na Câmara, que reduz o prazo para aquisição da
ORDEM DO DIA
nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e dá outras
providências;
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a redação Câmara dos Deputados e nº 257-65 no Senado, que dispõe sôbre o
do art. 8º e seu parágrafo único, da Lei nº .4.737, de 15 de julho de Estatuto do Magistério Superior.
1965 (Código Eleitoral).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Dias 25 e 26 de maio:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-A-65 na Câmara e nº Cédula Matéria a que se refere
1
Parágrafo único do art. 6º.
257-65 no Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério
2
§ 1º do art. 8º.
Superior.
3
Art. 18 e seus parágrafos.
4
Parágrafo único do art. 21.
Dias 7 e 8 de junho:
5
§ 1º do art. 35.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre
6
§ 2º do art. 35.
a produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e
7
§ 5º do art. 41.
sua aplicação e dá outras providências.
8
Art. 44.
9
§ 4º do art. 53.
SESSÃO CONJUNTA
10
§ 5º do art. 57.
11
Art. 59.
12
Art. 68.
EM 24 DE MAIO DE 1966, ÀS 9 HORAS
SESSÃO CONJUNTA

ORDEM DO DIA

EM 26 DE MAIO DE 1966, ÀS 9 HORAS

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Emenda à
Constituição nº 1 (CN), de iniciativa ao Presidente da República, que
altera o art. 185 da Constituição.
SESSÃO CONJUNTA

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 6, de 1966 (C. N.),
que institui o Quadro do Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.

EM 24 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º
Ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº 2.564-A-65 na
Câmara dos Deputados, que reduz o prazo para aquisição
da nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e
dá outras providências (veto total);
2º
Ao Projeto de Lei n° 2-66 (C.N.). que altera a redação do
art. 8º e seu parágrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral).
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2

Veto
1º
2º

Matéria a que se refere
Totalidade do projeto.
Art. 28, 40 e 41

SESSÃO CONJUNTA
EM 26 DE MAIO DE 1966, ÀS 21 HORAS E 30 MINUTOS
ORDEM DO DIA
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao
Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na Câmara e nº 257-65 no Senado, que
dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula
1
2
3
4
5
6

Matéria a que se refere
§ 5º do art. 41.
Art. 44
§ 4º do art. 53.
§ 5º do art. 57.
Art. 59.
Art. 68.
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PARECER
Nº 10, DE 1966 (C.N.)

Sôbre o Projeto de Emenda à
Constituição nº 1, de 1966, que altera o
artigo 185 da Constituição.
Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado João Alves.
RELATÓRIO
Pela Mensagem nº 7, de 1966,
datada de 2 do mês em curso, o Senhor
Presidente da República submete à
apreciação do Congresso Nacional, nos
têrmos do artigo 2º, item II, combinado
com o artigo 21 do Ato Institucional nº 2,
de 27 de outubro de 1965, projeto de
Emenda Constitucional que modifica o
artigo 185 da Constituição.
A Mensagem e a Emenda vieram
acompanhadas de Exposição de Motivos
do Ministro Extraordinário para Assuntos
do Gabinete Civil, foram lidas em Sessão
Noturna do Congresso, de 11 dêste mês,
para êste fim convocada. Na mesma
Sessão, foi designada a Comissão Mista
composta de Senadores e Deputados
incumbida de Apreciar e emitir parecer
sôbre a matéria. Posteriormente, dentro
dos prazos previstos na Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 1964, foi a
Emenda publicada para os efeitos
normativos e conseqüente substituição ou
alteração, nos têrmos regimentais, que
nela desejassem fazer os Senhores
Congressistas.
Propondo
a
modificação
do
dispositivo constitucional, diz a Exposição
de Motivos:
“O art. 185 da Constituição, da
República, contemplando os casos de
acumulação remunerada, apenas prevê a
exceção do art. 96, nº I, e a de dois
cargos de magistério ou a de um dêstes
com outro técnico ou científico.
II – Mas, a experiência nacional vem
demonstrando a precariedade dos
serviços de assistência médica face a
desproporcionalidade entre os índices de
crescimento
demográfico
e
o
correspondente número de profissionais
da medicina.
III – Ora, constituindo dever
indeclinável do Estado preservar saúde e
garantir a eficiência do serviço público
impõe-se como corolário necessário a
extensão aos médicos, do regime de
excepcionalidade vigente em nossa Carta
Magna.
IV – Por outro lado, é relevante
constar expressamente, a par da
compatibilidade do horário e da matéria,
que o princípio da acumulação de cargos
se legitima tanto nos serviços prestados
na administração direta quanto naquêles
executados em entidades paraestatais e
emprêsas
públicas,
dirimindo
em
definitivo divergências na aplicação do
preceito constitucional.”
Citando a legislação, transcreve o,
em vigor, do art. 185:
“Art. 185. E’ vedada a acumulação
de quaisquer cargos, exceto á prevista no
art. 96, nº I, e a de dois cargos de
magistério ou a de um dêstes com outro
técnico ou científico, contanto que haja
correlação de matérias e compatibilidade
de horário.”
Em
seguida,
apresenta
a
modificação proposta, consubstanciada
nos seguintes têrmos:
“Artigo único. O artigo 185 passa a
ter a seguinte redação:
“E’ vedada a acumulação de
cargos, no serviço público federal,
estadual ou municipal, ou dos territórios
e Distrito Federal, bem como entidades
autárquicas, paraestatais ou sociedades
de economia mista, exceto a prevista no
artigo 96, nº I, a de dois cargos de
magistério, ou a de um dêstes
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com outro técnico-científico de nível
universitário, ou, ainda, a de dois
destinados a médicos, contanto que haja
correlação de matérias e compatibilidade
de horário.”
No
prazo
regimental,
foram
apresentadas à proposição do Executivo,
sete emendas, sendo quatro substitutivas
e três modificações, tôdas apoiadas em
“quorum” qualificado.
Coube-nos a honrosa tarefa de
relatar a matéria, mas o prazo que nos foi
dado pelo calendário é tão exíguo –
menos de 24 horas – que impossível se
torna a apresentação de um trabalho
perfeito. Contudo, vamos tentar, dentro
das limitações do tempo e da nossa
capacidade, desincumbir-nos da elevada
missão.
COMENTÁRIO
Há três anos, vimos sustentando,
da Tribuna da Câmara e por todos os
meios ao nosso alcance, a tese de que
sòmente a acumulação de dois cargos
pelo médico criaria no serviço público,
condições para um atendimento racional
de nossas populações, no setor de
saúde e assistência médica. Com êsse
propósito, apresentamos na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei nº 1.137-63,
segundo o qual ficaria isento da
proibição de acumulação contida no
artigo 189 da Lei nº 1.711-52, “o
médico que exerça, com perfeita
compatibilidade de horário, dois cargos
em autarquias diferentes ou um dêles
com outro da União, do Estado ou do
Município”, em virtude de o impedimento
constitucional não atingir as autarquias
da
previdência
social
e
serem
estas responsáveis por 70% da
assistência médica prestada no País.
Infelizmente, não fomos compreendidos
naquela
ocasião
e
o
Govêrno
vetou o projeto. Ainda tentamos uma
subemenda à Emenda Constitucional
nº
6-64
–
da
paridade,
que

com esta se perdeu, pelo prazo, e foi
arquivada.
Apesar
dêsse
desfecho
desfavorável, prosseguimos estudando o
problema, em todos os seus aspectos;
fizemos levantamento do número de
médicos e de atendimentos em todo o
País, pela União, Estados, Municípios,
entidades autárquicas e sociedades de
economia mista; pronunciamos vários
discursos sôbre a matéria na Câmara dos
Deputados, procurando convencer os
Colegas e o Govêrno da imperiosa
necessidade de adoção da medida; fomos
buscar na Organização Mundial de Saúde
abono para a nossa tese e, por fim,
considerando que aquêle organismo
internacional, após minucioso estudo,
recomendou a tôdas as nações a
existência de um médico por mil
habitantes, como condição mínima
indispensável para um nível médio de
saúde
e
assistência
médica;
considerando que possuímos menos de
trinta mil médicos em atividade no País,
para uma população de oitenta milhões
de
habitantes;
considerando
que
possuímos mais de dois mil municípios
sem médicos e os trabalhadores não
podem pagar – nem a classe média – a
assistência médica de que necessitam,
apresentamos na Câmara a Emenda
Constitucional nº 30, de 1965, com esta
redação:
“Artigo único. Até que o número de
médicos em atividade no país atinja o
coeficiente de um para mil (1.000)
habitante, é permitida a acumulação de
dois (2) cargos de médico no serviço
público desde que haja compatibilidade
de horários.”
Já havia sido designada a
Comissão Especial para emitir parecer
sôbre a Emenda, ora na Câmara dos
Deputados, quando nos chegou a
Mensagem
do
Poder
Executivo.
propondo ao Congresso Nacional a
inclusão de dois cargos de médico no
instituto da acumulação.

A modificação, que propõe o Senhor
Presidente da República, do artigo da
Constituição, que trata da acumulação de
cargos, tem um alto sentido patriótico,
porque visa o desdobramento da
assistência médica no País, assegurando
maior número de atendimentos, com
garantia constitucional de pagamento, ao
profissional da medicina, pelo esfôrço
despendido em benefício da coletividade
brasileira. As estatísticas demonstram
que, no continente americano, o Brasil
coloca-se entre os países de mais baixo
índice de saúde, devido à carência de
médicos e o nível da vida de sua
população.
Constituindo dever indeclinável do
Estado preservar a saúde e garantir a
eficiência do serviço público, como bem
acentua a Mensagem do Govêrno, não há
dúvida de que a assistência médica no
País
tornou-se
um
dos
maiores
problemas a exigir urgentes e adequadas
soluções. E disso, justiça se lhe faça, não
descurou o Presidente da República.
Primeiro, procurou estender a assistência
médica aos trabalhadores do campo, não
conseguindo
fazê-lo
devido
à
complexidade da Administração Pública,
à falta de médicos e aos baixos
vencimentos destinados aos profissionais
da medicina. Resolveu, então, o Govêrno
instituir o regime de tempo integral, com
retribuição específica. A providência
solucionou
alguns
problemas
na
Administração, mas no setor médico a
situação complicou-se, pois o profissional
não mais poderia atender à União e ao
Estado,
ou
Município,
concomitantemente,
como
vem
ocorrendo,
embora
irregularmente,
porque o citado regime o obrigaria à
dedicação exclusiva dentro de uma única
área administrativa.
Como
em
qualquer
país
democrático, o Govêrno Federal não pode
arcar, sòzinho, com a responsabilidade da
assistência médica a seus habitantes,
tentou o Chefe da Nação fazer convênios
com os Estados e Municípios, no sentido
de solucionar o impasse sem modificar a
Constituição, mas logo esbarrou ante a
impraticabilidade da medida, pois, ao
invés de participação no pagamento dos
convênios, os Estados e Municípios
pediam ajuda financeira ao Chefe do
Govêrno.
Só após tôdas essas tentativas
longos meses de estudos se convenceu o
Govêrno de que a única forma de
harmonizar os interêsses das unidades
federativas era adotar a acumulação, nos
têrmos da Emenda Constitucional que ora
analisamos.
Entendemos que a acumulação de
cargos sòmente deve ser adotada quando
motivação houver que determine o
interêsse público. No caso da acumulação
de dois cargos de médico está
sobejamente
caracterizado
êsse
interêsse, atendendo a proposição do
Govêrno a um imperativo social relevante.
Todavia, salvo melhor julgamento, o
texto sugerido pelo Poder Executivo
oferece uma dúvida que tentaremos
esclarecer.
Trata-se de limitação que, a nosso
ver, prejudica a perfeita execução do
instituto da acumulação, pois estreita a
possibilidade existente impedindo, por via
da expressão “técnico-científico de nível
universitário”, a coexistência de funções
técnicas com a de magistério, conforme
princípio inserto na Constituição vigente.
Tal incompatibilidade decorre de lei
em vigor, como a de nº 3.780, de 12 de
julho de 1960, que declara como técnicocientífico
apenas
certos
cargos,
enquadrados na disciplina de classificação
de cargos, enquanto outros, tais como, por
exemplo os eletrotécnicos, desenhistas,
técnico de contabilidade, nutricionista,
agrimensor, etc., por serem enquadrados
naquêle diploma legal, como funções
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apenas de natureza técnica, não estariam
compreendidos
na
outorga
de
acumulação permitida. Assim, impõe-se a
substituição das expressões “técnicocientífico de nível universitário” pela que
ora se inscreve no art. 185 da
Constituição, consoante sugere a emenda
nº 7.
Tudo indica ter havido um lapso
quando da elaboração da Emenda
Governamental, pois nada consta na
Exposição de Motivos que justifique a
restrição discutida, exatamente no campo
do ensino, cujo desenvolvimento tem o
Govêrno procurado ampIiar.
DAS EMENDAS
EMENDAS NS. 1, 2 E 4
As emendas de ns. 1, 2 e 4 trazem
em seu bôjo a mesma limitação contida
no texto da Emenda Original, estreitando
a possibilidade existente e impedindo, por
via da expressão “técnico-científico de
nível universitário”, a coexistência de
funções técnicas com a de magistério,
conforme princípio inserto no vigente art.
185 da Constituição, contra o que já nos
manifestamos.
Somos, pois, pela rejeição das
emendas ns. 1, 2 e 4.
EMENDA Nº 3
A emenda nº 3 propõe a extensão da
acumulação de cargos a todos os
brasileiros de nível universitário. Sôbre
esta emenda preferimos valer-nos das
palavras de Rui Barbosa, o maior
defensor até hoje, do instituto da
Acumulação.
E é de um dos livros do mestre, que
trata do assunto (Obras Seletas de Rui
Barbosa, Vol. X, Trabalhos Jurídicos,
Casa de Rui Barbosa, 1961), que
extraímos os seguintes argumentos:
“Tôda a lei, sendo racional, tem a
sua razão. A razão é a alma da lei. Ratio
est anima legis, dizem os mestres da
interpretação. Alguns acrescentam que a
lei consiste na sua razão: ratio est ipsa
lex. Pelo que, a disposição da lei cessa,
onde cesse a sua razão. Cessat legis
ratione, cessat et ejus dispasitio.
Ora, qual a razão da norma
constitucional que, em matéria de cargos
remunerados, proibe as acumulações?
A razão é o interêsse do serviço
público, o bem da administração”.
E acrescenta:
“Parece óbvio. As acumulações, por
via de regra, prejudicam o serviço público,
relaxam e desmoralizam a administração.
Por via de regra, logo, as acumulações
ser vedadas, como inconvenientes à
excelência
dos
serviços,
que
a
administração desempenha”.
Mais adiante diz Rui:
“As acumulações, em geral, são
nocivas, porque desfavorecem o bom
serviço do Estado. Geralmente com elas
sofre o serviço público de dois modos.
Sofre o serviço, primeiro, porque
ordinàriamente, cargos acumulados são
cargos mal desempenhados. Uma
atividade
individual,
suficiente
ao
exercício de uma função, cansa, entibia e
se relaxa, dobrado o seu pêso. Outras
vêzes danam as acumulações ao serviço,
porque, reunindo numa só pessoa cargos
de natureza diversa, quase sempre
acontecerá que, para um dos dois quando
menos falte ao serventuário a devida
aptidão. Em tais casos, a acumula-

ção nasce do favoritismo e acoroçoa a
inabilidade. Atentemos bem nestas duas
considerações: nelas acharemos a
solução dêste problema de hermenêutica.
As acumulações não são, de seu natural,
boas ou más. São más, ou boas, uteis ou
nocivas, consoante os casos, isto é,
segundo a natureza dos cargos e a
maneira de se proverem. Casos até há
em que elas resultam da natureza das
coisas e são portanto, necessárias,
imperiosas e quase subentendidas,
algumas vêzes, a respeito de certas
funções, cargos ou serviços. Imaginemos
que se trate de um museu antropológico e
uma cadeira de antropologia, existente no
mesmo lugar. São duas criações que se
completam, se beneficiam mùtuamente e
dependem uma da outra. Não seria mais
vantajoso à ciência, ao ensino e ao país,
havendo um homem superior na
especialidade, que êle acumulasse a
direção do museu e a regência da
cadeira, do que entregar um dos
dois a uma competência inferior,
ou ser obrigado a confiá-los ambos a
duas mediocridades? Suponhamos a
coexistência de um curso de bacteriologia
e
um
instituto
consagrado
às
investigações dêste ramo de estudos.
Seria acaso mais proveitoso à sociedade,
nêsses dois serviços, distribuí-los entre
um prático sem teoria e um teorista sem
prática, do que reuní-los num Pasteur,
num Koch, num Osvaldo Cruz ou num
Carlos Chagas? Seja agora a hipótese
um museu geológico, instituído na mesma
cidade que uma cadeira de geologia. Não
se lucraria mais em confiar uma e outra a
um Agassis ou a um Derby, do que em
sacrificar o ensino prático ou o teórico,
entregando qualquer dos dois a uma
capacidade menos alta? Figure-se, ainda,
outro exemplo. Temos, lado a lado, um
observatório astronômico e uma cadeira
de astronomia. Dar-se-á que ganhasse
mais o desenvolvimento da astronomia
em divorciar os dois e serviços,
cometendo-os a duas inferiodades
vulgares, do que em cometer um e outro
à competência de um grande astrônomo,
um Liais, verbi gratia, ou um Flamarion,
igualmente ilustre na doutrina e na
experiência do assunto? Consideremos
o ensino de certos ramos de
medicina e as respectivas clínicas,
mantidos, na mesma cidade, pelo
govêrno da União: a psiquiatria teórica e
a
psiquiatria
experimental,
num
hospício
de
alienados;
a
teoria
obstétrica, professada numa escola, e a
obstetrícia, praticada numa maternidade.
A desacumulação obrigatória não
correrá
o
risco
de
ser,
em
qualquer dêsses casos, e outros
semelhantes inconveniente, desastrosa
e aconselháveis, benéficas, excelentes
as acumulações? Demos que um dos
Senhores seja o primeiro matemático
desta terra, ou que seja em biologia o
nosso Huxley, em física o nosso
Lavoisier, em química o nosso
Berthelot. Há, suponhamos, dois
institutos federais aqui, onde se ensina
a alta química, a física desenvolvida, a
experimentação
biológica,
ou
a
matemática superior. Para essas
cátedras de ciência elevada se tem de
proceder à seleção dos candidatos,
mediante concurso. Se o grande
biólogo, o físico eminente, o químico
superior, o sábio matemático, reunem
cada qual ao seu extraordinário saber
os dotes de bom professor, não lucrará

mais o magistério, não lucrará mais a
nação em que um dêles reja as duas
cadeiras oficiais, do que em se condenar
uma destas a ser mal servida por um
indivíduo menos apto, ou excluir de uma e
outra o homem capaz de as ocupar com
superioridade?”.
E completa:
“Note-se
que,
em
certas
circunstâncias e em certas matérias, a
acumulação é o único meio de obter para
o serviço público a concorrência dos
homens de mérito avantajada. Com os
vencimentos de só lugar, não se podem
captar, às vêzes, os serviços de uma
notabilidade científica ou profissional. Mas
a faculdade, admitida na lei, de acumular,
quando se trata de cargos dessa
categoria, profissionais científicos, ou
técnicos,
habilita
os governos
a
enriquecerem as instituições dêsse
caráter com os melhores servidores as
mais
assinaladas
reputações,
os
competentes de mais valor em cada
especialidade”.
Como se vê, Rui Barbosa admitia a
acumulação
de
cargos
para
aproveitamento de valôres em função do
interêsse público, dentro de uma
hierarquia de méritos, de aptidões. Assim
pensamos nós em face do que opinamos
pela rejeição da emenda nº 3.
EMENDA Nº 5
Esta emenda foi julgada impertinente
pela Presidência desta Comissão, por
estar
contido
na
proposição
governamental, o que ela objetiva.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 6
Esta emenda visa a tornar de direito
uma situação de fato, isto é, permitir que
os professôres da antiga Fundação
Educacional
do
Distrito
Federal,
enquadrados
como
servidores
da
Prefeitura do Distrito Federal, pela Lei nº
4.242, de 7 de julho de 1963, mas que
continuam, ilegalmente, pela carência de
professôres, no exercício das respectivas
cadeiras
tenham
suas
situações
normalizadas. A emenda nos parece
atender o interêsse da administração
pública e do ensino em Brasília. Todavia,
deveria ela constituir um artigo das
Disposições Constitucionais Transitórias,
a ser inserido na proposição original, o
que deixamos a deliberação do Plenário
desta Comissão, com nosso parecer
favorável.
EMENDA Nº 7
A emenda nº 7 mantém a expressão
“técnico ou científico” do artigo 185 em
vigor, da Constituição sem modificar o
espírito da proposição governamental, tão
bem esclarecida pela Exposição de
Motivos do Senhor Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil, a qual
louvamos e adotamos sem restrições.
Parecer favorável.
Salvo melhor juízo, eis o nosso
parecer.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1968. – Deputado João Alves, Relator.
Relatório do vencido
Relator: Senador Aurélio Vianna.
A Comissão Mista criada para
exame e parecer sôbre o Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1966
(CN) de iniciativa do Presidente da
República em reunião de 18 de
maio de 1968, estando presentes
os
Senhores
Senadores
Raul
Giuberti,
Adolpho
Franco,
Gay
da
Fonseca,
Manoel
Valença,
Cattete Pinheiro, Wilson Gonçalves,
Aurélio
Vianna,
Pedro
Ludo-
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vico, Edmundo Levi, José Ermírio e os
Senhores Deputados João Alves, Flávio
Marcílio, Dulcino Monteiro, Emílio Gomes,
Benjamin Farah, Florisceno Paixão e
Hamilton Nogueira, tudo conforme ata
subscrita pelos que compareceram,
depois de amplamente discutidos e
debatidos o referido projeto presidencial e
as subemendas apresentadas em número
de 7 (sete) conforme publicação no Diário
do Congresso Nacional, Seção I e II e
anexadas no Projeto, adotou por votação
as seguintes conclusões:
a) aprovar o parecer do Relatar, que
acolhera penas a subemenda número 7
(sete);
b) julgar impertinente a subemenda
de nº 5 (cinco);
c) aprovar a subemenda de nº 3
(três) destacada pelo Sr. Senador Aurélio
Vianna;
d)
aprovar
nas
Disposições
Transitórias a subemenda nº 6 (seis)
destacada pelo Senhor Senador Cattete
Pinheiro;
e) considerar prejudicadas as
subemendas de ns. 1, 2 e 4, em
conseqüência
da
aprovação
da
subemenda nº 3 (três).
Considerando a decisão da maioria
da Comissão, em acatar a subemenda nº
3 (três), com parecer contrário do Relator,
Deputado João Alves, Sua Excelência
solicitou do Sr. Presidente fôsse
designado outro parlamentar para relatar
o vencido, tendo na oportunidade sido
indicado o Senador Aurélio Vianna.
PARECER DA COMISSÃO
Relator do vencido: Senador Aurélio
Vianna.
A Comissão Mista, criada para exame e
parecer sôbre o Projeto de Emenda à
Constituição nº 1, de 1966 (CN) que altera o
artigo 185 da Constituição, em reunião
realizada no dia de hoje, estando presentes
a maioria dos seu membros, resolveu, tendo
em visa o aprovado, caso esta decisão
venha a ser acolhida pelo plenário do
Congresso Nacional que o Projeto de
Emenda à Constituição nº 1, de 1966,
passaria a observar a seguinte redação:
PROJETO
CONSTITUIÇÃO

DE

EMENDA

À

As Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado promulgam, nos têrmos do
art. 217, § 4º, da Constituição, a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
PROJETO
DE
EMENDA
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1966 (CN)

À

Altera o artigo 185 da Constituição
Art. 185. “É vedada a acumulação de
cargos, no serviço público federal,
estadual, municipal, ou dos Territórios e
Distrito Federal, bem como em entidades
autárquicas, paraestatais ou de economia
mista, exceto a prevista no artigo 96,
número 1, a de dois cargos de magistério,
ou a de um dêstes com outro técnico ou
científico ou, ainda, a de dois de nível
universitário,
contanto
que
haja
correlação de matérias e compatibilidade
de horário”.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. “Excetuam-se da proibição dêste
artigo os professôres de nível universitário da
antiga Fundação Educacional do Distrito
Federal, enquadrados servidores municipais
da Prefeitura do Distrito Federal, por fôrça da
Lei nº 4.242, de 7 de julho de 1963,
respeitada a compatibilidade de horário”.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Benjamin Farah, Presidente –
Aurélio Vianna, Relator do vencido –
Dulcino Monteiro – Emílio Gomes –
Hamilton Nogueira – Pedro Ludovico –
Gay da Fonseca – Florisceno Paixão –
Cattete Pinheiro – João Alves, vencido –
Raul Giuberti – José Ermírio – Adolpho
Franco – Wilson Gonçalves.
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE
A COMISSÃO
Nº 1
Altera o Art. 185 da Constituição:
Artigo Único. O Art. 185 passa a ter a
seguinte redação:
"É vedada a acumulação de cargos
no serviço público federal, estadual,
municipal ou dos Territórios e Distrito
Federal, bem como em entidades
autárquicas, paraestatais ou sociedades
de economia mista, exceto a prevista no
Art. 96, nº I, a de dois cargos de
magistério ou a de um dêstes com outro
técnico-científico ou, ainda, a de dois
técnico-científicos, contanto que haja
correlação de matérias e compatibilidade
de horário.
Parágrafo Único. Aos cargos técnicocientíficos a que se refere êste artigo,
terão acesso, sòmente, os portadores de
diplomas de curso superior.
Justificativa
A
experiência
nacional
não
demonstra apenas, a precariedade dos
serviços de assistência médica face a
desproporção entre os índices de
crescimento
demográfico
e
o
correspondente número de profissionais
da medicina, como diz a Exposição de
Motivos que acompanha e justifica a
Mensagem nº 7, de 1966.
A mesma precariedade de serviços
se nota, igualmente, em vários outros
campos da administração pública dentro
da categoria de técnicos de nível
superior.
São
pouquíssimos
os
agrônomos,
os
engenheiros
os
odontologistas, os economistas, os
licenciados em filosofia, os veterinários
os bacharéis, os químicos e todos enfim,
que portadores de nível universitário e
vinculados
ao
serviço
público
percebendo salários ínfimos, que não
correspondem ao grau superior de sua
firmação
intelectual,
com
muita
freqüência se desinteressam do serviço
público para exercerem suas atividades
nos setores da iniciativa privada onde
encontram melhor remuneração para o
seu trabalho.
Considerando que o Poder Público
não tem condições para competir com a
iniciativa privada no recrutamento de
pessoal técnico, é do seu legítimo
interêsse manter em seus quadros os
pouquíssimos profissionais já existentes
e, além disso, o de ampliar êsses
quadros oferecendo menores salários
através de medidas indiretas, como
sugere o projeto.
Nada mais correto. Entretanto, não é
justo que, sòmente, os médicos gozem
dêsse benefício quando se verificam os
mesmos problemas no campo das outras
atividades de nível universitário.
A manter-se a redação final da
proposição estar-se-á contrariando o Art.
141 da Constituição Federal, concedendo
privilégios apenas, a um determinado
grupo de servidores com prejuízo dos
demais.
A emenda que apresento contribui
para resolver o angustiante problema da
escassês de técnicos na administração
pública.
Sala das Sessões, em 11 de maio
de 1966. – Braga Ramos – Britto Velho
– Antônio Almeida – Afonso Arinos
Filho – Pinheiro Brisolla – Waldemar
Costa – Antônio AnnibeIli – Clemens
Sampaio – Ario Theodoro – Baeta
Neves – Zaire Nunes – Lyrio Bertoli –
Mino Miyamoto – Adriano Gonçalves –
Plínio Salgado Lister Caldas – Luiz
Coelho – Anízio Rocha – Laerte Vieira
– Cesar Prieto – Orlando Bertoli –
Milton Reis – Millo Cammarosano –
Lopo de Castro – Aroldo Carvalho –
Cunha Bueno – Carneiro de Loyola –
Amaral Netto – Aloísio de Castro –
ilegível Gomes – Athis Coury –
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Osni Regis – Albino Zeni – Accioly Filho –
Miguel Buffara – Diomício Freitas –
Zacarias Seleme – Celso Amaral –
Pedroso Júnior – Franco Montoro –
Croacy Oliveira – Arnaldo Nogueira –
Machado Rollemberg – João Lisboa –
Floriceno Paixão – Getúlio Moura – João
Ribeiro – Lisboa Machado – Nicolau
Tuma – Elias Nacle – Tourinho Dantas –
José Menck – Wilson Martins – José
Resegue – Hélcio Maghenzani – Ivan Luz
– Américo de Souza – Passos Pôrto Aniz
Badra – Jose Carlos Teixeira – Josaphat
Borges – Arnaldo Garcez – Antônio
Feliciano – Josaphat Azevedo – Gastão
Pedreira – João Mendes Olímpio –
Raimundo Andrade – Mário Covas –
Miguel Marcondes – Wilson Chedid –
Clodomir Leite – Medeiros Netto – Oscar
Corrêa – Oceano Carleal – Ossoan
Araripe – Ávila Lins – Celso Passos –
Teófilo Andrade – João Herculino – Dias
Menezes – Hamilton Prado – Cardoso
Menezes – Flôres Soares – Pereira Lopes
– Lauro Cruz – Pedro Zimmermann –
Mateus Schmidt – Arruda Câmara – João
Cleofas – Henrique Lima – Henrique
Turner – Elias Carmo – Álvaro Catão –
Afonso Celso – Soto Mayor – Antônio
Bresolin – Paulo Freire – Carlos Werneck
– Último de Carvalho – Roberto Saturnino
– Abel Rafael – Osvaldo Zanelo – José
Mandelli – Burlamaqui Miranda – Lenoir
Vargas – Aloysio Nonô – Milvernes Lima
– Oséas Cardoso – Celestino Filho –
Eurico Oliveira – Campos Vergal – José
Estêves – Rafael Rezende Germinal Feijó
– Guilherme Machado – Maia Neto –
Necy Novaes – Luna Freire – Sussumu
Hirata – Padre Nobre – Carlos Murilo –
Israel Pinheiro Filho – Pedro Vidigal –
Doutel de Andrade – Adelmar Carvalho –
Jales Machado – Levy Tavares – Horácio
Bethônico – Francelino Pereira – Cid
Carvalho – José Burnet – Amintas de
Barros – Alves de Macedo – Lino
Machado – Edison Garcia – Antunes de
Oliveira – José Barbosa – Grimaldi
Ribeiro – Leão Sampaio – Daso Coimbra
– Geremias Fontes – Reitor Dias –
Manoel Taveira – Simão da Cunha –
Ewaldo Pinto – Adolfo de Oliveira –
Alexandre Costa.
Nº 2
Artigo único. O artigo 185 passa a
ser a seguinte redação:
É vedada a acumulação de cargos,
no serviço público federal, estadual,
municipal, ou dos territórios e Distrito
Federal bem como em entidades
autárquicas, paraestatais ou sociedades
de economia mista, exceto a prevista no
artigo 96, nº 1, a de dois cargos de
magistério, ou a de um dêstes com outro
técnico-científico de nível universitário,
contanto que haja correlação de matérias
ou, ainda, a de dois cargos destinados a
médicos, desde que haja compatibilidade
de horário.
Justificação
É, indiscutìvelmente, comprovada a
precariedade dos serviços de assistência
médica, face ao crescimento demográfico
e ao número de profissionais da medicina,
conforme a Exposição de Motivos justifica
a Mensagem do Poder Executivo.
A correlação de matéria no caso de
acumulação de 2 cargos de médico não
carece de exigência de vez que o
curriculum de tôdas as faculdades de
Medicina do país é disciplinado pela
legislação vigente, que exige as mesmas
matérias.
Sala das Comissões, em maio de
1966. – Wilson Gonçalves – Gay da
Fonseca – José Cândido Ferraz – Ruy
Carneiro – Aloysio de Carvalho – José
Leite – Bezerra Neto – Pessoa de Queiroz
– Barros Carvalho – Menezes Pimentel –
José Guiomard – Cattete Pinheiro – Pedro
Ludovico – Dinarte Mariz – Guido Mondim
– Edmundo Levi – Antônio Carlos.

Nº 3
O artigo único da proposta da
emenda constitucional nº ..... passa a ter
a redação seguinte com a modificação
ora introduzida:
"Artigo único. O artigo 185 passa a
ter a seguinte redação:
"É vedada a acumulação de cargos,
no serviço público federal, estadual,
municipal, ou dos Territórios e Distrito
Federal, bem como em entidades
autárquicas, paraestatais ou de economia
mista, exceto a prevista no artigo 96,
número 1, a de dois cargos de magistério,
ou a de um dêstes com outro técnicocientífico ou ainda a de dois de nível
universitário,
contanto
que
haja
correlação de matéria e compatibilidade
de horário."
Justificação
A presente subemenda ao artigo
único
da
proposta
de
emenda
constitucional nº ..., encaminhada ao
Congresso Nacional pelo Presidente da
República e visando a alterar o artigo nº
185 da Constituição Federal, para permitir
a acumulação, também, de cargos de
médicos do serviço público, se justifica
plenamente. Não só porque vem atender
a uma necessidade dos serviços públicos
já proclamada pelas autoridades da
administração federal, como ainda porque
vem dar ao texto proposto um sentido de
eqüidade, não mais o restringindo a
determinada categoria, que, de outro
modo, se tornaria desnecessàriamente
privilegiada, porém merecedora, tanto
quanto as demais de nível universitário.
Reconheceu o próprio DASP – órgão
incumbido dos estudos pertinentes à
administração pública – na exposição de
motivos com que encaminhou ao Senhor
Presidente da República o primitivo
projeto de emenda dispondo sôbre o
mesmo tema que a notória deficiência de
técnicos
e
profisionais
de
nível
universitário cria obstáculos à execução
eficiente dos serviços públicos essenciais.
O Senhor Ministro Extraordinário
para Assuntos do Gabinete Civil da
Presidência da República recomendou ao
DASP, então, que realizasse estudos
sôbre
a
matéria,
havendo
êsse
Departamento se orientado no sentido de
encontrar a fórmula que propiciasse a
utilização de serviços de profissionais de
nível universitário, titulares de cargos ou
ocupantes de empregos públicos, em
atividades correlatas, imprescindíveis e
de interêsse da coletividade para cujo
exercício
haja
dificuldades
de
recrutamento.
6. Ressaltou o DASP, na referida
exposição que para obedecer ao
mandamento constitucional, que veda as
acumulações, e, ao mesmo tempo, coibir
abusos
prejudiciais
ao
Erário
e
resultantes
de
novos
encargos
permanentes,
se
impunha
a
caracterização dêsses serviços, de modo
que não ocorresse a formação do vínculo
empregatício. Daí – esclarece – a
conceituação de serviços avulsos, que
não asseguram qualquer vínculo de
emprêgo possibilitando, por êsse efeito, a
utilização de atividades técnico-científicas
e de nível universitário em maior escala,
num país em que a carência de
profissionais com essa habilitação se faz
sentir de maneira acentuada.
É ainda o mesmo Departamento
que pondera, na citada exposição de
motivos, ser manifesta a conveniência
de se submeterem à disciplina legal
certas atividades que, vêm sendo
exercitadas mediante concessão de
credencial a profissionais para a
prestação de serviços em seus
escritórios ou consultórios particulares, a
título de trabalho de natureza privada.
Esta forma de prestação de serviços tem
sido largamente utilizada e há longo
tempo, sem legislação própria que a
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regule, embora pacìficamente aceito o
princípio de que ela não contraria normas
legais vigentes, nem se situa no campo
das acumulações proibidas.
Concluiu o DASP que o problema
deveria ser examinado em seu aspecto
global e em conjunto, pois que não teria
sentido restringi-lo apenas aos que
exercessem funções médicas, quando as
deficiências são verificadas nas demais
atividades técnico-científicas e de nível
universitário, genèricamente.
É êsse entendimento real e objetivo
de um problema que interessa à
administração pública e à coletividade
que inspira a redação da subemenda
apresentada à elevada apreciação dos
ilustres membros desta Comissão Mista,
do Congresso Nacional. – Aurélio Vianna
– Oscar Passos – Edmundo Levi – Wilson
Gonçalves – José Rollemberg Leite – Gay
da Fonseca – Bezerra Neto – Manoel
Villaça – Milton Campos – Silvestre
Péricles – Cattete Pinheiro – Joaquim
Parente – Mello Braga – Attílio Fontana –
Sebastião Archer – Eugênio Barros –
Nogueira da Gama.
Nº 4
Artigo único. O art. 185 passa a ter a
seguinte redação:
''É vedada a acumulação de cargos,
no serviço público federal, estadual,
municipal, ou dos territórios e Distrito
Federal, bem como em entidades
autárquicas, paraestatais ou sociedades
de economia mista, exceto a prevista no
art. 96, nº I, a de dois cargos de
magistério, ou a de um dêstes com outro
técnico-científico de nível universitário,
ou, ainda, a de dois destinados a médico
e engenheiros, contanto que haja
correlação de matérias e compatibilidade
de horários".
Sala das Sessões, 12 de maio de
1966. – Horácio Bethônico, Manoel
Taveira,
Walter
Passos,
Rondon
Pacheco, Raphael Oliveira, Mário
Gomes, Aderbal Jurema, Arnaldo
Garcez,
Dirceu
Cardoso,
Eurico
Oliveira, Ormeo Botelho, Henrique
Turner, Celso Passos, Alves de
Macedo, Simão da Cunha, Flores
Soares, Adolfo Oliveira, Maia Neto,
Último de Carvalho, Monteiro de
Castro, Dervile Alegretti, José Mandelli,
Augusto Novaes, Braga Ramos, Matos
Carvalho, Celestino Filho, Elias Carmo
Mário Piva, Euclides Triches, Milton
Cabral,
Oséas
Cardoso,
Antônio
Bresolin, Lyrio Bertoli, Anísio Rocha,
Alexandre Costa, Ivan Saldanha, José
Burnett, Oswaldo Zanello, Djalma
Marinho, Dnar Mendes, Paulo Freire,
Luiz Bronzeado, Norberto Schmidt,
Geraldo de Pina, Floriceno Paixão,
Celso Murta, Levy Tavares, Roberto
Saturnino, José Maria Ribeiro, Adahury
Fernandes, Laerte Vieira, Raimundo
Brito, João Herculino, Benedicto Vaz,
Amaral Neto, Teodulo Albuquerque,
Wilson Falcão, Padre Nobre, Antônio
Carlos Magalhães, Necy Novaes,
Flavio Marcílio, Moura Santos, Athiê
Jorge Cury, Clemens Sampaio, Alde
Sampaio, Arnaldo Nogueira, Josafá
Borges, Cícero Dantas, Tufy Nassif,
Ezequias Costa, Josafat Azevedo,
Lourival Baptista, José Richa, Pinheiro
Chagas, Osni Regis, Antônio Almeida,
Dias Menezes, Bagueira Leal, Oceano
Carteal, Oscar Cardoso, Carlos Murilo,
Germinal Feijó, Cesario Coimbra,
Minero Miyamoto, Jairo Brum, Carvalho
Sobrinho,
Jamil
Amiden,
Helcio
Maghenzani, Orlando Bertoli, Israel
Pinheiro, Wilson Roriz, Mário Covas,
Pedro Marão, Francelino Pereira, Aniz
Badra,
Jales
Machado,
Afonso
Anschau, Machado Rollemberg Walter
Batista, Jader Albergaria, Luiz Coelho,
Joel Barbosa, Gastão Pedreira, Aquiles
Diniz, Pinheiro Brisolla, Henrique Lima,
Vasco
Filho,
Armando
Corrêa,
Waldemar Costa.
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Nº 5

Acrescente-se ao art. 185 o seguinte
parágrafo:
Parágrafo único. Não se caracteriza a
acumulação quando um dos cargos é pago
pelo Tesouro Nacional e o outro por cofre
público estadual, havendo correlação de
matérias e compatibilidade de horário.
Justificação
A carência de serviços técnicos é
fato irrecusável. Em Brasília o problema
se agravou sobremaneira. Para aqui
vieram, forçadamente, servidores que, se
houvessem permanecido no Rio ou em S.
Paulo, teriam atividades outras com que
complementar o exíguo orçamento.
Além disso, o art. 185 da
Constituição vem recebendo interpretação
equívoca, em prejuízo dos interessados e
de pessoas jurídicas de direito público a
que serviam.
Recentemente, um Estado, que
mantém na Capital da República operosa
e
diligente
Assessoria
TécnicoLegislativa,
rompeu
contrato
com
Assessor
dos
quadros
legislativo
entendendo que a vinculação configurava
um caso de acumulação.
A
presente
Subemenda,
conseqüentemente, previnirá equívocos
dessa ordem, concorrendo, ao mesmo
tempo, para dotar as assessorias legislativas
de elementos portadores de altos
conhecimentos
na
especialidade
e
experiência comprovada. – Attílio Fontana,
Jefferson Aguiar, Sebastião Archer, Eugênio
Barros, José Leite, José Guiomard, Guido
Mondim, Cattete Pinheiro, Oscar Passos,
Menezes Pimentel, Edmundo Levi, Vivaldo
Lima, Pedro Ludovico, Bezerra Neto, Wilson
Gonçalves, Aurélio Vianna, Arthur Virgílio,
Manoel Villaça, Antônio Carlos.
Nº 6
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"§ Excetuam-se da proibição dêste
artigo os professôres da antiga Fundação
Educacional
do
Distrito
Federal,
considerados servidores municipais da
Prefeitura do Distrito Federal, por fôrça da
Lei nº 4.242, de 7 de julho de 1963,
respeitada a compatibilidade de horário.
Justificativa
A presente emenda não tem por
objetivo criar exceções, por natureza,
odiosas. Ao contrário, tem por finalidade
eliminar situação de excepcionalidade,
assimilando-a
ao
organismo
de
dispositivos constitucionais. Visa retirar o
paradoxal caráter de ilicitude a uma
situação criada por lei, soberanamente,
sem que, no entanto, falem, em sua
eloqüência, os fatos.
Em 1961 e 1962, o sistema
educacional de Brasília, no esfôrço de
desenvolvimento,
para
atender
à
demanda escolar da cidade, teve de
apelar para elementos credenciados, por
títulos e formação, a fim de colaborar
nessa obra de ordem pública.
Naquêle início, as atividades do
ensino eram da competência de uma
entidade de direito privado a Fundação
Educacional do Distrito Federal. O
Problema de acumulação não existia. Num
trabalho de recrutamento de valôres e
habilitações, a Fundação Educacional do
DF contratou vários professôres – cêrca de
200 – que, simultâneamente, exerciam
outras atividades, no Executivo, no
Legislativo, em Sociedades de Economia
Mista, sem qualquer impedimento legal.
Imprevistamente, em 1963, por fôrça
da Lei nº 4.242, todos êsses professôres
contratados foram, à sua revelia,
integrados nos quadros funcionais da
P.D.F. Não lhes foi dada opção.
Nesse
bifrontismo
funcional
–
contratados pela Fundação e enquadrados
na P.D.F. – permaneceram, durante

todo êsse tempo, aquêles professôres,
em número aproximado de 200. Em
preservação de sua boa-fé, preencheram
questionários, declarando sua condição
de acumulantes compulsórios.
As necessidades do ensino e a
aquiescência da Prefeitura têm, nêsses
sucessivos anos, homologado essa
situação de fato, arrimada numa situação
de direito, para a qual, voluntàriamente,
não concorreram os professôres.
A presente emenda tem por
finalidade, agora, evitar que aquêles
servidores sejam atirados para o campo
de uma inadmissível ilicitude, quando se
encontram, paradoxalmente, sob a égide
de dispositivos legais (Lei número 4.242).
Não estamos criando exceções.
Estamos
tentando
dar
tratamento
adequado
a
essa
situação
de
excepcionalidade. Aberra de todos os
princípios de direito e equidade que, com
valor retroativo, nas estreitezas de nôvo
instituto da acumulação proposto pelo
Executivo, expulssássemos, do campo da
legalidade, aquêles servidores que
prestaram serviços relevantes, de ordem
pública, que dizem, diretamente, pela
imprescindibilidade, com fixação desta
Capital.
É oportuno acentuar as notórias
dificuldades
de
recrutamento
de
professores no D.F. Repetidos têm sido
os exames de suficiência para credenciar,
precàriamente, professôres nesta Capital.
Espontâneamente não acorrem para o
magistério local professôres de outras
regiões do País. As vantagens do ensino
não atraem, porque são eliminadas,
substancialmente, pela ausência de
moradia, não fornecida pela Prefeitura.
Os
professôres
qualificados
que
eventualmente aportam a esta Capital
vêm impelidos por outras circunstâncias.
O magistério não é uma atração em si
mesmo. Êsses professôres são ainda
imprescindíveis.
Acresce acentuar que a proteção
desta emenda não é extensiva. Não
cria direitos novos. Traz a marca da
transitoriedade, porque é restrita aos
que se encontravam nessa situação e
sòmente a êles. É, em suma, um
reconhecimento e não uma prebenda
de direitos. – João Herculino, Oscar
Corrêa, D'Avila Lins, Padre Nobre,
Adolpho Oliveira, José Maria Ribeiro,
Dirceu Cardoso, Chagas Rodrigues,
Adahury Fernandes, Flávio Marcílio,
Sylvio Botelho, Vasco Filho, Waldemar
Guimarães, Breno Silveira,
João
Mendes Olímpio, Souto Maior, Ulysses
Guimarães, João Lisbôa, Antônio Baby,
Cícero Dantas, Jamil Amidem, Joel
Barbosa, Alexandre Costa, Afonso
Celso, Paulo Lauro, Luiz Bronzeado,
Abel Raphael, Cesar Prieto, Antônio
Brizolin, Campos Vergal, Horácio
Bethônico, Wilson Roriz, Celso Passos,
João Fernandes, Eurico de Oliveira,
Levi Tavares, Mário Piva, Adelmar
Carvalho, Flaviano Ribeiro, Baêta
Neves,
Gabriel
Hermes,
Helcio
Maghenzoni, Cid Carvalho, A. C. de
Carvalho, Paes de Carvalho, Maurício
Goulart, Bernardo Bello, Humberto ElJaick, Dulcino Monteiro, Josaphat
Borges, Dager Serra, Ariosto Amado,
Eurico
Oliveira,
Stélio
Maroja,
Bularmaque de Miranda, Aderbal
Jurema, Adriano Gonçalves, Pedro
Catalão, Edilson de Melo Távora,
Pedro Márcio, Benjamin Farah, Bezerra
Leite, Nicolau Tuma, Vasco Filho,
Altino Machado, José Carlos Guerra,
Lyrio Bertoli, Pedroso Junior, Derville
Allegrete, Aloysio de Castro, Minoro
Miyamoto, Diomício Freitas, Floriceno
Paixão, Luna Freire, Wilson Calmon,
Rafael
Rezende,
Noronha
Filho,
Matheus Schmidt, Alceu de Carvalho,
Martins Rodrigues, Osiris Regis, Zaire
Nunes, Amintas de Barros, Aloysio
Nonô,
Augusto
Novais,
Baptista
Ramos, Lauro Cruz, Gastão Pedreira,
Plínio Salgado, Oswaldo Zanelo, Afon-
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so Auschau, José Resegue, José Menck,
Edison Garcia, Clovis Pestana, Mário
Maia, Ney Maranhão, Furtado Leite,
Janduhy Carneiro, Euclides Wicar,
Arnaldo
Nogueira,
Cunha
Bueno,
Milvernes Lima, Abrahão Sabá, Josaphat
Azevedo,
Hegel
Morhy,
Hamilton
Nogueira, Dias Menezes, Argilano Dario,
Wilson Chedid, Adylio Vianna, Geremias
Fontes, José Mandelli Filho, Paulo
Macarini.
Nº 7
No artigo único, onde se diz:
– técnico científico de
universitário
Diga-se:
– técnico ou científico.

nível

Justificação
1 – O projeto de emenda à
Constituição nº 1, de 1966, originário do
Poder Executivo, assim por seus têrmos
como pela exposição de motivos do
Ministro Extraordinário para Assuntos do
Gabinete Civil, visa a ampliar o regime
excepcional da acumulação de cargos em
favor dos médicos.
2 – Ocorre, porém, que a
proposição sugerida pelo Sr. Presidente
da República ao exame do Congresso
Nacional envolve restrição infundada à
situação de outros grupos ou categorias
funcionais.
E
essa
restrição
é
dispensável para ampliar a modificação
em benefício dos médicos.
Com efeito: a Constituição de
1946, em seu art. 185, permite a
acumulação, excepcionalmente, "de
dois cargos de magistério ou a de um
dêstes com outro técnico ou científico,
contanto que haja correlação de
matérias
e
compatibilidade
de
horários". A proposta governamental
faculta a acumulação "de dois cargos
de magistério, ou a de um dêstes com
outro
técnico-científico
de
nível
universitário, ou, ainda, a de dois
destinados a médicos, contanto que
haja
correlação
de
matérias
e
compatibilidade de horário". Vê-se,
pois, que, à margem da inovação
quanto aos médicos, o projeto reduz a
acumulação de um cargo de magistério
"com outro técnico-científico de nível
universitário", enquanto a Constituição
a permite "com outro técnico ou
científico".
A exigência, agora suscitada, de que
a acumulação de um cargo de magistério
só se possa dar com outro técnicocientífico de nível universitário, torna
demasiado
rígido
o
regime
de
excepcionalidade, já adotado com energia
desde 1946. Além disso, atingirá,
presumívelmente, situações já criadas
com fundamento no sistema vigente.
3 – O Constituinte de 1946,
referindo-se a cargo técnico ou científico
previu e estabeleceu a dualidade ou
diversidade de categorias funcionais.
Ainda recentemente, opinando sôbre a
matéria, o Procurador Geral da República,
Dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
acentuou:
"As
expressões
"técnico"
e
"científico", separadas por uma conjunção
alternativa
"ou",
são
sinal
de
independência das palavras, não resta a
menor dúvida, principalmente quando se
sabe que a lei não contém palavras ou
expressões inúteis, sem sentido, sem
propósito".
E acrescentou:
"O conhecimento que se exige de
cargo técnico ou científico é aquêle que
suficientemente preencha as condições
para que o cargo seja considerado
técnico ou científico. Mas isso não
significa
que
tenha
de
ser,
necessàriamente de nível superior. Essa
hipótese não está prevista nem na
Constituição nem no Estatuto dos
Funcionários".
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Demais, esclareceu:
"O
conhecimento
do
nível
superior deve ser apreciado em cada
caso, no momento do exame da
correlação de matérias, porém êsse
elemento não deve implicar na
conceituação do cargo técnico ou
científico" (Parecer no Diário Oficial,
Seção I, Parte I, de 12 de julho de
1965)
4 – Nesse parecer, aprovado pelo
Presidente da República, como se vê na
publicação,
foi
também
transcrito
pronunciamento do Dr. Clenício da Silva
Duarte, Consultor do DASP, sustentando,
corretamente:
"...o cargo técnico poderá não ter
cunho científico, pelo que não se poderá
exigir a aplicação nêle, necessàriamente,
de
"conhecimentos
científicos
ou
artísticos de nível superior", como o faz o
artigo 3º (caput) do citado Decreto nº
35.956, de 1954.
Parece que aí se entendeu a norma
constitucional como só permitindo a
acumulação entre cargos de magistério
ou de um dêstes com outro técnicocientífico, e não com outro técnico. Vale
dizer, não se atinou para o fato de que o
cargo poderia ser técnico sem ser
científico".
5 – É oportuno lembrar, ainda,
outro parecer do DASP, êste aprovado
por seu Diretor-Geral, em 1951,
elucidando:
"O vocábulo "técnico", no artigo
185 da Constituição, não pode
entender-se na acepção vulgar, como
significando o oposto a leigo num
determinado
ramo
de
atividade
profissional. Técnico é indivíduo
possuidor
de
conhecimento
ou
especializado em ciências ou artes
peculiares a uma profissão" (Rev.
de Dir. Administrativo, vol. 25, pág.
379)
Logo, nem o cargo técnico se
confunde com o científico nem o requisito
do nível universitário é imposto para os
qualificar, no sistema em vigor.
6 – Observe-se, de outro lado,
que se leis ordinárias, de aumento ou
de outra natureza, decretos ou
circulares,
criam,
porventura,
confusão ou deformação, incidente no
regime de acumulação, para estendêlo a casos não autorizados, cumpre
alterá-las ou revogá-las. Não é justo,
porém,
que
se
estabeleça
na
Constituição fórmula excessivamente
limitativa, prejudicial a acumulações
Iegítimas e, mesmo, imprescindíveis
ao interêsse coletivo.
7 – De qualquer ângulo, pois, não
se justifica a alteração examinada,
proposta pela Mensagem. A presente
emenda busca evitá-la, sem prejuízo
da modificação concernente aos
médicos. – Josaphat Marinho, Bezerra
Neto,
Antônio
Carlos,
Wilson
Gonçalves,
Menezes
Pimentel,
Domício Gondim, Manoel Villaça,
Aloysio Carvalho, Gilberto Marinho,
Aurélio Vianna, Pessoa de Queiroz,
Pedro Ludovico, Eugênio Barros,
Barros Carvalho, Aarão Steinbruch,
José Ermírio, Raul Giuberti, José
Leite,
Dylton
Costa,
Edmundo
Levi.
PROJETO DE LEI
Nº 7, DE 1966 (C.N.)
Dispõe
sôbre
o
intercâmbio
comercial com o exterior e dá outra
providências.
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE
COMISSÃO
Nº 1
Ao artigo 2º dê-se a seguinte
redação:
"Artigo 2º – Compete ao Conselho
Nacional do Comércio Exterior, ilegível
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do, nas deliberações relacionadas com os
artigos 3º e 4º da lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, o Conselho Monetário
Nacional."
Justificativa
Os arts. 3º e 4º da Lei nº 4.595,
fixam as atribuições do Conselho
Monetário Nacional, especificadamente
no que se refere ao problema monetário e
suas implicações.
Manter-se a redação como foi
proposta na Mensagem Presidencial é
subordinar o Conselho Nacional do
Comércio Exterior ao Conselho Monetário
Nacional, o que não é aconselhável.
Em que pese a importância deste
último órgão e a necessidade de contrôle
dos problemas monetários, dada sua
repercussão na economia nacional, não
vemos porque lhe deva ficar subordinado o
Conselho Nacional de Comércio Exterior.
Daí a razão pela qual sugerimos esta
emenda, que delimita os casos em que
deverá se verificar uma prévia manifestação
do Conselho Monetário Nacional.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Senador Atílio Fontana
Nº 2
3º:

Redija-se assim o inciso II do artigo

"Art. 3º................................................
II – Modificar, suspender ou suprimir
exigências regulamentares, portarias ou
ordens de serviço, com a finalidade de
facilitar a estimular a exportação, bem
como disciplinar e reduzir os custos da
fiscalização."
Justificação
A emenda visa a evitar que se
interprete o texto do inciso atribuindo-se
ao Conselho competência para modificar,
suspender
ou
suprimir
exigências
administrativas decorrentes de leis
votadas pelo Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Aloysio de Castro
Nº 3
Ao inciso VIII do art. 4º, dê-se a
seguinte redação:
"VIII – Opinar, se consultado por
qualquer das duas Casas do Congresso
Nacional, sôbre projetos de lei que se
relacionem com o comércio exterior ou adotem
medidas que neste possam ter implicações."
Justificação
A emenda afasta a idéia de subordinar
o trânsito, no Congresso, de qualquer
projeto de lei, que envolva assunto
pertinente ao comércio exterior, à prévia
audiência ou aquiescência do Conselho,
cuja intromissão, no caso, só pode ser
admitida para os efeitos de informar,
elucidar, esclarecer à Câmara ou ao
Senado derredor da referida matéria.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Aloysio de Castro.
Nº 4
Art. 5º
I
Leia-se:
I – A criação de condições internas e
externas capazes de conferir maior
capacidade competitiva aos produtos
brasileiros no exterior.
Justificativa
A emenda apresentada, objetiva dar
ao Conselho Nacional do Comércio
Exterior os meios necessários para prover
grupos nacionais que desejem se
estabelecer no exterior dos recursos
necessários para poderem em pé de
igualdade enfrentar seus concorrentes
nos ilegível mercados consumidores. Se
efeti-
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vamente pretendemos expandir tôdas
nossas exportações a solução certa será
a participação direta nos grandes
mercados consumidores e a exemplo do
que faz o Japão tornarmo-nos presentes
naqueles mercados com grupos nacionais
que assim melhor poderão defender as
cotações de presos e assim carrear para
o País maior contingente de divisas.
Sala das Sessões, 18 de maio de
19866 – Senador Nelson Maculan.
Nº 5
O Art 6º passa a ter a seguinte
redação:
"O Conselho Nacional do Comércio
Exterior é integrado pelos seguintes
membros:
– Um Representante do Ministério
das Relações Exteriores;
– Um Representante do Ministério do
Planejamento
e
da
Coordenação
Econômica;
– Um Representante do Ministério da
Fazenda;
– Um Representante do Ministério da
Agricultura;
– Um Representante do Banco
Central da República do Brasil;
– Um Representante da Comissão
de Marinha Mercante;
– Um Representante da Carteira de
Comércio do Banco do Brasil S.A.;
– Um Representante do Conselho
Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste;
– Um Representante do Conselho
Nacional de Economia;
– Um Representante do Conselho da
Política Aduaneira;
–
Um
Representante
da
Confederarão Nacional da Indústria;
–
Um
Representante
da
Confederação Nacional do Comércio.
§ 1º – Os membros do Conselho
serão nomeados pelo Presidente da
República e terão mandato improrrogável
de três (3) anos.
§ 2º – O Presidente e o VicePresidente do Conselho, serão eleitos
pelos seus membros, em votação secreta.
§ 3º – O Conselho, quando julgar
necessário,
poderá
solicitar
o
comparecimento em suas reuniões, de
titulares de outros órgãos, para prestar
esclarecimentos
sôbre
matéria
dependente de sua deliberação.
Justificativa
a) Os Ministros de Estado têm sôbre
seus ombros pesados encargos políticos
e administrativos e já fazem parte de
inúmeros Conselhos e não poderão, por
isso, dedicar ao Conselho Nacional de
Comércio Exterior a atenção e o tempo
exigidos, em decorrência de suas amplas
e complexas atribuições.
Por outro lado, deve haver uma
certa continuidade na política tomada
pelo Conselho, pelo que os seus
membros devem ter um mandato com
prazo fixado;
b) Os Diretores de Bancos e
Carteiros poderão representar-se no
Conselho, através de pessoas de sua
absoluta confiança, evitando, assim,
sobrecarga de serviço;
c) Melhor do que uma representação
vaga da "iniciativa privada", será, a
representação no Conselho das entidades
legalmente
constituídas
e
que
representam essa iniciativa;
d) Um Conselho com as tamanhas e
tão
complexas
atribuições,
deve
constituir-se de acôrdo com as normas
tradicionais, isto é, os seus membros
devem ser nomeados pelo Chefe do
Govêrno, com mandato fixado.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1965 – Deputado Edilson Meilo
Távora.
Nº 6
6º:

Dê-se a seguinte redação ao artigo

"Art. 6º – O Conselho Nacional do
Comércio Exterior será presidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e
integrado pelos seguintes membros:
– Ministro das Relações Exteriores
ou seu representante;
– Ministro do Planejamento e da
Coordenação
Econômica
ou
seu
representante;
– Ministro da Fazenda ou seu
representante;
– Ministro da Agricultura ou seu
representante;
– Diretor do Banco Central da
República do Brasil;
– Presidente da Comissão de
Marinha Mercante;
– Diretor da Carteira de Comércio
exterior do Banco do Brasil S.A.;
– Presidente do Conselho de Política
Aduaneira;
– Três (3) representantes da
iniciativa privada, indicados em lista
tríplice pela Confederação Nacional do
Agricultura, Confederação Nacional do
Comércio e da Confederação Nacional da
Indústria, e designados pelo Ministro da
Indústria e do Comércio".
Justificativa
Sendo a Confederação Nacional da
Agricultura, a Confederação Nacional do
Comércio e a Confederação Nacional da
Indústria, as Entidades que por fôrça da
Consolidação das Leis do Trabalho,
representam as entidades e emprêsas
compreendidas no plano das atividades
econômicas, é justo que a representação
das atividades caiba a êsses organismos.
Representando a opinião nacional da
agricultura, comércio e indústria, poderão
essas
Entidades
acompanhar
os
trabalhos do Conselho Nacional do
Comércio Exterior e melhor do que
ninguém oferecer a sua contribuição para
a solução dos problemas de comércio
exterior.
Sala das Comissões, 18 de maio de
19861966. – Senador Attílio Fontana
Nº 7
Ao Art. 6º em seguida à expressão:
"Diretor da Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil S.A."
Inclua-se: "Presidente do Banco
Nacional
do
Desenvolvimento
Econômico."
Justificação
1. Pelo projeto entende-se que a
funcionalidade do Conselho Nacional do
Comércio Exterior por êle instituído estará
representada, ao máximo, no trabalho
colegiado, previsto no artigo sexto. Entre
outros representantes lá estarão o
Ministro da Fazenda, o Diretor do Banco
Central, o Diretor da Carteira do Comércio
Exterior do Banco do Brasil.
2. A proposição (art. 2º) estabelece
que
quando
as
deliberações
compreenderem matéria da lei 4.595, de
1964, deverá ser ouvido o Conselho
Monetário Nacional.
Acontece, que não será fácil, se
confrontarmos a lei nº 4.595, que institui o
Sistema Financeiro Nacional, com o Projeto
nº 7, fixar as fronteiras das atribuições do
CONCEX, do Conselho Monetário e do
Banco Central. Há uma interpretação ou
confusão de podêres que sòmente os
regulamentos poderão disciplinar.
No colegiado que o projeto cria deve
figurar
o
Banco
Nacional
do
Desenvolvimento Econômico, pois êste
(art. 23, da lei 4.595), "é o principal
instrumento de execução da política de
investimentos do Govêrno Federal."
E o projeto coloca o CONCEX na
trama dêstes investimentos, art. 4, II, III e
IV.
Ademais, o Sistema Financeiro
Nacional apresenta como suas quatro
principais componentes o Conselho
Monetário Nacional, o Banco Central, o
Banco do Brasil e o Banco Nacional
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do Desenvolvimento Econômico (art. 1º,
lei 4.595). Os três primeiros órgãos fazem
parte do CONCEX, ou, seja, o Conselho
Monetário pelo seu presidente nato, – o
Ministro da Fazenda, o Banco Central,
pelo seu diretor, o Banco do Brasil, pelo
Diretor da CACEX. Falta, pois, o
representante do BNDE.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966 – Senador Vicente Bezerra Neto.
Nº 8
Onde couber:
Acrescente-se ao Conselho.
1 representante da União Nacional das
Associações de Cooperativas – (UNASCO).
Justificação
As
cooperativas
de
produção
agropecuária, de que trata a presente
emenda, exportam diretamente para o
exterior a produção dos seus associados,
como carne, lã, ovos, pescado, soja, linhaça,
óleo de soja, de algodão, torta de algodão
amendoim, em natura e óleos, pimenta do
reino (Pará e Amazonas) juta etc.
Como se vê, é enorme a exportação
dessas cooperativas. Os produtos são
exportados em estado natural ou
industrializados.
Pelo vulto da produção e exportação,
a organização em causa, que é órgão de
cúpulo orientador e disciplinador do
movimento
cooperativista
nacional,
precisa ser ouvido. Esperamos que o
Congresso, na sua alta sabedoria, atende
a pretensão da UNASCO.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966 – Deputado Benjamim Farah.
Nº 9
Substitua-se a parte final do Art. 6º,
pelo seguinte:
"Três (3) representantes da iniciativa
privada, indicados em lista tríplice pelos órgãos
investidos de podêres de representação da
classe, sendo um do Comércio, um da
Indústria e um da Lavoura e designados pelo
Ministro da Indústria e Comércio".
Justificação
Ao determinar que os representantes
da iniciativa privada sejam indicados "por
entidades empresariais", o projeto usa
expressão pouco feliz que poderá dar
margem a equívocos na sua aplicação.
Entidade empresarial é tôda e
qualquer emprêsa. Corno tal, a prevalecer
o texto, poder-se-á concluir que às
emprêsas
caberia
indicar
tais
representantes, o que seria um absurdo.
O normal é que os que integram o
grupo como representantes dos setores
privados sejam, indicados pelas respectivas
entidades de representação da classe. Por
outro lado, é da estrutura de nossa economia
a existência de três grandes campos de
atividade – o Comércio – a Indústria e a
Lavoura. Justo, pois, que cada um dêles
tenha, no órgão que tão de perto diz com
seus interêsses, seu representante.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1966. – Jessé Freire
Nº 10
Onde se lê:
Art. 6º Três representantes de
iniciativa privada, indicados em lista
tríplice por entidades empresariais, e
designados pelo Ministro da Indústria e do
Comércio."
Passa a ter a seguinte redação:
Art. 6º Três representantes da
iniciativa privada, indicados em lista
tríplice pelas entidades sindicais de grau
superior do Comércio, Indústria e
Agricultura, e designados pelo Ministro da
Indústria e do Comércio.
Justificativa
A redação como está no Projeto é de
tal maneira genérica que possí-
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bilitaria a candidatura de dezenas ou
centenas
de
representantes
de
entidades empresariais, quando; a
legislação brasileira reconhece como
legítimas e mais expressivas as
organizações sindicais, a exemplo da
Confederação Nacional do Comércio, da
Confederação Nacional da Indústria, e
da Confederação Rural Brasileira,
órgãos de grau superior, que estão
presentes em tôdas instituições federais
onde
participam
representações
classistas dos produtores.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Milton Cabral.
Nº 11
Ao Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN).
Art. 6º – Substitua-se:
Três representantes da iniciativa
privada, indiciados em lista tríplice, por
entidades empresariais, de grau superior,
respectivamente, da Agricultura, da
Indústria e do Comércio designados pelo
Ministro da Indústria e do Comércio,
designados pelo Ministro da Indústria e do
Comércio."
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Pedro Vidigal.
Nº 12
Acrescente-se ao art. 6º:
Diretor das Rendas Aduaneiras.
Justificativa
O Diretor das Rendas Aduaneiras
superintendente as Alfândegas de todo o
país. A política de comércio exterior está
diretamente
ligado
às
Alfândegas,
devendo o CONCEX estabelecer normas
para a fiscalização de embarques e dispor
sôbre a respectiva execução, bem como
adotar medidas que influem nas
atividades aduaneiras, necessário se
torna a presença do Diretor das Rendas
Aduaneiras a fim de se evitar medidas
inexeqüíveis.
Não basta a presença de um
representante do Conselho de Política
Aduaneira, órgão muito mais consultivo
do que administrativo. Haja vista que o
grupo de trabalho que elaborou o
presente projeto (vide alínea 13 da
Exposição de Motivos) não contou com
um representante da Diretoria das
Rendas Aduaneiras e certamente dêste
fato derivam as inúmeras falhas
apontadas quanto à fiscalização de
embarque e serviços aduaneiros, com o
completo alheiamento das Alfândegas e
hipertrofia da CACEX.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Athiê Jorge Coury.
Nº 13
Acrescenta-se no artigo 9º in fine, o
seguinte:
..."e por funcionários ou assessôres
designados pelas Entidades Sindicais
previstas no quadro de atividades
econômicas da Consolidação das Leis do
Trabalho, sem ônus para o Tesouro
Nacional."
Justificativa
A presente de funcionários ou
assessôres designados pelas Diretorias
das Entidades Sindicais empregadoras,
poderia proporcionar à Secretaria Geral
do Conselho Nacional do Comércio
Exterior, a oportunidade de contar com
elementos humanos suficientes para a
realização do vastíssimo trabalho a ser
desenvolvido e à criação de condições
ideais para o desenvolvimento da
exportação brasileira.
O
trabalho
integrado
de
representantes da iniciativa privada e
govêrno, por outro lado, poderá ensejar
a oportunidade para uma troca de
opiniões mais freqüentes a respeito de

problemas específicos dos quais nem
sempre os representantes governamentais
têm conhecimento.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1966. – Attílio Fontana.
Nº 14
Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:
Artigo 13. O artigo 2º da Lei número
2.145, de 29 de dezembro de 1953,
passará a ter a seguinte redação:
Art. 2º Compete à CACEX,
observadas as decisões, normas e
critérios estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
I – Emitir licença de exportação e
importação, cuja exigência será limitada aos
casos impostos pelo interêsse nacional.
II – Exercer, prévia ou posteriormente,
a fiscalização de preços, pesos, medidas,
classificação, qualidade e tipos, declarados
nas operações de exportação, diretamente
ou em colaboração com quaisquer outros
orgãos governamentais.
III – Exercer prévia ou o
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos medidas, qualidade e tipos nas
operações de importação, respeitadas as
atribuições e competência das repartições
aduaneiras.
IV – Financiar a exportação e a produção
para exportação de produtos industriais,
quando necessário, adquirir ou financiar
estoques de outros produtos exportáveis.
V – Adquirir ou financiar produtos de
importação necessários ao abastecimento
do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques
reguladores, sempre que o comércio
importador não tenha condições de fazêlo de forma satisfatória.
VI – Colaborar, com o órgão
competente, na aplicação do regime de
similaridade do mecanismo do "draw-back".
VII – Elaborar, em cooperação com
os órgãos do Ministério da Fazenda, as
estatísticas do comércio exterior.
VIII – Executar quaisquer outras
medidas que lhe forem atribuídas."
Parágrafo único. No caso de dívidas
quanto aos preços a que se refere o item
III dêste artigo, deverá a CACEX solicitar
dos importadores ou às repartições
governamentais no exterior, elementos
comprobatórios do preço de venda dos
produtos no mercado interno do país
exportador."
Justificativa
O desenvolvimento da indústria
nacional exige a adoção de medidas
adequadas para a sua proteção,
particularmente
agora
quando
se
consolida a sua estrutura e novos
investimentos
estão
sendo
feitos,
principalmente na indústria básica.
O contrôle de preços que a CACEX
vem executando há vários anos é, por
isso mesmo, indispensável. Com sua
política de contrôle de preços são
evitados prejuízos à economia brasileira.
Nos últimos anos, entretanto,
algumas tentativas vêm sendo feitas por
exportadores alienígenas para colocação
de seus produtos a preços de verdadeiros
"dumping", o que determina um impacto
de conseqüências imprevisíveis na
indústria nacional.
A nossa sugestão visa proporcionar
à CACEX condições mais favoráveis para
a realização dêsse contrôle, no próprio
país
exportador,
evitando-se,
conseqüentemente,
êsse
perigo
e
prejuízo à economia brasileira.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Vicente Bezerra Neto.
Nº 15
Ao projeto de lei nº 7, de 1966 (CN)
No art. 13, onde se lê:
"Art. 13. O artigo 2º da Lei número
2.145, de 29 de dezembro de 1953,
passará a ter a seguinte redação:
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"...Art. 2º Compete à CACEX,
observadas as decisões, normas e
critérios estabelecidos pelo Conselho
Nacional da Comércio Exterior:
I – Emitir licença de exportação e
importação, cuja exigência será limitada
aos casos impostos pelo interêsse
nacional.
II
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, classificação, qualidade
e tipos, declarados nas operações de
exportação,
diretamente
ou
em
colaboração com quaisquer outros órgãos
governamentais.
III
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, qualidade e tipos nas
operações de importação, respeitadas as
atribuições e competência das repartições
aduaneiras.
IV – Financiar..."
Leia-se:
"Art. 13. O art. 2º da Lei número
2.145, de 29 de dezembro de 1953,
passará a ter a seguinte redação:
"...Art. 2º Compete à CACEX,
observadas as decisões, normas e
critérios estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
I – Emitir licença de exportação e
importação, cuja exigência será limitada aos
casos impostos pelo interêsse nacional.
II – Exercer a fiscalização de preços,
pesos, medidas, classificações e tipos
declarados nas operações de exportação
e importação, com o fim de evitar fraudes
cambiais.
III – Colaborar com as repartições
aduaneiras na fiscalização de preços nas
operações de exportação e importação.
IV – Financiar..."
Justificativa
A
presente
emenda
objetiva
modificar tão-sòmente os itens II e III do
art. 13, uma vez que se permanecer a
redação do projeto haverá conflito de
autoridade, com a duplicidade de
atribuições para fiscalizar o embarque e
desembarque: CACEX e Alfândega.
A redação proposta no item II é a
mesma que consta do art. 2º da Lei nº
2.145-53 e que se pretende modificar,
sem razão plausível. Aliás, a alteração
que o projeto propõe, ao invés de facilitar,
dificulta a ação do exportador.
A redação proposta no item III é a
mesma que consta do primeiro projeto
publicado ("Fôlha de São Paulo", de 13
de fevereiro de 1966, página 25) e que
deixou de constar dêste projeto, também
sem razão plausível.
Se o Congresso Nacional aprovar a
atual redação do item III, teremos também
dupla fiscalização na importação, porque
embora respeitadas as atribuições e
competência das repartições aduaneiras,
os fiscais da CACEX, paralelamente,
farão essa mesmo fiscalização.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Mário Covas.
Nº 16
Ao art. 13, item II onde se lê:
"II
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, classificação, qualidade
e tipos declarados nas operações de
exportação,
diretamente
ou
em
colaboração com quaisquer outros órgãos
governamentais."
Leia-se:
"II – Exercer prèviamente a
fiscalização de preços, pesos, medidas,
classificação,
qualidade
e
tipos
declarados
nas
operações
de
exportação."
Justificativa
Permanecendo a atual redação
haverá duplicidade da uma mesma atri-
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buição: a fiscalização de embarque, a ser
feita por funcionários da CACEX e
funcionários aduaneiros.
Por que dois fiscais para realizar o
mesmo trabalho?
Suas atribuições são idênticas:
verificar se a mercadoria exportada
guarda consonância, com a especificação
contida na licença de exportação.
A existência dêsses dois fiscais,
fazendo a mesma coisa, gera confusão,
tumulto. Quem fiscaliza em primeiro
lugar? Qual o que faz a revisão da
fiscalização do outro? E se os critérios
adotados forem diferentes?
Então, o exportador fica a mercê
dêsse
conflito
entre
funcionários
incumbidos de aplicar a mesma lei,
separadamente.
Do exposto concluímos que é
preciso que se adote, na exportação, o
mesmo critério da importação: apenas
um fiscal faz o exame físico da
mercadoria, isto é, verifica se ela está
de acôrdo com o contido na respectiva
licença.
Então, surge a pergunta: deve
permanecer o fiscal da CACEX ou o fiscal
da Alfândega?
Analisando o problema vemos que
as mercadorias são exportadas sòmente
através de portos ou aeroportos
aIfandegados.
E
nesses
locais
diuturnamente estão os Agentes Fiscais
do Impôsto Aduaneiro, a
quem,
lògicamente, deve ser cometida essa
tarefa.
Adotando êsse critério vamos
contribuir para que o projeto atinja a sua
real finalidade, que é criar facilidades à
exportação. Vamos abolir um entrave ao
exportador, em que hoje se constitui o
fiscal da CACEX.
Realmente o fiscal da CACEX se
constitui hoje num entrave, porque, em
São Paulo, por exemplo, o exportador tem
que avisar com três dias de antecedência,
através de impresso próprio da CACEX, o
dia, hora e local em que vai embarcar sua
mercadoria, a fim de que aquêle fiscal ali
compareça.
Êsse fiscal se afigura, pois, como um
médico possuidor de grande clientela, que
só aceita consultar com hora marcada e
com boa antecedência.
Nesta era do jato nem sempre é
possível ao exportador saber, com
antecedência de três dias, o exato
momento em que vai exportar sua
mercadoria.
Assim, se as mercadorias sòmente
podem ser exportadas através de portos e
aeroportos
alfandegados,
onde
diuturnamente se encontram os Agentes
Fiscais do Impôsto Aduaneiro, não há por
que suprimir a êstes, funcionários do
Ministério da Fazenda, e deixar os Fiscais
da CACEX, órgãos de economia mista, e
que terá que ampliar grandemente os
seus quadros, para bem se desincumbir
dêsse mister.
O que não se concebe é que dois
funcionários fiscais façam a mesma coisa,
tendam idêntica atribuição.
Se não se corrigir esta falha do
projeto vamos deixar que permaneça
– como até hoje tem ocorrido – maior
entrave na fiscalização da mercadoria
exportada do que da mercadoria
importada, o que é um contrasenso.
O Dr. Benedito de Sanctis Pires de
Almeida, Chefe do Departamento do
Comércio Exterior da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo –
FIESP – em sua magnífica obra "Guia de
Exportação", a pág. 285, comentando a
fiscalização de embarque assim se
manifesta.
"O que ocorre atualmente na "aixa
portuária" é um absurdo, eis que a
fiscalização
deveria
ser
atribuída
ùnicamente a um órgão governamental,
que teria a responsabilidade do serviço."
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Athiê Souza Coury.
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Nº 17

Ao art. 13, item II, onde se lê:
"III – Exercer, prévia ou posteriormente,
a fiscalização de preços, pesos, medidas,
qualidade e tipos nas operações de
importação, respeitadas as atribuições e
competência das repartições aduaneiras."
Leia-se:
"III – Colaborar com as repartições
aduaneiras na fiscalização de preços nas
operações de importação."

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
soas que não possuam habilitação
necessária.
A interferência compulsória dos
despachantes aduaneiros, federais e
estaduais, tem, sem dúvida, concorrido
para a perfeita harmonia entre o
contribuinte e o fisco
Sala das Sessões, 14 de maio de
1966. – Nilo Coelho.
Nº 22

Suprimam-se a letra "f" do artigo 18
e os artigos 22 e 23.

I – Acrescente-se ao artigo 18 mais
os seguintes parágrafos:
§ – Ao Conselho Nacional de
Comércio
Exterior
incumbirá
a
incorporação de organizações comerciais
dedicadas à exportação, sob a forma de
consórcios, podendo nas mesmas, a
União, as Autarquias ou Sociedades de
Economia Mista, deter a maioria do
Capital Social.
§ – O incorporador será nomeado
pelo Conselho e sua remuneração será
exclusivamente aquela fixada pela
Assembléia Geral, trinta dias após
Decreto do Poder Executivo, aprovando a
constituição
do
consórcio,
quando
prestará contas de sua gestão.
§ – A norma do parágrafo anterior
aplica-se a todos os incorporadores ou
representantes da União nos atos
constitutivos de sociedades de economia
mista, cujas contas não tenham sido
aprovadas pela respectiva Assembléia
Geral à data da publicação desta lei.
§ – Os consórcios de exportação,
criados de acôrdo com o preceituado nos
parágrafos
anteriores,
gozarão
preferencialmente dos benefícios da
presente lei.
II – Dê-se ao artigo 58 a seguinte
redação:
"Art. 58. Até o exercício financeiro de
1971, inclusive, os consórcios de
exportação, organizados de acôrdo com o
que dispõe o artigo 18, item "f", e
parágrafos do mesmo artigo, quando
dedicados exclusivamente à venda de
produtos industriais no mercado externo
ou à venda de produtos primários, nas
condições determinadas pelo Conselho,
gozarão de isenção do impôsto de renda.

Justificação

Justificação

A intervenção compulsória dos
despachantes aduaneiros, na forma da
legislação vigente, no processamento
administrativo do comércio exterior,
assegura não apenas amplas garantias aos
importadores e exportadores, como se
constitui em eficiente fator de aceleramento
de previdências burocráticas, o que tudo,
evidentemente, só pode ser obtido com
essa assistência realmente especializada
e, por isso mesmo, imprescindível.
A exclusão dos dispositivos que a
Emenda
objetiva
suprimir
tem,
conseqüentemente, como finalidade dar
mais coerência à proposição governamental,
pois a interferência de pessoal não habilitado
no encaminhamento das importações ou
exportações causam-se, reconhecidamente,
embaraços e dificuldades.
Sala das Comissões, 13 de maio de
1966. – Bezerra Neto.

O projeto em exame, que em
aspectos de menor expressão para a
solução do problema da ampliação das
exportações brasileiras, desce aos
menores
detalhes,
no
caso
dos
consórcios de exportação é vago e
impreciso.
A simples igualdade de tratamento
que o projeto dispensa aos consórcios e
às
sociedades,
associações,
comissárias e órgãos de classe ou
qualquer outra forma de sociedades (art.
18, letra "f") revela a clamorosa falha
antes apontada.
Uma simples referência, no que
toca aos consórcios, e exageros de
minúcias, em relação a horários das
visitas de autoridades marítimas de
Saúde, Polícia e Alfândega, para citar só
um exemplo.
Essa verdadeira omissão é o
resultado de um êrro de apreciação do
problema global. O projeto preocupou-se
demais em explicitar regras para correção
de normas administrativas – o que
poderia ser feito através de simples
autorização – e descuidou-se de
consignar efetivamente medidas que, com
a criação de mecanismos novos e
modernos instrumentos de fomento às
exportações; modifiquem o panorama
daquelas
normas
obsoletas
e
inconvenientes.
Sob o aspecto dos mecanismos e
instrumentos modernos ficou o projeto no
campo das referências.
Daí a presente emenda.
Países que enfrentaram o problema
quando apresentavam um grau de
desenvolvimento aproximado do nosso e
que obtiveram um grande êxito no

Justificativa
A redação ora proposta é a mesma que
constava do atual projeto, quando de sua
primeira aparição nos jornais. (Vide "Fôlha
de São Paulo", de 13-2-66, pág. 25).
A duplicidade de fiscalização importa em
embaraço para o comércio exterior. Se
mantida a atual redação, ainda que
respeitadas as atribuições e competência das
autoridades aduaneiras, iguais atribuições
estarão sendo conferidas aos fiscais da
CACEX que passarão a atuar ao lado dos
Agentes Fiscais do Impôsto Aduaneiro, como
já fazem na exportação, o que é condenável.
E' preciso que o projeto fixe
claramente as atribuições dos fiscais da
CACEX, para que não se confundam com
as atribuições dos fiscais aduaneiros, a
fim de se evitar o conflito de autoridade.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Athiê Jorge Coury.
Nº 18
Suprima-se a letra "f", do artigo 18.
Sala das Comissões, 13 de maio de
1966. – João Alves.
Nº 19
Suprima-se a letra "f" do art. 18.
Sala das Comissões, 16 de maio de
1966. – Martins Rodrigues.
Nº 20

Nº 21
Suprimam-se os artigos 18, letra f,
22 e 23.
Justificação
A
manutenção
dos
referidos
dispositivos do projeto governamental
implica em inúmeras dificuldades para o
comércio importador e exportador.
A legislação vigente, estabelecendo
a obrigatoriedade dos serviços dos
despachantes aduaneiros, tendo em vista
a complexidade de nossa legislação
fiscal, assegura plena garantia para o
comércio em geral.
Por outro lado, não é possível que
tais serviços fiquem à mercê de pes-

campo das exportações, utilizaram e
utilizam, como mecanismo ideal, os
consórcios.
E' o caso do Japão.
Permito-me,
aqui,
transcrever
parte
do
notável
trabalho
do
Embaixador Sérgio Corrêa da Costa,
até há pouco nosso representante no
Canadá, intitulado "Subsídios para um
Programa
de
Expansão
das
Exportações Brasileiras", que justifica
nossa emenda:
"c)
Práticas
agressivas
de
penetração comercial: Japão, Canadá e
Austrália
18. Devemos examinar com o maior
interêsse as técnicas empregadas, com
grande
êxito,
por
países
em
desenvolvimento (Canadá e Austrália) ou
pelos
países
hoje
desenvolvidos,
precisamente na época em que seu
desenvolvimento
econômico
interno
atingia o estágio de autopropulsão.
Necessitavam, então, receita cambial
capaz de financiar o seu "take-off". Foi o
caso do Japão, cujo sistema de
exportação é, na nossa opinião, o mais
bem estruturado.
19. Êsses países tiveram de adotar
novas técnicas, mais dinâmicas, em que o
Govêrno e a iniciativa privada se deram
as mãos para somar os recursos limitados
ao seu dispor e empregá-los com a maior
eficiência possível.
20.
No
Japão,
o
Govêrno
estimulou a organização de apenas 20
grandes companhias de exportação
"Mitsui-Bussan,
Dai-Ichi
Bussan,
Mitsubishi
Shoji
Kaisha,
Nissho,
Gosho, Nichimen, C. ltoh, Marubeni
Ltda, Hatachi, Tokyo Shibaura, Sony
Co. Kinoshita, etc), cada uma das
quais especializada na venda de uma
linha de produtos afins no exterior. A
que exporta tecidos de algodão exporta
também rayon, sêda, lã, fios sintéticos,
de algodão e de à roupas feitas, lenpregá-los com a maior eficiência
poscializou-se na venda de produtos
químicos e farmacêuticos de todos os
tipos, outra na venda de máquinas
pesadas, etc.
21. Cada uma dessas companhias
este incumbida da venda de no máximo 8
ou 9 ramos de produtos afins, originados
de centenas de fábricas. Essas empresas
têm
mais
de
3.000
funcionários
espalhados pelo mundo, cotando preços,
comparando-os com os de seus
concorrentes, e remetendo contraamostras para as matrizes em Tóquio e
Osaca. Todos os funcionários são
treinados em escolas que preparam
pessoal
especializado
em
vendas
internacionais, línguas, estudos de
mercado, técnicas modernas de vendas,
costumes e práticas comerciais locais,
etc.
22. Pelo que se verifica, o que
aconteceu no Japão foi a formação de
"consórcios privados de exportação", em
que 100 em 150 firmas de pequeno e
médio porte financeiro entregaram suas
vendas no exterior a companhias
especializadas com agências em todo o
mundo. Essas companhias custearam
seus escritórios no exterior mediante
contribuição fixa para as firmas menores
ou mediante, "comissões sobre o volume
de vendas, no caso de firmas de maior
capacidade financeira.
23. Os "consórcios privados"
conseguiram, dessa forma, mobilizar
para a exportação quase todo o
parque industrial japonês, vencendo
os óbices que se antepunham à
colocação
das
mercadorias
japonêsas. Mais importante ainda
conseguiram formar uma "elite" com
mentalidade de exportação, pois as
firmas
japonêsas,
apesar
de
agressivas,
não
conheciam
os
problemas de comércio internacional
nas várias áreas em que pretendiam
penetrar, nem tinham capacidade
financeira para atuar por conta
própria no exterior. Sòmente assim,
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Japão, até então avesso à exportação por
motivos de ordem social, logrou
conquistar a posição eminente que hoje
ocupa no comércio internacional.
24. A expansão comercial nipônoca
entre as duas Guerras Mundiais
apresentava as mesmíssimas dificuldades
que o Brasil terá agora de superar, a
saber:
– falta de capacidade financeira de
suas firmas para operarem no exterior –
os consórcios vencerem esta dificuldade
e cresceram tanto que hoje dispõem de
sistemas
bancários
próprios,
companhias de navegação a seguros;
com isso, foram superados os demais
obstáculos;
– falta de tradição de suas
mercadorias no exterior – antes da
Segunda Guerra Mundial, os japoneses
exportavam apenas uns poucos produtos
como tecidos, garrafas térmicas, pércias
cultivadas, máquinas na costura e objetos
de faca, hoje, exportam navios,
maquinaria elétrica pesada, transitores.
produtos químicos, máquinas fotográficas
e os mais diversos tipos de artigos
industriais;
–
qualidade,
especificações
técnicas, desenhos e tipos – antes da
Segunda
Guerra,
os
produtos
japoneses eram considerados de má
qualidade,
sendo
inúmeras
as
reclamações quanto à durabilidade,
acabamento e outras especificações
técnicas;
as
firmas
japonêsas
efetuavam exportações esporádicas
aqui e acolá, sem conhecimento direta
dos mercados cujo acesso definitivo e
regular
lhes
ficava
vedado;
freqüentemente, firmas inidôneas muito
prejudicavam o conceito do comércio
exterior;
com
a
formação
dos
consórcios e abertura de suas
agências no exterior, foi possível
ajustar os produtos japonêses as
características da demanda local;
foram criadas, por exemplo, "marcas
comerciais" com a garantia formal de
devolução no caso de não satisfazerem
as exigências contratuais; pode, hoje o
Japão optar preços tanto no sistema
métrico decimal quanto em medidas
inglêsas (jardas, libra-peso, onças,
etc.) ou, ainda lazer maquinaria em
polegadas ou milímetros, e conhecer
as
especificações
técnicas
internacionais para determinados tipos
de máquinas que desejam exportar; o
Japão já fabrica material ferroviário
para qualquer tipo de bitola, bicicletas
cujas peças de reposição podem ser de
origem inglêsa, alemã ou americana,
rádios com válvulas intercambiáveis
por outras de qualquer origem,
ganharam, assim, os japonêses a fama
de "copiadores eméritos", pois os
consórcios compravam no exterior
espécimes dos produtos de maior
aceitação e os enviavam às matrizes
em Tóquio, Kobe e Osaca para estudo
e reprodução; chegaram à perfeição de
comprar
automóveis
estrangeiros,
desmontá-los, para copiarem as peças
e estudarem o seu mecanismo; o
Japão adotou portanto, a técnica mais
eficaz – não discutir com o cliente,
como faz o inglês, pouco flexível em se
adaptar aos requisitos da demanda
local; se o americano deseja tecidos
vistosos e de qualidade inferior, para
durarem pouco (característica da
manufatura americana), o japonês faz
exatamente o que lhe pedem;
– formação de estoques – os
consórcios propiciaram a necessária
capacidade financeira para estocagem
local de volumes convenientes de
mercadorias, a fim de superar o grave
"handicap" da posição geográfica do
Japão, o mais distante dos principais
mercados;
com
isso
puderam
assegurar entregas rápidas e conceder
condições de crédito iguais ou
superiores às de países muito mais
desenvolvidos e com maior tradição
exportadora;
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– competição entre as firmas
nacionais – a criação dos consórcios
custou a competição desenfreada entre
as firmas japonêsas, evitando o
aviltamento dos preços de suas
mercadorias,
como
os
fabricantes
exportam através de um consórcio, os
produtos com as mesmas características
têm sempre o mesmo preço; o exemplo
mais
típico
dessa
competição
desordenada e prejudicial foi o dos
tecidos japonêses na África, do que
resultou a invenção direta do Govêrno
nipônico;
– barreira da língua – foi vencida
através do treinamento de jovens
caixeiros viajantes internacionais, que
hoje somam vários milhares; qualquer
carta endereçada em inglês, francês,
espanhol, árabe ou chinês, a uma fábrica
japonêsa, é logo encaminhada ao
respectivo Consórcio para resposta no
Idioma em que foi escrita;
– publicidade – os consórcios
puderam ainda, graças a sua potência
financeira, dar cobertura publicitária a
seus produtos pelo rádio, pela televisão e
por todos os meios promocionais de
venda usados em cada mercado; e
– participação ostensiva do govêrno
nas transações – uma vez que nos
mercados realmente importantes –
Estados Unidos da América, Canadá,
Europa Ocidental, as firmas importadoras
são infensas a qualquer interferência
governamental, as autoridades japonêsas
procuram dissimular a sua interferência
na vida dos consórcios, muito embora
sejam êstes obrigados a manter as
Embaixadas e os Consulados ao corrente
de suas transações e dos obstáculos à
sua realização; se necessário, o Govêrno
nipônico vai ao ponto de subsidiar os
produtos que ofereça, boas possibilidades
de colocação em determinado mercado;
os consórcios recomendam, por exemplo,
negociações tarifárias, pedem o apoio das
Embaixadas
e
Consulados
nas
concorrências públicas locais, etc.; o
papel do Govêrno japonês consiste,
assim, em:
– incentivar as fábricas a se
organizarem em consórcios privados de
exportação, relacionando aquelas que de
fato, se qualificam como mais capazes de
enfrentar a competição internacional;
– fundar dois ou três institutos para
formação de pessoal especializado e
promover estágios nas fábricas do país;
– abolir internamente todos os
impostos e taxas sôbre os produtos
destinados à exportação;
– instituir um sistema de prêmios aos
grandes consórcios de exportação, pelo
qual sòmente a metade dos lucros
resultantes de vendas no exterior é sujeito
ao impôsto de renda; e
– permitir que os consórcios tenham,
em moeda estrangeira, o correspondente
a 10% de seu faturamento para custear
publicidade, comissões e as demais
despesas de seus escritórios no exterior.
25. A única crítica que se fêz aos
consórcios japonêses foi a de que
competiam com os importadores locais.
Dizia-se, mesmo, que objetivavam evitar
pagamento
de
comissões
aos
intermediários estrangeiros. A princípio
houve, onde se instalavam, hostilidade
declarada, o que foi contornado
inteligentemente através de convite aos
agentes locais para se integrarem nos
esfôrço de exportação, o que terminou
por dar maior eficácia ao Sistema.
Com estas considerações, solicita
aprovação para a presente emenda.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Senador Antônio Carlos.
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Nº 23
Ao Projeto de Lei nº 7-66 (CN)
Acrescente-se um parágrafo 4º do
art. 18:
“Art. 18 – ............................................
§ 4º – A fiscalização de embarques
na exportação será feita apenas pela
Alfândega, ressalvados os casos de
produtos
primários,
sujeitos
à
classificação prevista no parágrafo
segundo.
Justificativa
O grupo de trabalho que elaborou o
presente projeto de lei havia incluído um
parágrafo 4º ao art. 18, nos seguintes
têrmos:
“§ 4º – A fiscalização de embarques
na exportação de uma única partida de
mercadoria será fiscalizada por um único
órgão”. (Vide “Fôlha de São Paulo” de
13.2.66).
O objetivo era dar unidade à
fiscalização de embarques, criando,
conseqüentemente,
facilidades
ao
exportador.
Inexplicàvelmente
nada
consta do atual projeto.
E’ inegável que um único órgão deve
fazer a fiscalização de embarque,
ressalvados os casos de produtos
primários (agriculas, pecuários, minerais).
E o órgão aparelhado para realizar essa
tarefa é a Alfândega.
O
parágrafo
proposto
guarda
consonância com a exposição de motivos,
que na alínea 19 in fine diz: “...não terá
mais sentido o sistema em vigor,
minimizado em seu efeito fiscalizador,
porém remanescendo como entrave
burocrático”. E na alínea 23: “Vale
mencionar em especial o atual, sistema
de
fiscalização
de
embarques,
ultrapassado pela realidade econômica e
jurídica.”
Qual o atual sistema de fiscalização
de embarques? O exportador é obrigado
a apresentar o seu produto, a sua
mercadoria, qualquer que ela seja, a dois
fiscais: um aduaneiro e outro da CACEX.
Mas o atual projeto esqueceu-se de
retirar êsse “entrave burocrático”.
Mister se faz retirá-lo agora, através
da emenda ora proposta.
Justifica-se a permanência apenas
do fiscal da Alfandega, porque esta já os
tem em número suficiente e porque êstes
trabalham exatamente nos pontos de
exportação:
portos
e
aeroportos
alfandegados.
Deixar êsse encargo aos fiscais da
CACEX, com a consequente necessidade
de ampliar-lhe os quatros, estaria em
contradição com as ponderações da
Exposição de Motivos, que na alínea 24
diz: “Terá também apreciável significação
para o Govêrno, uma vez que poupará
substanciais recursos materiais humanos,
hoje dispendidos, para o controle de
exigências e formalidades na exportação,
absolutamente desnecessárias.”
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Dep. Mario Covas.
Nº 24
Ao Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN)
Suprima-se o artigo 20.
Justificação
Não é de admitir-se que ao Conselho
Nacional do Comércio Exterior (CONCEX)
se atribua competência para impedir a
criação ou manutenção de qualquer
exigência
administrativa,
registro,
controles diretos ou indiretos, quando
êstes decorram de leis votadas pelo
Congresso Nacional, porque só êste tem
competência para revogar tais exigências.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Aloysio de Castro.

Nº 25
Ao Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN)
Suprima-se o art. 21.
Justificação
O artigo 21 do Projeto exclui a
importação do sal do controle do IBS ou
de qualquer outro órgão que venha a
substituí-lo.
Vale dizer que ficará livre a
importação do sal do exterior, como de
outros produtos de interêsse da economia
nacional.
Ora, é sabido que o sal estrangeiro
só chega aos nossos portos por menor
preço do que o produto nacional, em
virtude dos baixos fretes marítimos e
custos operacionais que prevalecem no
mercado internacional.
As indústrias de transformação,
radicadas em nosso meio são quase
tôdas também grandes produtoras de sal,
sendo que algumas delas são produtoras
simultâneamente em nosso país e no
exterior.
Compreende-se há assim, um vasto
campo de favorece especulações e
oscilações artificiais de toda a ordem, em
detrimento do produto desvinculado de
tais indústrias.
Será uma ingenuidade admitir a
sobrevivência da indústria salineira
nacional
na
mera
condição
de
fornecedora eventual da indústria de
transformação.
Só a absoluta falta de argumentos
deve ter induzido o redator da exposição
de motivos a alegar que uma tal política
levará a indústria nacional do sal,
possìvelmente um futuro próximo, a um
programa de exportação para o exterior
com grandes benefícios para o Nordeste,
porque, na verdade, a sua aplicação
redundaria não só na extinção do IBS,
mas, principalmente, no esmagamento da
industria salineira em mãos de nacionais.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966 – Senador Manoel Villaça;
Senador Cattete Pinheiro; Senador
Wilson Gonçalves; Senador Menezes
Pimentel; Senador José Leite; Senador
Dylton Costa; Senador Eugênio Barros;
Senador Gay da Fonseca; Deputado
Alexandre Casta; Deputado Adolfo de
Oliveira; Senador Bezerra Neto; Deputado
José Carlos Teixeira; Deputado Furtado
Leite; Senador Edmundo Levi; Deputado
Machado Rollemberg; Deputado Plínio
Lemos; Deputado Aguinaldo Costa;
Senador Nelson Maculan; Deputado
Celso Passos; Senador Ruy Carneiro;
Deputado Ezequias Costa; Deputado Ney
Maranhão; Deputado Dager Serra;
Senador Josaphat Marinho; Senador
Aurélio Vianna; Deputado Ruy Santos;
Deputado Roberto Saturnino; Senador
Silvestre Péricles; Deputado Arnaldo
Gomes; Deputado Ossian Araripe;
Deputado Ari Pitombo; Deputado Cardoso
Menezes; Flávio Marcílio; Senador Aarão
Steinbruch; Deputado Pereira Lucio;
Deputado João Cleofas; Senador Dinarte
Mariz; Deputado Souto Maior; Senador
Joaquim Parente; Senador Mello Braga;
Deputado José Maria Ribeiro; Deputado
Cid Furtado; Dep. Mário Gonçalves; Dep.
Milvernes Lima; Dep. Djalma Marinho;
Dep. Paulo Freire; Deputado Adauri
Fernandes; Dep. Luna Freire; Dep. Alvaro
Catão; Deputado Jamil Amidem; Dep.
Flaviano Ribeiro, Dep. Mário Piva; Dep.
Luis Bronzeado; Dep. Jorge Said Curi;
Deputado Campos Vergal; Dep. Esmerino
Arruda; Dep. Dirceu Cardoso; Dep.
Amaral Neto; Dep. Mário Gomes;
Deputado Heitor Dias; Dep. Matos
Carvalho;
Dep.
Geraldo
Geudes;
Deputado
Noronha
Filho;
Dep.
Philadelpho
Garcia;
Dep.
Grimaldi
Ribeiro; e outros senhores congressistas.

Maio de 1966

1311

Nº 26
Suprima-se o artigo 21.
Justificação
Não há razão alguma para o
estabelecimento dessa limitação. E, saIientese, a limitação contida no artigo refere-se
apenas aos órgãos da administração central,
descentralizada, paraestatal e sociedades de
economia mixta. Atualmente, a importação
de sal é feita sob este regime, pelo Instituto
Brasileiro do Sal, tendo em vista a diferença
do preço interno para o produto importado. A
diferença é aproveitada para o financiamento
às salinas. A alteração do processo pode
significar a impossibilidade da concorrência
interna
com
a
concentração
dos
empreendimentos existentes nas mãos dos
grupos mais fortes.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Mário Covas.
Nº 27
Suprima-se o Art. 21
Justificação
Não se justifica, à luz de nenhum
argumento, a proibição, constante do art.
21 do projeto, proibição tanto mais
chocante
quanto
envolve
ali
a
administração central.
Sala das Sessões, 18-5-66. – Aloysio
de Castro.
Nº 28
Art. 21:
Substitua-se, na redação original:
“Nenhuma importação ou exportação
será feita sob o regime, etc.”
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Pedro Vidigal.
Nº 29
Suprimir o art. 22 e seus parágrafos.
Justificação
De acôrdo com o Iuminoso parecer do
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, em recente
informação prestada à Comissão de Justiça
da Câmara dos Deputados, no Projeto nº
2.809, de 1965, de que “a exclusão de
obrigatoriedade
dos
Despachantes
Aduaneiros nos despachos de exportação,
“drawback”, cabotagem, trânsito, etc., seria
altamente desaconselhável, pois êste serviço
pela sua profunda tecnicidade requer o uso
sòmente de pessoas habilitadas e com
grande prática, já que está a exigir um
procedimento que não se restringe apenas
às Alfândegas, senão de vários outros
setôres diferentes como sejam: Ministério da
Fazenda, Ministério da Agricultura, Ministério
da Viação, Banco do Brasil S. A. e mais
ainda, os Governos Estaduais e Municipais.
Nessas condições, propomos a
supressão dêste artigo e seus parágrafos,
por conterem proposições já votadas pelo
Ministério diretamente ligado a assunto de
tão grande natureza.
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Adylio Vianna.
Nº 30
Suprima-se o Art. 22 e seus parágrafos.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1966. – Osmar Grafulha.
Nº 31
Suprima-se o art. 22 e seus parágrafos.
Justificativa
O art. 22 e seus parágrafos, pràticamente,
suprime, a bem dizer, a atividade dos
Despachantes Aduaneiros. São profissionais
concursados no Ministério Público, nomeados
pelo Presidente da República e, a manutenção
do dispositivo será como quase infligir
direitos
adquiridos
a
duras
penas
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pelos integrantes desta classe, quase
tôdas pessoas modestas.
No tange então ao princípio do bom
processamento legal das operações, a
medida é das mais infelizes, admitindo
elementos estranhos ao meio, que virão
conturbar
pela
ineficiência
e
desconhecimento do mecanismo praticado,
justamente essa tão grande importante e
vital área da vida econômica nacional. Aí, o
art. 22 é verdadeiramente a antítese do
próprio espírito do projeto que visa
desafogar,
racionalizar
e
centralizar
simplificando as operações referentes ao
comércio exterior.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1966. – Sebastião Archer.
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Nº 37
Suprimam-se os arts. 23 e 23.
Sala das Comissões, em 14 de maio
de 1966. – Dep. João Alves.
Nº 38
Suprima-se o art. 22 e seus
parágrafos e o art. 23.
Sala das Comissões, em 16 de maio
de 1966. – Martins Rodrigues.
Nº 39
Suprimam-se os arts. 22 (e seus
parágrafos) e 23 do Projeto.

Nº 32

Justificação

Suprima-se o Art. 22 e seus
parágrafos.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Mário Covas.

Sob a alegação de estabelecer
melhores condições para as exportações
brasileiras, o projeto, nos arts. 22 e 23,
torna facultativa a intermediação dos
despachantes aduaneiros (art. 22) e
despachantes estaduais (art. 23) nas
operações de exportação, “draw back”,
franquia
temporária,
trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer mercadoria.
Justificando a medida, a exposição de
motivos que acompanha a Mensagem do
Poder Executivo declara, enfàticamente, que
essa intermediação não atende aos
reclamos da economia brasileira, entrava o
aperfeiçoamento dos serviços, eleva o custo
dos produtos intercambiados.
É de se notar que êsses motivos não
prevaleceram para se consagrar a
facultatividade daquela intermediação nas
operações de importação, o que muito os
enfraquece.
De fato, o projeto sem se decidir pela
extinção da categoria profissional de
despachante aduaneiro o que faz é
marginalizá-la
transferindo
suas
atribuições, sem qualquer vantagem
financeira ou econômica para as
exportações
brasileiras,
a
outros
(particulares ou casas comissárias).
Para manter a categoria profissional
de despachante aduaneiro, basta repetir
aqui a autorizada opinião do Ministério da
Fazenda, através da Diretoria Geral da
Fazenda Nacional, na resposta a pedido de
audiência que lhe dirigiu a Câmara dos
Deputados sôbre o projeto de lei de autoria
do Deputado Cunha Bueno, que visa
isentar obrigatoriedade da interferência
dos
despachantes
aduaneiros
nos
despachos de exportação, reexportação,
trânsito e reembarque de mercadorias
nacionais ou estrangeiras, bem como
importação:
“Os despachantes aduaneiros medem,
pesam, conferem, transportam, e por fim,
taxam mercadorias, labor que parece
simples à vista do leigo, e que no entanto
encerra uma série de dificuldades e
providências, com peculiaridades especiais,
a par de uma legislação avulsa e complexa,
cuja observância exige, no tocante à
exportação,
uma
infinidade
de
procedimentos, em setores diferentes, como
sejam as alfândegas, repartições do
Ministério da Agricultura, do Ministério da
Viação, do Banco do Brasil, e ainda de
Governos
Estaduais
municipais.
Desaconselhável, pois, a intromissão nesses
serviços que exigem conhecimentos técnicos
e
prática
necessária,
de
pessoas
incapacitadas à execução dos mesmos, não
se podendo mesmo invocar, para
justificativa, o princípio de economia.
Sala das Comissões, em 13 de maio
de 1966. – Senador Antônio Carlos.

Nº 33
22:

Dê-se a seguinte redação ao artigo

“Art. 22 – As operações de exportação,
“draw-back”, franquia temporário, trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
poderão
ser
processadas, em todos os seus trâmites,
junto aos órgãos competentes, pelos
próprios interessados ou por intermédio de
despachantes aduaneiros, na falta dos quais
serão admitidos outros representantes
devidamente credenciados”.
Justificação
A emenda visa poupar o sacrifício da
classe de despachantes aduaneiros, que
integram as atividades do comércio de
cabotagem e do comércio exterior há
cêrca de um século.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Deputado Aliisio de Castro.
Nº 34
Suprimir ao Art. 22:
“ou por intermédio de representantes
organizados e devidamente credenciados”.
Justificativa
Entendo ser interessante admitir que
o próprio interessado possa acompanhar
a movimentação de seus papéis, perante
a administração federal mas, nunca
admitir de representantes, a não ser o
despachante, figura consagrada pelo
Decreto-lei nº 9.832, de 11 de setembro
de 1966. Trata-se de uma profissão
especializada com a evidente finalidade
de facilitar a referida movimentação, sem
a balbúrdia e confusões que poderia
ocasionar
o
vultoso
número
de
representantes credenciados. Como se
vê claramente sem proveito para o
serviço público e sem criar melhores
condições de trabalho para as partes
interessadas.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Dep. Milton Cabral.
Nº 35
Redija-se assim o parágrafo 1º do
art. 22:
§ 1º A remuneração dos serviços dos
despachantes
aduaneiros,
quando
solicitados na forma dêste artigo, será
livremente
convencionada
entre
os
interessados, revertendo integralmente em
benefício do despachante que os executar, e
não poderá ser cobrada através dos serviços
das repartições aduaneiras”.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Mário Covas.
Nº 36
Suprima-se o parágrafo 3º do artigo 22.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Mário Covas.

Nº 40
Dê-se a seguinte redação aos artigos
22 e 23:
Art. 22. As operações de exportação,
“draw-back”, franquia temporária, trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
deverão
ser
processadas, em todos os seus trâmites, junto
aos órgãos competentes, por despachantes
aduaneiros. O dono ou consignatário da

mercadoria
poderá
credenciá-los
livremente.
§ 1º A remuneração do despachante
aduaneiro, nos despachos de exportação
para
o
exterior
será
livremente
convencionada entre os interessados ou
fixada pelo Ministério da Indústria e
Comércio, e não poderá, em nenhuma
hipótese, ser recolhida através das
repartições aduaneiras.
§
2º
A
contribuição
dos
despachantes
aduaneiros
ao
seu
Sindicato será fixada pelos profissionais
associados, respeitado o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 23. A atividade do despachante
estadual continuará a ser regulada por lei
do Estado no âmbito de suas atribuições.
Justificação
A proposição governamental tem em
mira
baratear
e
simplificar
o
processamento
das
medidas
administrativas
que,
hoje,
reconhecidamente emperram e dificultam
êsse setor de iniludível significação da
economia brasileira.
Contudo, a redução dada aos
dispositivos do Projeto, que a presente
Emenda intenta aperfeiçoar, longe de
atingir essa relevante finalidade, limitouse
a
transferir
atribuições
dos
despachantes aduaneiros para outras
categorias profissionais a serem, ainda,
organizadas.
Ora,
tal
alteração
acarretaria
inevitáveis tumultos, antes de favorecer o
surgimento de facilidades.
Contudo, a iniciativa governamental
é salutar quando pretende dar ao
exportador liberdade de escolha do
encarregado do processamento das
exportações para o exterior.
Peca, contudo, pelo radicalismo, que
a Emenda atenua, oscilando a liberdade
de escolha do despachante com o
interêsse do dono ou consignatário da
mercadoria.
Quanto à remuneração, a Emenda
torna flexível a cobrança dos serviços
prestados,
condicionando-a
a
entendimento
prévio
entre
os
interessados e, ao mesmo tempo, dá ao
Ministério da Indústria e Comércio
poderes para discipliná-la.
Finalmente, no que tange ao artigo
23 do Projeto, trata êle de matéria da
alçada estadual, não ligada ao comércio
exportador, atualmente regulada por
legislação especifica, nada justificando a
sua alteração.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Senador Raul Giuberti.
Nº 41
Dê-se a seguinte redação aos artigos
22 e seus parágrafos e 23:
Art. 22. As operações de exportação,
“draw-back”, franquia temporária, trânsito,
reexportação e baldeação de qualquer
mercadoria deverão ser processadas, em
todos os seus trâmites, junto aos órgãos
competentes, por despachantes aduaneiros,
ou, diretamente, pelo próprio dono.
§ 1º A remuneração do despachante
aduaneiro, nos despachos de exportação
para
o
exterior
será
livremente
convencionada entre os interessados ou
fixada pelo Ministério da Indústria e
Comércio, e não poderá, em nenhuma
hipótese, ser recolhida através das
repartições aduaneiras.
§
2º
A
contribuição
dos
despachantes
aduaneiros
ao
seu
Sindicato será fixada pelos profissionais
associados, respeitado o disposto no
parágrafo anterior.
Art. 23. A Atividade do despachante
estadual continuará a ser regulada por lei
do Estado no âmbito de suas atribuições.
Justificação
A proposição governamental tem em
mira
baratear
e
simplificar
o
processamento das medidas administra-
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tivas que, hoje, reconhecidamente
emperram e dificultam êsse setor de
iniludivel significação da economia
brasileira.
Contudo, a redação dada aos
dispositivos do Projeto, que a presente
Emenda intenta aperfeiçoar, longe de
atingir essa relevante finalidade, limitouse
a
transferir
atribuições
dos
despachantes aduaneiros para outras
categorias profissionais a serem, ainda,
organizadas.
Ora,
tal
alteração
acarretaria
inevitáveis tumultos, antes de favorecer o
surgimento de facilidades.
Contudo, a iniciativa governamental
é salutar quando pretende dar ao
exportador liberdade de escolha do
encarregamento do processamento das
exportações para o exterior.
A inclusão da cabotagem no Projeto,
torna-se impertinente por não se tratar
de intercâmbio comercial com o exterior.
Peca, contudo, pelo radicalismo, que
a Emenda atenua, conciliando a liberdade
de escôlha do despachante com o
interêsse do dono ou consignatário da
mercadoria.
Quanto à remuneração, a Emenda
torna flexível a cobrança dos serviços
prestados,
condicionando-se
a
atendimento prévio entre os interêsses e,
ao mesmo tempo, dá ao Ministério da
Indústria e Comércio podêres para
discipliná-la.
Finalmente, no que tange ao artigo
23 do Projeto, trata êle de matéria da
alçada estadual, não ligada ao comércio
exportador, atualmente regulada por
legislação específica, nada justificando a
sua alteração.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Senador Ruy Carneiro.
Nº 42
Art. – Suprima-se o Art. 23 do
Projeto.
Justificativa
O Art. 23, vedando a interferência de
despachantes estaduais nas operações
de exportação, “draw-back”, franquia
temporária,
trânsito,
reexportação,
baldeação e cabotagem de qualquer
mercadoria,
fere
frontalmente
a
autonomia dos Estados e, por isso, deve
ser rejeitado como inconstitucional.
Reza o Art. 18 da Constituição
Federal:
“Cada Estado se regerá pela
Constituição e pelas leis por adotar,
observados os princípios estabelecidos
nesta Constituição”.
Ora, os cargos de despachantes
estaduais existem desde muitos anos,
criados por leis estaduais e, desde muitos
anos, suas atribuições foram definidas
pelas leis estaduais.
O art. 23 proposto, traz, portanto, no
seu bôjo, além da inconstitucionalidade,
uma flagrante injustiça pois, restringindo
de maneira ampla a ação dos
despachantes estaduais, pràticamente
extingue essa categoria de servidores dos
Estados, posto que os deixa sem
atribuições a exercer, suprimindo, desta
maneira, direitos assegurados.
Ressalte-se,
ainda,
que
a
Constituição Federal, no seu Art. 7º,
estabelece que o Govêrno Federal não
intervirá nos Estados, salvo para: “manter
a integridade nacional; repelir invasão
estrangeira ou a de um Estado em outro;
pôr têrmo a guerra civil; garantir o livre
exercício de qualquer dos podêres
estaduais; assegurar a execução de
ordem ou decisão judiciária; reorganizar
as finanças do Estado que, sem motivo
de fôrça maior, suspender, por mais de
dois anos consecutivos, o serviço da
sua dívida externa fundada; assegu-
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rar a observância dos seguintes
princípios:
a) forma republicana representativa;
b) independência e harmonia dos
podêres;
c) temporariedade das funções
eletivas, limitada a duração destas à das
funções federais correspondentes;
d) proibição da reeleição de
governadores e prefeitos para o período
imediato;
e) autonomia municipal;
f)
prestação
de
contas
da
administração;
g) garantias do Poder Judiciário.”
Por outro lado, a Constituição
Federal, ao definir nos Artigos 5º e 6º a
competência da União para legislar, não
retirou do Estado a atribuição de legislar
no setor restrito à atuação dos
despachantes estaduais.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Deputado Edilson Melo Távora.
Nº 43
Suprimir o Art. 23.
Justificativa
Criar a figura do credenciado para
substituir o despachante aduaneiro ou
mesmo o despachante estadual não tem
sentido.
Seria
a
desordem
ou
desorganização de uma classe existente,
que
não
pode
ser
considerada
privilegiada, dada as infimas taxas com
que trabalham.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Dep. Milton Cabral.
Nº 44
Suprima-se o artigo 23.
Justificação
Articularei a justificação oralmente.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Deputado Aloysio de Castro.
Nº 45
O Artigo 23 passará a ter a seguinte
redação:
Artigo
23.
A
atividade
de
Despachante Estadual continuará a ser
regulada por lei do Estado no âmbito de
suas atribuições.
Justificação
O projeto no art. 23, pretende vedar
a
interferência
dos
Despachantes
Estaduais em operações próprias do
comércio exterior, os quais poderão ser
cuidados pelos despachantes aduaneiros.
Certamente os Despachantes Estaduais
não podem ser cogitados neste Projeto,
que é de Lei Federal e que regulará o
comércio exterior, sabendo-se que êles
são regidos por leis especificas dos
Estados e têm atuação, apenas, nos
despachos de mercadorias que vão de
pôrto a pôrto, ou seja que transitam
internamente, sem sair do País. A alusão
aos da Despachantes Estaduais na
Proposição talvez seja desnecessária,
primeiro porque ela se propõe regular
especificamente o comércio exterior, e os
Despachantes Estaduais atuem, sòmente,
nas operações de comércio interno. Por
outro lado, a lei ordinária federal não pode
invadir competência legislativa dos
Estados, criando choque desagradáveis e
inconveniente entre o legislador federal e
o estadual. Os Despachantes Estaduais
exercem função grandemente útil aos
comerciantes,
no
preparo
e
movimentação de papéis que de outro
modo, não poderiam preparar e organizar.
Êsse trabalho interessa também ao
Estado, que precisa conhecer o que
ocorre com a sua produção. São
autênticos auxiliares da fiscalização do

Tesouro Estadual. Aliás, na realidade, os
Despachantes são mais do que auxiliares
do Estado, pois constituem a linha de
frente do Fiscal nos Estados. Com efeito,
e através de seus despachos que o
Tesouro Estadual, além de organizar a
estatística das suas operações mercantis,
de múltiplos efeitos, inicia a fiscalização
de sua renda mais importante, baseando
ai o trabalho dos seus agentes fiscais.
Assim o artigo 23, com a redação do
Projeto do Executivo, além de outros
inconvenientes,
traz
conseqüência
altamente danosa à economia dos
Estados.
Convém modificá-la, assim. E, como
objetivo
é
vedar
intromissão
do
Despachante Estadual, no comércio com
o estrangeiro, nada mais simples do que
deixar isso claro no texto da Lei, evitando
possíveis complicações futuras, em
decorrência das interpretações que
dependerão do ponto de vista, – que pode
ser êste ou aquêle do exegeta ou do
jurisconsulto.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1968. – Deputado Mário Cavas.
Nº 46
Art. 28. Acrescentar ao § 1º, adiante
da palavra “exportação”:
“e importação”.
Justificação
1. Reza o § 1º do art. 23:
ser cuidados pelos despachantes a
“Os
serviços
necessários
à
exportação, para tôdas as repartições,
funcionarão em horário corrido, inclusive
domingos e feriados, durante 24 horas
ininterruptas, em turno”.
2. Ora, se as alfândegas vão
funcionar para a exportação, num horário
continuo para que as mercadorias não
sofram embaraço e nem recebam o peso
de novos encargos decorrentes de
procrastinações no embarque, e natural
que também no que toca às importações
haja a mesma preocupação. A respartição
é a mesma e, portanto, não há que
distinguir entre mercadorias que sai e
mercadoria que chega. Se se procura
poupar o custo da mercadoria que é
exportada,
é
preciso,
igualmente,
preservar, de novos ônus, a mercadoria
que é importada, pois que esta é tão
necessária ao desenvolvimento do país
quanto a outra.
3. O projeto, que merece um franco
louvor, evoluiu tanto, permitindo a
existência de armazéns alfandegados no
interior do Pais, que a não inclusão da
importação no dispositivo ora emendado
só deve ser levada a Conta de
esquecimento, que a emenda, entretanto,
procura corrigir.
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Deputado Horário Bethónico.
Nº 47
Art. 29. Substituir pelo seguinte:
“Art. 29. A exportação e a importação
de qualquer mercadoria realizada por via
postal, aérea ou terrestre obedecerá, no
que couber, às normas constantes da
presente lei.”
Justificação
A emenda procura incluir a
importação no dispositivo, fazendo com
que se estendam, como quer o projeto, as
mesmas normas previstas para a
exportação, quando esta se faça pelas
vias indicadas.
Preferiu
a
emenda
oferecer
substitutivo ao artigo porque, na
publicação, consta – certamente por
engano – a palavra “execução”, quando o
que se quis escrever foi “exportação.”
É natural que a emenda queira
incluir a importação nas preocupações
do dispositivo ora emendado porque
também ela deve ser facilitada na sua

etapa final, suprimindo-se, assim, formalidades
burocráticas que, além de entravarem o rápido
desembaraço da mercadoria, concorrem
para o encarecimento do preço final, com
armazenagens e outros ônus perfeitamente
evitáveis.
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Horácio Bethônico.
Nº 48
Redija-se assim o Art. 30:
“Art. 30. A utilização da capatazia e da
estiva ou serviços equivalentes, para o
embarque
de
qualquer
mercadoria
destinada a exportação, será remunerada,
por produção, rigorosamente em função do
serviço efetivamente prestado, vedada a
cobrança de qualquer outro gravame,
inclusive adicionais não previstos em lei”.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. Mário Covas.
Nº 49
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tipulações fixadas pelo Govêrno. É caso
semelhante aos dos tabeliães, como dos
escrivães
titulares
dos
Cartórios
Judiciários. É caso semelhante aos dos
titulares dos Cartórios de Imóveis e
Hipotecas, e de tantos outros servidores
públicos, cujos serviços são pagos pelas
partes que dêstes se utilizam, na base do
que por muitos e muitos anos se tem
chamado de Regimento de Custas.
Conhecessem o assunto os que
redigiram o projeto de lei ara examinado, e
não teriam tido por certo a iniciativa de inserir
no seu texto idéia tão extravagante quão
conflitantes com os mais respeitáveis
interêsses de uma classe de servidores
públicos, que, nada percebendo pelos cofres
do Tesouro Nacional, contribuem para o
enriquecimento da Nação.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Aloysio de Castro.
Nº 52

Suprima-se o Art. 35 do projeto.

Suprima-se o art. 35 do Projeto de
Lei nº 7.

Justificação

Justificação

Por este artigo fica praticamente
extinta a profissão de corretores de navios,
da qual honestamente vivem há mais de 50
(cinqüenta) anos dezenas de brasileiros.
Não é justo que se leve à rua da amargura
esses chefes de famílias, simplesmente
para atender a caprichos de terceiros.
É ato desumano que a nossa civilização
não comporta, daí a imprescindível
necessidade da supressão do artigo.
Sala das Comissões, 13 de maio de
1966. – João Alves.

O referido art. 35 pretende tornar
independente
da
interferência
dos
corretores de navios, o desembaraço e o
despacho das embarcações de qualquer
bandeira, bem como o afretamento, a
corretagem de seguros marítimos e o
engajamento de mercadorias.
A mencionada atitude choca-se com
decisões do Supremo Tribunal Federal e
já mereceu repúdio em pareceres dos
professôres Francisco de Campos e
Frederico Marques.
A sua permanência no Projeto de Lei
nº 7 será uma iniqüidade e um atentado
aos direitos dos que já tiveram ganho de
causa no Supremo Tribunal.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1666. – Aderbal Jurema.

Nº 50
Suprima-se o art. 35.
Justificação
O Congresso Nacional já teve
oportunidade de manifestar-se contra a
medida proposta pelo art. 35, ao rejeitar
projeto
de
origem
governamental,
tratando especificamente do assunto.
Além disso, nos parece desumano
entregar-se ao abandono uma centenária
classe, pois é exatamente isso o que
representa o cancelamento de suas
atribuições, sem que, concomitantemente, lhe
seja proporcionada outra forma de trabalho.
Sem
dúvida,
os
deveres
e
responsabilidades impostos aos corretores
de navios determinaram uma garantia para
todos quantos se utilizam dos seus serviços.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1966. – Adylio Vianna.
Nº 51
Suprima-se o art. nº 35.
Justificação
A absurdeza de tal dispositivo
decorre dos efeitos da extinção da classe
dos corretores de navios, cuja existência
remonta a mais de um século, porque já o
nosso Código Comercial, de 1850, a
instituira, para a desincumbência das
funções que até hoje lhe são atribuídas.
É de pasmar a ligeireza com que se
propõe, numa hora difícil da vida de
nosso povo, a extinção de uma classe,
cujos componentes ficariam, de repente,
sem as ocupações da profissão, para
sustentar suas respectivas de famílias.
O que mais surpreende, entretanto,
é a ignorância dos que articulam em
dispositivo de projeto de lei, sugestão tão
violenta quão desumana, inadvertida de que
os corretores de navio são tidos, por
numerosos mestres de nosso Direito
Administrativo, como funcionários públicos,
por isto que, guardando condições idênticas
a os dos demais servidores públicos,
dêstes se diferenciam, apenas, no que
concerne
no
pagamento
de
sua
remuneração, que não corre pelos cofres
públicos, mas, sim, por conta dos armadores
de navios, embora que na base das es-

Nº 53
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:
Art. 35. A profissão de corretor de
navios continua sujeita às exigências do
Decreto nº 52.090-63, inclusive na parte
referente aos honorários que não poderão
em hipótese alguma ultrapassar os limites
fixados na TabeIa de Corretagem anexa
ao referido decreto, sob pena de
demissão.
§ 1º As comissões e remunerações
dos corretores de navios referidas neste
artigo não poderão ser cobradas, a
qualquer título, dos exportadores.
§ 2º A compra ou venda de navios
construídos por estaleiros nacionais
independe da intervenção dos corretores
de navios.
§ 3º Os armadores nacionais,
especialmente as entidades autárquicas e
de economia mista controladas pela
União ou pelos Estados, poderão
realizar pessoalmente pelo proprietário,
comandante, capitão ou mestre as
atribuições de corretores de navios,
relacionadas com o desembaraço das suas
embarcações, ficando proibida a delegação
de competência, para tal fim, a terceiros.
Justificação
O Art. 35 do Projeto ora em exame
reza: “o desembaraço e o despacho das
embarcações de qualquer bandeira,
procedente de ou destinadas a portos
nacionais ou estrangeiros, bem como o
afretamento, a compra ou venda de
embarcações, a corretagem de seguros
marítimos e engajamento de mercadorias,
independem
da
interferência
de
corretores de navios”.
A simples leitura do dispositivo,
conclui-se:
a) o projeto não extingue a categoria
profissional de corretores de navios –
oficializada por Decreto número 596, de
18 de julho de 1899;
b) não dispensa os atos jurídicos da
competência dos corretores de navios;
c) permite que os atos administra-
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tivos até o presente praticados, por fôrça
de lei, pelos corretores de navios, e sejam
por outros quaisquer “interessados”;
a) em síntese, o projeto marginaliza
a categoria do corretor de navios –
pergunta-se, então, em que essa
marginalização beneficia, facilita ou
estimula a expansão da exportação,
brasileira, objetivo principal do projeto?
O item 28 da exposição de motivos
dos Senhores Ministros da Indústria e
Comercio, Fazenda, Relações Exteriores,
Agricultura
e
Planejamento
que
acompanha o projeto, para justificar a
marginalização da categoria profissional
de corretor de navios, consagrada no art.
35, refere-se aos argumentos constantes
no item 26, do mesmo documento,
relativo a despachantes aduaneiros.
Vejamos, então, que diz o item 25,
da exposição de motivos. Nesse item,
justifica-se
a
marginalização
dos
despachantes aduaneiros alegando-se
que:
a) a intermediação compulsória dos
despachantes não atende aos reclamos
de nossa economia;
b)
a
intermediação
dos
despachantes entrava o aperfeiçoamento
dos serviços, mantendo rotina cuja inércia
é difícil superar;
c) a intermediação eleva o custo dos
produtos intercambiados com o exterior,
pois dêle consta a remuneração fixa e
obrigatória do despachante;
Examinando-se as alegações acima,
verifica-se:
a) não foi alinhada uma referência
objetiva sequer às tarefas cometidas aos
corretores de navios;
b)
a
intermediação
dos
despachantes foi condenada em relação
aos atos administrativos relativos à
exportação, mas não se adotou o mesmo
critério
no
que
toca
aos
atos
administrativos relativos à importação;
c) há, se não equivoco, pelo menos
exagêro,
quando
se
atribui
à
intermediação dos despachantes entraves
ao aperfeiçoamento dos serviços, pois
que principais responsáveis por tais
óbices são os complexos mecanismos
que presidem a ação dos órgãos
governamentais;
d) a ação do despachante e do
corretor é, acima de tudo, fiscal e
disciplinadora;
e) não há a mais minima referência
ao problema social que os dispositivos
vão fatalmente criar, com o subemprêgo a
que
estarão
condenados
os
despachantes e corretores de navios;
f) a exposição de motivos não
evidencia o agravamento dos custos das
operações comerciais em que intervém
despachantes e corretores de navios por
fôrça da remuneração que lhes é devida.
Assim, em nada sofrerão os
objetivos do projeto se o Congresso
Nacional equacionar de outro modo a
questão dos corretores de navios.
A
extinção
dessa
categoria
profissional nem ao Govêrno pareceu
conveniente (vide art. 35 do projeto e
itens 26 e 28 da Exposição de Motivos
que o acompanha). Dêsse modo,
julgamos oportuno propor uma nova
redação para o art. 35 que:
a) resguarde os objetivos do projeto
e reafirme a existência oficial de
corretores de navios (“caput” do artigo
proposto);
b) fixe com nitidez a participação do
corretor de navios nos atos de comércio
que lhe estão afetos;
c)
evite
a
participação
indiscriminada, nas atividades dos
corretores de navios, de pessoas não
qualificadas (“caput” do artigo proposto);
d) limite, nos têrmos do Decreto
número 52.090-63 – recentemente
consagrado por acórdão unânime do
Supremo Tribunal Federal – os honorários
dos corretores de navios (§ 1º de artigo
proposto);
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e) exclua da intervenção dos
corretores a compra ou venda de navios
construídos pelos estaleiros nacionais (§
2º do artigo proposto);
f) permita aos armadores nacionais,
principalmente
às
autarquias
e
sociedades de economia mista, a prática
dos atos administrativos deferidos, por lei,
aos corretores de navios (§ 3º do artigo
proposto);
A emenda, dêsse modo, sem
desprezar os argumentos da Mensagem,
situa-os com realismo e mantém um
sistema que, longe de onerar ou dificultar
as exportações, virá criar condições à sua
expansão ordenada.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Antônio Carlos.
Nº 54
Suprima-se o Art. 36.
Justificativa
A delegação contida no artigo é
injustificável.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Mário Covas.
Nº 55
Acrescente-se “in fine” do art. 36 a
seguinte, expressão:
“observado o disposto no art. 66, I,
da Constituição, se resultar a concessão
de tratado ou convenção celebrado com
Estado estrangeiro.”
Justificação
Determina o art. 66, I, da Constituição,
que é da competência exclusiva do
Congresso
Nacional,
“resolver
definitivamente sôbre os tratados e
convenções celebradas com os Estados
estrangeiros pelo Presidente da República.”
2. No exame do art. 36 do projeto
verificamos que êle firma autorização
peremptória ao Executivo para conceder
o regime de entreposto, área livre, pôrto
livre e zona franca com vistas a atender
as conveniências da política de comércio
exterior. Ocorre, que quando se dá tal tipo
de concessão, ela está no bojo de tratado
ou convenção celebrado com outro país.
Daí a emenda ressalvar que, na espécie,
não seja deslembrada a determinação do
art. 66, I, da carta magna.
Sala das Comissões, 17 de maio de
1966. – Bezerra Neto.
Nº 56
Art. 36.
Acrescentar no final:
“Ouvido o Conselho Nacional do
Comércio Exterior.”
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Pedro Vidigal.
Nº 57
O item II do § 1º do art. 40 passa a
ter a seguinte redação:
“II – Ser devolvidas ao paiÍs de
origem ou ser reexportada para o exterior,
total ou parcialmente, de uma só vez ou
em lotes ou parcelas, independentemente
de tributos, provada, entretanto, no ato, a
sua perfeita correspondência com os
documentos de embarque.”
Justificação
Cuida a Emenda, tão-sòmente, de,
corroborando com os objetivos altamente
moralizadores do Projeto, através de
redação mais adequada, tornar claro que a
reexportação isenta de tributos só é
admissível quando provada, no ato, a
perfeita correspondência entre a mercadoria
e a documentação de seu embarque.
Fica dessarte, definitivamente excluída
a mais remota possibilidade de fraude que a
redação, em parte ambígua, do dispositivo
como foi proposto, poderia, eventualmente,
favorecer.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Vicente Bezerra Neto.

Nº 58
O art. 46 e seu § 1º passam a ter a
seguinte redação:
“Art. 46. Decorrido o prazo estilado no
art. 40, e não retirados, pelo depositante, as
mercadorias depositadas na forma nêle
prevista, seja para colocação no mercado
interno, seja para retôrno ao país de origem,
seja encaminhamento a outros destinos
no exterior ou não pagas as tarifas
de armazenagem geral e os serviços
complementares, devidos à emprêsa
depositária, a autoridade competente, na
forma indicada no regulamento, promoverá o
leilão público das mesmas, alienando-as, à
vista, por preços nunca inferiores aos
vigentes no mercado importador ou
atacadista.
§ 1º Não obtido o preço previsto no
artigo a emprêsa que promover o leilão
ficará sujeita à observância das normas
da legislação especifica.”
Justificação
Objetiva a emenda, dando nova
redação ao art. 46 e seu § 1º vedar o
quanto possível a alienação em leilões –
sujeitos, como é notório, a manipulações
de tôda sorte – por preços que apenas
indenizem o valor dos tributos, cuja
inconveniência é transparente.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966. – Vicente Bezerra Neto.
Nº 59
Dê-se ao parágrafo único do artigo
47 a seguinte redação:
“Parágrafo único. Os armazéns gerais
não
alfandegados podem, mediante
autorização do depositante, do credor e da
repartição
competente,
introduzir
modificações nas mercadorias depositadas,
a fim de aumentar-lhes o valor, mas sem
lhes alterar a natureza, cobrando, pelos
serviços que assim realizarem, preços
prèviamente estipulados.”
Justificação
Tem a emenda como finalidade
afastar quaisquer possibilidades de, à
revelia das autoridades competentes,
serem introduzidas modificações nas
mercadorias depositadas nos armazéns
gerais, capazes de favorecer sonegações
fiscais.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966.
Nº 60
Ao artigo 55, acrescente-se o
seguinte parágrafo:
§ 4º Aos exportadores em débito com
impostos, taxas, quotas, emolumentos e
contribuições, extintas por êste diploma
legal, será concedida anistia fiscal, a partir
da vigência da presente lei, a qual só virá
beneficiar dívidas oriundas da interposição
de medidas judiciais e não aquelas para
com o impôsto de exportação.
Sala das Comissões, em 14 de maio
de 1966. – Antônio Feliciano.
Nº 61
Ao Artigo 55, acrescente-se o
seguinte parágrafo:
§ 4º Aos exportadores em débito com
impostos, taxas, quotas, emolumentos e
contribuições, extintas por êste diploma
legal, será concedida anistia fiscal, a partir
da vigência da presente Lei, a qual só virá
beneficiar dívidas oriundas da interposicão
de medidas judiciais e não àquelas para
com o impôsto de exportação.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Athiê Jorge Coury.
Nº 62
Substituir o art. 56 pelo seguinte:
“Art. 56. A isenção do impôsto de
importação configurada como medida
de estímulo à exportação implicará
na isenção, igualmente, do im-
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pôsto de consumo, da Taxa de Despacho
Aduaneiro, Taxa de Renovação da
Marinha Mercante, Taxa de Recuperação
dos Portos e daquelas que não
correspondam à contraprestação de
serviço realizada”.
Justificação
1. Altamente louvável o art. 56 do
projeto
porque,
reconhecendo
a
conveniência da ampliação do estímulo
fiscal deferido às importações de
maquinismos
ou
quaisquer
outros
equipamentos ou implementos destinados
não sòmente à industrialização do País,
como a outras necessidades vitais da
população, torna tranqüila a extensão do
benefício fiscal nele incluindo outros
tributos que assessoram o impôsto de
importação, como as Taxas que
menciona.
2. Todavia, o dispositivo omitiu,
certamente por esquecimento, o impôsto
de consumo, que a emenda, agora,
procura acrescentar, sob a forma de
substitutivo ao artigo.
3. De resto, já a Lei nº 4.153, de 2811-62, determinara a inclusão do impôsto
de consumo quando houvesse proposta
de isenção do impôsto de importação
para as situações previstas no dispositivo
agora emendado:
“Art.
42.
No
têrmo
de
responsabilidade a que se refere o artigo
42 da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de
1957, as repartições aduaneiras deverão
incluir o impôsto de consumo se também
êste tributo fôr objeto da isenção
proposta, ainda que através de emenda
ao projeto de lei mencionado na letra “b”
daquele artigo”.
4. O art. 42, mencionado no
dispositivo de igual número da Lei número
4.153 – transcrito no item anterior – tem a
seguinte redação:
“Art. 42. Excetuada a hipótese de
depósito ou fiança previstos no parágrafo
3º do art. 6º, ou para garantia de
entrância em recurso fiscal, só haverá
desembaraço aduaneiro com suspensão
temporária do pagamento do impôsto
devido,
mediante
têrmo
de
responsabilidade, nos casos previstos por
esta lei e mais os seguintes:
a) franquia temporária;
b) pelo prazo máximo de um ano, a
importação de determinado equipamento
ou conjunto de equipamento, sem similar
nacional e considerado de interêsse para
o desenvolvimento econômico dos pais,
quando objeto de projeto de lei, enviado
ao Congresso Nacional, com mensagem
do Poder Executivo.”
5. Os projetos de lei enviados pelo
Executivo ao Congresso propondo
isenção de impôsto de importação para
determinados
equipamentos
ou
mercadorias considerados de interêsse
para o desenvolvimento econômico do
país, via-de-regra, trazem, também, além
daquele impôsto, a isenção para o
impôsto de consumo. Assim, a emenda
não está inovando cousa alguma; está,
apenas, consagrando na oportunidade de
uma uniformização de procedimento, uma
praxe correta e legal, com o que a
emenda
há-de
impedir
situações
discriminatórias de correntes de prováveis
esquecimentos de inclusão do aludido
impôsto de consumo quando haja
proposta de isenção do de importação.
6. A emenda, portanto, procura,
apenas, consagrar uma situação já
existente. Ela se enquadra, à larga, no
moderno espírito de utilização do tributo
como fator de progresso e de
desenvolvimento – sistema que o atual
Govêrno tem, com real proveito para o
País, pôsto em prática através de várias
leis, entre as quais a do impôsto de
renda, a do sêlo e a de mercado de
capitais. Se se vai dar isenção do impôsto
de
importação
e
taxas
que
o
acompanham, como fator de incentivo
para o surgimento de uma nova atividade
nacional, porque é que não se há-de dar,
também, igual isenção do impôsto de
consumo, que é um dos ônus compo-
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nentes
dos
chamados
“direitos
alfandegários”? A isenção prevista no art.
56 do projeto opera como estímulo ou
incentivo não apenas no que ela se refira
à poupança do tributo, por parte do
importador-investidor, mas, sem dúvida,
também, à supressão de formalidades
fiscais, nas alfândegas, que tanto
atormentam o importador. Suprimir
determinados tributos, deixando que
permaneça um deles, é deixar que
perdurem as dificuldades de ordem fiscal,
dado que as alfândegas terão que,
apurar, do mesmo modo, o fato gerador
para determinar o pagamento do impôsto
de consumo.
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Hosácio Bethônico.

cionais, poderão ser abastecidos de
combustível, com isenção do pagamento
do impôsto único sôbre combustíveis.
Sala das Sessões, 18 de maio de
1966 – Mário Covas.
Nº 66
Suprima-se o inciso III do artigo 62 e
o artigo 63 e seu parágrafo único.
Justificação

b) fizer entrega ao comprador
estrangeiro de mercadorias em desacôrdo
com as obrigações contratuais assumidas.
Parágrafo único. O exportador terá
mais amplo direito de defesa, cabendo
recurso ao Conselho Nacional de
Comércio Exterior, da decisão da Cacex.
Justificativa
Desde a última guerra têm-se
conhecimento de irregularidades ocorridas
na exportação e o inadiplemento de
compromissos assumidos com importadores
de várias partes do mundo.
Essa atitude do exportador nacional
decorre da falta de mentalidade exportadora
de nossos empresários e das próprias
condições difíceis que o produtor nacional
tem de superar para manter os seus preços
de exportação.
Isso não impede, entretanto, que
sejam orientados os exportadores e
rnesmo punidos pelas faltas cometidas.
Êsses exportadores, por outro lado,
devem ter o direito de defesa, para serem
evitadas injustiças quando da aplicação da
multa.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Senador Bezerra Neto.

Ao Art. 58
Dê-se a seguinte redação:
Art. 58. Até o exercício de 1971,
inclusive, todo produto industrializado que
fôr exportado ficará isento do Impôsto de
Renda, atribuindo-se ao valor total da
fatura um percentual, como lucro, a fim de
facilitar, no exterior, a propaganda e
promoção comercial, constituição e
organização
de
escritórios
de
representação, depósitos, filiais, sucursais
ou similares destinados à venda de
produtos nacionais.
§ 1º O percentual a que se refere
êste artigo será fixado, anualmente, pelo
CONCEX, não podendo ser alterado no
mesmo exercício.
§ O percentual de que trata o
parágrafo anterior será deduzido do lucro
apresentado pelo exportador beneficiado
em sua declaração de Impôsto de Renda.

Não nos parece, sob nenhum
aspecto, convinhavel que se venha a
inserir nas Leis Orçamentárias da União
recursos retirados da massa geral da
arrecadação
para
o
Fundo
de
Financiamento à Exportação, salvo se,
para cobertura dêsses recursos, criado fôr
um tributo específico.
Os motivos de nossa impugnação
tão fácilmente compreensíveis, visto
como, há cêrca de um decênio vivemos
sob regime de orçamento deficitário,
menos devido à agravação das despesas
por iniciativa dos que têm assento na
Câmara e no Senado do que pelas
proposituras
do
Poder
Executivo,
inclusive através de solicitações de
créditos suplementares e especiais. Não
raro, antes que o Congresso os autorize,
já o Poder Executivo lança mão dos
recursos do Tesouro para satisfação das
despesas a que se destinam. Daí, a
verificação de volumosos gastos, na
medida de bilhões de cruzeiros, sem
autorização legislativa, como acaba de
verificar a Comissão de Tomada de
Contas desta Câmara.
Sala das Comissões, 18 de maio de
1966. – Aloysio de Castro.

Justificação

Nº 67

Justificativa

Não nos parece, data vênia, justo
nem conveniente, isentar, como disposto
no art. 58, as organizações de
exportações a que se refere o art. 18,
letra “f”, do projeto. Primeiro porque, na
hipótese não rara de tratar-se de
organizações de atividades complexas e
variadas, difícil, senão impossível, seria
encontrar a entidade a ser beneficiada
com a isenção; segundo porque, se
o objeto precípuo da Iei é incentivar
a produção, nada mais lógico do
que isentar o produto e não os
exportadores.
A prevalecer a redação do projeto,
dificuldades sem conta surgiriam para as
firmas a serem beneficiadas, tornando-se
pràticamente
impossível
atingir
os
objetivos do legislador.
Como se propõe na emenda, essas
dificuldades serão obviadas, ao mesmo
tempo em que se criam novos estímulos,
assim aos produtores como aos
exportadores. – Nelson Maculam.

Dê-se a seguinte redação a letra a
do artigo 67:
“a) multa de 20 (vinte) a 50
(cinqüenta) por cento do valor da
mercadoria”.

A isenção de penalidades referente
ao pêso da mercadoria não deve implicar
em condições que alterem o valor da
mercadoria exportada. O mínimo de 5%
permitiria uma alteração.
No caso do café, por exemplo, o
excesso de pêso permitido é de
aproximadamente 1%. Elevando-se para
5%, estaria permitido o aumento de cêrca
de 2 quilos e meio por saca de 60 quilos.
Êsse
aumento
permitiria
sensível
alteração no valor da exportação,
podendo significar alteração no mercado
internacional.
Além do café que está regulamentado,
pelo artigo 88, êsse mínimo de 5% poderia
alterar inconvenientemente a exportação
de qualquer produto.
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Deputado Renato Celidônio.

Nº 63

Nº 64
O artigo 58 passa a ter a seguinte
redação:
Art. 58 ....... quando dedicadas à
venda de produtos industriais no mercado
externo nas condições determinadas pelo
Conselho, gozarão de isenção do impôsto
de renda referente às operações acima,
com vistas a facilitar, ...
Justificativa
O têxto original do artigo revê
isenção apenas às organizações que
exportem
exclusivamente
produtos
industriais.
Se o objetivo é estimular, o justo é
que
a
isenção
alcance
tôdas
organisações, quanto a exportação do
produto industrial.
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Renato Celidônio.
Nº 65
Redija-se assim o artigo 60:
Art. 60. As embarcações marítimas
nacionais quando em linhas interna-

Justificativa
As fraudes na exportação, uma vez
caracterizadas, devem merecer uma
punição
exemplar,
para
evitar-se
prejuízos à economia nacional.
Os dias de hoje demonstram, não
somente no Brasil, mas em todos os
países em desenvolvimento, que é
grande o número daqueles que desejam
enriquecer ilicitamente, mesmo contra os
interêsses do País.
Daí a conveniência da adoção de
penalidades altas para que seja evitada a
fraude.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. -- Senador Attilio Fontana.
Nº 68
Dê-se a seguinte redação à letra a
do artigo 68:
“a) multa de 60 (sesenta) a 100 (cem
por cento) do valor da mercadoria.”

Nº 70
O Artigo 76 passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 76. ............ definida pelo
Conselho Nacional do Comércio Exterior, e
de 1 a 5% (um a cinco por cento) quanto ao
pêso ou quantidade da mercadoria, desde
que não ocorram concomitantemente,
conforme estabelecerá o regulamento da
presente lei.

Nº 71
Dê-se a seguinte redação ao
Parágrafo único do artigo 84:
“Parágrafo único. As emprêsas de
navegação já existentes é concedido o
prazo de cinco (5) anos para se
enquadrarem de acôrdo com as
exigências desta lei.”

Justificativa

Justificação

A reincidência na fraude, provocando
prejuízos à economia nacional, deve
merecer punição exemplar, que leve o
infrator a não realizar esse tipo de
atividade.
Por isso, justifica-se essa punição,
que vai até o valôr da mercadoria
exportada, conforme a gravidade da
falta.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Senador Attilio Fontana.

O Projeto fixou o prazo exíguo de um
ano para as emprêsas existentes se
enquadrarem nas condições previstas em
outros dispositivos, entre os quais, vale
salientar as de letra b do art. 82, ou seja,
“realização de serviço regular em bases
rentáveis”.
Ora, sabido que a unanimidade das
emprêsas brasileiras de navegação, por
motivos que não vem ao caso destacar,
operam deficitáriamente e só se mantêm
através de subvenções a fixação do prazo
de um ano equivale à decretação da
caducidade de suas permissões, sem
qualquer exceção, o que, evidentemente
não pode nem deve ser finalidade da
proposição governamental.
Daí a razão da emenda que amplia o
prazo fixado para cinco (5) anos.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Senador Bezerra Neto.

Nº 69
74:

Dê-se a seguinte redação ao artigo

“Art. 74. Serão aplicadas multas de
10 (dez) a 20 (vinte por cento) ao
exportador que:
a) deixar de efetuar as vendas
contratadas no exterior, sem justificativa;
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Nº 72
DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Acrescentar após o art. 85:
“Art. ...Sem prejuízo da iniciativa do
Poder
Legislativo,
incluem-se
na
competência do Conselho de Política
Aduaneira, com homologação do Ministro
da Fazenda, a suspensão, redução ou
dispensa de tributos alfandegários para a
importação de equipamentos, máquinas,
conjuntos e respectivos acessórios, sem
similar nacional, matérias primas ou
outros produtos de base, nos têrmos dos
artigos 4º e 42 da Lei nº 3.244, de 14 de
agôsto de 1957, e do art. 56 desta Lei”.
Justificação
1. A emenda, perfilhando, aliás a
tônica do projeto – qual a de afastar
óbices
burocráticos
que
dificultam
comércio exterior – procura conferir ao
Conselho de Política Aduaneira uma nova
competência que tanto facilitará a
aplicação de certos dispositivos legais
relacionados com a importação. A
emenda resguarda, entretanto, a iniciativa
do Poder Legislativo sôbre a matéria.
2. O Conselho de Política Aduaneira,
criado pelo Poder Legislativo, por
iniciativa dêste, quando se discutia o
projeto de que decorreu a Lei nº 3.244
(Código de Tarifas Alfandegárlas), como o
seu próprio nome o indica, tem por
missão o estudo de medidas que
interessem à implantação ou ao
desenvolvimento de uma sadia política
aduaneira para o País. Deu-lhe, então, a
Câmara a competência, entre outras –
proclamada absolutamente constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula,
nº 402) – a de modificar a tarifa
alfandegária, quando ocorressem certas
circunstâncias previstas na mesma Lei.
3. Pretende a emenda conferir ao
Conselho de Política Aduaneira, também,
a competência para decidir, com a
cautelosa homologação do Ministro da
Fazenda, sôbre a suspensão, redução ou
dispensa de tributos alfandegários
importados dentro da orientação que a
êle, Conselho, cabe examinar e aplicar,
nos têrmos dos artigos 4º e 42 da Lei nº
3.244, para o desenvolvimento econômico
do País ou para o atendimento de
determinadas emergências. Até agora, o
Conselho de Política Aduaneira faz o
exame das pretensões dos interessados
e, a seguir, propõe ou não ao Ministro da
Fazenda o expediente necessário à
remessa de Mensagem Presidencial ao
Poder Legislativo, acompanhada de
projeto de lei determinando aquela
dispensa. Entrementes, se a Mensagem é
enviada, a emprêsa interessada assina
um têrmo de responsabilidade perante a
Alfândega
referente
à
suspensão
temporária dos tributos, isto é, até que o
projeto se transforme em lei. Na letra “b”
do art. 42 da Lei nº 3.244, todavia,
estabeleceu-se que êsse têrmo é válido
por um ano, e, dentro dêste prazo,
outrora,
difìcilmente,
poder-se-ia
conseguir a transformação em lei do
projeto mencionado. Se o projeto é
aprovado, o têrmo é cancelado; caso
contrário,
os
tributos
suspensos
temporàriamente, podem ser exigidos,
tendo, como instrumento, o “têrmo de
responsabilidade”.
4. Ora, o Conselho de Política
Aduaneira – que funciona no Ministério
da
Fazenda
–
é
composto,
paritàriamente, de representantes do
comércio, da indústria, da agricultura e
dos trabalhadores, e de representantes
governamentais, sob a presidência de
elemento da livre escôlha do Presidente
da República. Reúne-se tôdas as
semanas e discute, minuciosamente,
todos os processos que transitam
pela sua Secretária Técnica os quais
são examinados com todo o rigor,
quanto ao que pleiteam os interessados.
Freqüentemente, o Conselho de Política
Aduaneira nega, com o concurso dos
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próprios
representantes
classistas,
pedidos que não se coadunam com a
Lei, com o interêsse nacional ou que
possam
representar
precedentes
evitáveis. Foi o Conselho de Política
Aduaneira, como já se acentuou, criado
pelo Poder Legislativa com o declarado
propósito de instituir-se um organismo
que permitisse melhor flexibilidade em
nossa política aduaneira. Merece todo o
aprêço o trabalho que êle realizada com
seriedade, escrúpulo e devotamente ao
interêsse nacional e, assim, há-de
merecer,
igualmente,
que
se
lhe
confira, por acréscimo, uma nova
competência.
5. De resto, êle já tem encargo como
o que a emenda pretende conferir-lhe
quando, opinando sôbre a inexistência de
similar nacional registrado, abre caminho
para que o Poder Executivo expeça
decreto reconhecendo a isenção para a
importação
de
maquinismo
ou
equipamentos destinados à região da
SUDENE ou da SPVEA.
6. Os dispositivos mencionados na
emenda rezam:
"Art. 4º Quando a produção nacional de
matéria-prima ou qualquer outro produto de
base fôr ainda insuficiente para atender ao
consumo interno, podera ser concedida
isenção ou redução do impôsto para a
importação complementar.
§ 1º A isenção ou redução do
impôsto será concedida mediante prova
de aquisição de determinada quota do
produto nacional, na fonte de produção,
ou prova de recusa ou incapacidade de
fornecimento, dentro do prazo e a preço
CIF não superior ao do similar
estrangeiro acrescido do imposto de
importarão.
§ 2º A concessão será de caráter geral
em relação a cada espécie de produto;
garantia a aquisição integral da produção
nacional".
"Art. 42. Excetuada a hipótese de
depósito ou fiança, previstos no § 3º do
art. 6º ou para a garantia de entrância
em
recurso
fiscal,
só
haverá
desembaraço aduaneiro com suspensão
temporária do pagamento do impôsto
devido,
mediante
têrmo
de
responsabilidade, nos casos previstos
por esta lei e mais os seguintes:
a) franquia temporária;
b) pelo prazo máximo de um ano, a
importação de determinado equipamento ou
conjunto de equipamento, sem similar
nacional e considerado de interêsse para o
desenvolvimento econômico do país, quando
objeto de projeto de lei, enviado ao
Congresso, Nacional, com mensagem do
Poder Executivo".
Ao art. 56 dêste projeto – também
menciona
na
emenda
–
estamos
oferecendo nova redação, através de
outra emenda, para nêle incluir, também,
o impôsto de consumo, além dos tributos
citados originàriamente, e êle terá a
seguinte redação:
Ao art. 56 dêste projeto – também de
importação configurada como medida de
estimulo à exportação implicará na isenção,
igualmente do impôsto de consumo, da Taxa
de Despacho Aduaneiro, Taxa de Renovação
da Marinha Mercante, Taxa de Recuperação
dos
Portos
e
daquelas
que
não
correspondam à contraprestação de serviço
realizada".
7. Se, como é de se esperar, a presente
emenda fôr aprovada, ficarão eliminadas
numerosas e inúteis providências – desde o
têrmo de responsabilidade até à expedição de
leis específicas para atender a casos
concretos que, realmente, um órgão como
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o Conselho da Política Aduaneira, pode resolver
sem as complicações o ônus atuais e com a
desejada presteza para o interêsse comum. A
moderna orientação administrativa do País tem
sido a de suprimir as complicações que tento têm
entravado o progresso nacional e a emenda,
despretensiosamente, oferece uma colaboração a
êsse nobre e são propósito.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1965.
– Horacio Bethônico.
Nº 73
Suprimam-se os arts. 86 e 87, e seus
parágrafos.
Justificação
Visam os arts. 86 e 87 a extinguir o IES,
sob os seguintes fundamentos constantes
dos itens 44, 45 e 46 da 1 exposição de
motivos que acompanhou a mensagem nº 8,
de 1966 (nº de origem 227;
a) Que a produção atual de sal não mais
assegura o suprimento regular do consumo;
b) Que indústrias necessárias à,
segurança nacional estão ameaçadas de
fechar em decorrência de carência do sal e
de seus preços elevados que não permitem
que as referias industrias concorram no
mercado interno com milhares estrangeiros:

Rio Grande do Norte ..........................................................................
Ceará ..................................................................................................
Estado do Rio .....................................................................................
Estado do Maranhão ..........................................................................
Fitado de Sergipe ...............................................................................
Outros Estados ...................................................................................
Além disso, em virtude da estiagem no
Nordeste, as salinas anteciparam o safrejarento
prevendo-se para agôsto próximo o início da
colheita da ordem 200/250 00 toneladas/mês.
Enquanto assim se apresentam os stocks e
a produção prevista, o consumo permanece em
tôrno de apenas (100/220.000 t/mês, devendo
decrescer nos próximos meses em virtude da
entrada em funcionamento das novas instalações
produtoras de sal por combustão submersa da
Companhia Nacional de Álcalis, que será da
ordem de 200.00 toneladas/ano.
Em face do exposto, não é aceitável a
alegação de que indústrias necessárias à
segurança nacional estão ameaçadas de
paralização em decorrência da carência de
sua matéria-prima.
Não procede, também a alegação
de que os altos preços do sal impe-

Nº 74
Emenda supressiva:
Arts. 86 e 87 – Sejam suprimidos.
Sala das Comissões, em 18 de maio de
1966. – Pedro Vidigal.

560.000 toneladas
140.000 toneladas
80.000 toneladas
25.00 toneladas
10.000 toneladas
10.000 toneladas
815.000 toneladas

dem que as referidas indústrias concorram no
mercado interno com similares estrangeiros.
Em primeiro lugar, não é verdadeira a
alegação de ser elevado o preço do sal. Nas
salinas nacionais, o seu preço é competitivo
senão inferior ao de qualquer região
produtora no mundo.
Onerosas são as despesas de
embarque, os impostos, os fretes marítimos e
taxas portuárias, prevalentes em nosso meio,
fatores êsses que constituem uma conjuntura
geral do país que foge inteiramente da alçada
do Instituto Brasileiro do Sal.
O exemplo abaixo evidencia que, na
composição do preço do sal do país, a
parcela referente ao preço do sal nas salinas
( a única dependente da política econômica
do IRS) representa apenas 6,95% do preço
de venda.

Sal – Toneladas nos aterros da salina..................
Sacaria, frentes, impostos, etc..............................
Preço de venda FOB veículo em S. Paulo, SP.....
Quanto à alegação de que fatôres
prioritários tais corno financiamento, instalações
portuárias e transportes serão cuidados pela
Comissão Executiva do Sal que se propõe a criar
já estão atendidas pelo recente decreto do atual
govêrno que pretendeu assim dar maior
dinamismo ao IBS criando o Fundo de
Financiamento à indústria salineira que já
dispões de cêrca de três bilhões de cruzeiros.
Isso pôsto chega-se à conclusão de que nada
justifica a extinção do IBS senão possìvelmente sua
reestruturação devidamente fundamentada.
Sala das Comissões, em ... de maio de
1966. – Wilson Gonçalves e outros.
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c) Que tal situação encontrará sia sua
correção com a criação da Comissão
Executiva do Sal que cuidará prioritáriamente
dos
seguintes
fatôres:
financiamento,
instalações portuários transportes.
A emende supressiva se impõe porque
a realidade da conjuntura salineira é
completamente diversa do que alega a
exposição de motivos.
Com efeito, podemos assegurar estar
superada a carência de stocks de sal
verificada em 1965 que motivou a importação
do exterior.
A carência de sal verificada em 1965 devese a uma seqüência de oito anos excessivamente
chuvosos, entremeados por duas grandes
enchentes (1961 e 1965), que destruíram os
stocks reguladores do abastecimento.
Coincidiu êsse período invernoso com a
entrada em funcionamento da Companhia
Nacional de Alcalis e implantação de outras
indústrias de transformação.
Nesse interrégno as salinas sofreram
considerável expansão, sobretudo nos
últimos dois anos, de modo que, atualmente,
as salinas nacionais têm uma capacidade de
produção duas vêzes superior ao consumo
se levar em conta a realidade climática do
Nordeste.
No momento, existem os seguintes
stocks de sal nos estados produtores:

Cr$
Cr$
Cr$

7.200
96.633
103.833

–
–

6,95 %
93,05%
100.00%

vadas o que depender de regulamentação.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966 – Senador Manoel Villaça. – Senador
Wilson Gonçalves. – Deputado Grimaldi
Ribeiro. – Senador Gay da Fonseca.
Nº 77
Inclua-se onde convier:
Fica o Poder Executivo autorizado a
fixar remuneração para os Classificadores do
Ministério da Agricultura tendo em vista os
seus horários mistos de trabalho e os locais
insalubres onde o executam.
Justificação
Sem qualquer sombra de dúvida, os
Classificadores do Ministério da Agricultura,
cumprindo horários mistos de trabalho, inclusive
aos domingos e feriados, e a insalubridade que
cerca os seus mistéres (câmaras frigoríficas etc.)
fazem jus à uma remuneração entra, tal como
ocorre com outras Classes.
Sala das Comissões, em 17 de maio de
1966. – Deputado Adylio Vianna.
Nº 78
Inclua-se
no
Capítulo
VII
das
Disposições Gerais e Transitórias:
"As sociedades de Economia Mista e
Autarquias gosando de isenções e outros
favores fiscais e de financiamentos específicos
que importarem equipamentos agrícolas e
industriais, maquinária em geral, equipamento
para geração de energia elétrica, maquinária
para construção e pavimentação de estradas
não o poderão transferir, sob quaisquer
fundamentos, para pessoas físicas ou jurídicas,
antes ou depois da liberação alfandegária".
Sala das Sessões, 18 de maio de 1966.
– Horácio Bethônico.
Nº 79
Onde comer:
Art. As deliberações do Conselho Nacional
de Comércio Exterior, que impliquem na adoção
ou modificarão de normas que tenham de ser
cumpridas por pessoa física ou entidade privada,
sociedade de economia mista, autarquia ou
repartirão pública, sòmente passarão a vigorar
depois de publicadas no Diário Oficial.
Parágrafo único. O Conselho deliberará
pelo voto da maioria de seus membros,
devendo constar em ata o voto de cada
membro.
Sala das Sessões, em 18 de meio de
1966. – Deputado Edilson Melo Távora.
ÍNDICE DAS EMENDAS APRESENTADAS
POR ORDEM ALFABÉTICA DOS AUTORES
Congressistas – Número das Emendas

Nº 75
Suprima-se o art. 90.
Justificação
Farei oralmente a justificação.
Sala das Comissões, em 18 de maio de
1966. – Aloysio de Castro.
Nº 76
Ao Projeto de Lei nº 7, de 1966
(CN).
Suprima-se o artigo 93 e o artigo 92
passará a ter a seguinte redação:
Art. 92. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário e ressal-

77.

Deputado Aderbal Jurema – 52.
Deputado Adylio Vianna – 29 – 50 –

Deputado Aloysio de Castro – 2 – 3 – 24
– 27 – 33 – 44 – 51– 66 – 75.
Senador Antônio Carlos – 22 – 39 –
53
Deputado Antônio Feliciano – 60.
Deputado Athiê Jorge Cury – 12 – 16 –
17 – 61.
Senador Attílio Fontana – 1 – 6 – 13 –
67 – 68.
Deputado Benjamim Farah – 8.
Senador Bezerra Neto – 7 – 14 – 20 –
55 – 57 – 58 – 59 – 69 – 71.
Deputado Edilson Távora – 5 – 24 – 79.
Deputado Horário Bethônico – 46 – 47 –
62 – 72 – 78.
Deputado Jessé Freire – 9.
Deputado João Alves – 18 – 37 – 49.
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Senador Manoel Villaça – 25 – 76.
Deputado Mário Covas – 15 – 23 – 26 –
32 – 35 – 36 – 43 – 45 – 48 – 54 – 65.
Deputado Martins Rodrigues – 19 –
38.
Deputado Milton Cabral – 10 – 34.
Senador Nelson Maculan – 4 – 63.
Deputado Nilo Coelho – 21.
Deputado Osmar Grafulha – 30.
Deputado Pedro Vidigal – 11 – 28 – 56
– 74.
Deputado Renato CeIidôneo – 64 –
70.
Senador Raul Giuberti – 40.
Senador Ruy Carneiro – 41.

Senador Sebastião Archer – 31.
Senador Wilson Gonçalves – 73.
Observação:
O Sr. Presidente da Comissão Mista,
com base no artigo 4º, das Normas
Disciplinares aprovadas pela Comissão,
julgou impertinente a Emenda nº 77, de
autoria do Senhor Deputado, Adylio Vianna.
Tôdas as demais emendas foras
aceitas, preliminarmente, para exame do
Relator e da Comissão.
Ainda com relação à emenda não
admitida pelo Senhor Presidente, em razão
do preceituado no artigo 5º das Normas
Disciplinares, caberá recurso à Comissão.

SENADO FEDERAL
ATA DA 59ª SESSÃO, EM 20 DE MAIO DE
1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 1966

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA

(Nº 3.597-B, DE 1966, NA ORIGEM)

PRESIDÊNCIA DO SR. NOGUEIRA DA
GAMA.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Lobão da Silveira
Joaquim Parente
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dinart Mariz
Ermírio de Moraes
Josaphat Marinho
Nogueira da Gama
Bezerra Neto
Gay da Fonseca (12)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 12 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando ao
Senado, para revisão, os seguintes
proposições:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 107, DE 1966
(Nº 3.578-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Estabelece isenção do Impôsto do Sêlo
para os atos em que forem partes os órgãos
definidos no n. IV, art. 8º, da Lei nº 4.380, de
21 de agôsto de 1964, e as Caixas
Econômicas Federais em suas operações
imobiliárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São isentos do impôsto do Sêlo
os atos jurídicos e seus instrumentos, em que
forem partes as entidades a que se refere o
art. 8º nº IV, da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto
de 1964, e as Caxias Econômicas Federais
em suas operações imobiliárias.
Art. 2º Esta Lei abrangerá os atos já
praticados pelas referidas entidades ainda
carentes do recolhimento do Impôsto do Sêlo.
Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.

Reajusta o valor das pensões pagas
pelo Tesouro Nacional aos herdeiros de
contribuintes do Montepio Civil e em caráter
extensivo, das pensões deixadas por
contribuintes dos extintos Montepio dos
Operários e Serventes dos Arsenais de
Marinha e Caixa de Pensões dos Operários
da Casa da Moeda, e daquelas dos
funcionários
da
União,
contribuintes
obrigatórios do I.A.P.F.E.S.P., e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão reajustadas, de acôrdo
com os níveis dos atuais vencimentos dos
funcionários civis da União, e serão sempre
atualizadas pelas tabelas de vencimentos
que vierem a vigorar, as pensões pagas pelo
Tesouro Nacional aos herdeiros de
contribuintes do Montepio Civil.
Parágrafo único. Os reajustamentos far-seão na forma do art. 4º da Lei nº 3.373, de 12 de
março de 1958, e beneficiarão também os
pensionistas dos extintos Montepios dos
Operários e Serventes dos Arsenais de Marinha
e Caixa de Pensões dos Operários da Casa da
Moeda, e os do IAPFESP, desde que seus
instituidores possuíssem as necessárias
qualificações de Funcionários Civis da União.
Art. 2º Competirá aos órgãos de pessoal
dos respectivos Ministérios indicar os atuais
níveis de vencimentos dos ex-contribuintes, à
vista
dos respectivos processos de
habilitação que lhes forem remetidos e,
quando isso não fôr possível, por motivos de
extinção do cargo, estabelecer a similitude,
pela correlação de atribuições.
Art. 3º As vantagens financeiras desta
Lei serão devidas a partir de 1º de janeiro de
1966, ficando isentas do desconto de
qualquer contribuição.
Parágrafo único. Se o valor da pensão
vier a ultrapassar o que resultar do reajuste
determinado nesta Lei, não haverá a redução
financeira, sendo mantido o pagamento da
eventual diferença que será absorvida em
reajustes futuros.
Art. 4º As despesas com os reajustamentos
das pensões pagas pelo I. A. P.F.E.S.P. correrão
por conta do Tesouro Nacional.
§ 1º Depois de feitas as revisões das
pensões, aquela entidade remeterá os
processos de habilitação à Diretoria da
Despesa Pública.
§ 2º O I.A.P.F.E.S.P. sòmente iniciará o
pagamento do benefício, após a pensão e
reconhecida a dívida pelo Tesouro Nacional.
Art. 5º O I.A.P.F.E.S.P. remeterá,
semestralmente, à Diretoria da Despesa Pública,
a relação das diferenças pagas na forma desta
Lei, discriminando os números dos processos
para indenização por parte da União.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir
de 19 de janeiro de 1966.
Art. 7º Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetos do Executivo
e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 1966
(Nº 3.600-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 360.000.000 (trezentos
e
sessenta milhões de cruzeiros), para atender
a despesas com a desapropriação de
terrenos onde foram travadas as Batalhas
dos Guararapes, no Município de Jaboatão,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 360.000.000 (trezentos e sessenta
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a desapropriação dos terrenos
onde foram travadas as Batalhas dos
Guararapés, no Município de Jaboatão, no
Estado de Pernambuco, declarados de
utilidade
pública,
para
fins
de
desapropriação, pelo Decreto nº 57.273, de
10 de novembro de 1965.
Art. 2º O crédito especial, de que trata
esta lei, será registrado pelo Tribunal de
Contas da União e distribuído ao Tesouro
Nacional, obedecido o disposto no art. 43 da
Lei número 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 1966
(Nº 3.606-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Regula o inciso II e os §§ 1º e 2º do art.
7º da Emenda Constitucional nº 18, relativos
à cobrança do impôsto de exportação e sua
aplicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A receita proveniente do impôsto
de exportação, a que se refere o art. 7º,
inciso II, da Emenda Constitucional nº 18,
terá a aplicação especial de reparar os
efeitos das variações de preços no Exterior
dos produtos exportáveis, de preservar o
montante anual das exportações e ainda a de
ocorrer às variações acidentais do valor da
taxa de câmbio, de acôrdo com o que
prescreve o artigo 5º.
Art. 2º O impôsto de exportação será
cobrado sôbre as mercadorias de exportação
produzidas em volume significativo para a
economia nacional ou regional e incidirá
sôbre a diferença que exceder ao preço-base
correspondente à média das cotações
verificadas no período que o Banco Central
da República do Brasil estabelecer.
Parágrafo único. O impôsto de que trata
êste artigo será cobrado sôbre os acréscimos
de preço superiores a 5% (cinco por cento) e
não ultrapassara de 40% (quarenta por
cento) da diferença que exceder ao preçobase.
Art. 3º O Conselho Monetário Nacional
determinará, em acôrdo com as finalidades
prescritas no art. 1º, as oportunidades de
cobrança do tributo ou de sua suspensão e
aprovará a lista de produtos sujeitos ao
impôsto com a respectiva tabela de alíquotas
e bases de cálculo que será encaminhada,
pelo Poder Executivo, ao Congresso
Nacional para transformação em lei.
Parágrafo único. Compete ao Conselho
Monetário Nacional determinar as variações
de alíquotas observado as limitações do
parágrafos único do art. 2º.
Art. 4º O impôsto de exportação tem
como fato gerador da respectiva obrigação a
saída do produto do território nacional e será
recolhido ao estabelecimento bancário que
realizar a operação cambial.
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§ 1º Os estabelecimentos bancários que
arrecadarem o impôsto de exportação
deverão recolher ao Banco do Brasil S. A.
para crédito em conta especial do Banco
Central da República do Brasil, até o último
dia útil de cada semana, o total arrecadado
na semana anterior.
§ 2º Ocorrendo a hipótese eventual de
não ser efetivada a exportação, o Banco
Central da República do Brasil mediante
solicitação
justificada
do
exportador,
procederá à restituição imediata do
impôsto.
Art. 5º A receita do impôsto de
exportação servirá para a constituição de
reservas monetárias e terá aplicação
específica, de
conformidade
com a
programação que fôr aprovada a pelo
Conselho Monetário Nacional com a seguinte
destinação:
a) reforçar os recursos do Fundo e de
Estabilização de Receita Cambial, e de que
trata o Decrete nº 57.383, de 3 de dezembro
de 1965, que regulamentou a Lei nº 4.770, de
15 de setembro de 1965;
b) servir de recurso para reparar as
variações
acidentais
no
mercado
cambial.
Art. 6º A critério do Conselho Monetário
Nacional e pelo prazo que êste julgar
necessário, os produtos de exportação, cujo
processo
produtivo
dependa
de
reestruturação
poderão
continuar
subordinados, no que lhes fôr aplicável, ao
sistema cossubstanciado na Lei nº 4.924, de
23 de dezembro de 1965.
Art. 7º O Banco Central da República do
Brasil manterá em sua contabilidade registro
destacado para as operações relacionadas
com o impôsto de exportação, as quais serão
incluídas na prestação de contas que aquela
entidade fizer ao Tribunal de Contas da
União.
Art. 8º E' o Poder Executivo autorizado
a conceder, excepcionalmente no presente
exercício, aos Estados, a titulo de
compessação pela perda da receita
correspondente ao impôsto de exportação,
auxilio financeiro até o montante global de
Cr$ 30 000.000.000 (trinta bilhões de
cruzeiros,
que
será
distribuído
proporcionalmente entre êles, de acôrdo com
as respectivas receitas do impôsto de que
cuida esta lei arrecadado no exercício de
1965.
Art. 9º Para atender o disposto no art.
anterior, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, no exercício de 1966 um crédito
especial no valor de Cr$ 30.000.000.000
(trinta bilhões de cruzeiros.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.
Às Comissões de Projetos do Executivo
e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 1966
(Nº 3.613-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre a produção e importação
de fertilizantes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogadas as disposições
da letra b do § 1º do artigo 30 e do art. 58 e
seus parágrafos da Lei nº 3.244, de 14 de
agosto de 1957.
Art. 2º As isenções do impôsto de
importação sôbre inseticidas, fertilizantes
e suas matérias-primas processar-se-ão
com rigorosa obediência do disposto no
art. 4º da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de
1957.
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§ 1º A importação de defensivos
agrícolas ou fertilizantes, cujo câmbio
haja sido fechado antes da publicação
desta lei, será regida pela legislarão
em vigor na data do respectivo
fechamento.
§
2º
Mediante
critério
estabelecido
pelo
Conselho
de
Política Aduaneira, com audiência do
Ministério
da
Agricultura,
serão
considerados similares os produtos
que
puderem
ser
mùtuamente
substituídos.
Art. 3º Para ocorrer ao pagamento
da parcela tarifária de subsídio de que
trata o § 1º do art. 58, combinado com a
letra b do § 1º do artigo 50, ambos da Lei
nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957,
correspondente ao exercício de 1965, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 4.000.000.000 (quatro bilhões de
cruzeiros).
Parágrafo único. O crédito aberto
na
forma
dêste
artigo
será
automàticamente
registrado
pelo
Tribunal de Contas da União e
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 4º Para fazer face à cobertura do
crédito especial de que trata o artigo
anterior,
o
Poder
Executivo
fica
autorizado a promover a contenção de um
montante
igual
de
despesas
orçamentárias previstas para o exercício
de 1966.
Art. 5º A presente lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 1966
(Nº 3.598-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Altera o Quadro de Pessoal – Parte
Permanente – da Universidade do
Paraná, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado, no Quadro de
Pessoal – Parte Permanente – da
Universidade do Paraná um cargo de
provimento em comissão, símbolo 5-C de
Diretor da Escola de Agronomia e
Veterinária.
Art. 2º A despesa com a execução
desta lei será atendida com os recursos
financeiros concedidos à universidade do
Paraná.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrario.
Às Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113, DE 1966
(Nº 3.601-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Isenta do impôsto de importação
equipamento
importado
pela
Madequímica S. A. Industria de Madeiras
Termo Estabilizadas com sede em Pôrto
Alegre – RGS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' concedida isenção do
impôsto
de
importação
para
o
equipamento constante das licenças
números DG-65-583-727 e DG-66-111132 emitidas pela Carteira de Comércio
Exterior, importado pela Madequímicas
S. A. Indústria de Madeiras Termo
Estabilizadas, com sede em Pôrto
Alegre no Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2º Esta isenção concedida não
comprende o material com similar
nacional.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se ás disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 114, DE 1966
(Nº 3.602-B, DE 1966, NA ORIGEM)
Extingue, no Ministério da Saúde, o
Serviço Federal de Bioestatística do
Departamento Nacional de Saúde e o
Serviço de Estatística do Departamento
Nacional da Criança, e dá outras
providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam extintos, no
Ministério da Saúde, o Serviço
Federal
de
Bioestatística
do
Departamento Nacional de Saúde e o
Serviço
de
Estatística
do
Departamento Nacional da Criança,
cujas atribuições, aceravo dotações e
pessoal são transferidos ao Serviços
de Estatística da Saúde do mesmo
Ministério.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Projetos do
Executivo.
OFÍCIO
Do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, nos seguintes têrmos:
Em 18 de maio de 1966.
G/SRC/DAS/DCn-18-864.3 (42.(00)
864.3 (22) (42).
Requerimento
de
informações
números 156, do Senado Federal.
Senhor Senador,
Tenho
a
honra
de
acusar
recebimento do Ofício nº 1.047, de 5 do
corrente, pelo qual me comunica Vossa
Excelência que, na sessão de 27 de
abril último, foi aprovado por essa Casa
o Requerimento nº 156, de 1966, no
qual a Comissão Especial criada para
proceder ao estudo e à coordenação de
medidas tendentes ao contrôle de
preços da exportação das matériasprimas,
minerais
e
produtos
agropecuários nacionais, solicitou, na
conformidade do art. 145, item I, letra d,
do Regimento Interno do Senado, minha
convocação para, perante aquela
Comissão,
prestar
esclarecimentos
sôbre a contrabando de produtos
minerais do país.
2. Em resposta, ao comunicar a
Vossa
Excelência
tinha
melhor
disposição de atender ao chamado
dessa ilustre Casa muito agradecerei
que meu comparecimento perante a
mencionada Comissão Especial fôsse
marcado para o dia 23 do corrente, às
15 horas.
Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha alta estima e mais
distinta
consideração
–
Juracy
Magalhães.
Ofício do Presidente da Câmara
Municipal de São Carlos, no Estado de
São Paulo, de 19 de abril – Transmite
manifestação daquela Casa sôbre o
problema do domicílio eleitoral, como se
segue:
Câmara Municipal de São Carlos
São Carlos, 19 de abril de 1966.
Senhor Presidente:
Temos a honra de trazer ao
conhecimento de Vossa Excelência, que
a Câmara Municipal de São Carlos,
aprovou unânimemente, em sessão
realizada no dia 18 do corrente,
requerimento formulado pelo Senhor
Vereador Romualdo Pozzi, no sentido
de ser solicitada a Vossa Excelência

a manutenção do prazo o domicilio
eleitoral para o cidadão que desejar
candidatar-se a Governador do Estado.
Considera a Edilidade São Carlense
que os governos estaduais devem ser
exercidos exclusivamente por pessoas
radicadas das Unidades Federativas,
única maneira de adquirirem perfeito
conhecimento dos seus problemas
administrativos e de se identificarem com
os sentimentos e as aspirações das
respectivas populações. Fora desta
condição qualquer chefe de Govêrno
estadual jamais poderá conduzir a
administração pública em qualquer
Estado em bases de promover o
progresso e o bem-estar da coletividade.
Uma das mais salutares providências
tomadas pela Revolução de 31 e de março,
foi, precisamente, a inclusão, na Constituição
Federal, do prazo para domicilio eleitoral
para que qualquer cidadão possa candidatarse a Governador do Estado.
Nesta conformidade o Legislativo
Municipal de São Carlos vem solicitar a
Vossa Excelência a
sua
preciosa
interferência a fim de que não seja revogada
a Emenda da Constituição que dispõe sôbre
o domicílio eleitoral, considerada pela
maioria da Nação como uma das mais altas
conquistas alcançadas pela democracia
brasileira per meio da gloriosa Revolução
Nacional de 31 de março.
Confiando na ação patriótica de
Vossa Excelência no sentido de não
permitir
uma
retrogradação
do
aperfeiçoamento do nosso sistema
político, que ainda exige outras medidas
corretivas que certamente hão de ser
oportunamente tomadas prevalecêmo-nos
da oportunidade para renovarmos nossos
protestos de tôda estima e elevada
consideração.
Atenciosas saudações – Dr. Emilio
Fher, Presidente. – Orlando de Oliveira,
1º Secretário.
OFÍCIO DO PRESIDENTE DO
BANCO CENTRAL DA REPÚBLICA DO
BRASIL
(Credenciamento de funcionário junto ao
Senado)
Nº 383-66, de 11 do mês em curso,
com referência a designação do Senhor
Orlando Vannier para acompanhar a
tramitação dos projetos relacionados com
assuntos compreendidos na esfera das
atribuições do Banco e do Conselho
Monetário Nacional.
EXPEDIENTE RECEBIDO
Prestação de contas da cota do
Impôsto de Renda recebida das
Prefeituras Municipais:
– do Prefeito Municipal de Itaipé,
MG;
– do Prefeito Municipal de Martinho
Campos, MG;
– do Prefeito Municipal de Nazareno,
MG;
– do Prefeito Municipal de Passa
Vinte, MG;
– do Prefeito Municipal de Rio do
Prado, MG;
– do Prefeito Municipal de Vieiras,
MG.
PARECERES
PARECER Nº 449, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
1966 (nº 3.557-B-66 na Câmara), que altera
a redação do art. 86 da Lei nº 4.215, de 27
de abril de 1963 (Estatutos da Ordem dos
Advogados do Brasil).
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
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Poder Executivo e tem por objetivo alterar
o artigo 86 da Lei nº 4.215, de 27.4.63
(Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil).
Na Exposição de Motives de que fêz
acompanhar a proposição realçou o Sr.
Ministro da Justiça que:
"No sentido de permitir aos militares
desobrigados com os deveres da carreira,
o exercício da advocacia, cumpre que se
dirimam dúvidas sôbre o texto do vigente
art. 86, da Lei nº 4.215, de 27 de abril de
1963".
Do
exame
do
processado,
depreende-se que o projeto visa,
através de nova redação ao artigo 86
do diploma mencionado permitir aos
bacharéis que pertençam a reserva
das Fôrças Armadas, salvo se
tornarem à atividade e enquanto esta
perdurar, o exercício da advocacia,
decorrido um período de carência de
dois anos do ato que os afastou do
serviço ativo.
Ressalta do relato acama que a
vindicada revisão do articulado em
tela
a
se
impõe
máxime
se
atentarmos
para
o
tratamento
equânime que deve ser dispensado
aos servidores civis ou militares
afastados da função.
Cumpre lembrar também que
como a acentua o Decreto nº 54.062,
de 28 de julho de 1964, os militares
transferidos para a reserva ou
reformados no regime democrático, se
integrem na plenitude dos direitos de
cidadão.
A Comissão, ante o exposto nada
tem a opor do ponto de vista jurídico
constitucional ao projeto, com o qual
concorda integralmente.
Sala das Comissões em 18 de maio
de 1966 – Milton Campos, Presidente. –
Wilson Gonçalves. Relator – Meneses
Pimentel. – Bezerra Neto. – Gay da
Fonseca. – Eurico Rezende.
PARECERES NS. 500 E 501, DE 1966
Da Comissão de Projetos do
Executivo sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 96 de 1966 (nº 3.556-B-66 na
Câmara), que altera o Quadro de Pessoal
do Tribunal Maritimo.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitarão do
Poder Executivo e tem por escôpo alterar
o Quadro de Pessoal do Tribunal
Marítimo.
Visa, assim, a proposição criar, na
Secretaria daquela Côrte cinco cargos de
Diretor
em
Comissão,
a
serem
preenchidos à proporção que se vagarem
cargos de idêntica denominação, que
deverão ex vi legis (Lei nº 3.780, de
1960), ser extintos quando de sua
vacância.
Deflui da Exposição de Motivos de
Presidente
da
Comissão
de
Classificação de Cargos, anexada ao
processado, que se trata, na espécie,
de atender a situação anômala em que
se encontra a Secretaria do Tribunal
em tela, face ao dispôsto na Lei nº
3.543, de 11-12-59, que determinou
passassem os seus cargos de Direção
que eram em comissão, a efetivos e da
Lei número 3.780, de 1960 que
procurou moralizar aquela situação ao
prescrever que fôssem tais cargos
tidos coma extintos ao vagarem. Em
decorrência
do
expôsto,
ficarão
acéfalos os serviços Administrativos
daquela Colenda Côrte, na medida em
que foram se aposentando seus
Diretores de Serviço.
Isto pôsto, a Comissão, realçando
que o projeto a par de propiciar
melhores condições de funcionamento
ao Tribunal Marítimo, colima também
restabelecer o sadio princípio de que
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os Cargos de Direção devem ser em
Comissão, é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Antonio Carlos, Presidente em
exercicio. – Gay da Fonseca, Relator. –
José Ermírio. – Bezerra Neto. – Wilson
Gonçalves.
PARECER Nº 501, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 1966
(nº 3.556-B-66, Câmara), que altera o
Quadro de Pessoal do Tribunal Marítimo.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
O projeto ora submetido à nossa
apreciação decorreu de solicitação do
Poder Executivo e tem por escôpo criar,
no Quadro do Tribunal Marítimo, 5 cargos
de Diretor em Comissão.
Na Exposição de Motivos de que fêz
acompanhar a proposição, solicitou a
Comissão de Classificação de Cargos
que:
a) trata-se, na espécie, de atender a
situação difícil em que se encontra a
administração daquela Côrte;
b) esta situação "sui generis" decorre
do artigo 6º da Lei nº 3.543, de 11-121959, que alterou a Lei nº 2.674, de 1955,
determinando fôssem os seus cargos de
Diretor-Geral e de Diretor de Divisão
providos em caráter efetivo;
c) aconteceu, entretanto, que a Lei
nº 3.780, de 1960, prescreveu fôssem tais
cargos extintos à medida que vagassem;
d)
a
proposição
busca,
precisamente, atender a esta situação
anômala, evitando, assim, que os
serviços administrativos do Colegiado em
questão fiquem acéfalos, o que está em
vias de ocorrer com a iminente
aposentadoria de dois de seus Diretores.
Ressalta do exposto que o
provimento dos cargos ora criados só se
darão à proporção que forem sendo
extintos pela aposentadoria dos titulares
dos cargos de Diretor daquela Côrte.
A Comissão, diante disso e
fazendo remissão aos pareceres já
expendidos sôbre a matéria, é no
âmbito de sua competência, pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Eugênio Barros, Relator. –
Manoel Villaça. – Victorino Freire. –
Lobão da Silveira. – Adolpho Franco. –
Wilson Gonçalves. – Gay da Fonseca. –
Bezerra Neto.
PARECERES NS. 502, 503 E 504, DE
1966
PARECER Nº 502, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Lei do Senado
nº 67, de 1965, que autoriza a emissão de
sêlo postal, em comemoração do
cinqüentenário da morte de José
Veríssimo.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
Para
assinalar
com
uma
homenagem púbica a passagem do
cinqüentenário da morte do grande
crítico literário e historiador brasileiro,
José Veríssimo, ocorrido a 2 de
fevereiro corrente, o ilustre Senador
Catete Pinheiro, ofereceu o presente
Projeto de Lei, pelo qual fica o Poder
Executivo autorizado a emitir uma série
de sêlos postais comemorativos.
A Comissão de Constituição e
Justiça manifesta-se pela acolhida da
proposição por ser constitucional.
Sala das Comissões, em 10 de
fevereiro de 1966. – Afonso Arinos,
Presidente. – Bezerra Neto, Relator. –
Wilson Gonçalves. – Heribaldo Vieira. –
Josaphat Marinho. – Menezes Pimentel.
Antônio Balbino. – Jefferson de Aguiar.
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PARECER Nº 503, DE 1966
Da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas sôbre o
Projeto de lei do Senado nº 67, de 1965,
que autoriza aa emissão de sêlo postal,
em comemoração do cinqüentenário da
morte de José Veríssimo.
Relator: Sr. Eugênio de Barros.
O presente projeto, de autoria do
nobre Senador Cattete Pinheiro, visa a
autorizar a emissão de sêlo postal, em
comemoração do cinqüentenário da marte
de José Veríssimo.
Trata-se, por conseguinte, de justa
homenagem a ser prestada a um ilustre
brasileiro, na medida em que José
Veríssimo muito contribuiu para e cultura
nacional, como se verifica na relação de
suas obras, constante da justificação do
projeto ora em exame.
Diante do expôsto, opinamos por sua
aprovação.
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Dix-Huit Rosado, Presidente. –
Eugênio Barros, Relator. Ruy Carneiro. –
José Leite.
PARECER Nº 504, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 67, de 1965,
que autoriza a emissão de sêlo postal, em
comemoração do cinqüentenário da morte
de José Veríssimo.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
O presente projeto, de autoria do Sr.
Senador Cattete Pinheiro, autoriza o
Poder Executivo a emitir uma série de
sêlos
postaias
comemorativos
do
transcurso do cinqüentenário da morte de
José Veríssimo.
A homenagem que o projeto propõe,
lembrando a figura ele um vulto notável
da intelectualidade brasileira, com a
emissão de uma série filatélica, é usual
no mundo todo, constituindo, mesmo, um
praxe entre nós.
Não é necessário lembrar aqui a
obra vasta e profunda que José Veríssimo
legou ao Brasil. Ela é sempre presente na
lembrança dos estudiosos das nossas
letras e da nossa história, motivo pelo
qual
a
Comissão
de
Finanças,
associando-se à idéia, é de parecer que o
projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator. –
Bezerra Neto. – Jose Leite. – Lobão da
Silveira. – Wilson Gonçalves. – Eugênio
Barros. – Manoel Villaça. – Adolpho
Franco.
PARECER Nº 505, DE 9966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei nº 95 de 1966 (número
3.538-B-66, na Casa de Origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.00D (hum
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros)
para atender a despesas com a
manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo.
Relatos: Sr. Vitorino Freire.
Na forma do artigo 67 da
Constituição
Federal,
o
Senhor
Presidente da República enviou ao
Congresso
Nacional
Mensagem
encaminhando projeto de lei que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (hum bilhão é quinhentos
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego aéreo.
A Mensagem presidencial está
acompanhada de Exposição de Motivos
do Sr. Ministro da Aeronáutica,

que justifica muito bem a procedência da
medida pleiteada. O crédito em questão
se destina a restaurar o equilíbrio
financeiro da Diretoria de Rotas Aéreas
encarregada da segurança e proteção do
tráfego aéreo no País.
Ante o exposto, considerando a
necessidade da medida solicitada, somos
pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Victorino Freire, Relator. –
Eugênio Barros. – Manoel Villaça. – Gay
da Fonseca. – Wilson Gonçalves. – Lobão
da Silveira. – Bezerra Neto. – Adolpho
Franco.
PARECER Nº 506, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei cia Câmara, nº 97, de (nº
3.559-B-66 na Câmara dos Deputados),
que autoriza a abertura pelo Ministério da
Viação e obras Públicas, do crédito
especial de Cr$ 2.000.000.000 (dois
bilhões de cruzeiros), para atender às
despesas com obras de emergência na
Nova Adutora do Guandu, no Estado da
Guanabara.
Relator: Sr. Manoel Villaça.
O presente projeto teve a sua
origem na Mensagem nº 97, de 23 de
março de 1966, com a qual o Senhor
Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional projeto de lei
autorizando a abertura pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, do crédito
especial
de
Cr$
2.000.000.000,
destinado a atender a despesas de
emergência com obras na Nova Adutora
do Guandu.
Estabelece o projeto que tais obras
serão executadas em convênio entre o
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento e a CEDAG – Companhia
Estadual de Águas – Guanabara devendo
esta última indenizar futuramente o
Tesouro Nacional nos têrmos do mesmo
convênio.
Trata-se, no caso presente, de
despesas com obras prioritárias devido à
catástrofe que se abateu na Guanabara,
em janeiro último, com inundações e
desabamentos
que
comprometeram
profundamente
a
situação
do
abastecimento d'água da cidade, inclusive
com a ruptura de adutoras e paralização
de obras de vulto.
A Comissão de Finanças, sensível
aos motivos que determinaram o pedido
de crédito, é de parecer o projeto deve
ser aprovado.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Manoel Villaça, Relator.
Eugênio Barros. – Victorino Freire. –
Lobão da Silveira. – Adolpho Franco. –
Gay da Fonseca. – Bezerra Neto. –
Wilson Gonçalves.
PARECERES NS. 507 E 506, DE 1966
PARECER Nº 507, DE 1966
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Lei da
Câmara nº 77, de 1966 (nº 2.160-B-64,
na Câmara), que institui o "Dia do
Motorista".
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
De autoria do eminente deputado
Adylio Vianna, o projeto em exame
propõe a instituição do "Dia do
Motorista"
a
ser
comemorado,
anualmente, no dia 25 de julho, em
todo o território nacional.
Em sua justificativa, observou o autor
da iniciativa que os motoristas já vêm
festejando, há longos anos a 25 de julho
de cada ano, a data que lhes é
consagrada, por se celebrar nela a festa
de seu padroeiro, São Cristovão.
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A iniciativas similares e destinadas a
dar relêvo especial às diversas profissões
ou
classes
de
trabalhadores,
o
Congresso, de maneira invariável, tem
emprestado seu apoio, em sinal de
apreço às diferentes categorias de
profissionais.
A proposição visa apenas a
formalizar, através de diploma legal, o
que o povo, em geral, e os motoristas em
particular, já consagram, anualmente,
mediante celebrações públicas e festivas.
Nada há que contraindique as
homenagens que se pretende justa e
legalmente prestar à laboriosa classe dos
motoristas brasileiros, razão porque a
Comissão de Educação e Cultura opina
favoràvelmente ao presente projeto.
Sala das Comissões, em 28 de abril
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator. –
José Leite. – Edmundo Levi. – Melo
Braga.
PARECER Nº 508, DE 1966
Da Comissão de Legislação Social
sô- mero 77, de 1966 (nº 2.160-B-64 na
mero 77, de 1966 Anº 2.100-B-64 na
Câmara), que institui o "Dia do
Motorista".
Relator: Sr. Zacharias da Assunção.
De autoria do ilustre Deputado Adylio
Vianna, o presente projeto institui, em
todo o Território Nacional, o "Dia do
Motorista",
a
ser
comemorado,
anualmente, a 25 de julho.
O autor do Projeto, em sua
justificação, esclarece que essa categoria
profissional já se habituou a comemorar,
anualmente, esta data, que é a do seu
Padroeiro – São Cristóvão – tratando-se
tão-sòmente, de formalizar legalmente
essa solenidade, como tem sido feito em
relação a outras categorias profissionais.
Como data geral, que congrega,
reúne e irmana todos os trabalhadores do
mundo, temos o dia 1º de maio marcando
a conquista de grandes melhorias sociais
para as classes trabalhadoras, como,
entre outras, a da jornada das oito horas
de trabalho, conseguida após árduas
lutas de caráter reivindicatório.
Tornou-se praxe, entretanto, a
instituição, através de leis, decretos-lei e
decretos, de dias comemorativos para
diferentes categorias de profissionais,
com o fim de dar-lhes maior incentivo e
propiciar o avivamento dos laços de
fraternidade e união que devem existir
entre os membros da mesma classe.
Entre êsses precedentes, podem ser
citados o "Dia do Aviador" (Lei número
218 de 1936) o "Dia do Funcionário
Público" (Decreto-lei nº 5.936, de 1943), e
o "Dia do Engenheiro de Saneamento"
(Decreto nº 53.697, de 1964).
Diante do exposto, e tendo em vista
que os motoristas são igualmente
merecedores de ter o "seu" dia própria de
festas, a Comissão de Legislação Social
opina pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de 1966. – Vivaldo Lima, Presidente, –
Zacarias de Assumpção, Relator. – Attílio
Fontana. – Eugênio Barro. – Edmundo
Levi. – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 509, DE 1966
Da Comissão de Finanças sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 100, de
1966 (nº 3.563-B-66, na Casa de
origem) que altera, sem aumento de
despesa, distribuição ou dotações
consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de
dezembro de 1965.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
Na forma do artigo 67 da
Constituição Federal, o Sr. Presidente da
República enviou ao Congresso Nacional
Mensagem
encaminhando
Proje-
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to de Lei, que altera, sem ônus, a Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1966.
A
Mensagem
presidencial
veio
acompanhada de Exposição de Motivos
do Sr. Ministro Extraordinário para os
Assuntos do Gabinete Civil e de oficio do
Dirigente do Grupo de Trabalho de
Brasília.
Na Câmara o Projeto foi aprovado
nos
têrmos
de
um
Substitutivo
apresentado
pela
Comissão
de
Orçamento,
que
encampou
várias
emendas que objetivam a corrigir falhas e
equívocos da citada lei.
Dentro dêste mesmo critério, e em
atenção a solicitação do nobre Deputado
Guilhermino de Oliveira, Presidente da
Comissão de Orçamento da Câmara
dos
Deputados,
submetemos
à
consideração da Casa as seguintes,
emendas aditivas:
EMENDA Nº 1-CF
a) 4.06.00 – Ministério de Educação e
Cultura.
4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação.
3.0.0.0 – Despesas Correntes.
3.2.0.0 – Transferências Correntes.
3.2.9.0 – Diversas
Transferências
Correntes.
3.2.9.5 – Pessoal.
2) Recursos a educandos
Onde se lê:
Y.07 – Fundo Nacional do Ensino Primário
a) Bolsas de manutenção e
estudos a alunos a
serem educados em
condições especiais .......
800.000
b) Bolsas de estudos para
atender à gratuidade do
ensino
aos
filhos
menores de integrantes
da
extinta
Fôrça
Expedicionária Brasileira
(Decreto número 50.36861) ..................................
300.000
c) Bolsas de estudos para
atender à gratuidade de
alunos órfãos (lei 3.663,
de 1959 e Decreto nº
50.368, de 1961) ............
100.000
d) Bolsas
de
estudos
(Decreto 43.177-58)........
4.000
1.404.000
Leia-se:
Y.06 – Fundo Nacional do
Ensino Médio
a)
Bolsas de estudos para
atender à gratuidade de
ensino
aos
filhos
menores de integrantes
da
Extinta
Fôrça
Expedicionária Brasileira
(Dec. nº 50.368-61) ........
b)
Bolsas de estudos
para
atender
a
manutenção
e
gratuidade de alunos
órgãos (lei nº 3.663,
de 1959 e Dec.
50.368, de 1961) .......
Y.07 – Fundo Nacional do
Ensino Primário ...................
a) Bolsas de manutenção
e estudos a alunos a
serem educados em
condições especiais .....
b) Bolsas de Estudos
(Decreto 43.177-58) .....

3.0.0.0 – Despesas Correntes.
3.2.0.0 – Transferências Correntes.
3.2.1.0 – Subvenções Sociais.
Subvenções Ordinárias
Adendo "B"
K – 26 – São Paulo
Onde se lê:
São Roque
Ambulatório São Roque, sendo,
Cr$ 200.000 (duzentos mil
cruzeiros) para o Pôsto de
Puericultura e Casa da Criança
– Campinas ...............................

300.000

Leia-se
Camipnas
sendo Cr$ 200.000 (duzentos
mil cruzeiros) para o Pôsto de
Puericultura e Casa da Criança
Madre Anastácia – Campinas ...

300.000

e mais a seguinte emenda:
EMENDA Nº 3-CF
4.14.00 – Ministério da Saúde.
Adendo "C" – pág. 619
K – 13 – Mato Grosso
Onde se lê:
Hospital Espirita de Mato Grosso .

4.000

Leia-se:
Sanatório Mato Grosso – Campo
Grande .........................................

4.000

As emendas em questão obedecem
rigorosamente ao espírito do projeto,
pois visam apenas a sanar equívocos
constantes
da
lei
orçamentária
vigente, sem, contudo, aumentar a
despesa.
Assim sendo, somos pela aprovação do
projeto com as emendas de número 1-CF, 2CF e 3-CF.
Sala das Comissões, em 17 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Wilson Gonçalves, Relator.
– Eugênio Barros. – Manoel Villaça. –
Lobão da Silveira. – Adolpho Franco. –
Victorino Freire. – Gay da Fonseca. –
Bezerra Neto.
PARECERES NS. 510 E 511, DE 1966
PARECER Nº 510, DE 1966

300.000

300.000
600.000

800.000
4.000
804.000
1.404.000

EMENDA Nº 2-CF
b) 1.08.00 – Ministério da Educação e
Cultura.
4.06.05 – Conselho Nacional do Serviço
Social.

Da Comissão de Projetos do Executivo
ao Projeto de Lei da Câmara número 102, de
1966 (nº 3.608-B-66, na Casa de origem),
que dispõe sôbre as promoções dos oficiais
da ativa da Aeronáutica e dá outras
providências.
Relator: Sr. Antônio Carlos.
O presente projeto, dispondo sôbre
as promoções dos oficiais da ativa da
Aeronáutica,
é
de
iniciativa
do
Presidente da República, que, nos
têrmos do artigo 5º, §§ 1º e 2º, do Ato
Institucional nº 2, enviou-o ao Congresso
Nacional.
II. O Projeto governamental está
acompanhado de Exposição de Motivos do
Ministro
da
Aeronáutica,
que,
diz,
justificando-o:
a) as promoções do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica são atualmente feitas de
acôrdo com o Regulamento de Promoções
de Oficiais da Aeronáutica da Ativa,
aprovado pelo Decreto nº 48.983, de 19
de outubro de 1960, o qual, além de ter
sofrido alterações por outros atos do
Poder Executivo, não mais atende à
necessidades e evolução natural da Fôrça
Aérea;
b) para corrigir êsse mal, foi
determinada a constituição de um Grupo de
Trabalho para estudar o assunto;

c) o trabalho elaborado pelo referido
grupo de Trabalho foi examinado pelos
Oficiais Generais da Fôrça Aérea Brasileira;
d) o projeto procura estabelecer um
sistema que permita, dentro do possível,
avaliar com mais justiça o merecimento de
cada oficial;
e) a divisão do projeto em quatro partes
foi estabelecida para torná-lo um todo
harmônico e a divisão das partes em
capítulos visa a facilitar o seu manuseio;
f) cuidou-se de estabelecer uma cota
maior para promoção por merecimento nos
últimos postos da carreira, não só porque os
conhecimentos crescem à medida que os
oficiais sobem na escola hierárquica, como
por ser nos últimos postos que os OficiaisSuperiores são mais solicitados para funções
de Comando e Direção;
g) foi dada especial atenção à
promoção
dos
oficiais
incapacitados
temporàriamente, em conseqüência de
acidente sofrido ou moléstia adquirida em
serviço;
h) foi estabelecida, da maneira mais
uniforme possível, como condição de acesso
aos postos superiores nos diversos Quadros,
a equivalência de Cursos;
i) for dada especial atenção, também,
às promoções pelo princípio de merecimento
dos oficiais homólogos, estabelecendo-se
uma proporção que atenda às necessidades
da Fôrça Aérea permita o acesso daqueles
que realmente façam jus a promoção; e
j) como os atuais Quadros de Acesso
focam organizados pelo Regulamento
vigente, e considerando que a lei proposta e
a sua regulamentação irão estabelecer
condições diferentes e procedimentos
diversos, foi introduzido um dispositivo que
permitirá a anulação dos atuais Quadros de
Acesso e sua nova organização dentre das
normas estabelecidas, sem que caiba aos
oficiais qualquer recurso por êsse motivo.
III. O Projeto contém 76 artigos
distribuídos pelos seguintes 13 capítulos:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Trata da finalidade da lei; da maneira de se
fazerem promoções: do ingresso nos Quadros de
Oficiais da Aeronáutica; do acesso: quadro,
condições, incapacidade; da antiguidade; das
vagas: ocorrência e preenchimento; da
competência da Comissão de Promoções, etc.
CAPITULO II
REQUISITOS ESSENCIAIS
Cuida dos requisitos para promoção; do
interstício; da aptidão física e seu conceito;
das condições de acesso.
CAPITULO III
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO
Cogita do que seja antiguidade; do
preenchimento de vagas por antiguidade; da
promoção de oficiais segundo êsse critério.
CAPITULO IV
PROMOÇÕES POR MERECIMENTO
Define o merecimento e regula as
promoções por êsse critério.
CAPÍTULO V
PROMOÇÃO POR ESCOLHA
Conceitua o que seja Promoção por
Escola e indica o processo de sua verificação
e efetivação, inclusive a maneira como deva
constituir-se e atuar a Comissão Especial
incumbida de estudar as promoções.
CAPÍTULO VI
PROMOÇÃO POR BRAVURA
Diz o que é Promoção por Bravura e em
que condições e de que modo deve ser feita.
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CAPITULO VIII
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
Explica, igualmente, êsse tipo de
promoção e mostra quando e como ela deve
ou pode ser feita.
CAPÍTULO VIII
PROMOÇÃO "POST MORTEM"
Diz o que é essa promoção e mostra a
maneira de efetuá-la.
CAPÍTULO IX
EFETIVAÇÃO DAS PROMOÇÕES
Determina o modo de se proceder a
efetivação das promoções e a época em que
devem ser feitas.
CAPITULO X
RECURSO
Neste Capitulo define-se o Recurso e fala-se
nos prazos para o seu processamento.
CAPÍTULO XI
COMISSÃO DE PROMOÇÕES
Trata da Comissão de Promoções, sua
constituição, sua organização, suas tarefas,
seus objetivos.
CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Neste Capitulo cuida-se do licenciamento do
Aspirante a Oficial que, completado o interstício,
não fôr promovido, por não possuir correta conduta
civil ou militar; da situação do oficial-estagiário,
desligado durante o curso ou estágio, por lhe faltar
correta conduta e conceito favorável; da situação
do oficial promovido indevidamente; do caso do
oficial promovido em ressarcimento de preterição;
dos Oficiais matriculados em Curso do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica; das atribuições do
"Alto Comando da Aeronáutica"; etc.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Estabelece o processo de promoção dos
oficiais homólogos; trata da situação dos atuais
Primeiros-Tenentes que já tenham completado o
interstício previsto para o seu posto; aborda o
problema dos atuais Tenentes-Coronéis do
Quadro de Oficiais Intendentes e Quadro de
Oficiais-Médicos; dos Oficiais que não realizarem
o Curso de Direção de Serviços; etc.
IV. Na Câmara dos Deputados, ouvidas as
Comissões de Justiça e Segurança Nacional, foi
a Proposição aprovada com emendas.
V. Do exame atento e sereno do projeto,
verificamos constituir, o mesmo, um trabalho
tècnicamente acertado, harmonioso e capaz
de atingir suas finalidades.
Por sinal, cabe observar que, em grande
parte, êle repete, para a Aeronáutica, legislação
semelhante, referente ao Exército e à Marinha.
Os critérios fixados para promoções
parecem-nos de molde a possibilitar melhor
seleção e mais justiça para os Oficiais.
Ante o exposto, esta Comissão opina
favorávelmente ao projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio de
1966. – José Ermírio, Presidente em exercido. –
Antônio Carlos, Relator. – Wilson Gonçalves. –
Gay da Fonseca. – Bezerra Neto.
PARECER Nº 511, DE 1966
Da Comissão de Finanças ao projeto de lei
da Câmara nº 102, de 1966 (na Câmara nº 3.608B), que dispõe sôbre as promoções dos oficiais da
ativa da Aeronáutica e dá outras providências.
Relator: Sr. Victorino Freire.
O projeto de lei ora sob nosso
exame, de iniciativa do Poder Executivo
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(Mensagem nº 156, de 1966), dispõe
sôbre o regime de promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica.
E' substancialmente um estatuto.
Estabelece os princípios e dispõe
sôbre os processos fundados nos quais
devem ser procedidas as promoções
dos oficiais da ativa da Aeronáutica,
por seus diversos quadros.
E,
por
conseguinte,
uma
proposição da alçada específica da
douta
Comissão
de
Segurança
Nacional, que a seu respeito fala sôbre
o mérito.
Do ângulo da Comissão de
Finanças, a proposição em apreço não
oferece maior interêsse, nem mesmo
se considerarmos o aspecto de que,
abrindo perspectivas a promoções e
acessos
nos
diversos
quadros,
redundará tudo isso em despesa. No
caso, são despesas, por assim dizer,
normais, da rotina mesma da Arma a
que se referem. O projeto não prevê
créditos especiais, extra-orçamentários
para a execução da respectiva lei,
quando fôr aplicada. As inevitáveis
repercussões da movimentação dos
quadros por feito das promoções,
recaem sôbre o Orçamento Ordinário
da União, no Anexo do Ministério da
Aeronáutica.
Em face disso, a Comissão de
Finanças opina pela aprovação do PLC
nº 102, de 1966.
Sala das Comissões, em 17 de
maio de 1966. – Menezes Pimentel,
Presidente. – Victorino Freire, Relator.
– Eugênio Barros. – Manoel Villaça. –
Lobão da Silveira. – Wilson Gonçalves.
– Adolpho Franco. – Gay da Fonseca.
– Bezerra Neto.
PARECERES NS. 512 A 513, DE 1966
PARECER Nº 512, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 17-62 – Registra o têrmo
assinado em 13 de fevereiro de 1959 de
unificação, constituição, regularização e
transferência de aforamento dos terrenos
de marinha acrescidos, situados na Av.
Brigadeiro Trompowsky, na Cidade do Rio
de Janeiro, outorgados pela União ao
Espólio de Joaquim Vieira Ferreira.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O projeto de decreto legislativo
número 17, de 1962, determina o registro
do têrmo assinado em 13 de fevereiro de
1959,
de
unificação,
constituição,
regularização
e
transferência
de
aforamento dos terrenos de marinha e
acrescidos
na
Avenida
Brigadeiro
Trombowsky, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, o qual
fôra recusado pelo Tribunal de Contas da
União.
A Câmara dos Deputados –
adotando parecer do Deputado Mendes
de Morais – determinou o registro do
têrmo do contrato enfiteutico, como se vê,
do avulso anexo, com o voto vencido do
Deputado Maurício Joppert.
A recusa do Tribunal teve por
fomento de razão o fato argüido de não
ter sido providenciada a audiência da
antiga Prefeitura do Distrito Federal de
acôrdo com a lei.
Esta
Comissão
opinou
pela
aprovação do projeto, em parecer de 5 de
dezembro de 1962 (Nº 726-62), no que foi
acompanhada
pela
Comissão
de
Finanças (parecer nº 726-A, da mesma
data), sem divergência de votos.
Foi
requerido
dispensa
de
enterstício e distribuição de avulsos
pelo ilustre Senador Filinto Müller
(requerimento nº 757, de 5 de
dezembro de 1962), aprovado pelo
plenário. Porém, no dia imediato
surgiram dúvidas a respeito do
projeto, razão por que foi requerida
a
audiência
do
Serviço
do
Patrimônio da União, por intermédio
do Sr. Ministro da Fazenda (Reque-
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rimento nº 765 dos Srs. Senadores
Jefferson de Aguiar, Aloysio de
Carvalho e Silvestre Péricles).
O Ministro da Fazenda cumpriu a
diligência (aviso nº 6, de 17 de janeiro
de 1963), tendo o Serviço de
Patrimônio da União informado:
"Claro
está
que,
se
na
oportunidade,
foram
julgados
regulares, no âmbito dêste Ministério,
os
atos
praticados,
conseqüentemente, regular também
foi o têrmo que os formalizou".
Posteriormente, o Ministério da
Fazenda aditou àquele expediente,
em virtude de diligência providenciada
pela Procuradoria do Estado da
Guanabara (Aviso nº 19, de 12 de
fevereiro de 1963, ut. fls. 27), e, a 24
de abril do mesmo ano, enviou ao
Senado "cópia de informações e
pareceres complementares a respeito
do assunto, acompanhada de uma
planta da qual consta a área dos
aludidos terrenos, bem como os
elementos
fornecidos
pela
Procuradoria
do
Estado
da
Guanabara." (Aviso nº 37, ut. fls. 28).
O exame pericial e a informação
do engenheiro Edson Nicolle afirmam
que houve alteração da área de que é
titular o espólio, com as seguintes
razões:
"Indubitàvelmente, em razão das
conclusões a que chegarem os peritos
que
examinaram
o
documento,
alterou-se profundamente para mais,
a gleba de que o espólio é titular, não
só pela adição de 40,00 metros,
(quarenta
metros)
à
dimensão
caracterizadora da profundidade do
terreno como ainda, pelo ilegível da
expressão "e daí", entre as palavras
"de fundos", e até "ao mar",
expediente êste que fêz variar para
mais a área aforanda na proporção
em que o mar recuou na região, em
decorrência do assoreamento que ali
se verifica em conseqüência, do
grande carreamento de areia pelas
correntes marítimas.
O documento que rezava:
"Um terreno com 404 m e 40 c de
frente, na estrada que vem do
Engenho da Pedra sob 109 m de
fundos até ao mar"
passou a descrever:
"Um terreno com 404 m e 40 c de
frente na estrada que vem do
Engenho da Pedra sob 109 m de
fundos e daí ao mar".
A parte interessada replicou com
as razões constantes do memorial de
fls 66 usque 127.
Neste
memorial,
merecem
transcritos as seguintes referenciais:
"que o processo estava ponto e
preparado para ser julgado e que
trazia roto favorável do registro, pois
se tratava de contrato enfitêutico que
tinha fundamento em antiguíssima
Carta de Aforamento concedida em
1944
pela
ilustríssima
Câmara
Municipal da mui heróica e leal
Cidade do Rio de Janeiro, (fls. 11-12
do processo), cujo ilegível fora feito
ao atual titular de direito, em 1912 por
Alvarás permissivas da Prefeitura do
antigo Distrito Federal transcritos
devidamente
em
seus
títulos
aquisitivos (fls. 73 a 82 e 348 do
processo) e êstes respectivamente,
em Registro de Imóveis – mas que em
face de ofício municipal dirigido à
Côrte, dias antes (G.P. nº 1.283 de 8
de junho de 1959). pedia vênia para
consultar o Colegiado sôbre o modo
como devia proceder diante da
excepcional circunstância até então
não ocorrida"
Diz a própria Procuradoria do
Tribunal de Contas, a fls. 15 17 do
processo de registro em seu Parecer
número 103, abaixo transcrito (os
grifos são nossos):

"O julgamento da matéria relativa
aos contratos públicos, no Tribunal de
Contas, não se reveste de caráter
contencioso. O Tribunal aprecia a
legalidade do contrato, o qual vem a
exame
já
integrado
de
seus
elementos, quando a agente, objeto e
forma. Não interfere o Tribunal na
formação
pròpriamente,
dita
do
contrato, mas se limita a apre-cálculo
no tocante a sua conformidade com
os requisitos estabelecidos pela
legislação especial sôbre a matéria,
no sentido de bem assegurar os
interêsses da União, deferindo-lhe, ou
não, em conseqüência, o registro. No
caso há a notar que o Sr. Prefeito do
Distrito Federal reconhece em sua
interferência o caráter de prevenção,
ou cautela, já que não apresenta
elementos
concretos
sôbre
a
ocorrência do possível direito da
Prefeitura do Distrito Federal a parte
da área objeto da concessão. Alude à
circunstância de que poderia ocorrer,
no caso hipótese que teria ocorrido
em aforamento anterior, quando a
Prefeitura tinha o domínio da área,
que acrescera mediante serviços de
atêrros por ela realizados.
E, realmente, se o princípio legal
e jurídico pacificamente reconhecido
é de que os terrenos de marinha é
acrescidos são bens dominais do
domínio pleno da União o Decreto-Lei
nº 3.438 de 17 de junho de 1941,
postula (Art. 4º) "que tais terrenos
ficam subordinados ao regime de
aforamento
salvo
se
forem
necessários aos logradouros os
serviços públicos" e que (Art. 36), "a
Prefeitura do Distrito Federal utilizará
os acrescidos de marinha resultantes
de aterros, que tenha realizado ou
venha a realizar."
A matéria verse na disputa que
se
observa
nesta
fase
do
procedimento em tôrno da área
correspondente ao direito enfiteutico
do espólio, que é reconhecido em
linha de princípio com apoio em
documentos hábeis.
O Ministério da Fazenda não se
insurge contra a pretensão. Transmite
informações apenas. O Serviço do
Patrimônio da União ilegível e retifica
a concessão, posto o domínio direto
seja e continua a ser da União
Federal.
O Senado não pode dirimir a
controvérsia,
mas
tão
sòmente
acolher
ou
não
o
registro,
transformando ou mantendo a decisão
denegatória do Tribunal de Contas,
cuja a razão de indeferimento reside
em mero aspecto formal, de audiência
da repartição pública.
A
apreciação,
análise
e
julgamento do conflito entre o espólio
e o Estado da Guanabara compete ao
Poder Judiciário privativamente.
Acolhendo o registro o Poder
Legislativo não altera o direito das
partes, nem impede que o Juízo
competente decida a controvérsia,
acolhendo ou não ilegível, de mérito
das partes conflitantes.
Pelos motivos expostos e dos têrmos
restritos
de
sua
competência
(Constituição, art. 77, § 1º), a Comissão
de Constituição e Justiça opina pela
aprovação do projeto de decreto
legislativo nº 17, de 1962.
Sala das Comissões, 16 de março de
66. – Milton Campos, Presidente. –
Jefferson de Aguiar, Relator. – Wilson
Gonçalves. – Afonso Arinos. – Bezerra
Neto. – Gay da Fonseca.
PARECER Nº 513, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto
de
Decreto
Legislativo
número 17, de 1962 (nº 130-A-62, na
Câmara), que registra o têrmo
assinado em 13 de fevereiro de 1959,
de
unificação,
constituição,
regularização e transferência de afora-
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mento
dos
terrenos
da
marinha
acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro Trompowsky, na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
outorgados pela União Federal ao espólio
de Joaquim Vieira Ferreira.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
Veio à consideração da Comissão de
Finanças o presente Projeto de Decreto
Legislativo, originário da outra Casa do
Congresso Nacional e que manda
registrar, na forma da legislação em vigor,
o têrmo de unificação, constituição,
regularização
e
transferência
de
aforamento dos terrenos da marinha e
acrescidos, sitos à Avenida Brigadeiro
Trompowisky, na Cidade do Rio de
Janeiro, Capital do Estado da Guanabara,
assinado, no dia 13 de fevereiro de 1959,
entre partes, de um lado, como
outorgante, a União Federal e, de outra,
como outorgado, espólio de Joaquim
Vieira Ferreira.
A matéria foi, inicialmente, distribuída
ao ilustre Senador Domício Gondim, que
em parecer longo e circunstanciado,
conclui pela manutenção do decisório do
Egrégio Tribunal de Contas ou, em outras
palavras pela rejeição do Projeto em
causa. Submetido a votos, não logrou
aprovação, motivo por que fomos
designados Relator para o vencido.
Em Virtude de pronunciamento do 1º
Procurador da Fazenda Municipal do
antigo Distrito Federal, teve início em
1950, o processo de enfiteuse perante o
Serviço do Patrimônio da União.
Decorridos vários anos e após cumpridas
as formalidades exigidas pela legislação
que regula o assunto foi lavrado, em 13
de fevereiro de 1959 o contrato
enfitêutico, na forma acima já indicada.
Em seguida, em cumprimento a
dispositivo constitucional, remeteu-se o
mesmo ao Tribunal de Contas para
registro, onde transitou com relativa
rapidez,
recebendo
informações
favoráveis dos órgãos competentes.
Na assentada de julgamento, o digno
Ministro Relator, antes de proferir o seu
voto, levanta, para apreciação do
Colegiado, uma preliminar, baseada em
ofício, que acabara de receber do então
Prefeito do antigo Distrito Federal,
referente à matéria prestes a ser
considerada e no qual se inseriam
argumentos contrários à validade do
contrato de aforamento, inclusive o de
que o respectivo processo, no Serviço do
Patrimônio da União, havia tramitado sem
o conhecimento daquela Municipalidade.
Depois de solicitadas algumas diligências,
decorrentes,
da
interferência
do
representante da antiga Prefeitura do
Distrito Federal, hoje Estado da
Guanabara, o Colendo Tribunal de
Contas, em 5 de abril de 1960, denegou
registro ao têrmo de enfiteuse, o que
confirmou em decisão final de 6 de agôsto
daquele mesmo ano, ambas sob o
fundamento de que "as audiências feitas
à Prefeitura do então Distrito Federal não
o foram de acôrdo com a lei".
Por ofício nº 549-61, o preclaro
Presidente da citada Côrte de Contas
submete a questão ao Congresso
Nacional, na conformidade do artigo 77
da Constituição Federal.
Na Câmara dos Deputados, a
Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, rejeitando o parecer do então
Deputado Maurício Joppert, decidiu por
maioria, pelo registro do referido têrmo,
na forma do Projeto de Decreto
Legislativo, que ofereceu.
Vindo ao Senado, a Comissão de
Constituição e Justiça, em parecer
unânime, datado de 5 de de dezembro de
1962, manifestou-se favoràvelmente à
aprovação do projeto no que foi
acompanhada
pela
Comissão
de
Finanças.
Incluído na ordem do dia, da sessão
de 6 de dezembro de 1962, os
nobres Srs. Senadores Jefferson de
Aguiar, Aloysio de Carvalho e Silvestre
Péricles requererem, e obtiveram, o adia-
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mento da discusão para o fim de ser
ouvido o Serviço de Patrimônio da União,
através do Senhor Ministro da Fazenda.
Cumprida a diligência, retorna o
processo à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em 16 de março dêste ano,
acolhe judicioso parecer do seu Relator,
mais uma vez pela aprovação do projeto.
Para melhor compreensão do caso,
convém
relembrar
os
limites
da
competência específica do Tribunal de
Contas da União, a qual emerge,
cristalina e insofismável, do art. 77,
número II, da Constituição Federal, que,
assim, estabelece:
"Art. 77. Compete ao Tribunal de
Contas:
III – julgar da legalidade dos
contratos e das aposentadorias, reformas
e pensões."
Essa atribuição, assim delimitada,
está reproduzida literalmente na Lei nº
830, de 23 de setembro de 1949, que
reorganiza o prefalado Tribunal.
Na espécie, embora a representação
do antigo Distrito Federal haja abordado e
enfatisado outros ângulos da questão,
principalmente o que se prende a
existência de fraude e adulteração de
documento público, a Côrte de Contas
não ultrapassou as lindes da sua ação
jurisdicional, pois o único motivo que
considerou válido para a recusa de
registro foi o de que a então Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro não fôra
legalmente ouvida no processo de
enfitêuse, a cargo do Serviço do
Patrimônio da União.
Diante dêsses pressupostos, parecenos claro que o aspecto principal da
controvérsia incide diretamente na
competência própria da Comissão de
Constituição e Justiça, que teria de
examinar, no caso, a legalidade do
contrato enfitêutico, objeto do recurso em
aprêço, o que, aliás, fêz com o citado
parecer de 16 de março dêste ano, que, a
nosso ver, preferiu o caminho certo.
Não se nos afigura legítimo, em face
das normas regimentais em vigor, que a
Comissão de Finanças, a pretexto de
apreciar o aspecto econômico ou
financeiro do problema, penetre no campo
jurídico
ou
legal
e
o
invada
completamente para, sob êste último
prisma, chegar a uma conclusão
diametralmente oposta à da Comissão de
Constituição e Justiça. A vingar tal
procedimento, que anularia a autoridade
técnica das Comissões Permanentes,
permitindo que, mútua e reciprocamente,
invadissem a esfera das respectivas
competências, atingiríamos ao cáos, certo
que essas Comissões entre si, respeitado
o âmbito de sua especialização, guardam
a mesma hierarquia, pois se situam no
mesmo plano horizontal.
"Data venia" foi o que pretendeu
fazer o pronunciamento do nobre
Senador Domício Gondim, que, para
tanto, invocou a conexidade entre o
campo
jurídico
e
o
financeiro,
assinalando que "o aspecto financeiro
é uma decorrência do aspecto jurídico",
uma
vez
que
''as
implicações
financeiras a considerar devem ser
julgadas, face ao interêsse público, em
função da exatidão, ou da distorção –
vistas as coisas do ângulo da
constitucionalidade e da juridicidade –
que
porventura
possam
ser
identificadas no fato com que se
relaciona, pela base, o Projeto de
Decreto Legislativo em estudo". Para
assinar o acêrto, traz em seu socorro
os dados oferecidos pelo laudo pericial
nº 212.522, de 15 de julho de 1960,
originário do Instituto de Criminalística
do
Departamento
Federal
de
Segurança Pública.
O argumento – seja-nos lícito
ressaltar – é especìficamente jurídico
ou legal e, se nos fôsse dado examinálo, assim isoladamente, na Comissão
de Finanças, por certo que teríamos
de descer a outros ângulos que o
assunto suscitaria, inclusive o da va-
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lidade jurídica dêsse laudo e o da sua
adequação ou choque com documentos
antigos e incontestados existentes no
processo, o que evidenciaria, logo ao
primeiro realce, a invasão indisfarçável e
agressiva, de território e sabidamente
alheio.
Relendo, na integra, o art. 93 do
Regimento Interno, que define a
órbita de competência da Comissão
de Finanças, constatamos que o
presente caso veio ao conhecimento
desta com apoio em sua letra "l", que
dispõe: "qualquer matéria, mesmo
privativa de outra Comissão, desde
que, imediata ou remotante, influa, na
despesa ou na receita pública, ou no
patrimônio da União".
Sob êsse ângulo, o respeitável
parecer do digno Senador Domício
Gondim não alinhou argumentos ou
considerações específicas, de modo a
que, de plano, acima de qualquer
dúvida, pudéssemos afirmar que o
contrato de enfiteuse em exame fôsse
prejudicial ao interêsse da União, ou,
mais exatamente, ao seu patrimônio.
Nesse tocante, cabe, ainda, focalizar
um aspecto da maior importância: até
agora, nenhum órgão ou representante da
União se insurgiu contra o contrato
enfitêutico em causa, sendo certo que êle
resultou, precisamente, de decisão
administrativa do Serviço do Patrimônio
da União, que é o órgão Federal
competente para processar e conceder
aforamentos de bens dessa natureza.
A inconformidade, com efeito, surgiu
de representante da antiga Prefeitura do
Distrito Federal, hoje Estado da
Guanabara, e os interêsses e bens desta
entidade de direito público interno, de
certo, não estão compreendidos nos
limites da letra "l" do artigo 93 do
Regimento, acima transcrito.
Por
fim,
como
fecho
de
considerações genéricas, assevera, nesta
Comissão, aquêle, ilustre Senador, que "o
reconhecimento, pelo Poder Legislativo,
de um direito gerado por ato criminoso é
fato que atenta de um modo flagrante
contra o interêsse público – cuja defesa
deve ser a meta principal dos
legisladores". A afirmativa, na sua
premissa, é bastante forte e muito mais
grave. À primeira vista, e com a
austeridade com que se possa dizê-lo, é
quase uma intimidação ou ameaça
àqueles que ousem divergir.
Mas, a resposta sábia, prudente e
acauteladora,
encontra-se
nos
fundamentos do segundo pronunciamento
da Comissão de Constituição e Justiça.
Dentro dessa linha de orientação,
o Poder Legislativo não vai, neste
processo, reconhecer direito privado
de quem quer que seja, matéria que é
da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, e muito menos "direito
gerado por ato criminoso".
Limitando-nos
a
apreciar,
apenas, o aspecto formal do caso,
deixando ao judiciário, dentro da
iniciativa das partes interessadas, o
exame do mérito, da parte intrínseca
da questão, onde o debate é amplo e
o poder de julgar o direito em foco,
completo e exclusivo.
Assim, sob o prisma formal,
atentos ao fundamento da decisão
denegatória do Egrégio Tribunal de
Contas e nos limites da competência
desta Comissão, não vemos como
discordar do douto parecer da
Comissão de Constituição e Justiça,
datado de 16 de março do corrente
ano.
Ante o exposto, a Confissão de
Finanças
manifesta-se
pela
aprovação do presente projeto de
decreto legislativo.
Sala das Comissões, em 17 de
maio de 1966. – Menezes Pimentel,
Presidente. – Wilson Gonçalves,
Relator. – Bezerra Neto. – José Leite.
– Lobão da Silveira. – Eugênio
Barros. – Manoel Villaça. – Gay da
Fonseca. – Adolfo Franco, vencido.

VOTO EM SEPARADO
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1962 (Projeto de Decreto Legislativo, nº
130-A-62, na Câmara), que registra o
têrmo assinado em 13 de fevereiro de
1959,
de
unificação,
constituição,
regularização
e
transferência
de
aforamento dos terrenos de marinhas e
acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro Trompowsky, na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
outorgados pela União Federal ao espólio
de Joaquim Vieira Ferreira.
Relator: Sr. Domício Gondim.
O projeto de decreto legislativo ora
examinado registra o têrmo assinado em
13 de fevereiro de 1959, de unificação,
constituição, regularização e transferência
de aforamento dos terrenos de marinha e
acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro Trompowsky, sem número,
lado par, na confluência da Avenida
Brasil, na cidade do Rio de Janeiro,
outorgados pela União ao espólio de
Joaquim Vieira Ferreira, arquivado no
Tribunal de Contas.
Em 5 de dezembro de 1962, a
Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa opinou pela aprovação do projeto,
desde que nada havia a arguir quanto à
juridicidade e constitucionalidade do
mesmo.
O parecer da Comissão de Finanças,
exarado também no dia 5 de dezembro
de 1962, foi, igualmente, pela aprovação
do projeto.
Houve, depois, requerimento dos
Senadores Aloysio de Carvalho Filho e
Silvestre Péricles, para que o Senado
solicitasse a audiência do Serviço do
Patrimônio da União sôbre a propositura.
O Ministério da Fazenda informou,
em 17-1-63, que o têrmo a que se refere
o Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de
1962, foi lavrado no Serviço de
Patrimônio da União, nada havendo de
irregular na sua formalização.
Em fevereiro de 1963 chegou ao
Senado Federal um segundo aviso do
Ministério da Fazenda, referente ao
assunto, segundo o qual aquêle Ministério
recebera novos elementos sôbre a
matéria e iria reexaminá-la.
Os novos esclarecimentos do
Ministério da Fazenda chegaram ao
Senado Federal em abril de 1963. Foi,
então, feito um completo retrospecto do
assunto, pelo Serviço de Patrimônio da
União.
Diz o documento emitido nessa
oportunidade pelo Serviço do Patrimônio
da União, que foi ali examinado o
processo de enfiteuse relacionado com o
presente Projeto de Decreto Legislativo,
sendo encontrada em ordem a matéria,
na parte situada na área de interêsse
daquêle Serviço. Isso, porém, "antes que
fôsse presente aos autos o laudo pericial
do Instituto de
Criminalística do
Departamento Federal de Segurança
Pública, que concluiu ter havido
adulteração fraudulenta do título de
propriedade com que se apresenta o
espólio de Joaquim Vieira Ferreira ao
pleitear o aforamento dos terrenos
descritos".
Indubtàvelmente
–
são
ainda
palavras contidas no texto subscrito pelo
Diretor do Serviço de Patrimônio da
União, – "em razão das conclusões a que
chegaram os perítos que examinaram o
documento, alterou-se profundamente,
para mais a gleba de que o espólio é
titular, não só pela adição de 40.00 mts.
(quarenta
metros)
à
dimensão
caracterizadora da profundidade do
terreno como ainda, pelo encastramento
da expressão "e daí" entre as palavras
"de fundos", e "até o mar", expediente
êste que fêz variar para mais a área
aforanda na proposição em que o mar
recuou na região, em decorrência do
assoramento que ali se verifica em
conseqüência do grande carreamento de
areia pelas correntes marítimas".
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De posse dêsses elementos, a
Comissão de Constituição e Justiça voltou
a examinar o assunto, decidindo
preliminarmente requisitar o processo
administrativo relativo ao têrmo assinado
em 13 de fevereiro de 1959.
Opinando então, conclusivamente,
sôbre o Projeto, em 16-3-1966 – sendo
relator o ilustre Senador Jefferson de
Aguiar – a Comissão de Constituição e
Justiça
pronunciou-se
pela
sua
aprovação.
Diz o parecer da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
no
encaminhamento da argumentação que
fundamentaria a posição adotada, que "o
Ministério da Fazenda não se insurge
contra
a
pretenção.
Transmite
informações apenas. O Serviço do
Patrimônio da União reitera e ratifica a
concessão, pôsto o domínio direto seja e
continuaria a ser da União Federal".
E prossegue:
"O Senado não pode dirimir a
controvérsia, mas tão sòmente acolher
ou não o registro, reformando ou
mantendo a decisão denegatória do
Tribunal de Contas, cuja razão de
indeferimento reside em novo aspecto
formal, de audiência da repartição
pública.
A apreciação, analise e julgamento
do conflito entre o espólio e o Estado
da Guanabara compete ao Poder
Judiciário, privativamente.
Acolhendo o registro, o Poder
legislativo não altera o direito das
partes, nem impede que o juízo
competente decida a controvérsia,
acolhendo ou não reivindicação, de
mérito, das partes conflitantes".
Data vênia, discordamos das razões
que fundamentaram a posição adotada
pela ilustrada Comissão de Constituição e
Justiça. E se emitimos a presente
observação, entrando numa área em que
aparentemente nada teria a fazer ou a
dizer a Comissão de Finanças, é porque
no caso especialíssimo ora estudado o
aspecto financeiro é uma decorrência do
aspecto Jurídico. Em outras palavras: as
implicações financeira a considerar
devem ser julgadas, face ao interêsse
público, em função da exatidão, ou da
distorção – vistas as coisas do ângulo da
constitucionalidade e da juridicidade –
que porventura possam ser identificados
no fato com que se relaciona, pela base,
o projeto de decreto legislativo em estudo.
Existe no assunto que ora
estudamos um dado concreto e de
indiscutível validade, cuja simples
presença,
em
nosso
entender,
modifica o quadro inteiro. É o laudo
pericial nº 212.522, de 15-7-1960,
originário
do
Instituto
de
Criminalística
do
Departamento
Federal de Segurança Pública, do
Ministério da Justiça e Negócios
Interiores.
Êsse documento traz informações
de impressionante gravidade sôbre a
alteração fraudulenta processada no
"Auto de Avaliação", datado de 30-9
de 1893, e que representa, no caso, a
peça básica, documentadora do
aforamento dos terrenos de marinha e
acrescidos que a aprovação do
projeto de decreto legislativo viria
sacramentar.
Na peça em questão, após a
caracterização
do
documento
submetido a exame, disseram os
técnicos que o examinaram:
"Os peritos podem afirmar que se
trata, na espécie, de acréscimo
fraudulento pelas seguintes razões
técnicas:
1º) O acréscimo foi feito com tinta
colorimètricamente falando diversa
daquela usada na grafagem dos
demais lançamentos. Dito acréscimo
foi grafado com tinta mais clara,
menos densa, que aquela dos demais
lançamentos originais;
2º)
E'
evidente,
também,
tão gritante são as divergências,
que o punho que grafou o referido
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acréscimo não foi, de modo nenhum,
aquêle
que
produziu
os
demais
lançamentos que constituem o texto
normal e original da peça.
3º)
Finalmente,
o
acréscimo
irregularmente feito, fica sacramentado
como irregular, uma vez que não foi,
como se impunha se regularmente feito,
devidamente ressalvado no final da peça;
4º) E' de ressaltar, ainda, que, muito
embora não possam os peritos determinar
com a precisão necessária a época em
que foi feito o acréscimo, podem, no
entanto, esclarecer que é diverso o
estágio de oxidação da tinta com que foi
feito o acréscimo, em relação ao estágio
de oxidação dos demais lançamentos
originais. É evidente que a tinta dos
lançamentos originais se apresenta muito
mais oxidada que aquela do acréscimo".
O reconhecimento, pelo Poder
Legislativo, de um direito gerado por ato
criminoso é fato que atenta de um modo
flagrante contra o interêsse público – cuja
defesa deve ser a meta principal dos
legisladores – e, assim, na linha dêste
raciocínio, propomos a aprovação do
presente projeto, adotado o seguinte
substitutivo:
"Art. 1º E' mantida a decisão do
Tribunal de Contas da União, denegatória
de registro ao têrmo assinado em 13 de
fevereiro de 1959 de unificação,
constituição, regularização e transferência
de aforamento dos terrenos de marinha e
acrescidos,
situados
na
Avenida
Brigadeiro Trompowsky, sem número,
lado par, na confluência da Avenida
Brasil, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, outorgados pela
União ao espólio de Joaquim Vieira
Ferreira, arquivado no Tribunal de
Contas.
Art. 2º Revogam-se as disposições
em contrário."
Sala das Comissões, em 27 de abril
de 1966. – Domício Gondim, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a Mesa há dois ofícios,
vindos da Câmara dos Deputados, que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 158-66
Senhor Presidente do Congresso
Nacional.
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que o Sr. Deputado
Walter Passos será substituído pelo
Senhor Deputado Milton Cabral na
Comissão Mista que dará parecer ao
Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN), que
"dispõe sôbre o intercâmbio comercial
com o exterior, cria o Conselho Nacional
do Comércio Exterior, e dá outras
providências".
Valho-me do ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os meus protestos de
consideração e aprêço. – Geraldo Freire,
Vice-Líder da ARENA no exercício da
Liderança.
OFÍCIO Nº 155-66
Brasília, 17 de maio de 1966.
Senhor Presidente do Congresso
Nacional.
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que o Sr. Deputado
Manoel Taveira será substituído pelo Sr.
Deputado Walter Passos na Comissão
Mista que dará parecer ao Projeto de Lei
número 7, de 1966 (CN), que "dispõe
sôbre o intercâmbio comercial com o
exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio
Exterior,
e
dá
outras
providências".
Valho-me do ensejo para reiterar a
Vossa Excelência os meus protestos de
consideração e aprêço. – Geraldo Freire. ViceLíder da ARENA no exercício da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Atendendo à comunicação que
foi lida, em primeiro lugar, esta
Presidência designa o Sr. Deputado
Milton Cabral para substituir o Sr.
Deputado Walter Passos, na Comissão
Mista referente ao Projeto de Lei nº 7, de
1966.
Com referência ao segundo ofício,
esta Presidência designa o Sr. Deputado
Walter Passos para substituir o Sr.
Deputado Manoel Taveira, na Comissão
Mista que aprecia o Projeto de Lei nº 7,
de 1966.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Comunico ao Senado que, de
acôrdo com a Mesa da Câmara dos
Deputados, esta Presidência convocou as
duas Casas do Congresso Nacional para,
em sessão conjunta a realizar-se no dia
24 do corrente, têrça-feira, às 18 horas,
no Plenário da Câmara, comemorarem
solenemente o Primeiro Centenário da
Batalha de Tuiuti.
Falará na ocasião, em nome do
Senado, o Sr. Senador Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A Presidência deferiu, hoje, os
seguintes requerimentos de informações,
apresentados na sessão anterior pelo Sr.
Senador Dylton Costa:
Nº 201, ao Ministério da Viação e
Obras Públicas;
Nº 202, ao Ministério da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador José
Ermírio, por cessão do nobre Senador
Aarão Steinbruch.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (é o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, Senhores Senadores, todos
os que acompanham as atividades do
Senado são testemunhas, como os meus
nobres Pares, de que temos ocupado,
constantemente, esta tribuna, a mais alta
do Congresso da República. Sabem-no
que temos cumprido, permanentemente,
sem desfalecimentos nem tervigersações,
o dever que nos impõe o mandato de que
nos achamos investidos.
Poucos conhecem, todavia, o quanto
é penoso, difícil e amargo fazê-lo nos dias
atuais. Principalmente para quem, como
nós, empregou tôda uma vida, que já vai
longa, no labor diário e entusiástico de
agir construtivamente e vê-se, em plena
idade provecta, do dia para a noite,
obrigado, para não faltar aos imperativos
de sua consciência, a elevar a voz, a todo
momento,
denunciando
providências
ruinosas,
combatendo
desvios
e
incriminando erros e distorções.
Mais do que isso, senhor Presidente,
agir como temos agido, falar como temos
falado, advertir como temos advertido,
franca e lealmente, mas certos de que
nossas palavras constituem verdadeiros
"discursos aos surdos", como diria
Lourival
Fontes,
é
profundamente
acabrunhante.
Em
verdade
os
responsáveis pela Administração Federal
se comprazem, cada vez mais num
mórbido narcisismo, em ouvir o éco das
suas próprias vozes, ilegível ao contarto
e alérgicos ao dialogo com a própria
Nação que dizem representar e em cujo
nome pretendem governar.
Desejaríamos, e muito, que as
nossas previsões, fundadas não na
improvisação ou no pessimismo, mas
numa larga e intensa vivência dos
problemas fundamentais da produção
nacional, não se confirmassem. É que
eseão em jôgo os destinos da Pátria
comum que a todos pertence e, por isso
mesmo, a todos interessa real, viva e
efetivamente. Pátria, sobretudo, que
pertence mais aos governados do que
aos governantes, pois êstes não podem
passar, na verdade, num país civilizado,
de meros delegados da vontade popu-

lar, de seus porta-vozes e seus servidores,
embora categorizados, sob pena de se
transformarem em cônsules, usurpadores e
déspostas.
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores. O panorama que se desdobra
diante dos nossos olhos, entretanto, é cada
dia mais desalentador.
As pesquisas das colheitas em São
Paulo, por sinal o maior produtor agrícola do
Brasil atual, com relação às safras de 19651966, estão causando grandes apreensões,
pois os aumentos esperados referem-se ao
algodão, com apenas 14%; ao mínimo, tãosòmente com 5% e ao amendoim com cêrca
de 20%. Outros produtos, principalmente os
que se referem à alimentação, apresentaram
diminuições sensíveis, tais como o arroz
(33%), o feijão das águas (41%), a batata da
sêca (18%) a das águas (14%) e, finalmente
a cebola (5%).
Verifica-se, por conseguinte, que
apesar do bom tempo dominante na região,
com chuvas suficientes, os produtos
essenciais à alimentação não alcançaram o
nível indispensável. No Nordeste do Brasil,
em conseqüência da sêca, grande parte das
colheitas foi prejudicada. No Rio Grande do
Sul sòmente o milho terá sua safra. O arroz,
todavia, naquele Estado, que é produtor
tradicional, sofrerá redução de 30%. A queda
da safra goiana dêsse cereal será
igualmente grande, segundo as perspectivas
mais otimistas.
A gravidade da situação já alertou, em
São Paulo, a Sociedade Rural Brasileira que
estima acentuada insuficiência na produção
do feijão, calculada em 385 mil toneladas e
na do arroz, prevista em 440 mil toneladas a
ser suprida pela importação de outros
Estados, senão mesmo do exterior.
Continuando por êsse
tortuoso
caminho, acabaremos, ninguém tenha
dúvida, como a Indonésia, onde sendo o
arroz básico à alimentação popular, mesmo
assim experimentou, no ano passado,
aumento de 900%, decorrente da escassez
do produto.
Menos animadora será a antevisão
dos dias futuros se tivermos em mente a
constatada retração de 30% no consumo de
fertilizante e a redução das áreas de plantio,
fato concretamente observado em São Paulo
e estimado nos Estados mais importantes,
como informa o número de abril último da
Carta Econômica Brasileira (página 8) e
como o demonstra o ingresso de adubos, de
janeiro a março, no pôrto de Santos, que
atingiu apenas 120.480 toneladas, quando
em igual período do ano passado,
ultrapassou de 125.000 toneladas.
Na agropecuária a desastrosa
interferência
governamental
está
produzindo os frutos que poderia produzir.
Tendo a SUNAB abatido 133.000 bois
nos frigoríficos sob intervenção em 1965
e continuando a fazê-lo em 1966, já
provocou a perda de 266.000 arrobas de
carne, pelo abate prematuro do gado,
provocando prejuízo não inferior a Cr$ 3
bilhões de cruzeiros, além de causar,
reconhecidamente
completa
desorganização do mecanismo dos
negócios em face da retração da procura
do boi magro, do garrote e do bezerro.
Dessa forma, houve desajuste geral
nas zonas da pecuária nacional e isto
aliado
à
estocagem
atrasada
e
insuficiente, à exportação desordenada,
causando a alta antecipada, que fêz
surgir, de nôvo, o problema do câmbionegro e determinou, ao mesmo tempo, a
intimidação dos pecuaristas.
Nem se fale, senhor Presidente, na
importação de banha em detrimento da
produção nacional, dura e injustamente
atingida.
Para agravar quadro tão desolador,
a exportação pelo pôrto de Santos,
de janeiro a abril, diminuiu 11,3% em
relação ao mesmo período do ano
passado, vez que, a despeito da melhoria
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registrada nas remessas de café, a
exportação, no trimestre referido, em
1964, foi de US$ 100.046.873.007, não
tendo, porém alcançado, até março
último, mais de US$ 82.702.329.209.
O algodão, que era a nossa melhor
esperança, apesar do aumento da safra
paulista de 14% sôbre a do ano anterior,
registrou licenciamento, em 1966, nos
primeiros dias úteis de abril de US$
27.037.385, quando em 1965 atingira
US$ 48.305.378, o que pode ser atribuído
à política norte-americana de baixar-lhe o
preço, desfazendo-se de seus estoques,
levada a efeito contra os interêsses e sob
os protestos calorosos de todos os
demais pares, divulgado, aliás, no mundo
inteiro.
Ninguém se espante, portanto, se o
acréscimo quantitativo da produção
algodoeira nacional fôr inteiramente
absorvido e anulado pelo aviltamento das
cotações internacionais.
Acrescente-se
o
constante
empobrecimento do solo brasileiro, já que
as erosões e a falta de cultivo adequado e
racional o aceleram, a par da crescente
diminuição de matas e terras virgens em
tôdas as unidades da Federação.
Eis a triste conseqüência dum
financiamento agrícola que não passa de
8% da produção, o que é deprimente num
País que recebe do exterior alimentos
para garantir a sobrevivência de largos
setores de sua população, condenados à
indigência e à fome, quando poderia, ao
contrário, exportá-los e até mesmo, ao
invés de ser socorrido, dar socorro a
outras populações, pois temos tôdas as
condições naturais para um grande e
rápido desenvolvimento agropecuário.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com
prazer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Alinhando V. Exa., como está, aspectos
relevantes da nossa produção e do nosso
abastecimento em geral, convém inserir,
na sua magnífica exposição, o que agora
está ocorrendo e que foi, objeto de
discussão, há dias, neste recinto e já o
está sendo no próprio Congresso, quanto
à produção e abastecimento do sal. Tanto
mais surpreendente o que se apura
quanto, diante da crise criada, o Govêrno
ainda acaba de sugerir, em Mensagem
que encaminhou ao Poder Legislativo, a
extinção do Instituto do Sal.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Agradeço,
nobre Senador Josaphat Marinho o
aparte. Erros como êste não trazem
qualquer benefício ao País ou ao
Govêrno. São erros diários, que precisam
ser evitados, a fim de que o Brasil não
permaneça na agitação que se verifica de
norte a sul.
(Lendo).
Tudo
–
infeliz
e
desgraçadamente – indica que insistimos
em não fazê-lo, Senhor Presidente, pois
ao mesmo tempo em que cai a produção
agrícola, o Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária, o famigerado IBRA – que pela
sigla não se perca – está empenhado, na
verdade, é na "reforma aérea". De outra
maneira não se explicaria a compra, na
América
do
Norte,
com
nossos
minguados
dólares,
obtidos
pela
exportação, a preços vis, de nossos
produtos, de moderníssima aeronave, que
a firma vendedora classifica, nos seus
anúncios, de "Excitante, Confortável,
Elegante e Sofisticada" – vejam bem
senhores Senadores, sofiscada – pela
considerável importância de um bilhão,
quatrocentos e quarenta e três milhões de
cruzeiros, verba essa que, segundo
confessou o própria presidente dêsse
órgão, perante a Câmara dos Deputados,
era destinada à compra de tratores e com
a qual cêrca de duas centenas dêles
poderiam ser adquiridas.
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O SR. GAY DA FONSÊCA: –
Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito
prazer.
O SR. GAY DA FONSÊCA: – Estou,
como sempre, ouvindo-o com muito
respeito, principalmente porque V. Ex.ª
procura trazer dados estatísticos exatos,
levantados por entidades responsáveis. A
crítica que faz ao IBRA, porém, não a
apóio, não a aceito e não a aplaudo. Não
me refiro à compra do avião – não entro
neste detalhe – mas quanto à execução
da reforma agrária. O meu Estado está
sendo beneficiado pelo trabalho que o
IBRA vem realizando e de que precisa
urgentemente. Aplaudimos, pois, a ação
do Govêrno da República, e esperamos
bons resultados com a reforma que ora se
inicia. A crise no Rio Grande do Sul, no
que tange ao problema agrário, não é só
ao latifúndio mas do munifúndio que, cada
vez mais, agrava a economia do Estado e
ali o IBRA começou a trabalhar
sèriamente, conscientemente e, espero,
eficientemente.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Senador
Gay da Fonseca, não é senão êste o
nosso desejo. Mas o IBRA tem dezessete
meses de existência e só agora está
pensando, em primeiro lugar, no Rio
Grande do Sul, Estado que tem sofrido
grandemente, em todos os setores da
produção, inclusive no do arroz. Talvez o
milho, apenas tenha escapado das
dificuldades
que
outros
setores
enfrentam. Quanto ao trigo, V. Exa. verá o
que digo mais adiante, é calamidade.
Criamos o IBRA para que o Brasil cresça
e produza, cada vez mais. Infelizmente,
sòmente agora no Rio Grande do Sul,
está atuando em melhores proporções.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite
V.
Exa.
outro
aparte?
(Assentimento) – V. Exa. se refere aos
dezesseis meses de existência do IBRA.
Entretanto o problema da Reforma
Agrária tem dois anos, tendo dois anos,
tendo inclusive criado tumulto na vida
brasileira e nada se fêz. Agora, pelo
menos, apesar dos seus dezesseis
meses, começou a trabalhar. Em tôrno do
problema do arroz no Rio Grande do Sul,
há muita especulação. É preciso distinguir
da fixação do preço do arroz, o interêsse
dos grandes proprietários de terra e
pequenos produtores. Êste é um
problema que precisa ser tocado com
muita cautela.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – O que fêz
a Cobal, no Rio Grande do Sul, foi um
êrro grave para o Estado comprou a
produção dos produtores agrícolas e
vendeu para intermediários, que estão
abusando no preço. É outro êrro do
COBAL, que o IBRA tem cometido em
vários lugares.
Portanto, mantenho o que disse:
Todos nós desejamos que o IBRA cumpra
a sua missão, pois só assim é que êle se
tornará um elemento de grande
potencialidade no país.
O SR. GAY DA FONSÊCA: –
Espero que o meu Estado mostre a
atividade do IBRA.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (retomando
a leitura): – Outro setor onde as
possibilidades são imensas mas as
realidades decepcionantes, é o da pesca.
Basta considerarmos que o Peru produz,
para exportação, 7 milhões de toneladas
de peixe e que, em 1965, obteve só da
venda no mercado exterior da farinha de
peixe 153 milhões de dólares, quase o
dôbro de sua apreciável remessa de
cobre, correspondente a 86 milhões; de
prata, que foi de 28 milhões; de chumbo,
também estimada em 28 milhões, e,
finalmente, de zinco, de 25 milhões de
dólares.
Êste é o Peru de hoje, que já produz
todos êsses produtos básicos para o
desenvolvimento do País.
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Se olharmos para o que ocorre no
nosso intercâmbio comercial com o
exterior relativamente aos produtos
agrícolas, a constatação não será, por
igual, animadora. O trigo, que é o item de
maior importância na pauta das nossas
importações de produtos agrícolas sofreu,
de 1964 para 1965, variação de 149 7/8
para 168 5/8 de centavos de dólar por
"bushel" (1 "bushel" americano – 35,24
litros), manifestando, assim, sensível
elevação que tende a se acentuar na
próxima safra pois ela será, segundo as
previsões do Conselho Interamericano de
Comércio

Milho – centavos por dólar por "bushel" .
Cacau – shillings por quintal ...................
Café – centavos par libra-pêso ...............
Algodão – centavos por libra-pêso .........
Açúcar – centavos por libra-pêso ...........

Tudo conspira contra nós: caem
os preços de nossos produtos de
exportação e aumentam os dos que
temos de comprar no exterior, ou os
que compramos, como o trigo, porque
não queremos produzir.
É verdade que os preços atuais do
cacau, de 22 centavos por libra, são
superiores ao de julho, que era de 12
centavos, inferiores, entretanto, ao de
dezembro de 1964, que alcançou a 24
centavos por libra. Certo a diferença
verificada no preço de julho até o
presente foi devida à queda da
produção africana, especialmente a de
Gana, da Nigéria e da Costa do
Marfim.
Quais são, Senhor Presidente, os
ramos da produção que progridem e
prosperam no País? A resposta é dada
pelas estatísticas que aí estão a
afirmar: a industria automobilística já
atingiu a 40% do produto Nacional; os
eletro-domésticos experimentaram, no
primeiro trimestre deste ano, acréscimo
de 121%, sendo enceradeiras 41%,
liquidificadores 55% e refrigeradores
70%.
Indústria de base, entretanto,
como a do aço, registrou, no ano
passado, decréscimo de 6%, quando o
programa
governamental
previa
aumento de 20%, ficando em tôrno de
2,8 milhões de toneladas; a produção
de cimento manteve-se estável com
relação também a 1964 e o consumo
de borracha caiu em cêrca de 16%.
"Tudo leva a crer – diz a Cartta
Econômica Brasileira – que a produção
industrial, em 1965, na melhor das
hipóteses, manteve o mesmo nível do
anterior, sendo bem possível e que
tenha havido redução."
A conclusão é indesviável, Senhor
Presidente: insistimos em copiar da
América do Norte, os vícios que
deformam a sua economia, chamada
pelos próprios americanos de "economia
de desperdício", ao mesmo tempo que
damos as costas a tudo que constituiu
fator admirável e base sólida na formação
de
seu
extraordinário
crescimento
agrícola e no seu pujante parque
industrial, alicerçado sobretudo, na
poupança rígida, nos hábitos sóbrios e
morigerados inspirados pelo puritanismo
e estruturado num consciente e, por isso
mesmo, intransigente nacionalismo que
marcou as fases iniciais, difíceis mas
decisivas de seu progresso.
Nosso
estrábico
espírito
de
imitação há de ter influído, por sem
dúvida, em aumentar como o estamos
fazendo, ano a ano, mais e mais, as
despesas militares, em detrimento
cada vez maior das que se destinem à
educação, à agricultura, e à saúde, co-
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e Produção, inferior em 11 milhões de
toneladas à do ano passado.
Sôbre a matéria é triste, mas
necessário lembrar: a produção Argentina
de trigo já atingiu nove milhões e cem mil
toneladas e a brasileira baixou para
200.000 toneladas anuais. Os números,
acreditamos, dispensam comentários.
No que se refere aos nossos
produtos agrícolas exportados, os preços
variaram no último biênio de acôrdo com
a seguinte tabela, elaborada pelo mesmo
Conselho:

1964

1965

126 3/8
178/6
45
31.42
2.53

126 7/8
179/9
43 1/2
28.25
2.05

mo o demonstramos em discurso recente,
do dia 4 último. Assim procedemos a
semelhança dos americanos de hoje,
esquecidos de que a economia daquela
grande República atingia, na época atual,
plena
maturação,
mas
quando
experimentava, no passado, estágio
semelhante ao que atravessa o Brasil de
nossos dias, eram simbólicos os
recursos financeiros destinados aos
gastos militares e, por outro lado,
substanciais os que visavam à
educação e á saúde de seu povo, bem
como
ao
seu
desenvolvimento
econômico,
seja
amparando,
fortemente, a sua agricultura, seja
estimulando, vigorosamente, a sua
indústria.
No
capítulo
das
fontes
energéticas, verificamos, por exemplo,
que Nação irmã, como a Argentina,
acaba de destinar a sua empresa
estatal,
Yacimientos
Petrolíferos
Fiscales, para aplicação nos próximos
anos, 225 milhões de dólares. O
México, por seu turno, investira,
através da PEMEX, aproximadamente
US$ 1.280 milhões no decorrer do
atual período presidencial. Entre nós,
no exato momento em que a
PETROBRÁS
comprovou
a
possibilidade imediata da extração do
petróleo de xisto, na Usina de
Tremembé, em condições até mais
economicas do que as do de poço, o
Conselho Nacional do Petróleo toma a
inaceitável iniciativa de romper o
monopólio da PETROBRÁS para
entregar a particulares esse importante
ramo de atividades. E se não bastasse,
consuma-se a entrega pura e simples
do aproveitamento dos gases da
Refinaria Presidente Bernardes ao
grupo
internacional
da
UNICON
CARBIDE que, para produzir 70 mil
toneladas de etileno, 16 mil toneladas
de acetileno e 15.000 toneladas de
benzeno por ano, aplicará apenas 40
milhões de dólares.
(Interrompendo a leitura):
Pergunta-se: um país como o nosso,
que tem quinhentos milhões de dólares,
pode entregar o produto de sua refinaria
por causa de um dispêndio de quarenta
milhões de dólares?
(Retomando a leitura):
E' o que esclarece, Senhores
Senadores, a revista especializada
"PetróIeo Interamericano", de março de
1966, a que recorremos, pois ainda não
chegou às nossas mãos resposta do
Conselho Nacional do Petróleo ao
Requerimento de Informações número 90,
versando a matéria, feita há mais de dois
meses.
Acrescente-se notícia divulgada
recentemente pela revista "Guanabara

Industrial" que anuncia a instalação por
subsidiária da The Atlantic Company, de
Filadélfia,
de
uma
usina
de
dodecilbenzeno, pertencente, igualmente,
ao campo da petroquímica, com produção
avaliada em 5 mil toneladas anuais. O
projeto orçado em 8 bilhões de cruzeiros
já conta com solícito financiamento
assegurado de dois bilhões de cruzeiros
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico.
Nada, entretanto, justifica tais
concessões, pois sabem todos que
investimentos dessa natureza feitos por
firmas brasileiras, ou, preferentemente,
pela Petrobrás, estariam resgatados a
curto prazo, no máximo de 5 anos, ao
passo que a sua entrega a organizações
estrangeiras implica obrigações de
retôrno de capital e, mais do que isso,
numa liberalíssima, onerosíssima e, além
disso, indefinida remesa de lucros. Nem
se alegue, em favor de tais operações,
inteiramente
inaceitáveis
porque
evidentemente contrárias aos interêsses
nacionais, a inexistência interna de
recursos, vez que ninguém ignora que
qualquer
fabricante,
principalmente
europeu, de equipamentos industriais, os
fornece mediante financiamentos a
prazos de 7 anos, amortizáveis,
consequentemente, com os próprios
resultados do empreendimento. De mais
a mais, se não temos recursos para
financiar firmas brasileiras ou confiá-los à
Petrobrás, como existem êles quando se
trata de fornecê-los a firmas estrangeiras?
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores, seria justo solicitar, embora
não abusivamente como tem sido feito,
sacrifícios à Nação e ao seu povo. Seria
indispensável, porém, para correspondêlo, seu aproveitamento integral em favor
do Brasil; da consolidação e não da
desnacionalização de sua economia,
cada vez mais sob comando externo, o
que, além de tudo, contraria postulados
elementares de segurança nacional, tão
invocada nos dias que correm.
Senhor
Presidente,
Senhores
Senadores, alguns dos principais setores
sôbre os quais nos detivemos, embora
ràpidamente,
compulsanado
dados,
informações e estatísticas, oferecem
visão imparcial e realista que procuramos
traduzir através de nossas palavras.
As nossas crises, tenhamos a
coragem de dizê-lo, não são, como se
apregoa, crises de crescimento. Pelo
contrário, resultam, substancialmente, da
incompreensão dos nossos governantes
e, conseqüentemente, da sua falta de
sintonia com os anseios, os impulsos e
com a vontade nacional inquebrantável de
crescer e progredir, que cedo ou tarde
vencerá, irresistivelmente todos os
obstáculos.
Não superaremos as nossas crises
eventuais e inevitáveis, ou impostas e
pré-fabricadas, se não concientizarmos as
nossas deficiências, reconhecermos os
nossos erros e se não tivermos, mais do
que isso, a coragem tranquila e a decisão
firme de corrigi-los e retificá-los.
Não
debelaremos
o
ciclone
inflacionário se não aumentarmos a
produção. Mas não aumentaremos a
produção se não intesificarmos o crédito
rural, prestigiarmos a indústria brasileira –
porque ela é nossa – contra a investida
dos trustes internacionais, e mais do que
dêles, de seus advogados, prepostos,
lacáios e testas-de-ferro. E de nada
adiantará aumentarmos a produção se
não valorizarmos o trabalho e insistirmos
em comprimir salários, quebrando o poder
aquisitivo já baixo das populações. Não
adiantará, também, aumentarmos a
produção se não defendermos, de
unhas
e
dentes,
no
mercado
internacional, as cotações dos nossos
produtos e se não dispusermos a
colocá-los em qualquer mercado,
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isentos de prevenções, preconceitos ou
sectarismos.
Neste ponto, Srs. Senadores, há um
caso que queria citar. A União Soviética é
o nosso principal cliente de algodão, hoje.
Não era, no entanto, está comprando e
pagando os melhores preços. Se não
tivermos outros clientes, não sei o que
acontecerá com o algodão brasileiro.
Não nos fortaleceremos, mesmo
militarmente, se não cuidarmos menos
das despesas militares e mais da saúde,
do bem-estar e da educação do povo
brasileiro.
Estas, senhores Senadores, a
grande lição que nos vem dos povos que
se desenvolveram e que se consolidaram,
numa admirável e magnífica afirmação
nacional.
Que para ela, mesmo tarde, se
voltem os olhos dos nossos governantes.
Todo êste discurso está devidamente
documentado. Se os Srs. Senadores
quiserem
tomar
conhecimento
da
documentação, tenho-a em meu poder e
será uma satisfação exibi-la, pois meu
intuito não é mais do que o de cooperar
para que o Brasil não fique sujeito a quem
quer que seja.
Devemos ter a consciência de um
dia poder falar de igual para igual, ou
dizer como o Presidente Wilson: "Quero
poder ainda viver para ver nossas
mercadorias viajando pelos mares afora,
debaixo de nossa bandeira".
Muito obrigado. (Muito bem! Mui to
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima, por cessão do nobre
Senador Josaphat Marinho.
O SR. VIVALDO LIMA (lê o
seguinte
discurso):
–
Senhor
Presidente, os editoriais da imprensa, em
geral, traduzem uma convicção da opinião
pública em torno dos assuntos versados,
que nela encontram, dêsse modo, o
respiradouro de seus sentimentos ou de
suas tendências filosóficas, sejam de que
natureza fôr.
Daí o inclinar-se tôda a gente,
sobretudo
os
homens
de
responsabilidade pelos destinos de uma
nação, ante suas colunas, perscrutandolhes os sentidos ou motivações que, na
verdade, representam ou interpretam
anseios ou intuições das coletividades
humanas.
Com o título "Defesa da Amazônia",
na semana finda, a 18, o matutino carioca
"Diário de Noticias", de seu editorial do
dia, deu adequada ênfase a graves
problemas daquela vasta área do nosso
território, que já não mais podem ser
postergados, ou sôbre êles façam vista
grossa, por improcedentes – dir-se-á – os
temores que possam despertar nos
espíritos menos avisados.
Quando, na realidade, tais assuntos
brotam ou transpiram, passando da órbita
popular para o seio das redações
jornalísticas, é porque sofreram o crivo
necessário, face ao qual não mais seria
dado escondê-los, como intérprete que é
a imprensa da própria opinião pública.
Mal avisados ou não, no editorial em
questão, muita coisa dá que pensar,
suscitando idéias
bôas ou más,
tranquilizadoras
ou
inquietantes,
conforme a sentença de cada cabeça.
Se, todavia, na sabedoria popular, "a
voz do povo, é a voz de Deus", então,
melhor será que os espíiritos se previnam
de qualquer modo, a fim de que não
sejam um dia colhidos de surprêsa.
Por isso mesmo é que o conteúdo do
editorial de um jornal do prestígio do
"Diários de Notícias" já deve ter
merecido tôda a atenção dos altos
dirigentes da República, o que, na
verdade se consubstanciará na medi-
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da em que se for conhecendo quanto às
atitudes ou atos de feitos neutralizadores
ou
corretivos
aos
esforços
mal
intencionados em relação ao grande Vale.
Nesta fase de sua existência a
população pllaniciária tem notícia, de
algum modo, no texto integral da
interessante divulgação, de que:"
"Mais uma vez o atual governador do
Amazonas vem advertir o país a propósito
dos perigos que ameaçam não só aquele
Estado mas tôda a vasta região
amazônica,
cuja
área
5.580.000
quilômetros quadrados, constitui mais de
62% do território nacional. Êste imenso
território é um patrimônio legado pelos
nossos
antepassados,
que
o
conquistaram desconhecendo os limites
impostos pelo Tratado de Tordesilhas.
Nêle se encontram cêrca de 2 milhões de
habitantes apenas. E', pois, uma das
regiões de mais fraca densidade de
população em todo o globo terrestre.
Caracteriza-se em sua maior parte por
uma imensa pllaniice constituída de
terrenos terciários, onde o clima quente e
superúmido favorece o desenvolvimento
de uma densa e pujante floresta,
chamada Hiléia por Humboldt e formada
por árvores de grande porte, onde os
liames e cipós lhes dão um caráter
intrincado, dificultando enormemente a
penetração do homem.
Suas espécies arbóreas são muito
diversificadas, o que torna sua exploração
econômica mais difícil. Tão importante
patrimônio não pode deixar de ser alvo da
cobiça estrangeira em um mundo em que
a população cresce assustadoramente,
sem que se verifique igual aumento das
disponibilidades alimentares. Mas a
Amazônia tem também recursos minerais,
ainda
não
conhecidos,
embora
suspeitados. Até há pouco não se sabia
da existência de jazidas carboníferas na
região. Hoje calcula-se em três trilhões de
toneladas as reservas de linhita
encontradas
no
Alto
Solimões.
Corresponde a linhita, que pode encerrar
de 57 a 80 por cento de carbônio, a um
estágio intermediário entre a turfa e o
carvão betuminoso.
A Amazônia, com uma fronteira de
cêrca de 10.000 quilômetros lineares
para ser protegida, é um desafio ao
homem brasileiro. Carece de ser
povoada,
vencendo-se
tôdas
as
dificuldades impostas pela selva. Sua
escassa população é um fator
desfavorável à sua proteção adequada.
Evidentemente, há, necessidade de
grandes recursos para criar condições
favoráveis a um incremento da
população amazônica. Já se começa a
fazer alguma coisa, muito mais do que
se faria até então, mas muito pouco em
face das necessidades.
A ligação Manaus-Itacoatiara por
estrada de rodagem já se acha
virtualmente
concluída,
mas
são
apenas 286 quilômetros de rodovia. No
triênio 1964-66 estão sendo gastos Cr$
44 bilhões em um programa rodoviário.
É um bom coméeço, mas a tarefa é
gigantes-ca.
E'
urgente,
principalmente, que se proceda a um
levantamen, to dos recursos naturais da
região, para daí se partir para um
programa de colonização, desenvolvimento agrícola e industrial, programa
que só terá êxito se fo' rem levadas em conta as
peculiacridades da região:. O estudo
eco-lógico deve, pois, preceder a qualquer programação séria.
O programa de .colonização é,
evidentemente, urnma tarefa a largo
prazo. Há, porém, necessidade imediata
de medidas de segurançaa
} nacional. As questões territoriais,
aparentemente resolvidas na América
Latina, reaparecem com um visor
insuspeitávell
ainda
agora

a opinião pública viu eclodir uma
questão de limites entre o Brasil
~le o Paraguai, quando a linha dievisória já foi estabelecida há- quase
um século. O vizinho paiís
lireclama uma parte do territórioo
eonde se acha o Salto de Sete
Quedas, capaz de fornecer energia
•elétrica em alta escala. A tentattiva de reabrir a questão faz pasrecer
que o Paraguai foi esbulhado em seus direitos por um viezinho poderoso, o que a torna
o ! simpática à opinião internacional
mal informada. Ao mesmo tempo,
serve ao Govêrno local de unima
s
"democracia autoritária", para
suavizar a opiosição, obrigada a dar
apoio à reivindicáaçaão.
, Muito mais grave, porém, é a
crise que se esboça entre o Govéêrno
da Venezuela e o da novaa nação
nação que surge na ilegívelGuiC i
:anana. A Guiana Inglêsa obterá sua
indespendência política no próximo dia
n
26. Já há alguns meses o
Govêrno venezuelano vem rectalamando, com veemência, a chamaeda Guiana do Esequibo. Diz-se a
aVenezuela vítima do clima coloonialíista do fim do século
passado.
e A questão do Esequibo foi deciadida em favor da Inglaterra em
18899 pelo laudo de Paris. Trata-s se de um território de 150.000
quilômetros de superfície, isto é de
mais de 70'i% do território atual da
Guiana. EÊste território é reclamado
por unim país de 912.000
a km2 de área. Se a obtiver, a
área da Guiana ficará reduzida
oa uns 65.000 km2.
Aparentemente, nada tem a ver o
Brasil com o praoblen.ma. Na reatealidadae, pode ver-se envolvido nêéle. Temos 1.606 quilóômetros de
fronteira com a Guiana e 1.45951 com
a
Venezuela.'
Mais
de
3.000
quilôómetros de fronteira quase
desprotegida. Tôda a vida econômdmica do território de Roraima depende de Georgetown, capital dal
Guiana, IInglêsa. As comunicações)
se fazem através cido Esquipbo. A
Guiana,
com.,
uns
600.000
habitantaes,
é
povoada,
principalmente, por habitantes de
origem negra e indiana. A facção
negra está no poder mas os indianos,
liderados por Cheddi Jagan, são um
t núcleo poderoso e constituem o.
mais forte partido de tendências
filocomunistas da América Latina.
Sabido que a Venezuela é um
dos alvos preferidos, senão o
primordlial, do regime castrita de
Cuba, urnma aliança entre Jagan e
o'as cubanos, em caso de agres;são venezuelana, é muito opro- i
vávëel, quase certa. Teríamos nestas
condições unim conflito gravíssimo ao
longo de 3.000 quilômetros da
fronteira brasileira. A situação requer,
portanto,
tendo
em
vista
a
proximidade
da
data
da
independência da Guiana Inglêelisa,
quando
as
reivindicações
dal
Venezuela devem ser acirradas,
que
medidas
urgentes
de
segurança nacional sejam tomadas, a
fim de enfrentar urnma crise
latente que ainda tem a agravar o
seu caráter o fato da Venezuela
não ter reconhecido o atual govêrno
brasileiro, invocando a dou-trina
Bettencourt, o que pode dificultar os
entendimentos entre os
dois países, se um conflito
ceiclo-dir."
Assim sendo, Sr. Presidente,
nada mais será precisa acrescentar,
de-vendo--se apenas aguardar o
desoenro - lar de fatos que, por
diante, confiermem ou desmintam os
seus tê-remaos, criando situações
indesejáveis futuras ou, felizmente ,
nada de mal venha a acontecer que
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COMPARECEM
MAIS
SERRNHO&RES SENADORES;:
á Oscar Passos
s Vivaildo Lima
Zacharias de Assumpçtão
e Sebastião Archer
aSilvestre Périciles
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O SR. PRESIDENTE:
(Nogueira da Gama): – Tem a .ga=
palavra o nobre Senador Dylton Costa. a
(Pausa).
61 Não está presente.
), Tem a palavra o nobre Senador. a
Eurico Rezende. (Pausa).
a Não está presente.
a Não há mais oradores Iinscritos.,
(Pausa).
a Pa ssoa, -se à:
aORDEM DO DIA
Item a1
a Discussão, em turno único, da
Redação Final, oferecida vpela (Comissão de Redação em seu Pare-cèer n°º 484, de 1966, do Projeto
dae
D .Lei da Cãâmara n°º 18, de 1963
(adinúmero 3.819-B, de 1963, na Casura
de origem, que cria Juntas de
Conciliação e Julgamento na SeaBguunda Região da Justiça do Trabalho e daá outras providéências,.
e Em discussão a Redação Final.
1 Se nenhum dos Srs. Senadores
de-- sejar fazer uso da pala vra,
enccerrareji 0a . t ditiici,;ascursão.
(Pausa).
Está encerada.a.
s
Não havendo emendas nem requea rimentos para que a Redação Final
seja submetida a votos, é a me-mnsma
dada como definitivamente aprovada,.
'>aindepe fleti-ndente de votação, nos
teêrmos do Art. 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto ira à sanção.
É a seguinte a Redação Final
aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da
Caântmara neº 18, de 1963 (n°º 3.819-B,
de 1962, na Casa de origem), que cria
Juntas de Conciliação e Julgamento na
S,gegunda Região da Jus-Ltiça do
Trabalho, e dá outras pronviãdeências.
k
O Congresso Nacional decreta:
>. Art. 19º São criadas, na Segunda
Região da Justiça do Trabalho, 3 (três)
Juntas de Conciliação e jJulgamento com
sedes, respectivamente, nas Comarcas
de Franca, no Estado de São Paulo,
Paranaguá e uUnião da Vitória, no Estado
do Paraná.
Art. 29º São criados 3 (três) cargos
de Juiz do Trabalho – Presidente de Junta
de Conciliação e Julga-'mento., 3 (três) de
Juiz do Trabalho Substituto --– Presidente
de Junta e 56 (seis) funções de. Vogais,
sendo 83 (três) para a representação de
em-pregados e 3 t(três) para a de empregadores.
1 Parágrafo único. Haverá 1 (um)
suplente para cada Vogal.
Art. 3°º Os vencimentos dos cargos e
as gratificações das funções de que gtrata
esta lei serão os fixados para os cargos e
funções correspondentes da mesma
Região.
Art. 49º Os mandatos dos Vogais
cujas funções são criadas nesta lei
terminarão, simultâneamente, com os dos
atuais titulares das Juntas nos Estados de
São Paulo e Paraná, respectivamente.
Art. 54º São criados, no qQuadro do
Pessoal da Justiça do Trabalho da
Segunda Região, para lotação nas Juntas
mencionadas no art. 14º;, os cargos
constantes da Tabela anexa.
Art. 6°º Compete ao Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região a instalação das Juntas
e a promoção das detrmais medi-das
decorrentes da aplicação deasta ( lei.
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Art. 7º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Poder Judiciário – Justiça do
Trabalho –, Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região, o crédito especial,
necessário à execução desta lei, até o limite de

Cr$ 15.000.000 (quinze milhões de
cruzeiros).
Art 8º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

TABELA A QUE SE REFERE O ART. 5º
JUSTIÇA DO TRABALHO – SEGUNDA REGIÃO
Juntas de Conciliação e Julgamento de França, Estado de São Paulo, Paranaguá e
União da Vitória, Estado do Paraná

Nº de cargos

Especificações de Cargo

Níveis

3
3
3
3
3

Chefes de Secretaria ...................................................
Oficiais de Justiça ........................................................
Auxiliares Judiciários ...................................................
Porteiros de Auditórios ................................................
Serventes .....................................................................

PJ- 2
PJ- 9
PJ- 9
PJ- 9
PJ-14

Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 489, de 1966), do Projeto
de Lei da Câmara nº 29, de 1966 (nº 3.307-A,
de 1965, na Casa de origem), que retifica a
denominação de cargo do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei número 4.279, de 4 de
novembro de 1963.
Em discussão a Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a Redação Final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
É a seguinte a Redação Final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 29, de 1966 (nº 3.307-A, de 1965,
na Casa de origem), que dá nova
denominação aos cargos de Auxiliar de
Portaria do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os cargos de Auxiliar de Portaria,
símbolo PJ-7, do Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, a que se refere a
Lei nº 4.279, de 4 de novembro de 1963,
passam a denominar-se Ajudante de
Porteiro, símbolo PJ-7.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação
Final, oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 487, de 1966, do Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 1966 (nº 4.042-B,
de 1962, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, ao Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros),
para atender a despesas decorrentes da
viagem do Presidente da República aos
Estados Unidos da América e ao México.
Em discussão a Redação Final.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.

na manutenção da ordem pública, ou em
virtude de acidente em serviço.

outros tributos para donativos consignados à
Confederação Evangélica de Brasil.

3

4

Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu parecer nº 488, de 1966) do
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1966 (nº
4.016-B-62 na Casa de origem) que altera a
Lei nº 3.931, de 3 de agôsto de 1961, que
concede isenção do impôsto de importação e

Projeto de Resolução nº 28, de 1966, de
autoria do Sr. Senador Edmundo Levi,
que acrescenta dispositivos ao art. 169 do
Regimento Interno.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45
minutos).

ATAS DAS COMISSÕES

TABELA DO PESSOAL

O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
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Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a Redação Final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 41, de 1966 (nº 4.042-B, de 1962, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
especial de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros), para atender a despesas decorrentes
da viagem do Presidente da República aos
Estados Unidos da América e ao México.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a
abrir, ao Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 20.000.000 (vinte
milhões de cruzeiros), para atender a despesas
decorrentes da viagem do então Presidente da
República, Dr. João Belchior Marques Goulart,
aos Estados Unidos da América e ao México.
Parágrafo único. O crédito especial de
que trata esta lei será registrado
pelo Tribunal de Contas e distribuído
automàticamente à Delegacia do Tesouro
Brasileiro em Nova Iorque.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais havendo que tratar vou
encerrar a presente sessão, designando para
a próxima a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 23 DE MAIO DE 1966
(SEGUNDA-FEIRA)
1
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 486, de 1966 das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 92, de 1964 nº 3.000-B-61, na
casa de origem, que reconhece a profissão
de Sociólogo, e dá outras providências.
2
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 485, de 1966, da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 132, de 1964, nº 4.769-B-62,
na Casa de origem, que promove ao
pôsto imediato o militar que, em pleno serviço
ativo, vier a falecer em consequência
de ferimentos recebidos em campanha ou

COMISSÃO DE PROJETOS DO
EXECUTIVO
10ª REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE MAIO
DE 1966
Às dezoito horas e trinta minutos do dia
dezessete de maio de mil novecentos e
sessenta e seis, sob a presidência do Sr.
Senador Antônio Carlos, Vice-Presidente,
presentes os Senhores Senadores Gay da
Fonseca, José Ermírio, Bezerra Neto e
Wilson Gonçalves, reúne-se a Comissão de
Projetos do Executivo.
Deixam de comparecer com causa
justificada os Srs. Senadores Jefferson de
Aguiar, Presidente; Eurico Rezende, José
Guiomard e Lino de Mattos.
Por solicitação do Senhor Senador
Wilson Gonçalves é dispensada a leitura da
ata da reunião anterior, e em seguida
aprovada.
Iniciando os trabalhos da Comissão, o
Sr. Presidente concede a palavra ao Sr.
Senador José Ermírio, que relata pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 1966, que cria o Fundo da
Fiscalização das Telecomunicações e dá
outras providências.
Em discussão e votação é o parecer
aprovado.
Prosseguindo, o Sr. Senador Gay da
Fonseca emite os seguintes pareceres:
– pela aprovação ao Projeto de da
Câmara nº 96, de 1966, que altera o Quadro
de Pessoal do Tribunal Marítimo.
– pela aprovação ao Projeto de Lei da
Câmara nº 94, de 1966, que altera o Quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal,
constante da Lei nº 4.279, de 4 de novembro
de 1963.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados.
O Sr. Presidente, convida o Senhor
Senador José Ermírio para assumir a
Presidência e emite parecer pela aprovação
ao Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 1966,
que dispõe sôbre as promoções dos oficiais
da ativa da Aeronáutica e dá outras
providências.
Em discussão, e votação é o parecer
aprovado.
Reassumindo a presidência, o Senhor
Senador Antônio Carlos concede a palavra
ao Sr. Senador Wilson Gonçalves que lê
parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 93, de 1966, que altera a carreira
de motorista do Supremo Tribunal Militar, e
dá outras providências.
Em discussão e votação sem restrições
é o parecer aprovado.
Finalmente, o Sr. Presidente concede a
palavra ao Sr. Senador Bezerra Neto, que
emite parecer favorável ao Projeto e
emendas da Comissão de Constituição e
Justiça relativo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 87, de 1966, que introduz modificações na
legislação pertinentes ao Plano Nacional de
Habitação.
Submetido o parecer à discussão e
votação, usa da palavra o Senador Gay da
Fonseca, concluindo por pedir vista da
matéria, o que concorda a Comissão.
Nada mais havendo que tratar
encerra-se a reunião, lavrando eu, José

Soares de Oliveira Filho, Secretário, a
presente ata, que uma vez aprovada será
assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
10ª REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE MAIO
DE 1966
Às quinze horas do dia dezessete
de maio de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões, sob
a presidência do Sr. Senador Menezes
Pimentel, presentes os Srs. Senadores
Wilson Gonçalves, Manoel Villaça, Lobão da
Silveira, Adolpho Franco, Bezerra Neto,
Victorino Freire, José Leite, Gay da Fonseca
e Eugênio Barros, reúne-se a Comissão de
Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores
Sigefredo
Pacheco,
Irineu
Bornhausen, Domício Gondim, Lopes da
Costa, Argemiro de Figueiredo, João
Abrahão, Oscar Passos e Pessoa de
Queiroz.
É dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, e, em seguida, aprovada.
São relatados os seguintes projetos
constantes da pauta:
Pelo Senador Wilson Gonçalves:
favorável, com emendas, ao Projeto
de Lei da Câmara nº 100, de 1966,
que altera, sem aumento de despesa,
distribuição
ou
dotações
consignadas
na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de
1965;
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 96, de 1966, que altera o Quadro de
Pessoal do Tribunal Marítimo.
Os pareceres são aprovados pela
Comissão.
Pelo Senador Manoel Villaça:
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 96, de 1966, que autoriza a abertura pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, do
crédito especial de Cr$ 2.000.000.000 (dois
bilhões de cruzeiros), para atender às
despesas com obras de emergência na Nova
Adutora do Guandu, no Estado da
Guanabara; e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 103, de 1966, que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e dá
outras providências.
A Comissão aprova, por unanimidade,
os pareceres.
Pelo Senador Victorino Freire:
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 95, de 1966, que autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (hum bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego aéreo; e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 102, de 1966, que dispõe sobre as
promoções dos oficiais da ativa da
Aeronáutica e dá outras providências.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, sem restrições, são aprovados pela
Comissão.
Pelo Senador José Leite:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 1966, que modifica
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os arts. 1º e 3º da Lei nº 4.874, de 2 de
dezembro de 1965, que autoriza a
doação, ao Hospital Evangélico da Bahia,
de um lote de terreno;
favorável ao Projeto de Lei
da Câmara nº 104, de 1966, que
autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de Cr$ 1.956.750.000
(hum bilhão novecentos e cinqüenta
e seis milhões, setecentos e cinqüenta
mil
cruzeiros),
para
atender
a
despesas
com
a
aquisição
de
helicópteros;
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 1966, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário – Superior Tribunal Militar –
o crédito especial de Cr$ 90.000
(noventa
milhões
de
cruzeiros),
para aquisição de nove viaturas
destinadas ao serviço daquela Egrégia
Côrte.
A Comissão aprova os pareceres.
Pelo Senador Adolpho Franco:
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 99, de 1966, que autoriza digo
que estende às praças licenciadas, nas
condições que especìfica, o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Lei nº
3.765, de 4 de maio de 1960.
O parecer é aprovado pela
Comissão.
Pelo Senador Gay da Fonseca:
favorável ao Projeto de Lei do
Seriado nº 67, de 1965, que autoriza a
emissão de sêlo postal, em comemoração
de cinqüentenário da morte de José
Verissimo.
Sem restrições, é o parecer
aprovado pela Comissão.
Sem restrições, é o parecer
aprovado pela Comissão.
Esgotada a matéria da pauta, o Sr.
Presidente concede a palavra ao Sr.
Senador Wilson Gonçalves que lê
redação do vencido, favorável ao Projeto
de Decreto Legislativo nº 17, de 1962,
que registra o têrmo, assinado em 13 de
fevereiro de 1959, de unificação,
constituição, regularização e transferência
de aforamento dos terrenhos de marinha
e acrescidos, situados na Avenida
Brigadeiro Trompowsky, Estado da
Guanabara, outorgados pela União
Federal ao espólio de Joaquim Vieira
Ferreira.
A Comissão assina a redação
do vencido, tendo o Sr. Senador
Adolpho
Franco
se
declarado
vencido.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu, Hugo
Rodrigues Figueiredo, Secretário da
Comissão, a presente ata que uma vez
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
14 REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
NO DIA 18 DE MAIO DE 1966
Às 16 horas do dia 18 de maio de
1966 na Sala das Comissões, sob
a presidência do Senhor Senador
Milton Campos, presentes os Senhores
Senadores Wilson Gonçalves, Jefferson
de Aguiar, Eurico Rezende, Gay da
Fonseca,
Bezerra
Neto,
Menezes
Pimentel e Benedito Valladares reúnese a Comissão de Constituição e
Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Josaphat Marinho e Arthur
Virgílio.
É dispensada a leitura da ata
da reunião anterior e, em seguida,
aprovada.
Dos projetos constantes da pauta
são relatados os seguintes:
Pelo Senador Bezerra Neto:
Solicitando diligência junto ao
Supremo Tribunal Federal sôbre o Ofício
nº 621-P (g) de 1962.
Pela constitucionalidade do Projeto
de Lei da Câmara nº 81-64 – AI-
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tera dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação sem restrições são
aprovados.
Pelo Senador Jefferson de Aguiar:
Pela
constitucionalidade
e
juridicidade, com emendas, do Projeto de
Lei do Senado nº 16-66 – Estabelece as
condições para o funcionamento de
entidades especializadas em informações
comerciais e particulares e dá outras
providências: do Projeto de Lei do
Senado nº 13-66 – Determina a aplicação
da correção monetária a créditos objeto
de ação judicial, apresentando quatro
emendas.
Pela aprovação das emendas
números 4 e 5 com subemendas; pela
prejudicialidade da emenda número
6 e pela rejeição das emendas números
7 e 8, apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei da Câmara número
142-64 – Inclui o seguro obrigatório
contra acidentes com passageiros
de veículos rodoviários de transportes
coletivos.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação são aprovados, salvo
o Projeto de Lei do Senado nº 16-66 que
é concedida vista ao Senador Bezerra
Neto.
Pelo Senador Gay da Fonseca:
Pela
inconstitucionalidade
do
Projeto
de
Lei
do
Senado
nº
15-66 – Autoriza o Poder Executivo
a promover, através do Ministério
da Educação e Cultura, o sepultamento
dos
restos
mortais
da
Princeza
Isabel.
Ilegível Brasileira de Imprensa sôbre
o Projeto de Lei do Senado nº 48-65 –
Cria a Ordem dos Jornalistas do Brasil e
dá outras providências.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação, sem restrições são
aprovados.
Pelo Senador Wilson Gonçalves:
Pela
constitucionalidade
e
juridicidade do Projeto de Lei da Câmara
nº 105-66 – Altera a redação do art. 86 da
Lei nº 4.215, de 27-4-63 (Estatuto da
Ordem dos Advogados).
Submetido o parecer à discussão
e
votação,
sem
restrições
é
aprovado.
Pelo Senador Milton Campos:
Pelo arquivamento dos Projetos
de Resolução números 23-65 e
6-66, referentes aos Ofícios ns. 166P-58 e 209P-4-58, respectivamente,
do Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação, sem restrições são
aprovados.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria
Helena Bueno Brandão, Secretária,
a presente ata, que depois de lida
e aprovada ser assinada pelo Senhor
Presidente.

Projeto de Lei nº 3.377-B-65 – (número
na Câmara) – Isenta dos impostos
de importação e de consumo materiais
destinados à fabricação de café
solúvel.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 988-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 327 de
1965 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.370-B-65 (número na Câmara) –
Cria o "Fundo da Propriedade Industrial"
(F.P.I,), e dá outras providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 981-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 326, de
1965 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.374-B-65 (número na Câmara) –
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 99.807.000 (noventa e nove
milhões, oitocentos e sete mil cruzeiros),
destinado a atender as despesas de
viagem e estada no exterior de
representantes do aludido Ministério junto
à ALALC.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 985-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 295, de
1965 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 2.813-B-65 (número na Câmara) –
Prorroga os prazos de validade dos
concursos, em vigor, para o provimento
dos cargos públicos da União e das
autarquias federais.
(Apresentado pelo Sr. Deputado
Floriceno Paixão).
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
1966 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.375-B-65 (número na Câmara) –
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Viação e Obras Públicas o
crédito especial de Cr$ 400.000.000
(quatrocentos milhões de cruzeiros),
destinado a aquisição de um imóvel para
a instalação da Central de Telex, do
Centro de Triagem Postal e de uma
agência em Curitiba, Estado do Paraná.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 986-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 5 de
1966 (número no Senado) – Projeto
de Lei nº 3.382-B-65 (numero na Câmara)
– Autoriza o Poder Executivo a abrir
o crédito especial de Cr$ 11.000.000.000
(onze bilhões de cruzeiros), para
atender as despesas de qualquer
natureza do Grupo Executivo da
Integração Política de Transportes, e dá
outras providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 994-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
1966 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.372-B-65 (número na Câmara) –
Concede isenção dos impostos de
importação e de consumo bem como da
taxa de despacho aduaneiro, para quatro
empilhadeiras
importadas
conforme
licença nº DG-62-2028-2535, da Carteira
de Comércio Exterior.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 983-65 – Poder Executivo).

Resenha dos trabalhos legislativos
do Senado Federal durante o mês
de fevereiro de 1966 – Convocação
extraordinária organizada pela Sinopse da
Seção do Protocolo Geral do Senado
Federal

Projeto de Decreto Legislativo
número 43, de 1965 (número no Senado)
– Projeto de Decreto Legislativo nº 219-B65 (número na Câmara) – Aprova o texto
do Acôrdo Comercial firmado, em 13 de
maio de 1965, em Monróvia, entre os
Estados Unidos do Brasil e a República
da Libéria.
Projeto de Resolução nº 1, de 1966.
– Prorrova por um ano a licença
concedida a Sebastião Ruy Rôllo Maciel.
Oficial Levislativo, PL-6 da Secretaria do
Senado Federal.
(Apresentado
pela
Comissão
Diretora).
Projeto de Resolução nº 2, de
1966. – Põe à disposição do Banco
Nacional de Habitação, no Estado
da Guanabara, o funcionário da
Secretaria do Senado Federal, Assessor
Legislativo.
(Apresentado
pela
Comissão
Diretora).

À SANÇÃO
Projeto de Lei da Câmara nº 332, de
1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 3.331-B-65 (número
na Câmara) – Autoriza o Poder Executivo
a abrir o crédito especial de Cr$
110.000.000 (cento e dez milhões de
cruzeiros), destinado à construção de
nova sede para o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.
(Apresentado Mensagem nº 991-65
– Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº
331, de 1965 – (número no Senado) –

À PROMULGAÇÃO
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Projeto de Resolução nº 3, de 1966.
– Põe à disposição do Banco Nacional de
Habitação, no Estado da Guanabara
Luiz Renato Vieira da Fonseca,
Auxiliar Legislativo, PL-8, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
(Apresentado pela Comissão Diretora).
À CÂMARA
Projeto de Lei do Senado nº 35 de
1965. – Altera o art. 2º da Lei número 2.604,
de 17 de setembro de 1955, que regula o
exercício da enfermagem profissional.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Vasconcellos Tôrres).
Projeto de Lei da Câmara nº 325, de
1965 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.371-B-65 (número na Câmara) –
Dispõe sôbre a publicação dos atos
relativos aos servidores públicos civis do
Poder Executivo, e dá outras providências.
AO ARQUIVO
(Rejeitados)
Projeto de Lei do Senado nº 19 de
1963 – Torna obrigatória as emprêsas que
empreguem mais de 100 (cem) operários a
construção de casas e vilas para os
mesmos, e dá outras providências.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres).
Projeto de Lei do Senado nº 130, de
1963. – Cria o Tribunal Aeronáutico, e dá
outras providências.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Vasconcelos Tôrres).
Projeto de Lei do Senado nº 53, de
1965. – Dispõe sôbre tributação de lucros
retidos por pessoas jurídicas destinados
a aumento de capital social.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Manoel Dias).
À COMISSÃO DE REDAÇÃO
Projeto de Lei do Senado nº 10 de
1965. – Pelo prazo de quatro anos, a partir
da época de exames do ano vindouro, será
permitida inscrição em concurso de
habilitação para matricula nos cursos das
faculdades de filosofia, ciências e letras,
a professor do ensino de grau médio
registrado em órgão competentes do
Ministério da Educação e Cultura.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Adalberto Senna).
Projeto de Lei do Senado nº 32 de
1965. – Declara de utilidade publica o
"Instituto Bom Pastor, de Ananindeua",
sediado em Ananindeua, Estado do Para.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Cattete Pinheiro).
Projeto de Lei da Câmara nº 140, de
1965 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 2.019-B-64 (número na Câmara) –
Prorroga por 2 (dois) anos o prazo fixado
no art. 1º da Lei nº 3.640, de 10 de
outubro de 1959, que dispõe sôbre os
exames de habilitação para os Auxiliares
de Enfermagem e Parteiras Práticas.
Projeto de Lei da Câmara nº 213, de
1965 (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 2.052-B-64 (número na Câmara) –
Dispõe sôbre a proteção aos artistasintérpretes e executantes, aos produtores
de fonogramas e aos organismos de
radiodifusão, e dá outras providências.
(Apresentado pelo Sr. Deputado
Adylio Vianna).
REQUERIMENTOS
INFORMAÇÕES
Requerimento nº 3, de 1966. – Do Sr.
Senador Ermírio de Moraes solicitando ao
Ministério da Fazenda informações sôbre
operações tipo "SWAP", autorizados pelo
Banco Central da República.
Requerimento nº 4, de 1966. – Do
Sr. Senador Guido Mondim, solicitando
ao Instituto do Açúcar e do Álcool
informações
sôbre
ataque
de
doença nos canaviais situados no
espinhaço da Serra do Mar, em Municí-
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pios do Rio Grande do Sul, e
fornecimento de Patentes de Registro aos
produtores de aguardente que não
tenham atingido a cota de produção
estabelecido pelo Instituto.
Requerimento nº 5, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações sôbre as dívidas externas do
Brasil, até 31 de dezembro de 1965.
Requerimento nº 6, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Ministério do Trabalho informações
sôbre decretação de novo salário-mínimo.
Requerimento nº 9, de 1966. – Do
Sr. Senador João Abrahão, solicitando ao
Ministério da Fazenda informações sôbre
aquisição e venda de arroz feita pelo
Banco do Brasil, em Goiás, no ano de
1965.
Requerimento nº 10, de 1966 – Do
Sr. Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando
ao Ministério da Fazenda informações
sôbre cobrança de taxas quanto
aos produtos originários dos países
signatários do GATT (acôrco geral sôbre
tarifas aduaneiras e combercio) e do
ALALC.
Requerimento nº 11, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Ministério da Viação e Obras Públicas
informações sôbre providências tomadas
para a normalização do ramal ferroviária
da cidade fluminense de Mangaratiba.
Requerimento nº 12, de 1966. – Do
Sr. Aarão Steinbruch, solicitando ao
Ministro do Trabalho e Previdência
Social e da Viação e Obras Públicas,
informações sôbre percepção pelos
operários portuários e os trabalhadores
na administração dos portos nacionais,
sujeitos à CLT, antes da vigência da Lei
nº 4.860-65.
Requerimento nº 13, de 1966. –
Do Sr Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações sôbre arrecadação de rendas
e tributos nas unidades da Federação,
respectivos gastos, inclusive as despesas
com a Delegacia do Tesouro em Nova
York.
Requerimento nº 14, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Educação e
Cultura – Comissão Nacional do Livro
Didático – informações sôbre instalação
de postos de revenda de livros e material
escolar; nos municípios de Campos,
Petrópolis, Volta Redonda, Barra do Piraí,
Barra Mansa, São Gonçalo no Estado do
Rio.
Requerimento nº 15 de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – DNOS – informações
sôbre a construção de uma ponte como
complemento da Av. Beira Rio, em Barra
Mansa, Estado do Rio.
Requerimento nº 16, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Agricultura –
Serviço de Defesa Sanitária Animal –
informações sôbre ocorrência de casos
de raiva bovina em Bom Jesus do
Itabapoana, Estado do Rio.
Requerimento nº 17, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas informações sôbre o
reaparelhamento do Pôrto de Niterói,
Estado do Rio.
Requerimento nº 18, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – DNER – informações
sôbre calçamento da Rua Manoel Lebrão
até Ermitagem, em Teresópolis, Estado
do Rio.
Requerimento nº 19, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Indústria e do
Comércio – Instituto Nacional do Mate –
informações sôbre a produção de mate
nos anos de 1961 e 1965.
Requerimento nº 20, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Instituto Brasileiro do
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Café – informações sôbre fornecimento e
aumento das cotas de café para serem
exportados pelo Porto de Angra dos Reis,
Estado do Rio.
Requerimento nº 21, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – DNER – informações
sobre ampliação da ponte que divide o
Estado do Rio do Estado da Guanabara
na antiga Rio-Petropolis.
Requerimento nº 22, de 1966 – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – Administração do Pôrto
do Rio de Janeiro – informações sôbre
aproveitamento de aparelhagem existente
em depósito da Administração.
Requerimento nº 27, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando
ao
Banco
Central
da
República
– informações sôbre financiamento
às cooperativas agro-pecuárias nos
organismos estaduais de crédito.
Requerimento nº 28, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Ministério da Agricultura – informações
sôbre aplicação de verbas orçamentárias
do Fundo Agro-Pecuário Nacional.
Requerimento nº 29, de 1966. –
Do Sr. Senador Aarão Steinbruch,
solicitando ao Banco Central da
Republica – informações sôbre atividades
relacionadas com a intervenção no Banco
Cooperativa de Crédito Itabira S.A.
Requerimento nº 30, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda –
informações sôbre pagamentos feitos a
títulos de "royalties".
Requerimento nº 31, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Banco Nacional do
Desenvolvimento
Econômico
–
informações sôbre avais fornecidos às
firmas
brasileiras
para
contraírem
empréstimos no Exterior, nos anos de
1964 e 1965.
Requerimento nº 32, de 1966 – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Banco do Brasil –
informações
sôbre
financiamentos
efetuados pela Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial no Estado do Rio de
Janeiro.
Requerimento nº 33, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando a Legião Brasileira de
Assistência – informações sôbre a
retirada de material cirúrgico da Santa
Casa de Misericórdia de Paraty, Estado
do Rio.
Requerimento nº 34, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Fazenda –
informações sôbre o total do meio
circulante no Brasil nos anos de 1961 a
1965.
Requerimento nº 36, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Guerra –
informações sôbre as despesas efetuadas
com tropas do Exército em diversas
regiões do País e no Exterior.
Requerimento nº 37, de 1966 – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando do Ministério da Fazenda –
informações sôbre importação de trigo e
exportação de milho no ano de 1965.
Requerimento nº 38, de 1966 – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social – informações sôbre intensificação
e fiscalização do cumprimento das Leis
Trabalhistas.
Requerimento nº 39, de 1966 – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Banco do Brasil S.A. – informações
sôbre as Agências autorizadas a
comercializarem com os lavradores as
suas mercadorias, por prazos oscilantes
entre 180 e 240 dias, conforme o produto.
Requerimento nº 40, de 1966. –
Do Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando
ao Sr. Ministro do Planejamento
– informações sôbre nacionalização
das emprêsas estrangeiras do grupo

AMFORP e a Companhia Telefônica
Brasileira.
Requerimento nº 41, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Educação e
Cultura – informações sôbre admissões
verificadas na Universidade Federal
Fluminense.
Requerimento nº 42, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Educação e
Cultura – informações sôbre impressão
das obras de Euclides da Cunha em
comemoração do seu centenário.
Requerimento nº 43, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Agricultura –
SUDEPE 6 – informações sôbre a
construção de uma fábrica de gêlo, para a
conservação de peixes, em Arraial do
Cabo, Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento nº 44, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Fazenda –
informações sôbre a regulamentação da
Lei nº 4.728 de 14 de julho de 1965 que
dispõe sôbre o Mercado de Capitais.
Requerimento nº 45 de 1966. – Do
Sr
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – DNER – informações
sôbre a construção da segunda pista da
Estrada Presidente Dutra.
Requerimento nº 46, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Agricultura –
Serviço de Proteção aos Índios –
informações sôbre medidas adotadas
visando coibir a matança de índios em
Mato Grosso.
Requerimento nº 47, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres
solicitando à Caixa Econômica Federal do
Estado do Rio de Janeiro – informações
sôbre estudos visando ao aumento de
teto nos empréstimos para aquisição da
casa própria.
Requerimento nº 48, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Fazenda –
informações sôbre a situação do prédio
onde está localizada a alfândega de
Niterói.
Requerimento nº 49, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando à Caixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro – informações sôbre
montante de verba empregada na
construção de seu edifício sede no
Estado da Guanabara.
Requerimento nº 50, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres.
solicitando ao Ministério da Fazenda –
informações
sôbre
montante
de
empréstimos efetuados pelo Brasil ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Requerimento nº 51, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – RFF S.A. – informações
sôbre a circulação de litorianas entre
Campos e Niterói Estado do Rio de
Janeiro.
Requerimento nº 52, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – Comissão de Marinha
Mercante – Companhia de Navegação
Sul Fluminense – informações sôbre
irregularidades no tráfego marítimo
Mangaratiba-Paraty, Estado do Rio de
Janeiro.
Requerimento nº 53, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Ministério da Educação e Cultura –
Universidade Federal Fluminense –
informações sôbre o provimento dos
cargos de Professôres Catedráticos da
Faculdade de Direito de Niterói.
Requerimento nº 57, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – informações
sôbre aerofotografias do território nacional
tiradas por técnicos estrangeiros.
Requerimento nº 59, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes, soli-
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citando ao Ministério da Fazenda –
informações sôbre verbas dispendidas no
exercício de 1965, com os Ministérios da
Agricultura, Saúde, Educação, Guerra,
Marinha e Aeronáutica.
Requerimento nº 60 de 1966. –
Do
Sr.
Senador
Bezerra
Neto,
solicitando ao Ministério da Fazenda
– informações sôbre incentivo aos
depósitos a prazo.
Requerimento nº 61, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Sr
Ministro
do
Planejamento
–
informações sôbre plano elaborado pelo
GT constituído para estudos relativos à
economia da borracha.
Requerimento nº 62, de 1966. – Do
Sr. Senador Jefferson de Aguiar,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – DNOS – informações
sôbre
abastecimento
d'água
nos
Municípios de Vitória Cariacica e Vila
Velha, no Estado do Espírito Santo.
Requerimento nº 63 de 1966. – Do
Sr Senador Júlio Leite, solicitando ao
Ministério da Fazenda – informações
sôbre a regulamentação da Lei nº 4.380,
de 21 de agôsto de 1964.
Requerimento nº 64, de 1966. –
Do Sr Senador Josaphat Marinho,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – informações sôbre
censura de correspondência postal e
telegráfica.
Requerimento nº 65, de 1966. –
Do Sr. Senador Gilberto Marinho,
solicitando ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social – informações sôbre
observações do disposto da CLT,
referente à proporção de 2/3 de
empregados.
Requerimento nº 67, de 1966. – Do
Sr. Senador Gilberto Marinho, solicitando
ao Ministério da Fazenda – informações
sôbre atraso no pagamento de servidores
civis Federais referente ao mês de
dezembro de 1965.
Requerimento nº 69, de 1966. –
Do
Sr
Senador
Adalberto
Sena
solicitando ao Ministério da Agricultura –
informações sôbre pessoal diplomado
pelas escolas de ensino agrícola e de
veterinária, de nível superior e médio no
País.
Brasília, DF, em 6 de maio de
1966. – Vicente de Paula de Souza
Lopes, Aux. Legislativo PL-10 – Célia
Thereza Assumpção, Ch. do ProtocoloGeral.
Resenha dos trabalhos legislativos
do Senado Federal durante o mês de
março de 1966 – Organizada pela
Sinopse da Secção do Protocolo Geral do
Senado Federal
À SANÇÃO
Projeto de Lei da Câmara número
312, de 1965 – (número no Senado)
Projeto de Lei nº 2.320-B-60 – (número
na Câmara) – Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial
de Cr$ 10.000.000 (dez milhões de
cruzeiros), para atender às despesas
relacionadas com o Comitê Provisório da
Associação Latino-Americana do Livre
Comércio.
Projeto de Lei da Câmara número
213, de 1965 – (número no Senado) –
Projeto de Lei nº 2.052-B-64 (número na
Câmara). – Dispõe sôbre a proteção aos
artistas-intérpretes e executantes, aos
produtores de fonogramas e aos
organismos de radiodifusão, e dá outras
providências.
(Apresentado pelo Deputado Adylio
Vianna).
Projeto de Lei da Câmara número
328, de 1965 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 4.848-B-62 –
(número na Câmara). – Autoriza a
abertura de créditos especiais num
montante de Cr$ 46.994.312.818,00
a diversos Ministérios e Órgãos
subordinados à Previdência da República.
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(Apresentado
pela
Mensagem
número 177-62 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número
275, de 1965 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 2.620-B-65 –
número na Câmara). – Modifica a Lei nº
4.502, de 30 de novembro de 1964, que
dispõe sôbre o Impôsto de Consumo e
reorganiza a Diretoria de Rendas
Internas.
(Apresentado pelo Senhor Deputado
Herbert Levy).
Projeto de Lei da Câmara número 1,
de 1966 – (número no Senado) – Projeto
de Lei número 2.426-B-60 – (número
na Câmara). – Autoriza a abertura
de créditos especiais, que discrimina,
no total de Cr$ 6.282.077.127,50,
(Seis bilhões duzentos e oitenta e
dois milhões setenta e sete mil cento
e vinte e sete cruzeiros e cinqüenta
centavos).
(Apresentado
pela
Mensagem
número 415-60 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número 3,
de 1966 – (número no Senado) – Projeto
de Lei número 504-C-63 – (número na
Câmara). – Dispõe sôbre a aplicação das
verbas orçamentárias destinadas ao
desenvolvimento econômico e social, ou a
investimentos, e das vinculadas a ajustes
bilaterais, e dá outras providências.
(Apresentado
pelo
Deputado
Humberto Lucena).
Projeto de Lei da Câmara número 6,
de 1966 – (número no Senado) – Projeto
de Lei número 3.376-B-65 – (número na
Câmara). – Transforma em Fundação a
atual Casa de Rui Barbosa, e dá outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 987-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número
17, de 1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei nº 3.385-B-65 – (número
na Câmara). – Altera o Quadro da
Secretaria do Tribunal Federal de
Recursos, e dá outras providências.
À PROMULGAÇÃO
Projeto de Decreto Legislativo
número 38, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
número 152-A-64 – (número na Câmara).
– Mantém decisão do Tribunal de Contas
que recusou registro ao contrato
celebrado entre a Superintendência das
Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional e Barth Annoni & Cia. Ltda.
Projeto de Decreto Legislativo
número 44, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
numero 238-B-65 – (número na
Câmara). – Aprova o Acôrdo Cultural
assinado entre o Brasil e a Costa Rica,
em São José, em 19 de novembro de
1964.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 541-65 – Poder Executivo).
Projeto de Decreto Legislativo
número 49, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
numero 189-A-64 – (número na Câmara).
– Aprova decisão do Tribunal de Contas
denegatória de registro a têrmo de
rescisão de 19 de novembro de 1958, do
contrato celebrado entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e a Emprêsa
Byington & Cia, na data de 30 de
dezembro de 1950.
Projeto de Decreto Legislativo
número 50, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
número 221-A-65 – (numero na
Câmara). – Revoga decisão do Tribunal
de Contas denegatória de registro
de contrato celebrado, em 1º de agôsto
de 1953, entre a Delegacia Seccional
do Impôsto de Renda, em Barra do
Piraí, e Angelina da Glória Nogueira
Carvalho.
Projeto de Decreto Legislativo
número 52, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
número 234-A-65 – (número na

Câmara). – Mantém ato ao Tribunal de
Contas da União que denegou Registro
ao Têrmo de Contrato celebrado entre o
Ministério da Agricultura e Geraldo Amaro
da Silva e sua mulher.
Projeto de Decreto Legislativo
número 54, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
número 237-B-65 – (numero na
Câmara). – Aprova o Protocolo Adicional,
assinado no Rio de Janeiro, em 16 de
dezembro
de 1963, ao Acôrdo de Comércio,
Pagamento e Cooperação Econômica
entre os Estados Unidos do Brasil e a
República Popular da Bulgária.
Projeto de Decreto Legislativo
número 55, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
número 240-B-65 – (número na
Câmara). – Aprova o Acôrdo Sanitário
entre o Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil e o Govêrno da República do
Peru, firmado em Lima em 16 de julho de
1965.
Projeto de Decreto Legislativo
número 58, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
número 239-B-65 – (número na Câmara).
– Aprova o Protocolo, que modifica o
Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e
Comércio, pela inserção de uma parte IV
relativa ao Comércio e Desenvolvimento,
firmado em Genebra, em 8 de fevereiro
de 1965.
Projeto de Resolução número 108,
de 1965. – Suspende a execução dos
artigos 3º e 4º da Lei nº 4.766, de 4 de
novembro de 1965, do Estado de Goiás,
declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
(Apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça).
Projeto de Resolução número 7, de
1966. – É suspensa a execução dos
artigos 20 nº XVI, letras a e b; 21, nº IX e
102 ns. X e XI, todos da Constituição do
Estado de Goiás.
(Apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça).
Projeto de Resolução número 8, de
1966. – É suspensa a execução da Lei nº
1.039, de 12 de dezembro de 1953, do
Estado de Minas Gerais.
(Apresentado pelo Comissão de
Constituição e Justiça).
Projeto de Resolução número 9, de
1966. – Exonera, a pedido, Beatriz
Brown Costa – Oficial Legislativo, PL-6,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
(Apresentado pela Comissão Diretora).
Projeto de Resolução número 10, de
1966. – Exonera, a pedido, o Auxiliar
Legislativo, PL-7 – Celso de Freitas
Cavalcanti do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
(Apresentado pela Comissão Diretora).
Projeto de Resolução número 11, de
1966.
–
Põe
à
disposição
da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE – o Locutor de
Radiodifusão, PL-10, Leonel Amaro de
Medeiros, da Secretaria do Senado
Federal.
(Apresentado pela Comissão Diretora).
Projeto de Resolução número 12, de
1966. – Põe à disposição do Banco
Nacional de Habitação, o Ajudante de
Almoxarife, PL-7, Jayme Teixeira Netto,
do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
(Apresentado pelo Comissão Diretora.)
Projeto de Resolução número 14, de
1966. – Exonera, a pedido, Evandro de
Almeida Mauro, Auxiliar Legislativo, PL10, do Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
Projeto de Resolução número
15, de 1966. – Aposenta Nelson
Lima Davel – Motorista PL-10, do
Quadro da Secretaria do Senado
Federal.
Projeto de Resolução número 16,
de 1966. – Readmite Myrthes Nogueira,
ex-funcionária
da
Secretaria
do
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Senado Federal, no cargo de Taquígrafo
de Debates, PL-4.
AO ARQUIVO
Projeto de Resolução número 12, de
1965. – Suspende a execução da Lei nº
4.073, de 31 de agôsto de 1959, do
Estado
do
Paraná,
julgada
inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
(Apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça).
Projeto de Lei do Senado número 165,
de 1963. – Dispõe sôbre a contagem, em
dôbro, do tempo de serviço prestado entre
21 de abril de 1960 e igual data de 1962,
pelos funcionários do Poder Executivo
designados para ter exercício em Brasília.
(Apresentado pelo Senador Eurico
de Rezende).
Projeto de Lei do Senado número 44,
de 1965. – Aplica-se o disposto no Artigo 1º
da Lei nº 264 de 25 de fevereiro de 1948,
aos funcionários da Justiça do Trabalho.
(Apresentado pelo Senador Guido
Mondim).
Projeto de Lei do Senado número 59,
de 1965. – institui a realização de um
plebiscito na região acreana do Vale do
Juruá – Tarauacá.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Adalberto Sena).
Projeto de Lei da Câmara número
271, de 1953 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 1.870-C-52 –
(número na Câmara). – Institui o Fundo
Partidário, regula sua distribuição e dá
outras providências.
Projeto de Lei da Câmara número
278, de 1965 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 1.656-B-60 –
(número na Câmara). – Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
cruzeiros), para atender as despesas com
a construção e instalação da "Casa do
Brasil", em Roma, e dá outras providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 72-60 – Poder Executivo).
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto de Lei do Senado número 40,
de 1964. – Altera o Decreto-lei número
4.545, de 31 de julho de 1942, que dispõe
sôbre a forma e apresentação dos
símbolos nacionais, e dá outras
providências.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Guido Mondin).
Projeto de Lei do Senado número 10,
de 1965. – Pelo prazo de quatro anos, a
partir da época de exames do ano
vindouro, será permitida inscrição em
concurso de habilitação para matricula nos
cursos das faculdades de filosofia ciências
e letras, a professor do ensino de grau
médio registrado em órgão competentes
do Ministério da Educação e Cultura.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Adalberto Sena).
Projeto de Lei do Senado número 22,
de 1965. – Modifica a Lei número 1.711,
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União).
(Apresentado pelo Senhor Senador
Vasconcelos Tôrres).
Projeto de Lei do Senado número 30,
de 1965. – Disciplina o registro no Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) dos
acôrdos, convênios ou contratos com
objetivos agropecuários, ou de interêsse de
política agrária, sem a obrigatòriedade de
exame pelo Tribunal de Contas.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Bezerra Neto).
Projeto de Lei do Senado número 32,
de 1965. – Declara de utilidade pública o
"Instituto Bom Pastor, de Ananindeua"
sediado em Ananindeua Estado do Pará.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Cattete Pinheiro).
Projeto de Lei do Senado número
40, de 1965. – Institui o "Dia da Co-
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munidade Luso-Brasileira", que será
comemorado no dia 22 de abril, em todo o
território nacional.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Vasconcelos Tôrres).
Projeto de Lei da Câmara número
136, de 1965 – (número no Senado). –
Projeto de Lei número 50-B-63 – (número
na Câmara). – Dispõe sôbre a profissão
de Nutricionista, regula o seu exercício e
dá outras providências.
Projeto de Lei da Câmara número
139, de 1965 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 1962-B-64 –
(número na Câmara). – Inclui, na Região
da Fronteira Sudoeste, os Municípios de
Marcelino
Ramos,
Maximiliano
de
Almeida, Paim Filho e Machadinho.
Projeto de Lei da Câmara número
140, de 1965 – (número no Senado).
Projeto de Lei nº 2.019-B-64 –
(número na Câmara). – Prorroga por 2
(dois) anos o prazo fixado no artigo 1º da
Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959,
que dispõe sôbre os exames de
habilitação para os Auxiliares de
Enfermagem e Parteiras Práticas.
Projeto de Lei da Câmara número
311, de 1965 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 3.345-B-65 –
(número na Câmara). – Modifica os §§
1º e 2º do artigo 3º da Lei número
3.860, de 24 de dezembro de 1960,
que "aprova o plano de coordenação
das atividades relacionadas com o carvão
mineral".
(Apresentado
pela
Mensagem
número 939-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número 7,
de 1966 – (número no Senado) – Projeto
de Lei número 3.373-B-65 – (número na
Câmara). – Autoriza o Poder Executivo
por intermédio do Servião do Patrimônio
da União, a alienar o imóvel situado na
Rua Conselheiro Crispiniano, nº 378, em
São Paulo.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 984-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número
10, de 1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 3.384-B-65 –
(número na Câmara). – Altera o Quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, criado pela Lei número 4.279, de
4 de novembro de 1963, e dá outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 1.030-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara número
11, de 1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 3.369-B-65 –
(número na Câmara). – Fixa normas
referentes à incorporação da Escola
Nacional de Florestas à Universidade do
Paraná e dá outras providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 972-65 – Poder Executivo).
À COMISSÃO DE REDAÇÃO
Projeto de Resolução número 52,
1965. – Suspende a execução dos artigos
6º, § 2º, 21, letras i e m, 1ª parte, 37, letra
d, 43, letra d, 44, 45, 65, letras a, b, c, d,
66, 77, § 1º, 85, 87 e 146, da Constituição
do Estado de São Paulo, de 9 de julho de
1947, e dos artigos 3º, nº 1 (quanto a
prefeitos) 28 e 30, letra f do Ato das
Disposições.
(Apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça).
Projeto de Resolução nº 17, de 1966.
– E' suspensa a execução das Leis ns.
2.361, 2.363, 2.364, 2.365, de 5 de
dezembro de 1962, do Estado do Piauí,
por inconstitucionalidade nos têrmos de
decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, na Representação número 576,
em 10 de novembro de 1965.
(Apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça).
Projeto de Decreto Legislativo
número 45, de 1965 – (número no
Senado)
–
Projeto
de
Decreto
Legislativo número 235-B-65 – (número
na Câmara. – Aprova o texto do Acôr-
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do Básico de Assistência Técnica
assinado entre o Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil e a Organização das
Nações Unidas e suas Agências
especializadas, no Rio de Janeiro,
Guanabara, aos 29 dias do mês de
dezembro de 1964.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 32-65 – Poder Executivo).
Projeto de Lei do Senado número 2,
de 1963. – Acrescenta um parágrafo ao
artigo 67 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto
de 1960.
(Apresentado
pelos
Senhores
Senadores Afrânio Lages e Gilberto
Marinho).
Projeto de Lei do Senado número 59,
de 1964. – Reduz o prazo para aquisição
da nacionalidade brasileira ao natural de
país fronteiriço e dá outras providências.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Bezerra Neto).
Projeto de Lei do Senado número
ilegível de 1965. – Declara de utilidade
pública a Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Valença, com sede em
Valença, Estado do Rio.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Vasconcelos Tôrres.)
Projeto de Lei do Senado número 51,
de 1965. – Amplia vantagens constantes
do artigo 180 da Lei número 1.711, de 28
de outubro de 1952 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União):
contagem de tempo de serviço – Licença
para tratamento de saúde.
(Apresentado pelo Senhor Senador
Rui Palmeira).
Projeto de Lei da Câmara número
16, de 1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei número 3.383-B-65 –
(número na Câmara). – Concede isenção
de tributos para importação de bens de
produção destinados ao reequipamento e
modernização da indústria de veículos
automotores e de autopeças.
MENSAGENS APRECIADAS
Mensagem número 3, de 1966 –
(número no Senado) – Número 11 de 10
de fevereiro de 1966 (número na
Presidência). – Do Senhor Presidente da
República submetendo à aprovação do
Senado Federal a indicação do Senhor
Carlos Chagas Filho para o exercício
da função de Chefe da Delegação
Permanente
do
Brasil
junto
a
Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura, em
categoria de Embaixador.
Mensagem nº 6, de 1966 – (número
no Senado) – Número 28, de 3 de
março de 1966 – (número na
Presidência). – Do Senhor Presidente da
República submetendo à aprovação do
Senado Federal o nome do Doutor
Henoch da Silva Reis para exercer o
cargo de Ministro do Tribunal Federal de
Recursos.
Mensagem nº 8, de 1966 – (número
no Senado) – Nº 55, de 10-3-66 (número,
na Presidência). – Do Senhor Presidente
da República submetendo à aprovação
do Senado Federal a designação do
Senhor Fernando Ramos de Alencar,
para exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno da República Federal
da Alemanha.
Mensagem nº 9, de 1966 – (número
no Senado) – Nº 56, de 10-3-66 –
(número na Presidência). – Do Senhor
Presidente da República submetendo à
aprovação do Senado Federal a
designação do Senhor Sérgio Armando
Frazão, para exercer a função de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República Oriental do
Uruguai.
Mensagem nº 10, de 1966 – (número
no Senado) – Nº 57, de 10-3-66 –
(número na Presidência). – Do Senhor
Presidente da República submetendo
à aprovação do Senado Federal a
designação do Sr. Carlos Sylvestre
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de Ouro Prêto, para exercer a função
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno de Portugal.
Mensagem nº 11, de 1966 – (número
no Senado) – Nº 58, de 10-3-66 –
(número na Presidência). – Do Senhor
Presidente da República submetendo a
aprovação do Senado Federal a
designação do Sr. Antônio Mendes
Vianna,
para
exercer
a
função
de
Embaixador
Extraordinário
e
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da República do Chile.
Mensagem nº 12, de 1966 – (número
no Senado) – Nº 59, de. 10-3-66 –
(número na Presidência). – Do Senhor
Presidente da República submetendo à
aprovação do Senado Federal a indicação
do
Embaixador
Antônio
Francisco
Azevedo da Silva, para exercer a função
de Chefe da Delegacia do Brasil em
Genebra.
Mensagem nº 32, de 1966 – (número
no Senado) – Nº 87, de 18-3-66 –
(número na Presidência). – Do Senhor
Presidente da República submetendo à
aprovação do Senado Federal a
designação do Dr. Olavo Bilac Pinto,
para exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
junto ao Govêrno da República Francesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Requerimento nº 70, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Ministério do Trabalho e Previdência
Social informações sôbre aplicação da Lei
nº 4.214, de 2 de março de 1963 –
(Estatuto do Trabalhador Rural.)
Requerimento nº 71, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Poder Executivo informações sôbre
estudos no sentido de ser a taxa de 10
por cento consaignada sôbre as soldos
dos militares, a título de auxílio-moradia,
extensiva ao funcionalismo civil da União.
Requerimento nº 73, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Saúde –
DNERu – informações sôbre a localização
de postos do referido Departamento.
Requerimento nº 74, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Agricultura
informações sôbre o fornecimento de
sementes de milho aos lavradores do
município de São Fidelis, Estado do Rio
de Janeiro.
Requerimento nº 75, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Agricultura –
Serviço de Proteção aos Recursos
Naturais
–
informações
sôbre
levantamento das reservas de mogno, na
margem direita do Rio Araguaia, Estado
de Goiás.
Requerimento nº 76, de 1966. – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério da Viação e
Obras Públicas – DNOS – informações
sôbre saneamento do Rio do Choro,
Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro.
Requerimento nº 77, de 1966 – Do
Sr.
Senador
Vasconcelos
Tôrres,
solicitando ao Ministério do Trabalho e
Previdência – SESC – informações sôbre
arrecadação do município de Campos,
Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento nº 80, de 1966. – Do
Sr. Senador Gilberto Marinho solicitando
ao Ministério da Fazenda informações
sôbre proibição de inscrição em
concursos públicos, de mulheres no
Banco do Brasil.
Requerimento nº 81, de 1966. – Do
Sr. Senador Cattete Pinheiro, solicitando
ao Ministério da Viação e Obras Públicas
informações sôbre desvio de verbas
na sede do Terceiro Distrito do
Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis (Belém).
Requerimento nº 83, de 1966. – Do
Sr. Senador Lopes da Costa, solicitando
ao Ministério das Minas e Energia

informações sôbre construção de um
gasoduto entre Santa Cruz de La Sierra
(Bolívia) e São Paulo.
Requerimento nº 85, de 1966. – Do
Sr. Senador Gilberto Marinho, solicitando
ao Ministério da Educação e Cultura,
informações sôbre despesas efetuadas
com a Universidade do Brasil, nos
exercícios de 1963, 64 e 1965.
Requerimento nº 87, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Poder Executivo informações sôbre
estudos visando a estruturação das Leis
complementares de que tratam os
parágrafos 4º e 1º dos artigos 8º e 7º da
Emenda Constitucional número 18-65.
Requerimento nº 88, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Morais, solicitando
ao Sr. Prefeito do Distrito Federal,
informações sôbre o número de classes
dos Cursos Primário e Médio que estão
com seu funcionamento suspenso por
falta de professôres.
Requerimento nº 89, de 1966 – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda,
informações sôbre critérios adotados,
com base na Instrução nº 289, de 14 de
janeiro de 1965, da antiga SUMOC.
Requerimento nº 90, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério das Minas e
Energia – Conselho Nacional do Petróleo
– informações sôbre entrega a firmas
estrangeiras
a
industrialização
de
subprodutos do petróleo refinado pela
PETROBRAS.
Requerimento nº 91, de 1966. – Do
Sr. Senador Cattete Pinheiro, solicitando
ao
Ministério
do
Planejamento
informações sôbre proteção das riquezas
minerais em diversas regiões do País.
Requerimento nº 92, de 1966. – Do
Sr. Senador Cattete Pinheiro, solicitando
ao Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária informações sôbre execução de
cadastramento das propriedades rurais
brasileiras.
Requerimento nº 93, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Ministério da Viação e Obras Públicas
informações sôbre plano de integração
nacional
dos
transportes,
sob
a
responsabilidade administrativa do Grupo
Executivo de Integração da Política de
Transportes (GEIPOT).
Requerimento nº 94, de 1966. –
Do Sr. Senador Lopes da Costa,
solicitando ao Ministério das Relações
Exteriores informações sôbre criação
de Subcomissão Técnica de Transporte
no âmbito das Comunicações Mistas
Brasil – Bolívia, para estabelecer as
prioridades dos trabalhos de interconexão
rodoviário e ferroviário entre os dois
países.
Requerimento nº 95, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Ministério do Planejamento informações
sôbre construção de cem mil casas por
intermédio do Banco Nacional de
Habitação.
Requerimento nº 97, de 1966. – Do
Sr. Senador Lopes da Costa, solicitando
ao
Ministério
do
Planejamento
informações sôbre Ata Fiscal, da Reunião
das Comissões Mistas Permanentes
Brasil – Bolívia visando ao melhoramento
das atuais condições do sistema rodoferroviário que une os dois países.
Requerimento nº 98, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Ministério da Viação e Obras
Públicas informações sôbre demissão de
funcionários do Lóide Brasileiro.
Requerimento nº 99, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Ministério do Trabalho e Previdência
Social informações sôbre arrecadação
especìficamente em cada Instituto de
Previdência, das contribuições para o
Fundo de Compensação do SalárioFamília.
Requerimento nº 100, de 1966. –
Do Sr. Senador Gilberto Marinho,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações sôbre receita auferida pela
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União, nos leilões de mercadorias
apreendidas nas Alfândegas.
Requerimento nº 101, de 1966. – Do
Sr. Senador Lopes da Costa, solicitando
ao Ministério da Indústria e do Comércio
informações sôbre Ata Fiscal da Reunião
das Comissões Permanentes Brasil –
Bolívia, visando ao melhoramento das
atuais condições do sistema rodoferroviário que une os dois países.
Requerimento nº 103, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes, solicitando
ao Ministério da Fazenda informações
sôbre capitais estrangeiros no Brasil.
Requerimento nº 104, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações
relacionadas
com
as
reservas de ouro do Brasil.
Requerimento nº 105, de 1966. – Do
Sr. Senador Lopes da Costa, solicitando
ao Ministério das Minas e Energia
informações sôbre possibilidade de
comercialização por parte do Brasil, de
derivados de petróleo produzidos na
Bolívia.
Requerimento nº 106, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico informações
sôbre empréstimos ou financiamentos
feitos nos anos de 1963, 1964 e 1965, a
empresas nacionais e estrangeiras,
estatais ou privadas.
Requerimento nº 107, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério das Relações
Exteriores
informações
sôbre
providências junto a Representações
estrangeiras, para solucionar o problema
do contrabando de minérios atômicos.
Requerimento nº 108, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores informações sôbre criação de
Junta de Conciliação e Julgamento para o
Município de Três Rios, no Estado do Rio
de Janeiro.
Requerimento nº 109, de 1966. –
Do Sr. Senador Josaphat Marinho,
solicitando ao Ministério do Trabalho
e
Previdência
Social
informações
referentes à administração dos imóveis
de propriedade dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões, em Brasília.
Requerimento nº 110, de 1966. – Do
Sr. Senador Bezerra Neto, solicitando ao
Ministério da Fazenda informações
sôbre serviço de cadastro geral dos
contribuintes criado pela Lei nº 4.503-64.
Requerimento nº 112, de 1966. – Do
Sr. Senador Gilberto Marinho, solicitando
ao Ministério da Educação e Cultura
informações
sôbre
aumento
das
anuidades escolares.
Requerimento nº 113, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações sôbre redesconto bancário
destinado ao fornecimento de recursos
financeiros para a comercialização da
safra de algodão.
Requerimento nº 117, de 1966. – Do
Sr. Senador Gilberto Marinho, solicitando
ao Ministério das Minas e Energia
informações sôbre obrigações tomadas
pelos consumidores de energia elétrica
nos têrmos da Lei número 4.156-62.
Requerimento nº 118, de 1966. – Do
Sr. Senador João Abrahão, solicitando ao
Ministério da Educação e Cultura
informações relativas ao funcionamento
da Universidade de Brasília.
Requerimento nº 119, de 1966. – Do
Sr. Senador Aarão Steinbruch, solicitando
aos Srs. Ministros da Fazenda e do
Planejamento informações sôbre a
fixação em 10% do resíduo inflacionário
no período de 1.-1 a 31-12-66.
Requerimento nº 120, de 1966. – Do
Sr. Senador Lopes da Costa, solicitando
ao Ministério da Viação e Obras Públicas
informações sôbre inclusão de trechos
das BR-163 e 364, no Estado de Mato
Grosso, nos planos anuais para 1966-67.
Requerimento nº 124, de 1966. –
Do Sr. Senador Eugênio Barros, so-
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licitando ao Ministério das Minas e
Energia informações sôbre atividades da
Petrobrás em Barreirinhas (MA).
Requerimento nº 125, de 1966. – Do
Sr. Senador Oscar Passos, solicitando ao
Ministério da Fazenda informações sôbre
pensão dos veteranos da Revolução
Acreana.
Requerimento nº 126, de 1966 – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao DASP informações sôbre
criação de cargos e pessoal nas
autarquias federais.
Requerimento nº 127, de 1966. – Do
Sr. Senador Ermírio de Moraes,
solicitando ao Ministério da Fazenda
informações
sôbre
inatividade
remunerada dos militares.
Requerimento nº 129, de 1966. – Do
Sr. Senador Gilberto Marinho, solicitando
ao Ministério da Fazenda informações
sôbre atraso com o pagamento de
pensionistas do Tesouro Nacional.
Brasília, DF., em 13 de maio de
1966. – Célia Tereza Assumpção – Chefe
do Protocolo-Geral. – Vicente de Paula de
Souza Lopes – Aux. Legisl., PL-10.
Resenha dos trabalhos legislativos
do Senado Federal durante o mês de abril
de 1966 – Organizada pela Sinopse da
Secção do Protocolo-Geral do Senado
Federal
À SANÇÃO
Projeto de Lei do Senado nº 59, de
1964 – (número no Senado) – Projeto
de Lei nº 2.564-A-65 – (número na
Câmara) – Reduz o prazo para
aquisição da nacionalidade brasileira
ao natural de país fronteiriço e dá
outras providências.
(Apresentado pelo Sr. Senador
Bezerra Neto).
Projeto de Lei da Câmara nº 214, de
1965 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 2.680-B-65 – (número na Câmara)
– Altera a redação do item IV do art. 7º da
Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960
(Pensões Militares).
(Apresentado pelo Sr. Deputado
Jamil Amiden).
Projeto de Lei da Câmara nº 306, de
1965 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.249-B-61 – (número na Câmara)
– Isenta dos impostos de importação e
consumo e da taxa de despacho
aduaneiro os bens dos imigrantes e dá
outras providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 383-61 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 9, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 1.035-B-63 – (número na Câmara)
– Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas, o
crédito especial de Cr$ 29.441.000.000
(vinte e nove bilhões, quatrocentos e
quarenta e um milhões de cruzeiros), para
atender às despesas que especifica.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 298-63 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 3.836-B-62 – (número na Câmara)
– Retifica a Lei número 3.855, de 18-1260, que "cria Coletorias Federais, em
diversos municípios dos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás,
Bahia, Minas Gerais, Paraná, Mato
Grosso,
Pará,
Rio
de
Janeiro,
Pernambuco, São Paulo; e dá outras
providências.
Projeto de Lei da Câmara nº 14 de
1966 – (número no Senado) – Projeto de
Lei nº 4.845-B-62 – (número na Câmara)
– Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 2.623.466 para o fim que
especifica.
Projeto de Lei da Câmara nº 19,
de 1966 – (número no Senado) –
Projeto de Lei nº 3.422-B-66 –
(número na Câmara). – Isenta dos
impostos de importação e de consumo

equipamento telefônico importado pela
Telefônica de Curvelo S. A.
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.423-B-66 – (número na Câmara).
– Isenta dos impostos de importação e de
consumo, bem como da taxa de
despacho aduaneiro, equipamento para
perfuração de poços e localização de
água importada pela CASOL.
Projeto de Lei da Câmara nº 21, de
1966. – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.421-B-66 – (número na Câmara).
– Isenta dos impostos de importação e de
consumo, bem como da taxa de
despacho aduaneiro, um computador
eletrônico importado pela VARIG.
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de
1966. – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.424-B-66 § (número na Câmara).
– Isenta do impôsto de importação
equipamento destinados à Comercial
Paulista Importadora e Exportadora Ltda.
para a instalação de uma fábrica de
bulbos de vidro para cinescópio.
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de
1966. – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 2.404-B-60 – (número na Câmara)
– Isenta do pagamento das taxas de
"Melhoramentos dos Portos" e de
"Renovação da Marinha Mercante", a
importação de uma Bomba de Cobalto
feita pela. Santa Casa de Misericórdia de
Santos, no Estado de São Paulo.
Projeto de Lei da Câmara nº 44,
de 1966 – (número no Senado). –
Projeto de Lei nº 3.438-A-66 –
(número)
–
Autoriza
o
Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário
– Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região – o crédito suplementar
de Cr$ 25.000.000 (vinte e cinco
milhões de cruzeiros) destinados a
suprir deficiência da verba de
substituições.
Projeto de Lei da Câmara nº 46 de
1966. – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.445-B-66 – (número na Câmara),
– Isenta dos impostos de importação e de
consumo equipamento destinado à
instalação de uma fábrica de fios de
algodão.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 5-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 47,
de 1966 – (número no Senado). –
Projeto de Lei nº 3.446-B-66. –
(número na Câmara). – Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores o
crédito especial de Cr$ 1.500.000
(hum milhão e quinhentos mil
cruzeiros) para pagamento à Santa
Casa de Misericórdia das despesas
com os funerais de Ary Barroso.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 6-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 49,
de 1966 – (número no Senado). –
Projeto de Lei nº 3.449-66 (número na
Câmara). – Prorroga o prazo fixado
no parágrafo 3º do art. 1º da Lei nº
4.547, de 10 de dezembro de 1964,
que "autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Ministério da Fazenda o
crédito especial de Cr$
750.000.000
(setecentos e cinqüenta milhões de
cruzeiros), destinado a atender às
despesas com a reconstrução da
Feira de Água de Meninos, Estado da
Bahia.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 9-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 50, de
1966 – (número do Senado). – Projeto de
Lei nº 3.450-B-66 – (número na Câmara).
– Dispõe sôbre operações de crédito
entre a Fábrica Nacional de Motores S.A.
e o Banco do Brasil S. A. – (Apresentado
pela Mensagem nº 13-66 – Poder
Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 51
de 1966 – (número no Senado). –
Projeto de Lei nº 3.447-B-66 –
(número na Câmara). – Autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Estado-

Maior das Fôrças Armadas e pelos
Ministérios Militares, o crédito especial de
Cr$
7.493.000.000
(sete
bilhões,
quatrocentos e noventa e três milhões de
cruzeiros),
para
atendimento
das
despesas do Destacamento Brasileiro da
Força Armada Interamericana – FAIBRAS
– no 1º semestre de 1966.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 7-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 52, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.493-B-66 – (número na Câmara).
– Dispõe sôbre a elevação da gratificação
de professôres primários civis, postos à
disposição de corpos de tropa ou de
estabelecimentos militares.
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.501-B-66 – (número na Câmara).
– Reajusta a pensão especial concedida a
Calfope Barreto de Menezes, herdeira de
Tobias Barreto de Menezes, pelo Decreto
nº 64, de 21 de julho de 1892.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 32-66Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.502-B-66 – (número na Câmara).
– Dispõe sôbre nomeação e designação
de oficiais da Marinha e dá outras
providências.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 31-66 – Poder Executivo)
Projeto de Lei da Câmara nº 59, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.473-B-66 – (número na Câmara).
– Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial
de Cr$ 1.700.000.000 (hum milhão e
setecentos milhões de cruzeiros), para
atender ao disposto no artigo 6º do
Decreto nº 49.160, de 19 de novembro de
1960.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 17-66 – Poder Executivo).
Projeto de Lei da Câmara nº 60, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.494-B-66 – (número na Câmara).
– Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
o crédito especial de Cr$ 335.000.000
(trezentos e trinta e cinco milhões de
cruzeiros), destinado à obras de
complementação e reparos gerais em
edifícios em que se encontram instalados
órgãos daquele Ministério.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 41-66 – Poder Executivo.
Projeto de Lei da Câmara nº 80 de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.611-A-66 – (número na Câmara).
– Prorroga os prazos para apresentação
de declarações de renda.
À PROMULGAÇÃO
Projeto de Decreto Legislativo
número 45, de 1965 – (número no
Senado). – Projeto de Decreto Legislativo
nº 235-B-65 – (número na Câmara). –
Aprova o texto do Acôrdo Básico de
Assistência Técnica assinado entre o
Govêrno dos Estados unidos do Brasil e a
Organização das Nações Unidas e suas
agências especializadas, no Rio de
Janeiro. Guanabara, aos 29 dias do mês
de dezembro de 1964.
(Apresentado
pela
Mensagem
número 32-65 – Poder Executivo).
Projeto de Decreto Legislativo
número 51, de 1965 – (número no
Senado) – Projeto de Decreto Legislativo
nº 222-A-65 – (número na Camara). –
Revoga o ato do Tribunal de Contas que
negou registro ao contrato celebrado
entre o DCT e o Sr. Mikhail Naim Sayeg,
para locação de imóvel.
Projeto de Decreto Legislativo
número 56, de 1965 – (número no
Senado). – Projeto de Decreto
Legislativo nº 114-A-64 – (número na
Câmara). – Mantém o ato do Tribunal
de Contas da União, denegatório de
registro do contrato da compra e
venda celebrado entre a Superinten-
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dência das Emprêsas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, como outorgante
vendedora, e "Pinho e Terra Limitada",
como outorgada compradora.
Projeto de Decreto Legislativo
número 57, de 1965 – (número no
Senado). – Projeto de Decreto Legislativo
nº 91-A-63 – (número na Câmara). –
Mantém decisão do Tribunal de Contas
denegotória de registro ao contrato
celebrado entre o Estado Maior do
Exército e o Sr. Nelson Pimenta, para
desempenho da função de Cartógrafo.
Projeto de Decreto Legislativo
número 3, de 1966 – (número no
Senado). – Projeto de Decreto Legislativo
nº 193-A-64 – (número na Câmara). –
Autoriza o Tribunal de Contas da União a
registrar o contrato celebrado em 2 de
janeiro de 1964, entre a Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional do Estado do Rio
Grande do Sul e o Sr. Giacomo Rossi,
para locação de imóvel destinado à
instalação e funcionamento da Coletoria
Federal em Caxias do Sul.
Projeto de Resolução nº 52, de 1965
– Suspende a execução dos artigos 6º, §
2º, 21, letras "j" e "m", 1ª parte 37, letra
"d", 43, letra "d" 44, 45, 65, letra "a", "b",
"c", "d" 66, 77. § 1º, 85, 87, 146 da
Constituição do Estado de São Paulo, de
9 julho de 1947, e dos artigos 3º, nº 1
(quanto a prefeitos) 22 e 30, letra "f" do
Ato das Disposições.
Projeto de Resolução nº 17, de 1966
– É suspensa a execução das Leis
números 2.361, 2.383, 2.364, 2.365 e
2.366, de 5 de dezembro de 1962, do
Estado do Piauí , por incostitucionalidade,
nos têrmos de decisão definitiva do
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Representação nº 576, em 10 de
novembro de 1965.
(Apresentado pela Comissão de
constituição e Justiça).
Projeto de Resolução nº 18, de 1966
– Concede aposentadoria a Alcides de
Oliveira. Ajudante de Porteiro PL-7, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
(Apresentado
pela
Comissão
Diretora).
Projeto de Resolução nº 19, de 1966
– Concede aposentadoria a Clarice
Sobral Ribeiro Gonçalves, Vice-DiretoraGeral Legislativa, PL-0, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal.
(Apresentado
pela
Comissão
Diretora).
AO ARQUIVO
Projeto de Lei da Câmara nº 18, de
1966 – (número no Senado). – Projeto de
Lei nº 3.378-B-65 – (número na Câmara).
– Autoriza o Ministério da Viação e Obras
Públicas a proceder a revisão das
vantagens, benefícios e regalias dos
trabalhadores de diversas categorias que
influem na composição do custo
operacional do transporte marítimo e dá
outras providências.
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Projeto de Lei do Senado nº 2 de
1963 – Acrescenta um parágrafo no art.
67 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de
1960.
(Apresentado pelos Srs. Senador
Afrânio Lages e Gilberto Marinho).
Projeto de Lei do Senado nº 46, de
1965 – Declara de utilidade pública a
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
de Valença, com sede em VaIença,
Estado do Rio – (Apresentado pelo Sr.
Senador Vasconcelos Tôrres).
Projeto de Lei do Senado nº 51 de
1965 – Amplia vantagens constantes do
art. 180 da Lei 1.711, de 28 de outubro de
1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União – contagem de tempo de
serviço – licença para tratamento de
saúde) – (Apresentado pelo Sr. Senador
Rui Palreira)
Projeto de Lei do Senado nº 57, de
1965 Denomina Dia da Independên-
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cia a data de sete de setembro e Co.
e
Antônio
Sahib
–
traça
normas
para
sua (Apresentado pelo Of. 122-52 –
comemoração – (Apresentado Tribunal de Contas da União).
pelo Sr. Edmundo Levi)
Projeto de Decreto Legislativo
número 37, de 1965 – (número no
À REDAÇÃO FINAL
Senado) – Proj. de Dec.
Legislativo nº 158-A-64 – (número
Projeto de Lei do Senado nº na Câmara) – Mantêm decisão
82, de 1964 – Dispõe sôbre a denegatória do Tribunal de
instalação, na cidade do Recife, Contas da União ao registro dos
no Estado de Pernambuco, de contratos
celebrados
entre
refinaria de petróleo e usina de Superintendência das Emprêsas
fertilizantes nitrogenados e dá Incorporadas
ao
Patrimônio
outras
providências.
– Nacional e 429 adquirentes de
(Apresentado pelo Sr. Senador globos de terra situadas em área
Ermírio de Moraes).
da Southern Brasil Lumber and
Projeto de Lei do Senado nº Colonization Campany.
63, de 1965 – Dispõe sôbre a
Projeto de Decreto Legislativo
aplicação
do
Estatuto
do nº 48, de 1965 – (número no
Trabalhador Rural na comarca Senado) – Projeto de Decreto
onde não funcione o Conselho Legislativo número 107-A-61 –
Arbitral – (Apresentado pelo (número na Câmara – Mantém a
Senhor Senador Bezerra Neto).
decisão do Tribunal e Contas,
Projeto de Lei da Câmara nº denegatória de registro de têrmo
320, de 1965 – (número no de contrato celebrado entre a
Senado) – Projeto de Lei nº União Federal e o Banco de
2.519-C-65
–
(número
na Crédito da Amazônia S.A., para
Câmara).
construção de aforamento de
Estende aos trabalhadores terreno de marinha e acrescido de
avulsos o direito a férias. – marinha situado em Belém,
(Apresentado pelo Sr. Deputado Estado do Pará.
Adylio Viana).
Projeto de Decreto Legislativo
Projeto de Lei da Câmara nº número 4, de 1966 – (número no
56, de 1966 – (número no Senado) – Projeto de Decreto
Senado) – Projeto de Lei nº Legislativo nº 199-A-64 – (número
3.505-B-66
–
(número
na na Câmara) – Aprova o contrato
Câmara) – Dá nova redação aos celebrado
entre
a
Arts. 263 e 266 do código da Superintendência do Plano de
Justiça Militar (Decreto-lei nº 925, Valorização
Econômica
da
de 2 de dezembro de 1938), e dá Amazônia
(SPVEA),
e
a
outras
providências.
– Fundação Serviço Especial de
(Apresentado pela Mensagem nº Saúde Pública, para aplicação da
43-66 – Poder Executivo).
verba de Cr$ 10.000.000 (dez
Projeto de Decreto Legislativo milhões) – dotação de 1960 –
número 106, de 1964 – (número destinada ao prosseguimento dos
no Senado) – Projeto de Decreto serviços de abastecimento de
Legislativo nº 48-Q-63 – (número água nas sedes de municípios do
na Câmara) – Mantém o ato do Estado de Amazonas.
Tribunal de Contas da União
Projeto de Resolução nº 21,
denegatório de registro do de 1966 – Suspende a execução
contrato de compra e venda do art. 3º, da Lei Constitucional nº
celebrado
entre
a 13, de 23 de março de 1965, do
Superintendência das Emprêsas Estado de minas Gerais. –
Incorporadas
ao
Patrimônio (Apresentado pelo Parecer 288Nacional,
como
outorgante 66 – Comissão de Constituição e
vendedora e João Antônio Justiça).
Ferreira Souto, como outorgante
Projeto de Resolução nº 22,
comprador.
de 1966. – É suspensa, por
Projeto de Decreto Legislativo inconstitucionalidade, nos têrmos
nº 8, de 1965 – (número no da decisão definitiva do Supremo
Senado) – Projeto de Decreto Tribunal Federal, de 25 de junho
Legislativo número 186-A-64 – de 1954, proferida no recurso
(número na Câmara) – Mantém extraordinário nº 19.466, a
decisão do Tribunal de contas da vigência dos arts. 188 e 189 do
União, denegatória ao registro de Decreto-lei número 311, de 31 de
concessão de reforma a Expedito dezembro de 1942, do Estado do
Flor, calculada no pôsto de Tenente Rio
Grande
do
Sul.
–
Coronel, superior ao devido – (Apresentado p/ Parecer 296-66 –
(Apresentado pelo Of. TC-1.830 – Comissão de Constituição e
Tribunal de Contas da União).
Justiça).
Projeto de Decreto Legislativo nº
13, de 1965 – (número no Senado) –
APROVADO (EM 1º TURNO)
Projeto de Decreto Legislativo
número 170-A-64 – (número na
Projeto de Lei do Senado nº
Câmara) – Mantém o ato do Tribunal 46, de 1964 – Dispõe sôbre a
de Contas da União, denegatório elaboração do projeto para
de registro ao contrato de compra construção de usina termelétrica
e
venda
firmado
entre
a no Pôrto de Tubarão, Vitória,
Brazil Land Cattle & Packing stado do spírito Santo. – (Apre-
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sentado pelos Srs. Senadores
Requerimento nº 138, de
Eurico Rezende e Antônio 1966. – Do Sr. Senador Aarão
Carlos);
Steinbruch, solicitando ao Sr.
Ministro da Viação e Obras
REQUERIMENTOS DE
Públicas informações sôbre a
INFORMAÇÕES
existência de Comissão ou Grupo
de Trabalho no sentido de efetivar
Requerimento nº 131, de a
transformação
do
Lóide
1966 – Do Sr. Senador Wilson Brasileiro e da Companhia
Gonçalves, solicitando ao Sr. Nacional de Navegação Costeira,
Ministro para a Coordenação dos em Companhia de Economia
Organismos
Regionais Mista.
informações sôbre autorização de
Requerimento n. 139, de
corte
ou
redução
nos 1966. – Do Sr. Senador Ermírio
quantitativos das dotações do III de
Moraes,
solicitando
ao
plano Diretor da Saperintendência Ministério
da
Fazenda
do Desenvolvimento do Nordeste informações sôbre e montante
(SUDENE), aprovado pela Lei dos recursos entregues ao Brasil,
4.269, de 1º de dezembro de nos últimos dois anos, pela
1965.
"Aliança para o Progresso".
Requerimento nº 132, de
Requerimento nº 140, de
1966 – Do Sr. Senador Ermírio de 1966. – Do Sr. Senador Cândido
Moraes, solicitando ao Ministério Ferraz solicitando ao Poder
da Indústria e do Comércio executivo, por intermédio do
informações
sôbre
quantos Ministério da Viação e Obras
contratos já foram formalizados, Públicas, informações sôbre a
até a presente data, com existência de contratos firmados
emprêsas
estrangeiras
ou en- Saneamento – DNOS), e
nacionais ligadas a estrangeiras, entre a referida construtora e o
autorizando a exploração, no Departamento Nacional de Portos
País, da indústria petroquímica.
e Vias Navegáveis (DNPVN).
Requerimento
nº
133,
Requerimento nº 141, de
de 1966. – Do Sr. Senador 1966. – Do Sr. Senador Edmundo
Vivaldo Lima, solicitando ao Levi, solicitando ao Ministério da
Ministério
do
Trabalho
e Aeronáutica informações sôbre a
Previdência Social informações não utilização, pela Serviços
sôbre
quais
as
entidades Aéreos Cruzeiro do Sul S.A., dos
de assistência médico-hospitalar, aviões de pouso aquático, para
no Estado da Guanabara, que vôos à cidade de Boca do Acre.
prestaram e prestam ainda
Requerimento nº 150, de
serviços de maternidade ao 1966. – Do Sr. Senador José
Instituto de Aposentadoria e Guiomard, solicitando ao Sr.
Pensões dos Comerciários a Prefeito do Distrito Federal
partir de 1-1-61 até a presente informações sôbre a não entrega
data.
da verba de Cr$ 20.000.000,
Requerimento nº 134 de consignada na Diretoria do Ensino
1966. – Do Sr. Senador Ermírio industrial (MEC) e destinada ao
de
Moraes,
solicitando
ao Curso de EIetrônica do C.E.M. da
Ministério da Indústria e do PDF, no exercício financeiro de
Comércio informações sôbre as 1965, bem como a não liberação
empresas
que
estão da Verba de Cr$ 30.000.000, de
compreendidas nos favores do igual destinação, referente ao
Projeto de Lei da Câmara nº 16 presente exercício financeiro.
66 que trata da isenção de
Requerimento nº 157, de
tributos para importação de bens 1966. – Do Sr. Senador Aarão
de produção destinados ao Steinbruch,
solicitando
ao
reequipamento e modernização Ministério
das
Relações
da
Indústria
de
Veículos Exteriores informações sôbre
automóveis e de auto-peças.
consulta do Govêrno Americano
Requerimento nº 135, de ao do Brasil, visando a inversões
1966. – Do Sr. Senador de capital norte-americano no
Edmundo
Levi,
solicitando País.
ao Ministério da Educação e
Requerimento nº 161, de
Cultura informações referentes a 1966. – Do Sr. Senador
dotação destinada no Orçamento Gilberto Marinho, solicitando
da
União
para
1966,
à informações sôbre o montante
Universidade do Amazonas.
da arrecadação do impôsto de
Requerimento nº 137, de consumo prevista no art. 4º da
1966. – Do Sr. Senador Aarão lei nº 4.388, de 28 de agôsto de
Steinbruch,
solicitando
ao 1964, bem como sôbre a
Ministério da Viação e Obras quantia que já foi atribuída à
Públicas
informações
sôbre Guanabara, referente ao Fundo
distribuição de um questionário ao de Auxílio aos Estados.
Pessoal do Lóide Brasileiro, o
Brasília, DF., em 17 de maio
qual visaria uma tomada de de 1966. – Célia Tereza
opinião, no caso de opção pelo Assumpção, Chefe do Protocolo
regime de funcionalismo público, Geral. – Vicente de Paula de
ou pela Consolidação das Leis do Souza Lopes, Aux. Legislativo PLTrabalho.
10.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretario – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attilio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 16,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Nelson Maculan
Pedro Ludovico.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

(11 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTE

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Muller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antônio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Marinho
Josaphat Marinho

ARENA
TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Presidente: Silvestre Pericles
Vice-Pressidente: Lopes da Costa
ARENA
SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões: Terças-feiras, às 16 horas.

Arhtur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 16,30 horas
COMISSÃO DE FINANCAS
(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen
ARENA
TITULARES

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-ilegível.
Reuniões: 4ªs -feiras, às 15 horas.

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLIGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Feliciano
AttíIio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros
MDB

José Ermírio
Nelson Maculan

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

TITULARES

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiros

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, as dezessete horas.

(9 MEMBROS)

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

COMPOSIÇÃO

(9 MEMBROS)

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, ás 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes Domício Gondim

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

ARENA
TITULARES
Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES
Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Mato
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 65

CAPITAL FEDERAL

TÊRÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
O Presidente do Senado Federal, de conformidade com o art. 1º, §
2º, do Regimento Comum, convoca as duas Casas do Congresso
Nacional para, em sessão conjunta, no dia 24 do mês em curso, às 18
Horas, comemorarem solenemente o Primeiro Centenário da Batalha
de Tuíuti.
Senado Federal, em 16 de maio de 1966. – Auro Moura Andrade.
SESSÕES CONJUNTAS PARA APRECIAÇÃO DE VETOS
PRESIDENCIAIS

SESSÃO CONJUNTA
Em 25 de maio de 1966, às 9 horas
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN),
de iniciativa do Presidente da República que dispõe sôbre o
intercâmbio comercial com o exterior, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e dá outras providências.
SESSÃO CONJUNTA

Dia 24 de maio:
Em 25 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 59-64 no Senado e nº
ORDEM DO DIA
2.564-65 na Câmara, que reduz o prazo para aquisição da
nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e da outras
Veto presidencial (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-B-65 na
Câmara dos Deputados e nº 257-65 no Senado, que dispõe sôbre o
providências;
– veto (total) ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a redação Estatuto do Magistério Superior.
do art. 8º e seu parágrafo único, da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
1965 (Código Eleitoral).
Cédula
Matéria a que se refere
1
Parágrafo único do art. 6º.
Dias 25 e 26 de maio:
2
§ 1º do art. 8º.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 3.209-A-65 na Câmara e nº
3
Art. 18 e seus parágrafos.
4
Parágrafos único do art. 21.
257-65 no Senado, que dispõe sôbre o Estatuto do Magistério
5
§ 1º do art. 35.
Superior.
6
§ 2º do art. 35.
7
§ 3º do art. 41.
Dias 7 e 8 de junho:
8
Art. 44.
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre
9
§ 4º do art. 53.
a produção açucareira, a receita do Instituto do Açucar e do Álcool e
10
§ 5º do art. 57.
sua aplicação e dá outras providências.
11
Art. 59.
12
Art. 68.
SESSÃO CONJUNTA
SESSÃO CONJUNTA
Em 24 de maio de 1966, às 9 horas
Em 26 de maio de 1966, às 9 horas.
ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
Discussão, em primeiro turno de Projeto de Emenda à
Constituição nº 1 (CN), de iniciativa do Presidente da República, que
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 6, de 1956 (C.N.),
altera o art. 185 da Constituição.
que institui o Quadro do Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras providências.
SESSÃO CONJUNTA
SESSÃO CONJUNTA
Em 24 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
Em 26 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
Vetos presidenciais:
1º Ao Projeto de Lei nº 39-64 no Senado e nº 2.564-A-65 na
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao
Câmara dos Deputados, que reduz o prazo para aquisição da Projeto da Lei nº 3.209-B-65 na Câmara e nº 257-65 no Senado, que
nacionalidade brasileira ao natural de país fronteiriço e dá dispõe sôbre o Estatuto do Magistério Superior.
outras providências (veto total);
2º Ao Projeto de Lei nº 2-66 (C.N.) que altera a redação do art. 8º
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
e seu parágrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral).
Cédula
Matéria a que se refere
1
§ 3º do art.41.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
2
Art. 44.
3
§ 4º do art. 53.
Cédula
Veto
Materia a que se refere
4
§ 5º do art. 57.
1
1º
Totalidade do projeto.
5
Art. 59.
2
2º
Art. 28,40 e 41.
6
Art. 68.
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ATA DA 60ª SESSÃO, EM 23 DE MAIO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA
DOS
SRS.:
NOGUEIRA DA GAMA E JOAQUIM
PARENTE.
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Vivaldo Lima
Edmundo Levi
Menezes Pimentel
Manoel Vilaça
Ermírio de Moraes
Silvestre Péricles
Eurico Rezende
Aurélio Vianna
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Bezerra Neto
Gay da Fonseca (13).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 3 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º-Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
Mensagem nº 137, de 1966
(Nº 274/66, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, no uso das
atribuições que me conferem os arts. 70,
§ 1º e 87, II, da Constituição Federal,
resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de
Lei nº 3.66 (CN) que altera disposições do
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de
1945 (Lei de Falência).
Incide o veto sôbre o art. 3º e seu
parágrafo único, que considero contrários
ao interêsse público.
Razões:
Visava o Projeto submetido à elevada
deliberação do Congresso Nacional corrigir
as distorções que se estavam verificando
com o requerimento de concordatas
preventivas, cuja finalidade era prejudicar
os credores e a Fazenda Pública. Êsse
objetivo será inteiramente atingido com a
transformação do projeto em
lei,
independente do dispositivo vetado,
merecendo ser ressaltado que a
modificação feita pelo Congresso Nacional
na redação do art. 156 do Decreto-Lei nº
7.661, de 21 de junho de 1945,
aperfeiçoando a que constava do projeto
apresentado pelo Poder Executivo, tornou
desnecessária a correção monetária dos
débitos.
Prescreve o dispositivo ora vetado
que, nos procedimentos judiciais de
qualquer espécie, quando o Juiz apurar
que o devedor agiu com dolo, fraude,
violência ou simulação, para protelar ou
evitar o pagamento dos seus débitos,
êstes serão atualizados em função das
variações do poder aquisitivo da moeda.
Dilata-se, por meio dessa norma, o
campo de incidência da correção
monetária, a que a política legislativa vem
submetendo, nos limites aconselhados pela
conjuntura
econômico-financeira,
numerosas relações jurídicas de caráter
patrimonial. Não se afasta, pois, tal
preceito, em substância da diretriz geral,
que informa, nos casos já consagrados em
lei, a aplicação dêsse princípio de justiça.
Introduz êle, contudo, nas hipóteses que
enumera,
como
determinante
da
atualização das obrigações pecuniárias,
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EXPEDIENTE

12 (doze), 18 (dezoito), ou 24 (vinte e
quatro) meses, devendo ser pagos, pelo
menos, 2/5 (dois quintos) no primeiro ano,
nas duas últimas hipóteses."
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– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0.50.
elemento nôvo, visto que imprime à
correção monetária feição punitiva.
Enquanto,
nas
regras
legais
em vigor, se toma em conta, para
a
reavaliação
das
obrigações,
simplesmente o decurso do tempo, no
artigo terceiro do projeto se estabelece a
correção
monetária,
quando
o
retardamento na execução da obrigação
tenha resultado de vício consistente em
dolo, fraude, violência ou simulação. Não
ocorrerá, pois, a correção monetária
meramente pelo inadimplemento da
obrigação no prazo que houver sido
estatuído,
mas
sòmente
se
o
retardamento da sua execução resultar de
elemento subjetivo, ou seja, de vício de
vontade.
A deformação que isso acarretaria
ao instituto, tal como até aqui se acha
configurado, recomendaria, por si só, um
mais acurado exame da questão.
Não se impugna, por conseguinte, de
modo radical, o propósito que animou a
formulação do preceito vetado. Exige êle,
todavia, regulação mais apropriada que,
além
de
afeiçoá-lo
às
diretrizes
dominantes em nosso direito positivo, lhe
confira
melhores
condições
de
aplicabilidade.
Sob
êste
último
aspecto,
principalmente, é que o artigo terceiro
merece mais forte objeção. A regra nêle
lançada está concebida, em verdade, com
indeterminação tal que acarretaria na sua
execução dificuldades talvez invencíveis.
Basta dizer-se que não esclarece nem
mesmo o tempo inicial da correção, se a
data em que o débito se tornou exigível
ou em que se verificou, para retardar ou
obstar o cumprimento da obrigação, o ato
doloso, fraudulento ou praticado com
violência ou simulação.
Além disso, o próprio alcance da
disposição não é bem definido, de modo
que poderia dar lugar a que se
procurasse
estendê-la,
e
relações
jurídicas sôbre as quais não deve incidir.

Diante disso, seria mais conveniente
que a matéria a que se refere o artigo
terceiro viesse a constituir objeto de
projeto à parte. A adoção dêsse alvitre em
nada prejudicará a conversão em lei do
restante do projeto, uma vez que o
preceito ora vetado, pela generalidade
com que está concebido, transcende o
campo das disposições que o mesmo
projeto, em tema de concordatas, se
propõe introduzir, sendo assim, dêle
perfeitamente separável.
São estas as razões que me levaram
a vetar, parcialmente, o projeto em causa,
as quais ora submeto à elevada
apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Brasília, em 18 de maio de 1966. –
H. Castello Branco.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
Altera disposições do Decreto-lei
número 7.661, de 25 de junho de 1945
(Lei de Falências).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 141, caput, 156, § 1º,
incisos I e II, 163, 169, inciso IV, 172,
caput, 173, 175, 200, caput, e 212, incisos
I e II, do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de
junho de 1945, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 141. O devedor que exerce
individualmente o comércio é dispensado
dos requisitos de nºs I e II do artigo
antecedente se o seu passivo quirográfico
fôr inferior a 100 (cem) vêzes o maior
salário-mínimo vigente do País."
"Art. 156. ...........................................
§ 1º.....................................................
I – 50%, se fôr a vista;
II – 60%, 75% ou 100%, se a prazo,
respectivamente, de 6 (seis),

"Art. 163. O despacho que manda
processar a concordata preventiva
determina o vencimento antecipado de
todos os créditos sujeitos aos seus
efeitos.
Parágrafo único. No processo de
concordata preventiva, os créditos
legalmente habilitados vencerão juros à
taxa de 12% (doze por cento) ao ano, até
o seu pagamento ou depósito em juízo."
"Art. 169. ...........................................
IV – Fiscalizar o procedimento do
devedor na administração dos seus
haveres, enquanto se processa a
concordata, visando, até o dia 10 (dez) de
cada mês, seguinte ao vencido, conta
demonstrativa,
apresentada
pelo
concordatário; que especifique com
clareza a receita e a despesa; a conta,
rubricada pelo juiz, será junta aos autos;"
"Art. 172. O devedor que requerer
concordata preventiva deve consentir, sob
pena de seqüestro, que seus credores,
por si ou por seus contadores legalmente
habilitados, lhe examinem os livros e
papéis, os apontamentos e as cópias que
entenderem, nos prazos e pela forma que
forem estabelecidos pelo juiz."
"Art. 173. A verificação dos créditos
será feita com observância do disposto na
Seção 1ª do Título VI.
Parágrafo único. Conclusos os autos,
nos têrmos do art. 92, o juiz, no prazo de
cinco dias, julgará os créditos à vista das
provas apresentadas pelas partes e das
que houver determinado.
"Art. 175. O prazo para o
cumprimento da concordata inicia-se na
data do pedido do ingresso em juízo.
Parágrafo único. O devedor, sob
pena de decretação de falência, deverá:
I – depositar, em juízo, as quantias
correspondentes à prestações que se
vencerem antes da sentença que
conceder a concordata, até o dia imediato
ao dos respectivos vencimentos, se a
concordata fôr a prazo; se a vista, as
quantias correspondentes à percentagem
devida aos credores quirografários, dentro
dos trinta dias seguintes à data do
ingresso do pedido em juízo;
II – pagar as custas e despesas do
processo e a remuneração devida ao
comissário, dentro dos trinta dias
seguintes à data em que fôr proferida a
sentença de concessão da concordata."
"Art. 200. A falência cujo passivo fôr
inferior a 100 (cem) vêzes o maior saláriomínimo vigente no País será processada
sumàriamente, na forma do disposto nos
parágrafos seguintes."
"Art. 212. ...........................................
I – O perito designado pelo síndico
(art. 63. nº V) perceberá, por todos os
serviços que prestar, o salário que fôr
arbitrado pelo juiz, até o máximo de 2
(duas) vêzes o salário-mínimo vigente na
região;
tratando-se
de
trabalho
excepcional, o síndico poderá, se a
massa comportar e o juiz autorizar,
ajustar o salário do perito, além daquele
máximo;
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II – os peritos nomeados para a
verificação de contas de que trata o art.
1º, § 1º, perceberão o salário máximo de
valor igual à metade do salário-mínimo
vigente na região."
Art. 2º Nas concordatas preventivas,
o curso do prazo para pagamento, se
ainda não iniciado, se contará a partir da
data da publicação desta Lei.
Art. 3º Nos procedimentos judiciais
de qualquer espécie, quando o juiz apurar
que o devedor agiu com dolo, fraude,
violência ou simulação, para protelar ou
evitar o pagamento dos seus débitos,
êstes serão atualizados em função das
variações do poder aquisitivo da moeda.
Parágrafo único. A atualização se
processará nas mesmas bases e
condições previstas para o reajuste do
valor das obrigações do Tesouro Nacional.
Art. 4º Esta Lei entrará era vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
À Comissão Mista incumbida de
relatar o veto.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(de 18 do mês em curso)
I – Agradecimentos
I.1 – De comunicações referentes a
pronunciamentos do Senado e do
Congresso Nacional:
Nº 121-66 (nº de origem 262-66), com
referência ao Projeto de Lei que autoriza o
Ministério da Viação e Obras Públicas a
proceder à revisão das vantagens,
benefícios e regalias aos trabalhadores de
diversas categorias que influem na
composição do susto operacional do
transporte
marítimo
e
dá
outras
providências (rejeitado pelo Senado).
Nº 122-66 (nº de origem 263-66),
com referência ao veto presidencial ao
Projeto de Lei que retifica, sem ônus, a
Lei nº 4.295, de 16-12-1963, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1964 (veto
mantido pelo Congresso Nacional).
Nº 123-66 (nº de origem 264-66),
com referência ao veto presidencial ao
Projeto de Lei que dispõe sôbre
organização do Ministério das Minas e
Energia (veto mantido pelo Congresso
Nacional).
Nº 124-66 (nº de origem 265-66),
com referência ao veto presidencial ao
Projeto de Lei que dispõe sôbre o uso de
cofres de carga nos transportes de
mercadorias
(veto
mantido
pelo
Congresso Nacional);
Nº 125-66 (nº de origem 266-66),
com referência ao veto presidencial ao
Projeto de Lei que dispõe sôbre a
integração do surdo em cargos de Serviço
Público Federal (veto mantido pelo
Congresso Nacional).
Nº 126-66 (nº de origem 267-66),
com referência ao veto presidencial ao
Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir, ao Ministério das Minas
e Energia o crédito especial de Cr$
1.500.000.000, para complementação dos
recursos destinados à construção da
"Usina Coaraci Nunes", no Território do
Amapá (veto mantido pelo Congresso
Nacional).
Nº 127-66 (nº de origem 268-66),
com referência ao veto presidencial ao
Projeto de Lei que estende aos Serviços
de Navegação da Amazônia e da
Administração do Pôrto do Pará o regime
de isenção fiscal de que gozam o Lóide
Brasileiro e a Companhia Nacional de
Navegação Costeira (veto mantido pelo
Congresso Nacional).
Nº 128-66 (nº de origem 269-66) com
referência à escolha do Sr. Jesuino de
Freitas Ramos para integrar o Conselho
Deliberativo da Casa da Moeda, como
representante da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (escolha aprovada pelo
Senado).
Nº 129-66 (nº de origem 270-66),
com referência à escolha do Sr. Nyl-
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ton Moreira Veloso para Conselheiro do
Banco Nacional de Habitação (escolha
aprovada pelo Senado)
Nº 130-66 (nº de origem 271-66),
com referência à escolha da Diplomata
Dora Alencar de Vasconcelos para
exercer a função de Embaixador
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil
Junto ao Govêrno do Canadá (escolha
aprovada pelo Senado);
I.2 – de remessa de autógrafos de
Decretos Legislativos promulgados:
Nº 131-66 (nº de origem 272-66),
com referência ao Decreto Legislativo no
11-66.
Nº 132-66 (nº de origem 273-66),
com referência ao Decreto Legislativo nº
12-66.
II – Restituição de autógrafos de
proposições sancionadas ou promulgadas
Nº 133-66 (nº de origem 275-66),
com referência ao Projeto de Lei da
Câmara nº 56-66, que dá nova redação
aos artigos 263 e 266 do Código da
Justiça Militar, aprovado pelo Decreto-Lei
nº 925, de 2 de dezembro de 1938 e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei número 4.984, de 185-1966);
Nº 134-66 (nº de origem 276-66),
com referência ao Projeto de Lei da
Câmara nº 63-66, que revoga dispositivo
da Lei nº 4.213, de 14 de fevereiro de
1963, que dispõe sôbre o Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais e dá
outras providências (projeto que se
transformou na Lei nº 4.985, de 18-51966).
Nº 135-66 (nº de origem 277-66),
com referência ao Projeto de Lei da
Câmara número 222-65, que isenta de
quaisquer tributos as embarcações de até
uma tonelada (projeto que, mantido pelo
Congresso
Nacional
apôs
veto
presidencial, se transformou na Lei
número 4.986, de 18-5-1966).
Nº 136-66 (nº de origem 278-66),
com referência ao Projeto de Lei da
Câmara nº 112-65, que autoriza o Poder
Executivo a doar à Associação Rural de
Pedro Leopoldo terreno situado na
Fazenda Regional de Criação, Município
de Pedro Leopoldo. Estado de Minas
Gerais (projeto que, mantido pelo
Congresso
Nacional
após
veto
presidencial, se transformou na Lei nº
4.987, de 18-5-1966).
RESPOSTAS A PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES
I – Do Ministro Extraordinário para
Assuntos do Gabinete Civil
Nº 156-66, de 17 do mês em curso,
com referência ao Requerimento número
87-66, do Sr. Senador Bezerra Neto.
Nº 166-66, de 17 do mês em curso,
com referência ao Requerimento nº 9266, do Sr. Senador Cattete Pinheiro.
II – Do Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica
Aviso nº 260 de 11 do mês em curso,
com referência ao Requerimento nº 95 de
1966, do Sr. Senador Bezerra Neto.
OFÍCIO
DO
MINISTRO
PRESIDENTE
DO
TRIBUNAL
DE
CONTAS DA UNIÃO
(Comunicação de que aquela Côrte
mandou anotar os atos, correspondentes
a Decretos Legislativos promulgados)
Aviso nº 402 de 12 do mês em curso
com referência ao Decreto Legislativo nº
9-66.
Aviso nº 414 de igual data, com
referência ao Decreto Legislativo número
10-66.
Aviso nº 426 de 13 do mês em curso
com referência ao Decreto Legislativo nº
12-66.

AGRADECIMENTO
DE
COMUNICAÇÃO
REFERENTE
À
PROMULGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº
15, DE 1966, DO SENADO, QUE
SUSPENDE A EXECUÇÃO DE PARTE
DA LEI Nº 4.766, DE 4/11/63, NO
ESTADO DE GOIÁS.
Of. nº 120-66, de 30 de abril, do
Governador do Estado;
Of. nº 91-P, de 28 do mesmo mês,
do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado.
COMUNICAÇÃO DE POSSE
Do Ministro da Saúde, interino, Sr.
Mathias Joaquim da Gama e Silva (Aviso
GB nº 295, de 6 do mês em curso).
MEMORIAL PELA MANUTENÇÃO
DA
ESTABILIDADE
DOS
TRABALHADORES.
De Joaquim Rodrigues do Prado e
mais 343 subscritores, de Taubaté,
Estado de São Paulo.
OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos
seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 115, DE 1966
(Nº 2.847-C/57, NA ORIGEM)
Regula a forma de pagamento dos
inativos ou pensionistas, bem como do
pessoal em disponibilidade, quando
mudarem de residência para outra
estação pegadora.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os inativos ou pensionistas,
bem como o pessoal em disponibilidade,
que passarem a residir em outra estação
pagadora, continuarão a perceber, a tal
título, em caráter provisório, em a nova
estação os seus proventos, pensão ou
vencimentos, independentemente do
registro de transferência do respectivo
crédito pelo Tribunal de Contas da União,
que o fará "a posteriori", para efeito de
regularização das despesas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Serviço Público
Civil e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 116, DE 1966
(Nº 905-C/59, NA ORIGEM)
Modifica o § 1º, do art. 3º, da Lei nº
970, de 16 de dezembro de 1949, que
dispõe sôbre as atribuições, organização
e funcionamento do Conselho Nacional
de Economia.
O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. O § 1º, do art. 3º, da Lei
nº 970, de 16 de dezembro de 1949,
passa a ter a seguinte redação:
§ 1º A investidura no cargo de
Conselheiro é incompatível com o
exercício de qualquer outra função
política e durará cinco anos. Um mês
antes da terminação dêsse prazo, o
Presidente da República submeterá à
aprovação do Senado o nome sôbre que
tenha recaído sua escolha para o período
seguinte, permanecendo no cargo o
Conselheiro cujo mandato termina, com
as vantagens e deveres a êle inerentes,
até a posse do substituto".
À Comissão de Economia.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 1966
(Nº 382-B/62, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
818.785.358
(oitocentos
e
dezoito
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros),
para atender às despesas com o
pagamento ao pessoal da Companhia
Nacional de Navegação Costeira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 818.785.358 (oitocentos e
dezoito milhões, setecentos e oitenta e
cinco mil, trezentos e cinqüenta e oito
cruzeiros), para atender às despesas com
o pagamento ao pessoal da Companhia
Nacional de Navegação Costeira –
Autarquia Federal – dos benefícios
determinados pelo Decreto nº 51.346, de
14 de novembro de 1961.
Art. 2º A despesa em causa é
relativa ao período de 12 de julho de 1960
a 31 de dezembro de 1961, e obedece à
seguinte discriminação:
Sede .............................
Ilha do Viana .................
Quadro do mar ..............
Aposentados .................

Cr$
177.501.201
252.892.201
178.391.958
210.000.000
818.785.358

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 118, DE 1966
(Nº 4.123-B/62, NA ORIGEM)
Proíbe fabricação, comércio e uso do
lança-perfume em todo o território
nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam proibidos a fabricação,
o comércio e o uso do "lança-perfume"
em todo o território nacional.
Art. 2º Serão cassadas, pelos órgãos
competentes do Poder Público, as
licenças
e
patentes
anteriormente
concedidas para essa indústria.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Saúde e da
Indústria e Comércio.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 119, DE 1966
(Nº 4.531-A/62, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí – os créditos especiais
de Cr$ 140.000 (cento e quarenta mil
cruzeiros) e Cr$ 15.833,30 (quinze mil
oitocentos e trinta e três cruzeiros e trinta
centavos), para o pagamento de
gratificação por prestação de serviço
eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam abertos ao Poder
Judiciário – Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí – os créditos especiais de
Cr$ 140.000 (cento e quarenta mil
cruzeiros) e Cr$ 15.833,30 (quinze mil
oitocentos e trinta e três cruzeiros e
trinta centavos), destinados ao paga-
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mento das Fôlhas de Gratificação, pela
Prestação de Serviço Eleitoral, devida aos
seus Membros, e de Representação da
Presidência, do mesmo Tribunal, relativas
ao ano de 1958, e que caíram em
exercício findo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 120, DE 1966
(Nº 4.742-B/62, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 800.000.000
(oitocentos
milhões
de
cruzeiros),
destinado a regularizar os pagamentos de
salários e de contas pendentes, relativos
ao exercício de 1962, da Comissão Mista
Ferroviária Brasileiro-Boliviana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 800.000.000 (oitocentos milhões de
cruzeiros), destinado a regularizar os
pagamentos de salários e contas
pendentes, relativos ao exercício de 1962,
da Comissão Mista Ferroviária BrasileiroBoliviana.
Art. 2º A presente lei entra em vigor
na data de sua publicação.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 121, DE 1966
(Nº 441-C/63, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Indústria e Comércio, o
crédito especial de Cr$ 50.000.000
(cinqüenta
milhões
de
cruzeiros),
destinado a auxiliar a realização da 1ª
Festa Nacional de Calçados e Feiras
Agro-Industriais em Nôvo Hamburgo,
RS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' autorizado o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Indústria e Comércio, o crédito especial
de Cr$ 50.000.000 (cinqüenta milhões de
cruzeiros), destinado a auxiliar a
Prefeitura de Nôvo Hamburgo, Estado do
Rio Grande do Sul, nas despesas com a
realização da 1ª Festa Nacional de
Calçados e Feiras Agro-Industriais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as
disposições em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 122, DE 1966
(Nº 1.768-B/64, NA ORIGEM)
Altera a subvenção concedida à
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Sedes
Sapientiae"
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A subvenção concedida a
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "sedes sapientiae", da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
pela Lei número 1.777, de 19 de
dezembro de 1952, fica aumentada, nos
têrmos do § 2º do artigo 16 da Lei
número 1.254, de 4 de dezembro de
1950, com a redação que lhe foi dada
pela Lei número 3.641, de 10 de outubro
de 1959, em Cr$ 3.000.000 (três
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milhões de cruzeiros), passando a ser de
Cr$
5.500.000
(cinco
milhões
e
quinhentos mil cruzeiros), aumento êsse a
partir de 1961.
Art. 2º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de
Cr$ 9.000.000 (nove milhões de
cruzeiros) para ocorrer ao pagamento do
aumento de que trata esta Lei, nos
exercícios de 1961, 1962 e 1963.
Artigo 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Artigo 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Educação e
Cultura e de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 123, DE 1966
(Nº 1.880-B/64, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
credito especial de Cr$ 30.000.000 (trinta
milhões de cruzeiros), para atender às
despesas decorrentes da visita ao Brasil
do Presidente da República Federal da
Alemanha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial de
Cr$ 30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros),
para atender as despesas decorrentes da
visita ao Brasil de Sua Excelência o
Senhor Heinrich Luebke, Presidente da
República Federal da Alemanha.
Relações Exteriores, o crédito
especial de que trata êste artigo será
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído automàticamente ao Tesouro
Nacional.
Art. 2º A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 124, DE 1966
(Nº 2.577-B/65, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre a instalação de postos
do Serviço de Assistência Médica
Domiciliar de Urgência (SAMDU) nas
Santas Casas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os postos municipais do
Serviço de Assistência Médica Domiciliar
de Urgência (SAMDU) serão instalados,
sempre que possível, nas Santas Casas
locais.
Art. 2º Para o disposto no artigo
anterior, serão firmados convênios entre o
Ministério competente e as Santas Casas
e outros hospitais filantrópicos, que
incluirão normas para o fornecimento dos
medicamentos, além do diagnóstico e da
receita.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Saúde e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 125, DE 1966
(Nº 3.007-B/65, NA ORIGEM)
Autoriza a Fábrica Nacional de
Motores a alienar, às Igrejas que o
desejarem, as áreas de sua propriedade
ocupadas com as construções dos templos
daquelas, situadas em Mantiquira, Caxias,
Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Fábrica Nacional de
Motores fica autorizada a alienar, às

Igrejas que o desejarem, as áreas de sua
propriedade
ocupadas
com
as
construções dos templos daquelas,
situadas em Mantiquira, Caxias, Estado
do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A alienação de que
trata o presente artigo será efetuada
mediante os preceitos legais que regem a
matéria.
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data de
vigência da presente Lei, para que as
Igrejas optem pela compra ou não das
áreas
referidas,
importando
em
desistência
tácita
da
compra
a
decorrência
do
período
acima
mencionado sem que os promitentes
compradores tenham se pronunciado
através de requerimento próprio.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 126, DE 1966
(Nº 3.199-A/65, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Supremo Tribunal
Federal – o crédito especial de Cr$
790.000 (setecentos e noventa mil
cruzeiros), destinado à aquisição de
máquinas de escrever.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Supremo Tribunal Federal – o crédito
especial de Cr$ 790.000 (setecentos e
noventa mil cruzeiros), destinado à
aquisição de máquinas de escrever.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 127, DE 1966
(Nº 3.310-B/65, NA ORIGEM)
Autoriza o porte de armas aos
Agentes Fiscais do Impôsto Aduaneiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os Agentes Fiscais do
Impôsto Aduaneiro terão direito a portar
armas para sua defesa pessoal, em todo
o território nacional.
Parágrafo único. O direito de portar
armas constará da carteira funcional que
fôr expedida pela repartição a que estiver
subordinado o funcionário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Serviço Público Civil.
PARECERES
PARECERES NS. 514 E 515, DE 1966
PARECER Nº 514, DE 1966
Da Comissão Diretora, ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 42, de 1966, que
dispõe sôbre o hasteamento das
Bandeiras dos Estados pelo Congresso
Nacional.
Êste Projeto de Decreto Legislativo,
em seu artigo 2º, contêm certa demasia
quando diz que o hasteamento das
bandeiras dos Estados far-se-á no recinto
do Congresso, em local próprio,
porque, mesmo sem Decreto, mas por
simples disposição administrativa, já
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se fêz costume, tanto na Câmara como
no Senado, ornamentar o fundo da Mesa
Diretora com aquêles pendões.
O
Senado
os
mantêm
ali
permanentemente, enquanto a Câmara
só o faz em ocasiões colenes.
Resta, assim, proceder a igual
hasteamento defronte ao Palácio do
Congresso
como
símbolo
das
representações estaduais integrantes das
duas Casas que o compõem.
Até agora temos assim procedido
ùnicamente com a Bandeira Nacional
ocupando todos os mastros perfilados
nessa parte externa.
Há número suficiente de hastes
para tôdas as bandeiras estaduais,
conservando-se as do centro para o
Pavilhão do Brasil, o que, inclusive,
atende ao estabelecido nas exigências
legais.
Creio que já superamos há muito
certo regionalismo inconveniente que por
vezes prestava maior culto às bandeiras
dos Estados que à Nacional. O Estado
Nôvo, talvez por isso, fez incinerar
aquelas bandeiras para que não se
sobrepusessem ao auriverde pendão,
símbolo da Pátria comum, mas esqueceu,
na oportunidade, que, conservando os
escudos dos Estados, não completava
seus propósitos.
A volta das bandeiras estaduais
processou-se com tal naturalidade que a
sua simples constatação nos prova quão
tranquilamente arraigados estavam êsses
estandartes
nos
sentimentos
das
populações de cada unidade da
Federação, sem que a êles se queiram
emprestar maior reverência que a
tributada à Bandeira do Brasil. Se alguns
pavilhões estão vinculados a movimentos
históricos dêste ou daquele Estado (como
é o caso do idealizado por Lívio
Zambecari
durante
a
Revolução
Farroupilha), hoje todos expressam até
uma necessidade de distinção simbólica
entre as várias unidades, o que em nada
nos parece conflitante com o espírito
federativo.
Renan afirmava que o homem cria
os símbolos e depois a êles se escraviza.
Não será bem êsse o caso dos vexilos
provinciais. Êles se fizeram tradição
dentro da maravilhosa unidade brasileira.
E são belos nas sua multiplicidade de
côres, quando, drapejando, parecem
acenar, reverentes, ao pavilhão supremo.
São desejáveis, assim, até pelo aspecto
estético que apresentam, pela fôrça
misteriosa e irradiante dos sentimentos
que despertam.
Seria, inclusive, o caso de idealizar e
regulamentar a cerimônia de hasteamento
dessas bandeiras nos dias de solenidade
no Congresso e nas comemorações
cívicas, de sorte a culminar com o
hasteamento da Bandeira Nacional.
O Projeto de Decreto Legislativo,
entremente, vem sugerir a oportunidade
de uma providência há muito idealizada,
qual seja a da instituição da Distinção
Parlamentar, a exemplo do procedimento
de outros Parlamentos.
Personalidades ilustres têm visitado
o Congresso Brasileiro e a outras têm as
nossas
delegações
visitado
no
estrangeiro quando oportunas ocasiões
se oferecem, sem que lhes prestássemos
essa homenagem que, mais que qualquer
outro ato, faz perene a significação do
nosso apreço.
Assim, lembrando que, no caso
das bandeiras falta apenas adquirir ou
mandar confeccioná-las para uso nos
mastros externos e que quanto à
condecoração, restaria planejar e cunhar
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modêlos condizentes com o seu objetivo,
oferecemos a seguinte:
EMENDA SUBSTITUTIVA
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nas sessões solenes e nas
comemorativas de datas cívicas, o
Congresso
Nacional
hasteará
as
bandeiras dos Estados da Federação.
Parágrafo único. O hasteamento farse-á no recinto, em local próprio, e
defronte ao Palácio do Congresso.
Art. 2º Fica instituída a Distinção
Parlamentar a cidadãos estrangeiros não
residentes no Brasil, em nível de
condecoração nos mesmos graus das
Ordens do Mérito nacionais.
Parágrafo único. A Distinção será
conferida por ato do Conselho constituído
pelas duas Mesas das Casas do
Congresso Nacional.
Art. 3º Êste Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Êste o nosso parecer.
Em 23 de março de 1966. – Auro
Moura Andrade, Presidente. – Guido
Mondin, Relator. – Camilo Nogueira da
Gama. – Dinarte Mariz. – Gilberto
Marinho. – Barros Carvalho. – Raul
Giuberti.
PARECER Nº 515, DE 1966
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 42, de 1965 (nº 120-C de
1964, na Casa de origem) que dispõe
sôbre hasteamento das Bandeiras dos
Estados pelo Congresso Nacional.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
Dispõe o presente projeto (artigo 1º)
que, nas sessões solenes e nas
comemorativas de data cívicas, o
Congresso
Nacional
hasteará
as
bandeiras dos Estados da Federação,
fazendo-se o hasteamento (artigo 2º) no
recinto, em local próprio e defronte do
Palácio do Congresso.
II – O Autor da Proposição,
Deputado Pedro Braga, assim a justifica:
"Justifica-se o presente Decreto
legislativo
porque,
com
a
redemocratização do país em 1945, os
Estados da Federação readquiriram a sua
integral autonomia e as suas Bandeiras,
que a Ditadura queimara em praça
pública, voltaram a tremular nos palácios
e edifícios públicos estaduais.
Ora, sendo a Câmara dos Deputados
composta
de
representantes
dos
diferentes Estados que constituem a
Federação,
sendo
o
Senado
a
representação política dos Estados, nada
mais justo que as bandeiras estaduais
sejam hasteadas em frente e no recinto
desta Câmara de Representantes nos
seus dias de festa, nos dias de
cerimônias cívicas.
Como se não bastassem êsses
argumentos, as bandeiras estaduais
votariam a ser conhecidas não só pelos
representantes do povo das diferentes
unidades federativas, como também
de quantos assistissem às cerimônias
cívicas do Congresso Nacional e,
sobretudo da juventude e da infância que
completarão, assim, educação cívica
aprendida nas escolas, com a visão da
policromia dos símbolos constituintes das
bandeiras dos diferentes Estados do
Brasil.
III – A Comissão Diretora, cuja
audiência
solicitamos,
manifestou-se
favoravelmente ao projeto, oferecendolhe, porém, emenda substitutiva, cuja
inovação principal consiste na instituição
da "Distinção Parlamentar", a ser
concedida a cidadãos estrangeiros
não residentes no Brasil, em nível de
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condecoração, nos mesmos graus das
Ordens do Mérito Nacionais.
IV – O mérito cívico da iniciativa é
evidente, pelo que opinamos pela
aprovação do projeto, nos têrmos do
Substitutivo apresentado pela Comissão
Diretora.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator –
Mello Braga: – Edmundo Levi.
PARECER Nº 516, DE 1966
Da Comissão de Educação e
Cultura, sôbre a Indicação nº 2 de 1966,
que sugere à Comissão Diretora gestões
junto à Comissão Diretora da Câmara dos
Deputados, para que seja hasteado o
Pavilhão Nacional em tôdas as hastes
existentes à frente do edifício do
Congresso Nacional, nas efemérides que
indica.
Relator: Sr. Gay da Fonseca.
A Indicação nº 2, de 1966, sugere à
Comissão Diretora gestões junto à
Comissão Diretora da Câmara para que
seja hasteado o Pavilhão Nacional em
tôdas as hastes à frente do edifício do
Congresso Nacional, nas seguintes
efemérides:
a) dia da instalação e do
encerramento da sessão legislativa,
assim como no de instalação e
encerramento
das
convocações
extraordinárias do Congresso Nacional;
b) dia 21 de abril, data da Fundação
de Brasília, dia de Tiradentes;
c) dia 1º de maio, em homenagem
aos trabalhadores do Brasil;
d) 7 de setembro, dia da Pátria;
e) 18 de setembro, aniversário da
Constituição da República;
f) 15 de novembro Proclamação da
República;
g) 19 de novembro, Dia da Bandeira.
II. A Comissão Diretora, opinando a
respeito,
considerou
a
Indicação
prejudicada, face ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 42, de 1965, ao qual foi
anexada, a pedido do Relator naquêle
órgão técnico.
III. Sôbre o assunto devemos
considerar:
a) que o uso do Pavilhão Nacional
nas repartições públicas já está regulado
em lei (Decreto Lei nº 9.079, de 19-31946);
b) que não é conveniente enumerar,
taxativamente, os dias em que a Bandeira
deva ser hasteada, pois novas datas
podem surgir, a qualquer instante.
IV. Ante o exposto consideramos
prejudicada a Indicação.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de
1966.
–
Meneses
Pimentel,
Presidente. – Gay da Fonseca, Relator. –
Mello Braga. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 517, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça F emenda nº 1-CLS, ao projeto de
Lei do Senado nº 44, de 1963, em
tramitação conjunta ao projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 1964 (nº 2.008-B de
1956, na casa de origem) e projeto de Lei
de Câmara nº 66, de 1965 (nº 3.231-C, de
1961 – na casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
1. Ao projeto de Lei nº 44, de 1964,
em tramitação conjunta aos projetos de
Lei nº 81, de 1964 e nº 66, de 1965, que
alteram dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho foi oferecida
emenda substitutiva nº 1, na Comissão
de Legislação Social, a qual, com
minúcias, disciplina a distribuição
da concessão de férias, em relação
aos
dias
de
serviço,
estabele-

cendo nova redação ao artigo 132, da
Consolidação das Leis do Trabalho.
(Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943).
2.
A
emenda
consolida
os
objetivos dos três projetos de Lei em
referência.
3. A Comissão de Constituição é de
parecer
favorável
a
sua
constitucionalidade.
Sala das Comissões, em 18 de maio
de 1966. – Milton Campos – Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. Gay da Fonseca. –
Wilson Gonçalves. – Menezes Pimentel. –
Benedito Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O expediente lido vai à
publicação.
Sôbre a mesa requerimento de
informações que vai ser lido pelo, Senhor
1º Secretário.
E' lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 203, DE 1968
Requeremos à Mesa, na forma
regimental, sejam solicitadas ao Ministério
da Viação e Obras Públicas, as
informações que seguem:
1) Quantos quilômetros existem, em
condições de tráfego, no País, de
estradas de rodagem e vias férreas?
2)
Quantas
toneladas
foram
transportadas, nos anos de 1964 e 1965
por via férrea e estradas de rodagem?
3) Quais as tonelagens, em 1964 e
1965, da nossa frota mercante e quais os
volume transportados de carga por ela
nos anos indicados?
4) Quantos quilômetros de estradas
de ferro foram construídos em 1964 e
1965 e quantos tiveram, no mesmo
período, o tráfego suspenso?
5) Quais os ramais suprimidos e por
que razões?
Justificação
Têm sido substanciais não só os
recursos orçamentários destinados ao
Ministério da Viação e Obras Públicas,
como os diretamente arrecadados através
de suas várias autarquias e fundos
específicos.
Contudo,
parece
que
o
desenvolvimento
da
nossa
rêde
ferroviária foi insignificante, ou mesmo
nulo, quando se sabe que tem havido
constante expansão no sistema de
transporte rodoviário.
Além disso, tem sido divulgado o
arrancamento de trilhos de ramais que,
pelo
menos
aparentemente,
não
encontram justificativa num País de
extensão
ferroviária
deficiente
e
inexpressiva.
Sala das Sessões, em 23 de maio de
1966. – José Ermírio de Moraes,
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O requerimento de informações
que acaba de ser lido vai à publicação.
Em seguida será despachado pela
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – Sôbre a mesa projeto de
lei, que vai ser lido pelo Senhor 1º
Secretário.
O Senhor 1º Secretario lê o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 21, DE 1966
Inclui o Conselho Administrativo da
Defesa Econômica (CADE) na Comissão
Consultiva de Mercados de Capitais junto
ao Conselho Monetário Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ao artigo 7º, item II, da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964,
inclua-se:
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"10. do Conselho Administrativo da
Defesa Econômica (CADE)".
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
1 – A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, que dispõe sôbre a Política e as
Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências.
Determinou o artigo sétimo que junto
ao Conselho Monetário funcionarão
quatro Comissões Consultivas, a primeira
referente ao sistema bancário, a segunda
referente as representações de mercado
de capitais, a terceira com as
representações de crédito rural e a quarta
com o crédito industrial.
Em cada grupo, a Lei alinha os órgãos
representados, e no item II, quanto às
entidades representativas do Mercado de
Capitais,
não
inclui
o
Conselho
Administrativo da Defesa Econômica, órgão
cujas finalidades e prerrogativas não o
colocam à margem do sistema financeiro
nacional. Até pelo contrário.
O projeto quer sanar a omissão.
Sala das Sessões 23 de maio de
1966. – Vicente Bezerra Neto, Senador.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE
1964
Dispõe sôbre a Política e as
Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências.
Art. 7º Junto ao Conselho Monetário
Nacional funcionarão as seguintes
Comissões Consultivas:
1 – Bancária, constituída de
representantes:
1 – do Conselho Nacional de
Economia; 2 – do Banto Central da
República do Brasil; 3 – do Banco do
Brasil S.A.; 4 – ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico; 3 – do
Conselho
Superior
das
Caixas
Econômicas Federais; 6 – do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo; 7 – do
Banco do Nordeste do Brasil S. A.; 8 – do
Banco de Crédito da Amazônia S. A.; 9 –
dos Bancos e Caixas Econômicas
Estaduais; 10 – dos Bancos Privados, 11 –
das Sociedades de Crédito, Financiamento
e Investimentos; 12 – das Bôlsas de
Valôres; 13 – do Comércio; 14 – da
Indústria; 15 – da Agropecuária; 16 – das
Cooperativas que operam com crédito.
II – de Mercado de Capitais,
constituída de representantes 1 – do
Ministério da Indústria e do Comércio; 2 –
do Conselho Nacional de Economia; 3 – do
Banco Central da República do Brasil; 4 –
do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico; 5 – dos Bancos Privados; 6 –
das Sociedades de Credito, Financiamento
e Investimentos; 7 – das Bôlsas de Valôres;
8 – das Companhias de Seguros Privados
e Capitalização; 9 – da Caixa de
Amortização.
III – de Crédito Rural, constituída de
representantes: 1 – do Ministério da
Agricultura; 2 – da Superintendência da
Reforma Agrária; 3 – da Superintendência
Nacional de Abastecimento; 4 – do Banco
Central da República; 5 – da Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do
Brasil S. A.; 6 – da Carteira de Colonização
do Banco do Brasil S. A.; 7 – do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo; 8 –
do Banco do Nordeste do Brasil S. A.;
9 – do Banco de Crédito da Amazônia
S. A.; 10 – do Instituto Brasileiro do
Café; 11 – do Instituto do Açúcar e do
Álcool; 12 – dos Bancos Privados; 13
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– da Confederação Rural Brasileira; 14 –
das Instituições Financeiras Públicas
Estaduais ou Municipais, que operem em
crédito rural; 15 – das Cooperativas de
Crédito Agrícola.
IV – Vetado.
V – de Crédito Industrial, constituída
de representantes:
1 – do Ministério da Indústria e do
Comercio; 2 – do Ministério Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação
Econômica; 3 – do Banco Central da
República do Brasil; 4 – do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico;
5 – Carteira de Crédito Agrícola e
Industrial do Banco do Brasil S. A.; 6 –
dos Bancos Privados; 7 – das Sociedades
de
Crédito,
Financiamento
e
Investimentos; 8 – da Indústria.
§
1º
A
Organização
e
o
funcionamento
das
Comissões
Consultivas
serão
regulados
pelo
Conselho Monetário Nacional, inclusive
prescrevendo normas que:
a) lhes concedam iniciativa própria
junto ao mesmo Conselho;
b) estabeleçam prazos para o
obrigatório preenchimento dos cargos nas
referidas Comissões;
c) tornem obrigatória a audiência das
Comissões Consultivas, pelo Conselho
Monetário Nacional, no trato das matérias
atinentes às finalidades especificas das
referidas Comissões, ressalvados os
casos em que se impuser sigilo.
§ 2º Os representantes a que se
refere êste artigo serão indicados pelas
entidades nêle referidas e designados
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 3º O Conselho Monetário Nacional,
pelo voto de 2/3 (dois têrços) de seus
membros, poderá ampliar a competência
das Comissões Consultivas, bem como
admitir a participação de representantes
de entidades não mencionadas neste
artigo, desde que tenham funções
diretamente relacionadas com suas
atribuições.
À Comissão de Constituição e
Justiça e de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – O projeto de lei que acaba de
ser lido vai à publicação, e, em seguida,
às Comissões de Constituição e Justiça e
Economia.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – No expediente lido figura
Mensagem contendo as razões do veto
presidencial ao Projeto de Lei número
3.66 (C.N.), que altera a redação dos
artigos 156, § 1º, item II, 172, "caput", e
175, e acrescenta um parágrafo ao artigo
173 do Decreto-lei número 7.661, de 25
de junho de 1945 (Lei de Falências), e dá
outras providências.
Para apreciação desse veto esta
presidência designa sessão conjunta a
realizar-se, em virtude de convocação
anterior, no dia 14 de junho do ano em
curso, às 21 horas e 30 minutos, no
Plenário da Câmara dos Deputados, sem
prejuízo da matéria para ela já
programada.
Para a Comissão Mista que o deverá
relatar designa os senhores Senadores:
Antônio Carlos – ARENA
Attilio Fontana – ARENA
Bezerra Neto – MDB
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Há oradores inscritos.
O primeiro dêles, é o nobre Senador
José Ermírio, que cedeu a colocação ao
nobre Senador Gay da Fonseca, a quem
dou a palavra.
O SR. GAY DA FONSECA
(sem revisão do orador): – Sr.
Presidente e Srs. Senadores, sou
homem apaixonado pela minha terra,
pelo meu Estado e pela minha pá-
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tria, e, assim, os problemas do meu Brasil
e do meu Rio Grande, muito me
preocupam e chamam-me atenção. Para
êles me volto com preocupação e
interêsse.
Não há, no entanto matéria mais
candente, que mais tenha convulsionado
a vida brasileira do que a reforma agrária,
assunto de interêsse social, assunto de
interêsse econômico, assunto que
envolve, inclusive, a emancipação do
País e do próprio homem que nêle vive,
assunto que envolve políticos, homens do
povo, trabalhadores dos campos e das
cidades.
Pois bem, Sr. Presidente, depois de
tantos debates, improfícuos e inúteis, o
Govêrno da Revolução começa, no
terreno da reforma agrária, a realizar
alguma coisa, começa, no terreno da
reforma agrária, a empreender alguma
coisa de concreto, de positivo e de sério.
E começa pelo meu Rio Grande. Talvez
se pergunte: porque o Rio Grande? Por
que se começa a reforma agrária no Rio
Grande do Sul. Estado tido e havido como
sólidamente estruturado e com uma
economia estratificada?
E' porque, Sr. Presidente, em
realidade, há muita história sôbre o Rio
Grande, muita balela sôbre o Rio Grande.
E o Rio Grande que era, realmente, um
Estado de economia sólida, um Estado
onde,
principalmente
não
havia
desequilíbrio social, graças à pequena
propriedade, foi-se empobrecendo com o
tempo. E se foi empobrecendo com o
tempo pelo abandono em que o deixou a
Federação, principalmente nos governos
anteriores.
Ainda há dias, ouvi a palavra
autorizada do nobre Senador José Ermírio,
sôbre o problema do trigo no Rio Grande.
Em verdade, Sr. Presidente, no govêrno
anterior, o Rio Grande que se jactava de
ser o celeiro do Brasil, abandonou o trigo.
Abandonou-o porque, o govêrno da
República de então não se preocupou com
o seu financiamento e colocação. E
aqueles homens que mourejaram, de sol a
sol, fertilizando a terra e dela extraindo
riquezas para o País, foram obrigados a
abandonar esse tipo de agricultura para
plantarem soja e outros sucedâneos. Por
que? Porque os encarregados da
planificação da economia nacional se
despreocuparam dêles.
Dizem, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que o Rio Grande, pouco a
pouco, vai empobrecendo, pouco a
pouco, vai sofrendo desgastes na sua
fisionomia geográfica, em decorrência do
abandono da sua economia.
Não sendo um Estado industrializado
mas sim em fase de industrialização,
nossa riqueza provém da terra, provém
do trabalho do homem que a cultiva, dos
homens que sôbre ela dormem e vivem.
Trago, Senhor Presidente, a título de
depoimento e de esclarecimento, alguns
elementos sôbre a situação do Estado do
Rio
Grande
do
Sul,
enfocando,
preliminarmente, o próprio orçamento do
Estado, para demonstrar que nos últimos
doze anos, tem sido uma constante no
orçamento do Rio Grande, o deficit cada
vez mais crescente. Se computarmos, de
1953 a 1965, nós vamos verificar que
sòmente nos anos de 1953 e 1954, o
orçamento do Rio Grande deu superavit.
Em 1955, desceu, quase, de 10% da
Receita: em 1956, 1957, 1958 e 1959 a
mesma coisa. Houve um único ano em que
o superavit se registrou: 1964. Mais do que
isso, Senhor Presidente, se confrontarmos
a Receita arrecadada do Estado do Rio
Grande com sua Receita desinflacionada,
veremos que a arrecadação é muito
superior ao previsto, tendo em vista os
índices de inflação. E isto por quê? Porque
a agricultura do Rio Grande foi esquecida.
Há dois tipos de Rio Grande do Sul: o
Rio Grande com terras e o dos homens
sem terra. A zona da pequena pro-

priedade vai enfraquecendo, vai se
debilitando, não só em virtude do regime
de sucessão do Código Civil, como
também pela falta de assistência de
amparo, de estímulo.
É tido o Rio Grande como um Estado
de imigração. No entanto, nos últimos
decênios, é um Estado emigratório. Os
homens do Rio Grande imigram, não só
para Santa Catarina, como para o Paraná
e até para o Paraguai, onde há colônias
de gaúchos. Por quê? Por que a zona de
pequena propriedade, marcantemente
diferente da zona de grande propriedade,
não tem mais condições de fornecer os
elementos para que as famílias dos
agricultores possam manter-se para que o
Rio Grande, antigamente fator de
equilíbrio dentro da Federação, de
enriquecimento, não enfraqueça ainda
mais é preciso que os olhos do Govêrno
da República se voltem para a minha
terra, para o meu Estado, adotando
medidas terapêuticas. A primeira delas é
a reforma agrária. Através de uma revisão
do sistema agrário riograndense, tirandose terras dos que não as querem cultivar
e não as trabalham, serão elas
distribuídas àqueles que não as possuem
mas que as querem cultivar.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite
Vossa Excelência um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois
não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Vou
colaborar com Vossa Excelência, data
venia, num tema que foi muito debatido,
no passado, nesta Casa, continuará
sendo no presente e se prolongará pelo
futuro. O Brasil, na verdade, tem a
extensão territorial de um verdadeiro
continente. Cada Estado representa uma
Nação. Confrontando-se os Estados da
União Federal com os Países limítrofes,
os
Países
latino-americanos,
verificaremos que, em têrmos de áreas
territoriais e de população, pràticamente,
são como tais: Lá fora, Países, aqui
dentro, Estados. Vossa Excelência
falando sôbre a situação do Rio Grande
do Sul, teve expressões que se traduzem
esperanças melhores para seu Estado –
a perspectiva da industrialização. O
trecho do seu discurso, ora interrompido,
soou-me bem e me fêz crer que o
País, realmente, pelas suas Unidades,
só tem esperanças em têrmos de
industrialização. Se nós começarmos
assim, do Acre ao Rio Grande do Sul,
o que será da população futura do Brasil
– com o seu abastecimento apenas
assegurado de fora para dentro –
com indústrias, em profusão e não
produzindo para alimentação de seu
próprio povo? O Rio Grande do Sul
sempre foi o Estado que abasteceu o
País pelo labor de sua população
imigratória, braços, portanto, capazes e
não improvisados, ao contrário do Norte,
Nordeste, onde tudo é precário, valendose tão-só da intuição do homem humilde
e desassistido. Mas, no Rio Grande do
Sul e demais Estados sulinos, a
agricultura era e é racionalizada. Homens
afeitos a êsses misteres vinham do
exterior com seus equipamentos em
companhia de tôda a própria prole
virtualmente de vocação agrícola. Está
dependo Vossa Excelência, perante o
Senado,
sôbre
como
se
está
comportando agora o fator humano em
relação ao Rio Grande do Sul – de Estado
agrícola que era, está hoje em situação
de abandono, esperando que, com a
reforma agrária, seja reequacionado o
problema, agudo, aliás, para a própria
Nação. Veja Vossa Excelência: se o
Rio Grande se industrializa, se o
Nordeste, dentro do plano diretor da
SUDENE, procura industrializar-se, se
formos assim, de indústria em indústria,
tornando nossos Estados industriais,
nossos
produtos
ficarão
sem
mercado, não teremos produção agrí-
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cola para sustentar, para dar subsistência
à população que apresenta um dos mais
altos índices de natalidade no mundo. Vêse em que deu o descuido do passado.
Temos notícia de que o feijão mexicano já
está sendo transportado para o Nordeste.
Ora, o país, com área territorial extensa,
com clima e condições ecológicas
interessantes para todo e qualquer
plantio, dá-se ao luxo de importar feijão
para o nordestino alimentar-se. Veja,
portanto,
Vossa
Excelência
as
contradições brasileiras: temas tudo que a
natureza poderia oferecer a um País:
clima
diferente
(enquanto,
agora,
iniciamos o inverno, o Norte inicia o seu
verão) e assim por diante. Temos um
território que poderia dar ao Brasil uma
condição futura de nação de primeira
grandeza na comunidade internacional,
enquanto na região amazônica adubada
pela própria natureza com o húmus
carreado pelos rios, precisamos de
importar o feijão. Vossa Excelência dá um
testemunho eloquente de que a
agricultura no Rio Grande do Sul está
definhando, a ponto de criar dificuldades
para a economia e finanças do Estado.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Agradeço muito o aparte de Vossa
Excelência e entendo como Vossa
Excelência. No que tange a reforma
agrária, assunto ao qual me atenho,
sempre fui contra a idéia de atirar os
homens para regiões abandonadas. A
reforma agrária no Brasil tem que
começar naqueles pontos no Brasil onde
há possibilidade de dar ao homem, não
só a terra, mas condições de trabalho e
de colocar o seu produto, recebendo, pelo
seu trabalho, a justa remuneração.
Senhor
Presidente,
alguns
entendiam que devíamos desterrar o
nosso homem para o centro-oeste
brasileiro a fim de cultivá-lo. Entendo que
devemos colonizar o centro-oeste, mas
no momento que tivermos condições de
dar ao homem que para ali se dirige
condições de transporte, escoamento da
produção e assistência.
O SR. VIVALDO LIMA: – Ouvi
Vossa Excelência dizer que os lavradores
gaúchos estão emigrando para o
Paraguai, onde instituem colônias.
Não é possível mais conceber isso a
esta altura, embora o atual Govêrno
esteja cuidando deste assunto com
aquele interêsse que os patriotas dedicam
aos problemas da sua nacionalidade.
Também, no curto prazo de dois anos,
não é possível operar milagres numa
nação que já vem em dificuldades há
mais de século. No entanto, é preciso
encarar esses problemas, uma vez que já
existem
organismos
inteiramente
dedicados ao assunto. O Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária não deveria
permitir de forma alguma a deslocamento
dessa
mão-de-obra,
dessas
mãos
produtoras necessárias ao Brasil, para
procurar terras estranhas. O discurso de
V. Exa., portanto, deveria inspirar-se na
necessidade de determinação do IBRA de
encarar com seriedade esse aspecto do
problema da reforma agrária.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Quero esclarecer a V. Exa. que a
imigração no Rio Grande do Sul não se
processa apenas nos últimos anos, mas
há muitos anos. Disse, no início do meu
pronunciamento, que há dois Rio
Grande distintos: um Rio Grande de
grandes propriedades e um Rio Grande
de pequenas propriedades. No Rio
Grande das pequenas propriedades
estamos chegando ao minifúndio. Há
famílias que, em face do direito de
sucessão, chegadas ao Brasil no século
passado, receberam cêrca de 40
hectares e, tendo oito filhos ou mais,
viram sua propriedade fragmentada ao
ponto em que está hoje. Não tendo
condições de expansão dentro da área
na qual se localizavam, estimulavam
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a emigração. Então temos várias regiões
de Estado de Santa Catarina colonizadas
por imigrantes gaúchos, várias regiões
do Paraná colonizadas por imigrantes
gaúchos e, como disse, há cinco anos já
se encontravam no Paraguai colônias de
gaúchos que nada mais eram do que
descendentes emigrantes do século
passado, que não mais tendo condições
no Rio Grande iam para o próprio
Paraguai.
O que ocorre, mais, é que além do
problema de imigração, essas terras tão
diminutas, com 3, 4, 5 hectares ou
menos, já se encontravam dentro da zona
de pequenas propriedades. E, em face do
direito de sucessão, são reduzidas as
propriedades a um hectare ou meio
hectare. São insuficientes para êsses
homens que têm tradição agrícola, que
sabem trabalhar a terra, para que possam
sobreviver sem assistência. sem crédito,
sem adubos e sem colocação da
produção.
Ocorrem, por exemplo, no meu
Estado, fenômenos como êste: a cêrca de
130 quilômetros do centro consumidor,
que é a capital, o tomate é abandonado
porque não há meio de escoamento de
produção.
As
estradas
não
são
trafegáveis a ponto de levar o produto em
condições de venda para o mercado.
Sr. Presidente, queria dizer. abordando o
problema da reforma agrária, que é com
alegria, com satisfação que os riosgrándenses vêem iniciar no seu Estado, o
programa do Govêrno Federal no que diz
respeito à reforma agrária.
A importáncia e a repercussão do
recente decreto do Presidente da República,
declarando o Rio Grande do Sul área
prioritária de emergência, para fins de
reforma agrária, podem ser avaliadas por um
simples dado que bem retratam a situação
dêste Estado: 350.000 famílias, ou seja. 25
por cento da população gaúcha, estão
precisando e reclamando 11,5 milhões de
hectares de terra.
Deste total, 10 mil famílias já estão
em conflito com proprietários, cujas terras
elas
ocupam.
Sómente
com
a
desapropriação, paga em Títulos da
Divida Pública, poderá o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária eliminar a
tensão social que aí se criou.
E neste sentido, tenho em mãos o
"Estado de São Paulo", no qual se
encontram
os
mais
categorizados
depoimentos de homens públicos do meu
Estado, aplaudindo e desejando que a
reforma agrária lá se inicie, não só no
intuito egoistico de ver o Rio Grande
adquirir posição no seio da Federação, ou
de ver fortalecida a economia de nossa
unidade federativa, elas também no
desejo de colocá-la, novamente, a serviço
do Brasil, com mais intensidade. Não com
mais entusiasmo, porque êste nunca
faltou ao Rio Grande do Sul, mas com
melhores condições de darmos ao resto
do Brasil a nossa contribuição e o nosso
esfôrço para o engrandecimento desta
terra.
O SR. JOSÉ ERMIRIO: – Permita V.
Exª. um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois não.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Estivemos no
Rio Grande do Sul cinco dias, em princípio de
dezembro do ano passado. O nosso primeiro
encontro foi na estação experimental de
Gravataí, na estação do arroz, e lá ouvimos de
representantes de tôdas as regiões do Rio
Grande do Sul ali presentes que êsse Estado
estava seguindo para ser um nôvo Nordeste.
Primeiro, que a reforma agrária não estava
funcionando ainda – isto em princípio de
dezembro; segundo, que não tinham sido
feitos financiamentos para o arroz – e
também em proporções não adequadas para
outros produtos – pois o arroz devia ser
plantado até o dia 15 de dezembro,
segundo fomos, informados. O Estado do
Rio Grande do Sul, realmente tem condições
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magníficas. Ora, se o fertilizante está
faltando, que se monte uma fábrica de
fertilizante nitrogenado, pois lá há uma
refinaria de petróleo e fosfato, pois há
pirita das minas de carvão para se tirar o
ácido sulfúrico. Portanto, tem condições
excepcionais para ser um grande Estado
agropecuário. Ao mesmo tempo corremos
a região do Sul, onde está o IPAS, um
grande Instituto, que hoje, caminha com
certa variedade de trigo que deve ser
disseminada com tôda a rapidez e de lá
fomos para Júlio de Castilhos e Cruz Alta,
onde verificamos uma coisa excepcional:
talvez não haja, no Brasil, região de
condições tão magníficas quanto aquela.
Ali a soja, plantada em dezembro, é
colhida em maio, e o trigo, plantado em
junho, é colhido em dezembro.
Portanto, rotação perfeita para
produtos caros e de grande valor na
agricultura do Rio Grande do Sul.
Realmente, se a reforma agrária está
fazendo, no Rio Grande do Sul, o que V.
Exª. está trazendo para êste Plenário,
será uma grande satisfação ver prosperar
aquela região que tanto precisa crescer e
se desenvolver, para o bem do Brasil.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Agradeço o aparte de V. Exª. que faz vir à
minha lembrança mais um fato e mais um
dado no que diz respeito ao tratamento
que vem recebendo o meu Estado, por
parte da Feedração, não neste Govêrno
mas em todos êles. Enquanto os
produtores agrícolas tinham seus preços
fixados, eram liberados os preços de
maquinarias e de outros artigos
industrializados que serviam e eram
necessários ao desenvolvimento da
agricultura; pagava-se um preço corrigido
por um trator e vendia-se o produto
agrícola pelo preço fixado e tabelado
pelos órgãos governamentais.
Rio Grande do Sul vê, por isso, com
esperança e entusiasmo o trabalho que
ali vai realizar o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, certo de que está
inspirado no desejo de revitalização do
Estado e que o auxiliará a tornar-se
novamente naquela fonte de produção
para o Brasil inteiro e de que será
norteado por princípios que o levarão a
não ter em conta interêsses subalternos,
mas, sim, o interêsse nacional.
Se temos, realmente, grandes
propriedades no Rio Grande do Sul
temos, também, homens sem terra. E
aqui reafirmo que não reconheço a
propriedade como um direito bsoluto,
mas, sim, condicionada aos interêsses
sociais e ao bem comum, pois quem
possui demais segundo São Tomás de
Aquino, não é nada mais, nada menos,
que um gestor em nome de terceiros. E' ai
pode, realmente, e necessàriamente deve
o Estado interferir no interêsse efetivo, no
interêsse nacional. (Muito bem!)
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permiteme V. Exª. um aparte? (Assentimento do
orador) – Qual o tipo de reforma agrária
que estabeleceu para aquela região do
País? V. Exª. declarou que há verdadeiro
paradoxo no Rio Grande do Sul: grandes
propriedades, de um lado, e pequenas
propriedades, verdadeiros minifúndios, de
outro. Há uma região que está ocupada
pela pecuária e há outra, a colonial
pròpriamente. com a agricultura. Qual foi,
então, o plano estabelecido pelo IBRA
para resolver êsse problema do Rio
Grande do Sul? V. Exª. poderia informarnos?
O SR. GAY DA FONSECA: – Posso
dar a V. Exª. os elementos que possuo.
Já que V. Exª. se interessa, eu gostaria
de referir alguns dados:
(Lendo)
"E certo que o quadro institucional
do Rio Grande tem sido o maior
entrave ao nosso desenvolvimento no
setor rural, bastando citar que 0,8% das
propriedades abarcam 38% da área, num

extremo, e no outro, 55% das
propriedades somando apenas 24% da
área, tendência que se vem agravando,
ao compararmos os dois censos de 1950
e 1960.
Isto resulta em que 85% da nossa
população empregada no setor primário
localiza-se no estrato cuja média seja de
24ha., o que diz das suas limitadas
possibilidades."
No Rio Grande, não é só a pecuária.
Também no setor agrícola temos a
grande propriedade porque há certo tipo
de cultura que exige vastas extensões de
terras, como a do arroz e não pode ficar
adstrita a pequenas áreas.
Govêrno concedeu um crédito de 30
milhões para o IBRA dar início, no Rio Grande
do Sul, aos trabalhos da reforma agrária e êste
está usando áreas particulares, declaradas
de utilidade pública, inaproveitadas, cuja
produção ou rentabilidade não eram
suficientes, tendo em vista o critério de
interêsse social, terras que estavam voltadas
apenas para a criação ou mesmo para
agricultura, sem interêsse para o Estado, que
as desapropriou para dá-las especialmente
àqueles que tinham tradição agrícolas, mas
que viviam em verdadeiros minifúndios, com
pequena produtividade.
Êste, em linhas gerais, o primeiro
esquema que o IBRA vai desenvolver no
Rio Grande.
O SR. AURÉLIO VIANA: –V. Exª.
declarou que, para a produção do arroz,
há necessidade de uma grande área...
O SR. GAY DA FONSECA: –
Extensões maiores, eu disse. Quero
esclarecer V. Exª. porque talvez a
linguagem dos homens do sul seja
diferente, no que tange à extensão da
grande e da pequena propriedade.
A pequena propriedade, de tipo
colonial é aquela abaixo de 40 hectares e
a grande é aquela propriedade que
ultrapassa o limite fixado como máximo
para a pequena.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Então, a
pequena propriedade é aquela de menos de
40 hectares, É o minifúndio no Rio Grande do
Sul que já, está sendo fragmentado.
O SR. GAY DA FONSECA: – Para
orientar o debate, devo esclarecer que
consideramos os 40 hectares como
válidos ainda para a propriedade. Estas é
que vão sendo consideradas minifúndios
dado o seu esfacelamento.
O SR. AURÉLIO VIANA: – V. Exª. é
contra a criação extensiva? V. Exª. é
contra a grande propriedade destinada à
criação e recriação – à engorda do gado
bovino, bem como à criação de carneiros
para corte e para obter a lã? Por isso
perguntei qual o tipo de reforma agrária
que foi estabelecida pelo IBRA para o Rio
Grande do Sul. Qual é a área do Rio
Grande do Sul que ainda pertence ao
Estado? Quais as terras devolutas do Rio
Grande do Sul? Qual o plano do IBRA
para ocupação dessas terras? Note,
estou inquirindo. Não conclui, porque à
base do debate é que chegaremos a uma
conclusão. A verdade é que V. Exª. firma
o seguinte princípio: com a atual
distribuição de terras no Rio Grande do
Sul, o Estado regrediu. Para avançar e
reomar o seu lugar no conjunto
econômico do Brasil, precisa da reforma
agrária? Qual o plano de reforma agrária
para o Rio Grande de Sul? Nós fizemos
uma inquirição, e V. Exª. respondeu com
dados estatísticos – que nós possuímos.
Qual é; porém, o plano que o IBRA
estabeleceu repito para o Rio Grande do
Sul? Vai extinguir os minifúndios e os
latifúndios? Como? – Aumentando a
pequena
propriedade
minifundiária,
estabelecendo princípios para que o
direito de sucessão seja reformulado,
como é em alguns países. de tal modo
que herda apenas aquêle herdeiro
que tem vocação para a terra, o Estado
entranto com a outra parte que ca-
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beria aos outros herdeiros? Qual e o
processo? No modus faciendi é que está
o busílis, é que está a questão. Tenho
curiosidade de saber, porque me
interesso pela reforma agrária, e
profundamente. Colaborei grandemente
para que o Estatuto da Terra fôsse
votado, e na sua aplicação é que está a
questão que nos interessa, a todos nós.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permita V. Exª. que eu, responda, por
partes, ao seu aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Pois
não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Em
primeiro lugar, pergunta V. Exª. se sou
contra o latifúndio.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Não lhe
perguntei
isso,
absolutamnete!
Se
perguntasse, estaria cometendo crime de
lesa-cultura, porque V. Exª. é contra
qualquer latifúndio, como todos nós.
Perguntei se V. Exª. é a favor da grande
propriedade destinada à criação de gado
bovino. Se V. Exª. é a favor da grande
propriedade ocupada tôda ela com a
criação de gado – isto é a extensão da
cultura, o aproveitamento extensivo, ou se
V. Exª. acha que êsse sistema está sendo
prejudicial ao Brasil, no Rio Grande do
Sul, e como advoga a criação de gado
para o Rio Grande afora a grande
propriedade, tôda ela aproveitada. Ê a
pergunta.
O SR. GAY DA FONSECA: – Quero
declarar a V. Exª. que pretendo firmar
primeiramente, uma posição de linha
ideológica.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
V. Exª. um aparte?
O SR. GAY DA FONSECA: – Com
prazer..
O SR. BEZERRA NETO: – Pelo que
ouvi do pronunciamento de V. Exª., o Rio
Grande do Sul já estaria densamente
trabalhado, não sendo mais possível a
criação extensiva nas grandes áreas
disponíveis.
O SR. GAY DA FONSECA: – Em
primeiro lugar gostaria de dar uma
resposta ao nobre Senador Aurélio Viana,
fazendo uma definição ideológica.
Prego a propriedade familiar como
sendo aquela que mais atende à justiça
social. Agora, pregando a propriedade
familiar como sendo a que mais atende à
justiça social, reconheço que é preciso
conciliar êsse aspecto com uma
realidade: no que tange à agricultura,
existem tipos de cultura que exigem
maiores extensões de terra que outros
tipos. Não só na agricultura como na
pecuária.
No Rio Grande do Sul, no que dia
respeito á criação extensiva, nós
encontramos hoje dificuldades, tanto que
o Rio Grande do Sul marcha, mesmo
diante das grandes extensões de terra
que ainda existem em algumas áreas,
para uma criação intensiva, ou seja, para
adoção de novos métodos, adoção de
experiências de tal sorte e de tal maneira
que, com menor número de hectares, se
possa obter maior aproveitamento não só
no que diz respeito à pecuária, como na
agricultura – pasto artificial e outras
técnicas modernas.
E devo dizer a V. Exª., nobre
Senador Aurédio Viana, que uma das
grandes esperanças do meu Estado é
que possamos voltar a ocupar aquela
antiga posição de exportadores de carne,
e principalmente de lã.
No que tange ao IBRA não há, no Rio
Grande do Sul, terras públicas disponíveis,
nem da União, salvo uma pequena reserva
de Sacopã; não há reserva do Estado nem
da União no Rio Grande do Sul, ressalvada
a de Sacopá, que é das Fôrças Armadas,
Assim é que o IBRA marcha para a
desapropriação de terras particulares,
não só de pecuária, mas também
de rizicultura e terras que eram públi-
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cas em que o Estado nelas realizou o seu
loteamento. O IBRA dispôs dessas terras
por adjudicação de particulares para
colonização de pequenas propriedades,
com
trabalho
cooperativista
como
primeira experiência, como experiência
pilôto no Rio Grande do Sul.
Devo dizer ainda que V. Exª.
abordou assunto que me chamou
a ateção e acho profundamente
interessante – a necessidade de reforma
do direito de sucessão. Como acentuei –
V. Exª. não se encontrava no plenário – o
direito de sucessão tem levado o
minifúndio ou miserifúndio ao Nordeste.
Talvez seja oportuno na reforma do
Código Civil, em vez de alterar a
constituição da família e ferir a
indissolubilidade matrimonial, invocar
êsse problema de tão alta relevância na
parte da sucessão.
Essa tese já foi levantada em 1954,
numa, Semana de Ação Social, em
Passo Fundo, e foi pedido pelos
pequenos agricultores que os legisladores
brasileiros se voltassem para êsses
problemas de sucessão para não
esfacelar a pequena propriedade, no Rio
Grande do Sul e em outras unidades da
Federação onde há uma dominante da
zona de pequena propriedade.
Creio ter respondido à indagação de
V. Exª.
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Perfeitamente, mas gostaria de aparteá-lo
mais uma vez.
O SR. GAY DA FONSECA: – Pois
não; com muito prazer. Os apartes de V.
Exª. são sempre oportunos e me dão
ensejo de falar no meu Estado.
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Observamos na China Nacionalista um fato
que nos impressionou. Foi realizada
uma reforma agrária ali, reforma que é
apresentada como modêlo para a Asia – e
não só para a Asia para todo o mundo. Há
técnicos e observadores de quase todos os
países interessados no problema da terra,
estudando os efeitos da reforma agrária
realizada na Ilha de Formosa. Mas o que
nos impressionou foi o seguinte: é que a
reforma foi realizada sómente nas áreas
próprias para agricultura. Só um quarto da
ilha sofreu a reforma agrária porque ali
estão as melhores terras que foram
destinadas, no máximo de 3 hectares, a
quem estivesse capacitado para trabalhálas. E aquêles proprietários cujas terras
foram desapropriadas, ficaram com o
direito de um máximo de 3 hectares
O restante lhes foi pago em arroz,
que é uma espécie de moeda corrente,
ou em ações de companhias de
cimento, pois êles produzem uma
grande quantidade de cimento para
abastecimento de Nações asiáticas o arroz
vendido e transformado em dólares
serviu para fundamentar o plano de
industrialização da Ilha. Então, os
proprietários foram levados pelo Govêrno,
pelo Estado, à indústria; foram êles então,
que serviram de suporte com as terras que
foram desapropriadas, com o produto da
venda da desapropriação dessas terras,
foram levados para a indústria, e a indústria
do cimento que era do Estado passou,
então, à economia privada. Porém o
Govêrno ali, não permite que nenhuma das
ações dessa industria seja de propriedade
de estrangeiro. Há áreas de pequenas
propriedades que servem a indústria
açucareira mas a indústria do açúcar, da
produção do açúcar naquela ilha pertence
ao
Estado
e
aquelas
pequenas
propriedades fornecem cana-de-açúcar
para sustentação das usinas. Agora o
problema: a fragmentação foi tamanha e foi
aumentando de tal modo que hoje o
Govêrno daquele País está preocupado
com o problema do minifúndio, da
fragmentação excessiva. Então, tem êle
como etapa imediata, atual, a reorga-
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nização da pequena propriedade e a
base – pelo que nos foi dito – será
cooperativismo. Então, estou em socorro
da tese de V. Exª.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Gostaria de dizer a vossa Excelencia que
o problema da reforma agrária nao se
cingirá ao trabalho dos técnicos do
IBRA.:rluito necessàriamente tem de vir
aos legisladores, para discussão, uma
série de medidas jurídicas. Trouxe Vossa
Excelência, Senador Aurélio Viana, o
problema de Formosa. Há dois anos
visitei a Holanda e observei a experiência
que realizaram. Na Holanda, nas terras
recuperadas ao mar não existe o direito
de
propriedade
sôbre
elas.
A
propriedade e do Estado. Os agricultores
simplesmente
têm
a
posse
da
propriedade e a sucessão, mas sempre
ficando o Estado com a propriedade,
porque ele ali empregou recursos, dos
quais apenas alguns homens se
beneficiam.
Senhor Presidente, quero concluir,
pois não desejo tomar o tempo desta
Casa.
Sinto-me honrado com os apartes
dos nobres Colegas, porque sinto como
estão interessados pelo meu Estado, o
Rio Grande do Sul. Quem se interessa
pelo Rio Grande do Sul, se interessa pelo
Brasil, pois meu Estado tem o trabalho de
seus homens voltados para a pátria
brasileira. (Muito bem. Muito bem.
Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Bezerra Neto, por cessão do nobre
Senador Vivaldo Lima.
O SR. BEZERRA NETO (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
quero chamar atenção da Casa para o
fato de que varios pedidos de
informações por nos endereçados a
órgãos do Governo tem sido respondidos,
e respondidos com dados e informações
de interesse publico capazes de,
constando dos nossos Anais, servirem de
subsídios ou de consultas para os
Senhores Senadores.
Dentre estes pedidos de informações
quero destacar, hoje, um que foi
endereçado ao Senhor Ministro do
Planejamento.
Tratava-se, Senhor Presidente, de
indagar aquele órgão a respeito das
compras feitas pelo Govêrno nos acervos
da Companhia Telefônica Brasileira e da
chamada AMFORP. Perguntamos se teria
havido convocação de candidatos para a
compra daquelas companhias, se as
empresas
privadas
tinham
sido
convocadas.
Vou acompanhar o meu discurso das
devidas respostas, para que constem dos
Anais. A primeira é do Ministro Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação
Econômica, quanto à aquisição das
Emprêsas AMFORP e Cia. Telefônica
Brasileira. A proposito da Cia. Telefônica,
esclarece que houve semelhança quanto ao
caso da AMFORP, ou seja, os capitais
privados brasileiros foram convocados para
a transação. Este é o trecho da informação
do Ministro Roberto Campos, que transmito
ao Senado:
"No tocante à Companhia Telefônica
Brasileira, há semelhanças com o caso
anterior. Os antecedentes econômicos
são análogos. Chegou-se a uma situação
de impasse em que alguém comprava
(Govêrno ou particular) ou teríamos
nossas comunicações telefônicas ainda
mais comprometidas e por tempos a fio
no futuro. A abertura da transação a
grupos brasileiros se fêz publicamente,
até mesmo por notas à imprensa.
Houve interêsse por parte de grupos
filiados à Confederação Nacional da
Indústria, Confederação Nacional do
Comércio e Confederação Rural Bra-

sileira. Êsses órgãos de representação de
classes nos encaminharam intenções
que, a despeito da prorrogação de prazo
concedida, não se concretizaram. Ficou a
alternativa, para o momento, de compra
pelo proprio Govêrno, através do
CONTEL. Contudo, isso não afasta a
possibilidade de passar a CTB, agora ou
no futuro, às mãos de particulares
nacionais. Depende apenas dos têrmos
do negócio".
Há outro pormenor, na resposta do
titular, que merece o exame da Casa,
para um julgamento em futuro próximo.
É quanto à compra da AMFORP,
onde há esta revelação: que o negócio
atendeu à alta conveniência do País, não
há que duvidar. Quanto mais não
fôsse, está à vista a expansão do
aproveitamento da energia hidráulica
em todo o nosso território, através
da
ELETROBRÁS,
com
recursos
provenientes de créditos externos antes
bloqueados pela imposição de obstáculos
fictícios a um problema de interêsse
nacional".
Estou entregando à Mesa o
documento firmado pelo Senhor
Ministro do Planejamento para que,
publicado no Diário do Congresso,
sirva a exame e conclusões dos
eminentes representantes do povo.
Dêle devemos tirar elementos para
dar nassa contribuição quando se
tratar de um programa seguro de
desenvolvimento, éle para nos servir
no cotejo com os fatos, julgar, como é
de nosso dever e direito, uma época e
seu Govêrno. Estamos assim na linha
de funcionalidade do Congresso.
Quero que conste de nossos Anais
esta resposta do Sr. Ministro do
Planejamento porque a matéria de muito
debate. E, a nosso ver, essa revelação de
S. Exª. de que a compra, a aquisição das
companhias do grupo AMFORP já está
produzindo efeitos através de recursos
liberados para a ELETROBRÁS, e
empregados na expansão do Plano de
Energia Hidráulica para o País, é uma
informação, mas que está sujeita a não
compreender todos os seus aspectos.
E por isso entendo que a transcrição
dêsse documento no Diário do Congresso
servirá como ponto de referência para
que, com os fatos, cobremos ou
verifiquemos a exatidão do que informa o
Sr. Ministro do Planejamento.
O SR. JOSÉ ERMIRIO: – Permite
Vossa Exª. um aparte?
O SR. BEZERRA NETO: – Pois não.
O SR. JOSÉ ERMIRIO: – E'
estranha uma informação destas,
porque,
do
grupo
AMFORP,
a
companhia do Rio Grande do Sul não
vale nada, a do Paraná, a mesma
coisa, a do Espírito Santo vale pouco,
a de Pernambuco, de pouco vale, a do
Rio Grande do Norte, nada e a de
Minas Gerais é insignificante. Resta
apenas a do Peixoto que, se não me
engano, custou duzentos e quarenta
mil dólares. De modo que não estamos
aferindo recursos dessas emprêsas
para o Brasil. Recursos estão saindo
para fora. Porque, para pagar trezentos
e setenta e dois milhões de dólares em
quarenta anos, os recursos que saem
do Brasil ninguém sabe. De forma que
é extraordinário esta resposta.
O SR. BEZERRA NETO: – Por ela
não se encontra a informação ou a
declaração do Ministro de que as
unidades que constituem a AMFORP
estejam ou não em bom funcionamento.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Mas então
não é AMFORP.
O SR. BEZERRA NETO: – Foi
preciso
a
aquisição
para
que
organizações econômicas do exterior
concorressem com seus recursos para os
planos de expansão da ELETROBRÁS.
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não é
estranho isso? Furnas já estava
começada; faltava apenas Urubupungá e
outras. Urubupungá já tem mais de cinco
anos. Como é que se pode dar uma
resposta dessas? E segundo, a situação
da energia elétrica no Brasil piorou muito,
pois num ano subiu mais de 100%. E
essa compra por 372 milhões de dólares,
que não vai pagar Impôsto de Renda
durante quarenta anos, é um grande
prejuízo
para
a
nação,
porque
poderíamos ter feito esta compra e
chamado técnicos para administrá-las. Se
se fizesse isso, posso afirmar que não se
gastariam mais de 150 milhões de
dólares.
O SR. BEZERRA NETO: – O mais
importante é a adenúncia que êle fêz, de
que grupos externos bloqueavam a
liberação da sua assistência enquanto
não fôsse firmado o negócio da AMFORP.
"Portanto, em ambos os casos –
AMFORP e CTB – o capital privado
brasileiro não está definitivamente
excluído. Como o que há, no momento, é
falta de capital suficiente para cobrir a
transação, temos esperança em que, com
o saneamento do campo econômicofinanceiro,
êsse
capital
adquirirá
condições de arcar com o vulto do
negócio e o objetivo de nacionalizar,
pela entrega a emprêsas brasileiras,
ditos empreendimentos, poderá ser
atingido."
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Já fizemos
dois requerimentos sôbre êsses capitais
brasileiros. Quer dizer, existe 25% das
ações das quais se desconhecem os
proprietários.
O SR. BEZERRA NETO: – Vossa
Exª. tem razão. Por isso é que considero
de grande importância que outras
respostas sejam dadas à Casa, e que
sejam transcritas no Diário do Congresso.
Pelo que estou vendo êsse constitui o
primeiro atendimento que o Ministério
do Planejamento dá a requerimentos que
lhe são feitos a respeito dessas
transações.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima.
O SENHOR SENADOR VIVALDO
LIMA PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Adalberto Sena, pelo tempo restante do
Expediente.
O SR. ADALBERTO SENA (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
Srs. Senadores, por mais de uma vez,
disse, nesta Casa, que considero o
Congresso Nacional, e especialmente o
Senado, não apenas como órgão
legislativo ou cenário, dos debates dos
altos assuntos políticos do País.
Considero-o, também, como meio de
divulgação e de exaltação de valôres,
principalmente daqueles que, hoje,
constituem
glórias
autênticas
da
nossa nacionalidade ou importam em
inestimáveis serviços à coletividade, de
interêsse nacional e, muitas vêzes,
internacional.
Começo
minhas
palavras
rendendo homenagem a um dêsses
valôres que se afirmam no cenário
cientifico do Brasil. Quero referir-me à
Sociedade Brasileira de Cardiologia,
antes mesmo de anunciar uma das
suas grandes iniciativas, uma das
suas marcantes atuações no cenário
do País, nos dias de hoje.
Entre os médicos e os cientistas, todos bem conhecem o que é a Sociedade
Brasileira de Cardiologia, mas é
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necessário que também uma voz se erga
no Congresso para mostrar ao povo o que
tem sido êsse oonclave de sábios.
A
Sociedade
Brasileira
de
Cardiologia foi fundada em 1943 e,
atualmente, congrega 1.200 sócios
espalhados pelos mais remotos rincões
do País. É reconhecida de utilidade
pública pelo Decreto nº 45.342, de 27
de janeiro de 1959. Já realizou 21
Congressos de Cardiologia nas principais
capitais e uma dezena de Jornadas em
cidades menores. Já realizou, também,
um
Congresso
Interamericano
de
Cardiologia e pública com absoluta
regularidade, há dezoito anos, "Arquivos
Brasileiros de Cardiologia", única revista
da especialidade em língua portuguêsa,
presente nas principais bibliotecas de
todo o mundo. Através do seu espirito
pioneiro, fundou e desenvolveu a
cardiologia brasileira, levando-a á sua
atual
maturidade,
reconhecida
e
respeitada como das mais avançadas do
mundo.
Mas não é só, Sr. Presidente. Essa
Sociedade Brasileira de Cardiologia tem
integrado na sua organização, desde o
ano passado, o chamado Fundo Especial
de Pesquisas e Aperfeiçoamento em
Cardiologia, reconhecido pela sigla de
FEPAC.
Exatamente no dia de hoje, com a
presença do Sr. Presidente da República
e de altas autoridades, êsse órgão vai
inaugurar a Segunda Semana Brasileira
do Coração, com o fito de esclarecer a
opinião pública sôbre as moléstias cárdiovasculares, os meios de evitá-las e de
tratá-las.
O SR. VIVALDO LIMA: – Permite V.
Exª. um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA: – Pois
não.
O SR. VIVALDO LIMA: – Quando fiz
aqui pronunciamento sôbre o câncer, revelei
ao Senado – o que talvez fôsse uma coisa já
conhecida, mas tinha tôda a pertinência dentro
da ordenação do meu discurso – que as
doenças circulatórias nos Estados Unidos
ocupavam o primeiro lugar no obituário
daquela Nação e no Brasil o segundo lugar;
câncer em primeiro e as doenças circulatórias
em segundo. Nos Estados Unidos é o
contrário, em virtude do clima, do rigor do
inverno que, naturalmente, traz grandes
dificuldades aos portadores de distúrbios
circulatórios. Essa especialidade está tendo no
Brasil um grande incremento. A cardiologia
tomou impulso muito grande, nestes últimos
anos, e hoje está realmente o Brasil dotado de
homens que já conquistaram até renome
internacional. Tenho, mesmo, conhecimento
de casos de operações interessantes do
coração, realizadas pelos nossos cirurgiões.
Há pouco tempo encontrei, em Manaus, um
homem com aquêle aparelho que se chama
"marca-passo", instalado no seu coração.
Esse homem estava com os dias contados e,
no entanto submetendo-se a uma operação
de cirurgia cardíaca no Estado da Guanabara,
no Hospital Central dos Marítimos, salvou-se,
porque nêle colocaram êsse milagroso
aparelho. Antes da operação, o paciente
estava com 32 pulsações por minuto. Pois
bem. colocado o aparelho normalizaram-se os
batimentos cardíacos e as pulsações foram
para a casa das 70 e poucas. Agora, encontrei
em Manáus êste homem em dificuldades. O
mau funcionamento do aparelho novamente
fazia descer suas pulsações para 32. 28, êle
estava na iminência da morte. Um telefonema
do Senado para a Presidência do Instituto dos
Marítimos, alertando quanto a essa situação
aflitiva de um marítimo aposentado, que
estava com o seu aparelho com defeito,
talvez até de fabricação. foi atendido
pelo Presidente que teve o cuidado de
mandá-lo buscar e internar. O homem já foi
operado, o equipamento recomposto e a
pulsação voltou à normalidade. Veja V. Exce-
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lência como essa especialidade hoje é
miraculosa até em seus resultados; uma
pessoa cardíaca via-se antigamente
condenada à morte, pois não havia,
dentro dos recursos da época, meios para
superar as crises. Agora temos, com os
recursos atuais da cardiologia, vidas
salvas com a simples aplicação de um
aparelho manejado por mãos eximias na
cirurgia cardiológica. Êste o testemunho
que queria trazer a V. Exª., para ressaltar
a importância da Semana de Cardiologia,
promovida pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia.
O SR. ADALBERTO SENA: – Muito
obrigado pelo ilustrador aparte de V. Exª.
Mas eu dizia, exatamente, que se ia
promover essa campanha com o fim de
esclarecer a opinião pública.
O simples enunciado não significaria
muita coisa. Mas, pelo que se vai
observar, todo o Senado e tôda a opinião
pública do País terá exata idéia do
significado da Semana do Coração.
Realmente, as doenças cárdiovasculares ocupam lugar de destaque na
incidência dos males em nosso País.
Basta dizer, citando trabalho publicado
pelo próprio órgão, que, em 1962. 41,6%
das mortes ocorridas na cidade de São
Paulo, entre as idades de 15 e 74 anos,
foram devidas a doença cárdiovasculares. Significa que, em cada cinco
mortes naquela cidade e naquela época,
três, pelo menos, foram devidas a
doenças cárdio-vasculares.
Sabe-se, hoje, que a incidência das
doenças do coração vem talvez em
primeiro lugar, seguida pelo câncer e
outras enfermidades. Mesmo em País.
subdesenvido como o nosso, em que há
muitos tipos de doenças – as endemias, a
avitaminosa e tôdas as formas de
carência de alimentação – definhando e
depauperando nossa raça, é curioso
observar a preeminencia dêsse índice de
mortalidades em nossa Pátria.
A Campanha que vai ser desenvolvida
visa exatamente a prevenir esses males e
ensinar o povo como trata-los. Visa,
também, a exaltar mais a Medicina
brasileira, porque como deu a entender o
nobre Senador Vivaldo Lima, a cardiologia
brasileira ocupa, hoje, talvez o primeiro
lugar na América do Sul. Os nossos
cardiologistas já ganham em reputação
talvez o segundo lugar no mundo.
Mas, apesar de tudo isso, há ainda
incidência dêsse quilate, e precisamos
exatamente amparar esta Campanha que
se irá desenvolver através dêste Fundo
Especial de Pesquisas. Ela precisa do
amparo da opinião pública, além daqueles
auxilias que recebe dos órgãos oficiais e
de laboratórios farmacêuticos.
Há necessidade de que o povo brasileiro
compreenda êste problema e venha em
auxílio dos cardiologistas patricios, amparando
êste Fundo para que cheguemos algum dia,
pela debelação, pelo menos em grande
parte, das doenças cárdio-vasculares, a uma
situação talvez semelhante à da Suécia, onde,
com a eliminação das doenças cárdiovasculares, principalmente arterioesclerose, e
também através de campanhas de
propagandas, como esta que se está
promovendo, hoje os homens vivem tanto que
já se chega a verificar até uma certa incidência
de suicídios, em conseqüência de velhice
muito avançadas.
Sr. Presidente, esta Campanha, que
objetiva colocar muito bem a cardiologia
brasileira, e objetiva também o maior bem
possível à comunidade brasileira, está
sendo feita, ou vai ser feita através dessa
Semana, através de um decálogo jocoso
que peço permissão para ler desta
tribuna, dor solicitação dos próprios
promotores da Campanha. O povo
brasileiro, através mesmo da palavra de
um congressista, mais do que pela pala-

vra dos médicos, porque esta tribuna é
alta e tem projeção nacional, precisa
tomar conhecimento dêsse decálogo
jocoso, procurando mostrar ao povo
como obter uma vida curta e um enfarte
breve:
(Lendo)
1.
Coma,
beba
e
fume
exageradamente.
2. Ande sempre depressa, suba
escadas correndo, pratique exercícios
violentos e estafantes.
3.
Dedique-se
ao
trabalho
exaustivamente, não perdendo tempo
nem aos domingos e feriados. O fim de
semana trabalhoso é a melhor prova de
sua vitalidade.
4. Nunca repouse durante o dia.
Aproveite os momentos de folga para
realizar trabalho extra, levando-o, sempre
que necessário, para terminar em casa.
5. Viva intensamente todos os
momentos. Dedique as suas horas lazer
aos prazeres desregrados, aproveitando
tôdas as noitadas, festas e recepções.
6.
Não
perca
tempo
com
tratamentos. Basta usar alguns remédios
caseiros.
Os
médicos
são
tão
exagerados.
7. Perder tempo com refeições é
tolice. Coma bem depressa e ganhe
algum tempo extra.
8. Para que se preocupar com seus
nervos? Mantendo-se ocupado poderá
suportar qualquer atividade e qualquer
tensão.
9. A vida é uma fatalidade. Não
adianta se precaver pois o destino já está
escrito. Sendo assim, acelere ao máximo
o seu motor e procure tirar dêle tudo o
que puder dar.
10. Procure dormir pouco. Deite
tarde e acorde cedo, tornando o seu dia
mais longo e cheio de atividade.
Observação – Estamos certos que
seguindo a risca êstes conselhos, vivera
intensamente e não tardará a chegar ao
seu FIM.
É isso, Srs. Senadores, o que se faz;
é isso o que aquêles que não querem
seguir conselhos médicos ou dar ouvidos
a essas campanhas fazem comumente:
vivem de fato uma vida intensa, mas
apressam desmesuradamente o fim da
existência.
Por outro lado, esta Semana chama
a atenção do povo brasileiro, chama a
atenção de todos para esta naneira de
proteger seu coração para viver mais.
Leio êste outro decálogo: (Lendo)
1. Alimente-se frugalmente.
2.
Pratique
exercícios
não
estafantes.
3. Evite excesso de pêso.
4. Abstenha-se do fumo e do álcool.
5. Repouse adequadamente.
6. Metodise o seu trabalho.
7. Viva em paz com os seus nervos.
8. Evite infecções.
9. Caso necessite, submeta-se
regularmente a tratamento.
10. Faça um exame anual de saúde.
E contribua também para êste Fundo
Especial de Pesquisas e Aperfeiçoamento
que visa, entre muitos dos seus objetivos,
alguns que não podem ser atingidos
apenas com os auxilios oficiais ou mesmo
dos laboratórios farmacêuticos a que me
rerefi anteriormente. Vou enumerá-los:
(Lendo)
"Construção do marcapasso artificial,
pequeno aparelho elétrico que, inserido
no tórax, permite ao doente vitimado pelo
bloqueio cardíaco (anormalidade que leva
à parada do coração), sobreviver por
tempo indefinido".
Devo dizer, que êste marcapasso
artificial vem sendo usado no Brasil
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mas precisamos multiplicar, tantas
vêzes quanto possível, a sua utilização.
(Lendo):
"Construção do desfibrilador e do
monitor cardiaco, aparelhos que removem
certas alterações do ritmo cardíaco
eventualmente responsáveis pela morte
do doente.
Construção do assim chamado
coração
artificial
e
conseqüente
aproveitamento do mesmo nos casos de
grave
comprometimento
cardíaco.
Aumento do número de válvulas artificiais
por nós fabricadas e estudos visando o
seu aperfeiçoamento. Atribuição de
bôlsas de estudo e de estágios de
aperfeiçoamento nos nossos centros
mais adiantados a médicos bem dotados
para a pesquisa científica. Campanhas
de esclarecimento
popular
e de
sensibilização do público leigo com
relação aos múltiplos aspectos das
doenças do coração".
É exatamente esta sensibilização da
opinião pública o objetivo dessa semana
que hoje se inaugura, sob tão felizes
auspícios. E, ao levantar minha voz desta
tribuna, a minha intenção é exatamente
esta: pedir ao povo brasileiro que preste a
máxima atenção ao que se vai debater
nesse Congresso; pedir aos homens de
boa vontade dêste país e, à iniciativa
privada do Brasil que também venham em
socorro desta campanha, para que ela
possa realizar o seu programa, que é
custoso, dispendiosissimo. Mas vale a
pena cooperar para que o Brasil, que
ocupa, pelos seus médicos cardiologistas,
o primeiro lugar, talvez, na América do
Sul, e certamente o segundo no mundo,
possa afirmar-se como centro de uma das
grandes realizações da ciência, neste
particular, E também para levar a todos
os lares esta confiança de que as
doenças cardiacas não constituirão mais
flagelo nacional, que está superando a
incidência de morte – como disse, mesmo
num país subdesenvolvido como o nosso
– pelos desgastes feitos pelas próprias
endemias, pelas avitaminoses e carências
alimentares que assolam a população
brasileira.
Com essas palavras, Sr. Presidente,
quero saudar a Sociedade Brasileira de
Cardiologia, e formular, com êste apélo
que faço ao povo brasileiro em benefício
dêsse Fundo, os melhores votos para que
esta segunda Semana Brasileira do
Coração tenha o máximo da eficiência e
repercussão em nosso País, e seja
seguida de outras igualmente eficientes
até que consigamos atingir a situação
ideal, que tanto virá, concorrer para a
salvação pública como para exaltação de
nome do Brasil. (Muito bem! Muito bem!
Palmas.)
COMPARECEM
MAIS
OS
SENHORES SENADORES:
Oscar Passos
Arthur Virgilio
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
José Leite
Josaphat Marinho
Daniel Krieger (9)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Sôbre a mesa oficio do Senhor
Senador Gay da Fonseca como ViceLíder da ARENA, no exercício da
liderança. que vai ser lido pelo Sr. 1º
Secretário.
E' lido o seguinte
Senhor Presidente:
Comunico a V. Exª. para as devidas
providências, que foi substituído o
Senador Gouveia Vieira, membro da
Comissão Mista que estuda o Projeto
de Lei nº 7, de 1966 (C.N.) que
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"Dispõe sôbre o intercâmbio comercial
com o exterioir, cria o Conselho Nacional do
Comércio Exterior e da outras providências",
pelo Senador Vivaldo Lima.
Brasília, 23 de maio de 1966. – Senador
Gay da Fonseca, Vice-Líder da ARENA no
exercicio da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Em atendimento ao oficio que
acaba de ser lido, a Presidência designa o
nobre Senador Vivaldo Lima para a
substituição pedida.
Está esgotada a hora do Expediente.
Passa-se á
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação,
em seu Parecer nº 486, de 1966. das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 92 de 1964, número 3.000-B-61,
na Casa de origem, que reconhece a
profissão de Sociólogo, e da outras
providências.
Em discussão a redação final.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa):
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento para que a redação fna seja
submetida a votos é a mesma dada como
definitivamente aprovada independentemente
de votação, nos têrmos do art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto volta a Câmara dos
Deputados. Para acompanhar o estudo das
emendas naquela Casa do Congresso é
designado o Sr, Senador Josaphat Marinho.
Relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 486, DE 1965
Da Comissão de Redação
Redação final das emendas do
Sernado ao Projeto de Lei da Câmara
numero 92, de 1964 (nº 3.000-B-61, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 92, de 1964 (nº 3.000-B-61,
na Casa de origem), que reconhece a
profissão de Sociólogo, e dá outras
providências.
Sala das Sessões. em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 486-66
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 92, de
1964 (nº 3.000-B-61, na Casa de origem),
que reconhece profissão de Sociólogo, e dá
outras providëncias.
EMENDA Nº 1
(Corresponde às Emendas ns. 1 e 2
CEC e à Subemenda – CEC à Emenda nº 8,
de Plenário)
Ao Art. 1º
I – Dê-se às alíneas "b" e "e" a seguinte
redação:
"b) dos diplomados em Cursos de
Ciências Sociais das Faculdades de Filosofia,
oficiais ou reconhecidas:
e) dos que, exercendo funções definidas
como privativas dos sociólogos, há mais de 2
(dois) anos, na data desta Lei, se registrem
nesta categoria profissional na forma que a
lei esabelece:"
,
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II – Acrescente-se ao artigo a seguinte
alínea:
"f) dos que sejam titulares de cátedra de
disciplinas privativas dos currículos das
Escolas de Sociologia e Política e dos Cursos
de Ciências Sociais das Faculdades de
Filosofia, bem como dos livres docentes e
assistentes efetivos dessas matérias".
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 3-CL.C)
Ao Art. 2º
Acrescentem-se, depois das palavras
"...... artigo anterior ..... "
as seguintes:
"..... alíneas a, b, c e d, ....."
EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda Nº 4-CEC)
Ao art. 3º
De-se ao item 1 a seguinte redação:
"1 – projetar e dirigir pesquisas sociais
promovidas por entidades de direito público
federais, ou estaduais, inclusive as sociedades de
economista, ressalvadas as que correspondam a
área própria das demais ciências sociais".
EMENDA Nº 4
(Corresponde à Subemenda-CF à
Emenda Nº 7-CSPC e à Emenda nº 5-CEC)
Ao art. 4º
Dé-se aos parágrafos do artigo a
seguinte redação:
"§ 1 – Obedecidas as normas legais
referentes à matéria, serão criados, no
quadro do funcionalismo federal, cargos de
sociólogo, a cujos ocupantes se atribuirão os
mesmos direitos e vantagens conferidos ao
pessoal de nível técnico-cientifico.
§ 2º – As entidades de direito público,
federais ou estaduais, inclusive suas
sociedades de economia mista., que realizem
estudos de caráter econômico-social, visando
a intervir na realidade do País ou de suas
regiões, das, em caráter permanente ou enmanterão em suas equipes especializaquanto durar a investigação, um ou mais
sociólogos legalmente habilitados."
EMENDA Nº 3
(Corresponde à Emenda nº 6-CEC)
Ao art. 7º
Suprima-se o parágrafo único do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 2º
Discussão em turno único, da redação final,
oferecida pela Comissão de Redação, em seu
Parecer nº 485, de 1966, da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1964, nº
4.769-B-62, na Casa de origem, que promove ao
pôsto imediato o militar que em pleno serviço ativo,
vier a falecer em conseqüência de ferimentos
recebidos em campanha ou na manutenção da
ordem pública, ou em virtude de acidente em
serviço.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos
para que a redação final seja submetida a votos, é
a mesma dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 316A, do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados. Para acompanhar na Câmara a o
estudo da matéria, é designado o Sr.
Senador Zacharias de Assumpçâo, relator da
matéria na Comissão de Segurança
Nacional.

È a seguinte a redação final aprovada:
PARECER Nº 485, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 132 de 1964 (nº
4.769-B-62, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação final da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 132 de 1964 (número 4.769-B-62 na Casa de
origem) que promove ao pôsto imediato o militar
que, em pleno serviço ativo, vier a falecer em
conseqüência de ferimentos recebidos em
campanha ou na manutenção da ordem pública,
ou em virtude de acidente em serviço.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 485-66
Redação final da emenda do Senado ai
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 1964 (nº
4.769-B-62, na Casa de origem), que
promove ao pôsto imediato o militar que em
pleno serviço ativo, vier a falecer em
consequência de ferimentos recebidos em
campanha ou na manutenção da ordem
pública ou em virtude de acidente em serviço.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda Nº 1-CSN e à
subemenda da CCJ)
Art. art. 1º
Transforme-se em §' 1º o parágrafo
único do art. 1º
Ao art. 2º
O art. 2º do projeto passa a figurar
como § 2º do art. 1º com a seguinte redação:
§ 2. O disposto neste artigo alcança a
situação dos militares já falecidos sendo que as
vantagens financeiras só serão devidas aos seus
beneficiários, a partir da vigência desta lei".
Ao art. 3º
Transforme-se em art. 2º o art. 3º do
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação
Final (oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 488, de 1966) do projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1966 (nº 4.016-B-62 na Casa de
origem) que altera a Lei nº 3.931, de 3 de agôsto
de 1961, que concede isenção do impôsto de
importação e outros tributos para donativos
consignados à Confederação Evangélica do Brasil.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento
para que a redação final seja submetida a votos, é
a mesma dada como definitivamente aprovada,
independente de votação, nos têrmos do art. 316A, do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
E' a seguinte a redação final aprovada:
PARECER
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Casa de origem) que dá nova redação ao art.
1º da Lei nº 3.931, de 3 de agôsto çle 1961,
que concede isenção de direitos de
importação
e
outros
tributos
para
mercadorias
doadas
à
Confederação
Evangélica do Brasil.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Eurico Rezende – Presidente. –
Bezerra Neto – Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER
Nº 488, DE 1966
Redação final .do Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1965 (nº 4.016-B, de 1962,
na Casa de origem), que da nova redação ao
artigo 1º da Lei nº 3.931, de 3 de agôsto de
1961, que concede isenção de direitos de
importação
e
outros
tributos
para
mercadorias
doadas
à
Confederação
Evangélica do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 3.931, de 3 de
agôsto de 1961, que concede isenção de
direitos de importação e outros tributos para
mercadorias
doadas
à
Confederação
Evangélica do Brasil, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1º E' concedida isenção do imposto
de importação, do impôsto de consumo, da
taxa de despacho aduaneiro, das taxas de
melhoramento de portos e de renovação da
Marinha
Mercante,
de
emolumentos
consulares, de taxas de armazenagens e
capatazias para os donativos até o limite de
50.000 (cinqüenta mil) toneladas anuais
constituidas de gêneros alimentícios, roupas,
usadas, medicamentos, artigos de higiene e
material escolar remetidos, até 1970,
inclusive pela Church World Service e
Lutheran World Relíef, Inc., (L. W. R.) dos
Estados Unidos, Lutheran World Relief Inc.
do Canadá, Hilfswerk Innerre Mission, da
Alemanha
Ocidental,
Lutherhjalpen
e
Vastkstens Efterkrigshjalp, da Suecie, e
Kirkens
Nodhjalp,
da
Noruega,
à
Confederação Evangélica do Brasil para sua
distribuição gratuita, através de obras de
assistência social."
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está esgotada a matéria da Ordem
do Dia.
Amanhã, em virtude de deverem as
duas Casas do Congresso Nacional realizar
sessão conjunta comemorativa do 1º
Centenário da Batalha de Tuiuti, o Senado
não se reunirá.
Pela manhã, Fs 9 horas, haverá a
sessão conjunta para deliberação sôbre o
Projeto de Emenda à Constituição nº 1-66 (C.
N.).
À noite, às 21 horas e 30 minutos, outra
sessão conjunta será levada a efeito, para
apreciação de votos presidenciais.
Nada mais havendo que tratar, vou
levantar a sessão, designando para a
próxima, no dia 25 do corrente 4ª feira, a
seguinte:
ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
Sessão em 25 de maio de 1966
(Quarta-feira)

Nº 488, DE 1966

1

Da Comissão de Redação

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 1963 (nº 3.171-B-57
na Casa de origem) que regula. o exercício
da profissão de Engenheiro Agrônomo e dá
outras providências, tendo Pareceres (ns.
861 a 865, de 1965, 390 a 393 de 1966). –
Sôbre o projeto: da Comissão de
Constituição é Justiça, pela aprovação,
nos
têrmos
do
Substitutivo
que
apresenta: da Comissão de Agricultu-

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1966 (nº 4.016-B, de 1962,
na Casa de origem.)
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara
número 40, de 1966 (nº 4.016-B-62, na
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ra: 1º pronunciamento, solicitando audiência
do Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura; 2º pronunciamento, favorável ao
Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça; da Comissão de Legislação Social,
favorável ao Substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça, com as emendas que
oferece de ns. 1 a 3-CLS e restrições do Sr.
Senador Heribaldo Vieira; da Comissão de
Educação Cultura, favorável ao Projeto, com
as emendas que oferece, de ns 4 a 16-CEC.
Sôbre as emendas de plenario: da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável; da
Comissão de Agricultura, favorável; da
Comissão de Legislação Social, favorável; da
Comissão de Educação e Cultura, favorável.
2
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 269, de 1965 (nº 1.560B-65 na Casa de origem), que cria o "Prêmio
Nacional Adriano da Costa Ramalho e dá
outras providências, tendo Pareceres (ns.
113, 114 e 300, de 1966), das Comissões: de
Relações Extériores, favorável, com a
emenda que oferece; de Finanças, favorável
ao projeto e à emenda; de Constituição e
Justiça,
pela
constitucionalidade
e
juridicidade.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 84, de 1966 (nº 3.507-B-66, na Casa
de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que inclui, em Parte Especial do
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal, servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (NOVACAP) abrangidos pelo art. 40 da Lei
nº 4.242, de 17 de julho de 1968, e dá outras
providências, tendo Pareceres favoráveis – (ns.
418 e 419, de 1966) das Comissões: de Projetos
do Executivo e de Finanças.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500-C-66, na
Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de Habitação (projeto
incluído na Ordem do Dia em virtude do disposto
no art. 171, nº III, do Regimento Interno),
dependendo de pronunciamento das Comissões
de Projetos da Executivo e de Finanças.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 93, de 1966, de iniciativa do Sr.
Presidente da República, (nº 3.514-B-66 na Casa
de origem) que altera a carreira de motorista do
Quadro da Secretaria do Superior Tribunal Militar, e
dá outras providências, tendo Pareceres
favoráveis, sob nºs 490 e 491, de 1966, das
Comissões: de Projetos do Executivo; e de
Finanças.
6
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 94, de 1966 (nº 3.558-B66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que altera o Quadro
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
constante da Lei nº 4.279, de 4 de novembro
de 1963, tendo Pareceres favoráveis, sob os
números 494 e 495, de 1966, das Comissões
de Projetos do Executivo e de Finanças.
7
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 95, de 1966 (nº 3.538-B66, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica; o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos
milhões
de
cruzeiros)
para
atender

á segurança do tráfego aéreo, tendo Parecer
favorável, sob nº 505, de 1966; da Comissão:
de Finanças.
8
Discussão, em turno único do Projeto de Lei
da Câmara nº 96, de 1966, nº 3.556-B-66, na Casa
de origem, que altera o Quadro de Pessoal do
Tribunal Marítimo, tendo Pareceres favoráveis sob
ns. 500 e 501, de 1966. da Comissão de Projetos
do Executivo e da Comissão de Finanças.
9
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 97, de 1966, nº 3.559-B-66, na Casa
de origem, de iniciativa do Presidente da
República, que autoriza a abertura pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas do crédito especial de
Cr$ 2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros) para
atender às despesas com obras de emergência na
Nova Adutora do Guandu, no Estado da
Guanabara, tendo Parecer favorável sob nº 506,
de 1966, da Comissão de Finanças.
10
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 98, de 1966 (nº 3.560-B-66, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Poder Judiciário – Superior Tribunal Militar – o
crédito especial de Cr$ 90.000.000 (noventa
milhões de cruzeiros), para aquisição de nove
viaturas destinadas ao serviço daquela Egrégia
Côrte, tendo Parecer favorável, sob nº 496, de
1966, da Comissão: de Finanças.
11
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 100, de 1966 (nº 3.563-B-66 na
Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que altera, sem aumento de despesa,
distribuição de dotações consignadas na Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965, tendo Parecer
favorável, sob o número 509, de 1966, da
Comissão de Finanças, com as emendas que
apresenta de números 1 a 3-CF.
12
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 101, de 1966 (nº 3.587B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da Re-pública, que modifica os
arts. 1º e 3º da Lei nº 4.874, de 2 de
dezembro de 1965, que "autoriza a doação,
ao Hospital Evangélico da Bahia, de um lote
de terreno", tendo Parecer favorável, sob nº
497, de 1966, da Comissão de Finanças.

16
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara, nº 3.557-B-66, na Casa de origem, de
iniciativa do Presidente da República, que altera a
redação do art. 86, da Lei nº 4.215, de 27 de abril
de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil), tendo Parecer sob nº 499, de 1966. da
Comissão de Constituição e Justiça, favorável.
(3º Dia)
Projeto de Resolução nº 28, de 1966, de
autoria do Sr. Senador Edmundo Levi, que
acrescenta dispositivos ao art, 169 do
Regimento Interno:
Está encerrada a sessão.
Levanta-se a sessão às 16 horas e 50
minutos
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENHOR
SENADOR
BENEDICTO
VALLADARES, NA SESSÃO DE 18 DE
MAIO DE 1966, QUE SE REPRODUZ POR
HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES.
O SR. BENEDICTO VALLADARES (lê
o seguinte discurso): – Senhor Presidente,
as páginas dos jornais estão repletas de
noticiário sôbre o Presidente Wenceslau
Braz, falecido aos 98 anos de sua idade.
Foi uma existência longa e calma como as
águas dos rios mansos a cujas margens êle
gostava sempre de quedar-se. Sem ambição,
ocupou tôdas as posições públicas do país até a
mais alta magistratura. No seu desempenho
procedeu com prudência e firmeza; não
caminhando sem examinar a solidez do terreno.
Andou no meio dos vendavais sem que seus
governados tivessem motivos de sobressaltos.
Lutava na defesa da liberdade mal ferida.
Produzir mais e gastar menos, quando a
necessidade batia às portas. Durante a guerra de
1914, viam-se, por tôda parte, cartazes
aconselhando a intensificar a produção.
Foi um manso que praticou bravura, um
calmo que comandou a ação.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: –
Permite V. Exª. uma aparte?

14
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 103, de 1966 (nº 3.580-B-66, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações e dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob nos 492 e 493, de 1966,
das Comissões: de Projetos do Executivo; e de
Finanças.

Exmo.

Sr,

Primeiro

Secretário

do

Senado Federal, resolve designar, na forma
PORTARIA Nº 12-66
O

Presidente

da

do § 2º, do art. 223 da Resolução nº 6-60,

Comissão

de

Sindicância, designado pela Portaria número
28, de 17 de maio de 1966, do Exmo. Sr.
Diretor-Geral

da

Secretaria

do

Senado

Federal, resolve na forma do § 2º do art. 223
da Resolução nº 6-60, designar Zuleika de

Zuleika

de

Legislativo,

Castro
PL-6,

Monteiro,

Secretária

da

Oficial
mesma

comissão.
Brasília, 23 de maio de 1966. – Aloisio
Barbosa de Souza, Presidente da Comissão
de Inquérito.

Castro Monteiro, Oficial Legislativo, PL-6,
EDITAL

para desempenhar as funções de Secretária
da mesma Comissão.
Brasília; 23 de maio de 1966. – Aloisio

Pelo presente edital, fica convocado

Barbosa de Souza, Presidente da Comissão

Guarda de Segurança, PL-9, Elpídio Corrêa

de Sindicância.

de Barros, a comparecer a esta Secretaria, a
fim de justificar sua ausência ao serviço sob

COMISSÃO DE INQUÉRITO
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Discussão, em turno unico, do Projeto
de Lei da Câmara nº 104, de 1966 (nº 3.603B-66 na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza o
Pode Executivo a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica o crédito especial de Cr$
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O.SR. BENEDICTO VALLADARES: –
Com prazer.
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Nós
poderiamos, nobre Senador, já que
estivemos ausentes no dia em que foi
honrada a memória de Wenceslau Braz, num
afrase apenas sintetizar a vida dêsse grande
brasileiro: êle foi um varão de Plutarco.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: –
Muito grati pelo aparte de V. Exª.
O SR. RUY CARNEIRO: – Permite V.
Exª. um aparte?
O SR. BENEDICTO VALLADARES: –
Pois não.
O SR. RUY CARNEIRO: – Na segundafeira, quando o Senado prestou as
homenagens fúnebres, muito justas, ao
grande ex-Presidente, Wenceslau Braz, que
tanto honrou o nome glorioso de Minas
Gerais, também tivemos ausente, tal como
acaba de desculpar-se o nobre Senador
Aarão Steinbruch. Mas, em nome da Paraíba,
solidarizo-me com V. Exª. no momento em
que produz um dos mias pelos discursos que
tem pronunciado nesta Casa, exaltando a
figura do grande Presidente que dirigiu os
destinos do Brasil num dos períodos mais
difíceis da nossa história – o da Primeira
Grande Guerra, conduzindo-se de maneira
admirável. Todo o bom senso e equilíbrio de
Minas se condensaram na grande figura que
acaba de desaparecer, e que honrou o seu
govêrno.
O SR. BENEDICTO VALLADARES: –
Muito grato pelas palavras de V. Exª.
(Lendo)
Se o cargo que lhe destinavam era de
movimento, êle se entregava ao trabalho ser
indúcias. Se sua função era de substituto,
não
incomodava
quem
a
exercia
efetivamente indo para. sua terra natal, de
onde chegava de quando em vez a notícia de
fique êle se encontrava em São Paulo, aos
pés de Nossa Senhora da Aparecida.
Foi assim que exerceu o govêrno de
Minas, a Presidência e a Vice-Presidência da
República.
Desaparece um grande brasileiro, cuja
vida exemplar suscita encômios dignos,
como acentuou o Senador Aarão Steinbruch,
de Plutarco. Representava e cultivava
primorosamente as virtudes da gente da
"formosa Província": discrição, temperança,
modéstia, firmeza e serenidade. (Muito bem!
Muito bem!)

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
Comissão de Sindicância
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 102, de 1966 (nº 3.608-B-66 na
Casa de origem), que dispõe sôbre as promoções
dos oficiais da ativa da Aeronáutica e dá outras
providências, tendo Pareceres favoráveis, sob os
números 510 e 511, de 1966, das Comissões de
Projetos do Executivo e Finanças.

Maio de 1966

1.956.750.000 (um bilhão, novecentos e
cinquenta e seis milhões setecentos e
cincoenta mil cruzeiros), para atender a
despesas com a aquisição de helicoptero,
tendo Parecer favorável, sob nº 498, de 1966,
da Comissão de Finanças.

a pena de lhe ser aplicado o disposto no
artigo 210, item II e § 1º da Resolução nº 6,

PORTARIA Nº 13-66
O
de

Presidente

Inquérito,

designado

da
pela

de 1960.
Comissão

Secretaria do Senado Federal, em 23

Portaria

de maio de 1966. – Evandro Mendes Vianna

número 10, de 11 de maio de 1966, do

Diretor-Geral.
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ATAS DAS COMISSÕES

Comissão Mista incumbida do
estudo do Projeto de Lei nº 5, de
1966 (C.N.) – Organiza a Justiça
Federal de Primeira Instância e dá
Às dezesseis e trinta horas do outras providências
dia dezoito de maio de mil
novecentos e sessenta e seis, na TERCEIRA REUNIÃO, REALIZADA
NO DIA DOZE DE MAIO DE 1966
Sala das Comissões, sob a
presidência
do
Sr.
Senador
Às 10 horas do dia 12 de maio
Menezes
Pimentel,
Presidente,
de 1966, na Sala da Comissão de
presentes os Srs. Senadores Gay Finanças do Senado Federal, sob a
da Fonseca, Mello Braga e presidência do Senhor Senador
Edmundo
Levi,
reúne-se
a Bezerra
Neto,
presentes
os
Comissão de Educação e Cultura.
Senhores
Senadores
Antônio
Deixam de comparecer, por Carlos, Catete Pinheiro, Gay da
motivo
justificado,
os
Srs. Fonseca, Jefferson de Aguiar,
Senadores Padre Calazans, Arnon Manuel Villaça, Menezes Pimentel,
Wilson
Gonçalves,
Josaphat
de Melo e Josaphat Marinho.
Edmundo
Levi
e
E' dispensada a leitura da ata Marinho,
da reunião anterior, e, em seguida Deputados Djalma Marinho, Antônio
Feliciano, Tabosa de Almeida,
aprovada.
Flávio Marcílio, Ivan Luz, Elias
Dos projetos constantes da
Carmo, Ezequias Costa, Oliveira
pauta são relatados os seguintes:
Brito, Teófilo de Andrade, Chagas
Pelo Senador Gay da Fonseca. Rodrigues e Celestino Filho, reúne– Favorável ao Projeto de se a Comissão Mista incumbida do
Decreto Legislativo nº 42, de 1965, estudo do Projeto de Lei nº 5-66
que Dispõe sôbre hasteamento das (C.N.) – Organiza a Justiça Federal
Bandeiras
dos
Estados
pelo de Primeira Instância e dá outras
Congresso Nacional", nos têrmos do providências.
O Sr. Presidente declara que,
Substitutivo
apresentado
pela
havendo número legal, estão
Comissão Diretora.
– Prejudicada em virtude de abertos os trabalhos da Comissão.
O Senhor Senador Catete
Emenda Substitutiva apresentada
pela Comissão Diretora, a Indicação Pinheiro solicita a dispensa da
leitura da ata da reunião anterior
nº 2, de 1966, que "Sugere à
que é, em seguida, aprovada.
Comissão Diretora para que seja
Com a palavra o Deputado
hasteado o Pavilhão Nacional, em Djalma Marinho passa a ler o seu
tôdas as hastes existentes à frente parecer
sôbre
as
emendas
do edifício do Congresso Nacional, apresentadas perante à Comissão
nas efemérides que menciona".
(ver notas taquigráficas anexas),
– Favorável ao Projeto de Lei sendo cada uma discutida de per si.
da Câmara nº 68, de 1966, que O Senhor Senador Bezerra Neto
"Altera a subvenção concedida à passa a presidência ao Senhor
Faculdade de Filosofia, Ciências e Senador Jefferson de Aguiar, ViceLetras de São Bento, da Pontifícia Presidente. Depois de longamente
Universidade Católica de São debatida a matéria, inclusive os
requerimentos de destaque, a
Paulo".
Comissão
concluiu:
A)
pela
Submetidos os pareceres à
aprovação: a) das emendas de
discussão
e
votação,
sem
números I e II da própria Comissão;
restrições, são aprovados.
b) de plenário as de números 1 – 13
Pelo Senador José Leite:
– 46 e 49 (aleitas pelo Relator); c) 3
–
Contrários
a
emenda – 5 e 11 (com parecer favorável, em
apresentada
em
plenário
e parte, mas aceitas integralmente); d)
solicitando a Comissão de Redação 6 – 7 – 9 – 15 – 16 – 17 – 36 – 41 –
que faça correção no texto, ao 48 – 50 – 52 – e 67 – 54 e 68 – 62
parecer
favorável
e
Projeto de Lei da Câmara número (com
322, de 1965, que "Estabelece o subemendas, aprovadas também as
número de estrêlas que devem subemendas); e) 23 – 25 e 26 (com
parecer contrário); f) 60, com
figurar na Bandeira Nacional".
Submetido
o
parecer
à parecer favorável, em parte, em
face da subemenda oferecida à
discussão
e
votação,
sem
emenda nº 48, aprovada a emenda
restrições, é aprovado.
com a exclusão do § 3º e com a
Nada mais havendo a tratar, inclusão, no "caput" do artigo: ...
encerra-se a reunião, lavrando eu, "dos Territórios e do Distrito
Cláudio Carlos Rodrigues Costa Federal". B) Pela rejeição das
Secretário, a presente ata que, uma emendas de plenário: 30 (com
vez aprovada, será assinada pelo parecer favorável, em parte), 2 – 4 –
Sr. Presidente.
8 – 10 – 12 – 14 – 18 – 19 –
7ª REUNIÃO, REALIZADA EM 18
DE MAIO DE 1966

20 – 21 – 22 – 24 – 26 – 27 – 32 –
34 – 35 – 37 – 39 – 40 – 42 – 43 –
44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 55 – 58 –
59 – 61 – 63 – 64 – 65 – 69 – 70 –
71 – 72 – 74 – 75 – 78 – 79 – 80 –
81 e 82. C) Considerou prejudicadas
as emendas de números 28 – 29 –
31 – 33 – 38 – 66 – 73 – 76 e 77. O
Deputado Teófilo de Andrade assina
como vencido.
Nada
mais
havendo
a
tratar,
encerra-se
a
reunião,
lavrando
eu,
Maria
Helena
Bueno Brandão, Secretária, a
presente ata que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.
REPUBLICA-SE POR TER SAÍDO
COM OMISSÕES
3ª REUNIÃO REALIZADA EM 17
DE MARÇO DE 1966
Sob a presidência do Sr. Moura
Andrade, Presidente, presentes os
Senhores Nogueira da Gama, VicePresidente, Gilberto Marinho, 2º
Secretário, Barros Carvalho, 3º
Secretário, Cattete Pinheiro, 4º
Secretário, Joaquim Parente, 1º
Suplente,
Guido
Mondin,
2º
Suplente e Raul Giuberti, 4º
Suplente, reúne-se a Comissão
Diretora.
Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Dinarte
Mariz, 1º Secretário e Sebastião
Archer, 3º Suplente.
A ata da reunião anterior é lida
e sem observações aprovada.
A Comissão Diretora, a seguir,
examina as sindicâncias abertas
para apurar as causas de acidentes
ocorridas com autos do Senado.
Com relação à de nº 8-65,
referente ao carro placa 190,
determina que a Comissão de
Sindicância opine, ainda, sôbre os
seguintes itens: a) quem autorizou a
retirada da Garagem do Simca
acidentado; b) quem solicitou na
emergência, a iniciativa de usar
veículo do Senado; c) quem
respondia pela Garagem, na
ocasião e se o mesmo deu ciência
do fato a seus superiores; d) se
alguém se declarou responsável
pelos danos, após o acidente.
Deverá, ainda, a Comissão em
aprêço,
nessas
novas
investigações, ouvir o Chefe da
Garagem, José Celestino Pessoa,
sem a qualidade de seu membro,
procurando
apurar
a
responsabilidade que porventura lhe
caiba, no caso.
Para tanto, o Sr. Diretor-Geral,
designará substituto para o Sr. José
Celestino Pessoa, como membro da
Comissão.
No tocante à de nº 10-65,
sôbre o carro placa 142, não
vê a Comissão Diretora, razão
ara
a
readaptação
do
Motorista Delmiro Saldanha Ra-
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malho – que dirigia o veículo na
ocasião
do
acidente
–
exclusivamente por motivo de
aumento de pêso físico e de índice
de
depressão,
já
que
o
Regulamento não a prevê.
Por considerar suficientemente
apurada a responsabilidade do
citado funcionário, determina a
Comissão Diretora o ressarcimento
dos danos, nos têrmos da lei –
desconto mensal de 10 % de seus
vencimentos – além do registro do
fato em sua ficha funcional.
Por considerar elevado o
número de faltas de certos
funcionários, a Comissão determina
que só serão as mesmas abonadas
quando a moléstia tenha sido
verificada
pelo
médico,
na
residência
do
funcionário
impossibilitado de comparecer ou
em condições de isentá-lo do
trabalho, cumprindo ao médico
comunicar
ao
Diretor-Geral,
diàriamente, tais ocorrências.
O
Sr.
Presidente
solicita
sugestões ao Sr. 4º Secretário
sôbre o assunto, propondo Sua
Excelência
medidas
que
regulamentem, inclusive o Serviço
Médico, principalmente no tocante
às estatísticas e consultas.
No que diz respeito à instalação
de um laboratório para dosagem de
álcool no sangue, o Sr. 4º Secretário
opina por um convênio com o
Instituto Médico Legal, o que
poupará despesas com a criação de
mais um Serviço.
Em face da reorganização das
Comissões Permanentes e criação
de
outras,
bem
como
da
modificação decorrente da extinção
de agremiações partidárias, a
Comissão Diretora determina, para
a sessão legislativa ora iniciada, o
retôrno de todos os funcionários
lotados nos Gabinetes as suas
respectivas Diretorias, a partir desta
data.
Os titulares de Gabinete, ex vi
do art. 10 da Resolução nº 8, de
1963, deverão indicar à Comissão
Diretora, os nomes dos funcionários
que deverão integrar as respectivas
lotações.
Por fim, o Sr. Vice-Presidente lê
pareceres sôbre os Balancetes
apresentados pelo Diretor-Geral da
Secretaria do Senado Federal,
referentes aos meses de outubro,
novembro e dezembro últimos, bem
como o do exercício de 1965.
Tendo o relator verificado que a
movimentação
das
contas
obedecera ao disposto nos arts. ns.
47, item 31; 51, letra i e 402, letra b,
do Regimento Interno, a Comissão
unânimemente aprova a prestação
das contas, dando ao Diretor-Geral
plena quitação das mesmas.
Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerra os
trabalhos, lavrando eu, Evandro
Mendes Vianna, Diretor-Geral e
Secretário da Comissão, a presente
ata.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgílio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

ARENA
SUPLENTES

Attílio Fontana
Júlio Leite
José Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugênio Barros
José Feliciano
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Júlio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans
ARENA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Milton Campos
Vice-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

TITULARES
Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas

MDB
Antonio Balbino
Arthur Virgílio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

COMISSÃO DE FINANÇAS
Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-ilegível.
Reuniões: 4ªs.-feiras, ás 16 horas.

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Tôrres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Péricles
Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domício Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: CIaúdio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ilegível dezessete horas.
COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido
ARENA
TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugênio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
MDB

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim
MDB

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiroz

Vivaldo Lima
José Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Secretário: Claúdio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras às quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Jefferson da Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

(7 MEMBROS)

COMISSÃO DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidente Domício Gondim

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Eurico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES
Antônio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

MDB
Josaphat Marinho
José Emírio

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas-feiras às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Têrça-feira 24

Diário do Congresso Nacional (Seção II)

Maio de 1966

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES
Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretário: J. B. Castejon Franco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Sousa.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MDB

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

TITULARES

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

MDB
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reuniões: Têrças-feiras, às 16 horas.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – nº 66

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
DESIGNAÇÃO DE SESSÃO CONJUNTA PARA APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º,
da Constituição e do art. 1º, n. IV, do Regimento Comum, designa
a sessão conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo, às 21,30
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação,
sem prejuízo da matéria para ela já programada, do seguinte veto
presidencial:
– Projeto de Lei da Câmara nº 307, de 1965 (nº 2.766-B/65 na
Câmara) que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro.
Senado Federal, em 25 de maio de 1966
AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Congresso Nacional.
Dias 7 e 8 de junho:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool e sua
aplicação e dá outras providências.
SESSÃO CONJUNTA
Em 26 de maio de 1966, às 9 horas
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 6, de 1966 (C.N.), que
institui o Quadro do Pessoal do Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) e dá outras providências.
SESSÃO CONJUNTA
Em 26 de maio de 1966, às 21 horas e 30 minutos
ORDEM DO DIA
Continuação da apreciação do veto presidencial (parcial) ao Projeto de
Lei nº 3.209-13-66 na Câmara e nº 257-65 no Senado, que dispõe sobre
Estatuto do Magistério Superior.
ORIENTAÇÃO PARA A VOTAÇÃO
Cédula

Matéria a que se refere

1

§ 5° do art. 41.

2

Art. 44.

3

§ 4º do art. 53.

4

§ 5º do art. 57.

5

Art. 59.

5

Art. 68.

PARECER
Nº 11, DE 1966 (C.N.)
Sôbre o Projeto de Lei nº 7, de
1966 (CN), que "Dispõe sôbre o
intercâmbio comercial com o
exterior, cria o Conselho Nacional
do Comércio Exterior e dá outras
providências."
Relator:
Faraco

Deputado

Daniel

PARECER DO RELATOR
Com a Mensagem nº CN-8,
de 10 de maio de 1966, o
Poder Executivo submeteu à
deliberação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de
Motivos dos Ministros da Indústria e
do Comércio, Relações Exteriores,
Fazenda, Agricultura, planejamento
e Coordenação Econômica, o
presente projeto de lei que dispõe
sôbre o intercâmbio comercial com
o exterior, cria o Conselho Nacional
do Comércio Exterior e dá outras
providências.
Insere-se o projeto na linha da
ação desenvolvida pelo Govêrno,
nos últimos dois anos, com o
objetivo de dinamizar e racionalizar
o nosso intercâmbio comercial
com o exterior, para que através
dêle possa a economia nacional
usufruir as inestimáveis vantagens
resultantes da ampliação dos
mercados para seus produtos e
do acesso seguro às matériasprimas
indispensáveis
e
aos
equipamentos que o progresso
teconlógico multiplica e exige.
Tive o privilégio de participar
dêste intenso trabalho realizado
pelo Govêrno, criando e presidindo,
no Ministério da Indústria e do
Comércio, a Comissão de Comércio
Exterior cuja valiosa atuação no
sentido de facilitar e incentivar o
intercâmbio comercial com o
exterior culminou com a elaboração
dêste projeto que visa a consolidar
os
progressos
alcançados
e
reformular as diretrizes básicas
do sistema, imprimindo maior
unidade
ao
comando
das
decisões, eliminando os gravames
dispensáveis
e
simplificando
radicalmente a burocracia.
Numa demonstração prática
de unidade de ação – que é um
dos objetivos fundamentais em
causa – foi o projeto revisto por um
Grupo de Trabalho Interministerial
e mereceu a aprovarão de cinco
Ministros de Estado que assinam
a Exposição de Motivos conjunta,
na
qual
são
expostos
os
principais
aspectos
do
pro-

blema e justificadas as várias
disposições legais preconizadas.
Cabe-me, agora, por honrosa
designação do Senhor Presidente
desta Comissão Mista, relatar a
proposição, no rigoroso prazo do
processo parlamentar e, portanto,
com a concisão a qual êle nos junge.
Peço vênia, por isso, para
reportar-me à Exposição de Motivos
que acompanhou a mensagem e,
dispensando-me
de
nova
apreciação geral do projeto acentuar
apenas alguns pontos de especial
significação.
Embora pretenda regular o
intercâmbio comercial com o
exterior, o projeto é dominado pela
preocupação de incentivar por todos
os meios a exportação. E' natural
que assim, seja, por duas séries de
razões.
A
primeira
decorre
da
importância especialíssima de que a
exportação se reveste, nesta altura
do nosso desenvolvimento. A
exportação é e deve ser cada vez
mais a grande fonte de onde o país
recebe as divisas que são o
principal
instrumento
de
sua
capacidade de importar.
Superada, porém, a angústia
cambial que tanto destorceu,
entre nós, o conceito do comércio
exterior, a exportação não deve
mais ser olhada apenas como
fornecedora de divisas, mas muito
especialmente como atividade que
amplia o mercado e cria a
possibilidade de menores custos
unitários que devem beneficiar
o próprio consumidor nacional.
Em uma palavra, a exportação,
notadamente
a
de
produtos
elaborados, é fator de maior
produtividade e se justifica, por isso,
favorecê-la se incentivá-la por isso,
favorecê-la e incentivá-la é a
produtividade um dos maiores,
senão o maior desafio que devemos
enfrentar nesta fase do nosso
desenvolvimento.
A segunda serie de razões que
explicam o projeto pràticamente
tomado por disposições relativas à
exportação, revelando-se parco no
tocante à importação, reside no fato de
já haver formado, em nosso meio, o
que poderíamos denominar uma
filosofia exportadora, ao passo que
muitas dúvidas, perplexidades e até
mesmo preconceitos impedem ainda
que se vejam, com clareza, os
caminhos a seguir na importação. Na
verdade, temos hoje um mecanismo
de importação; falta-nos, porém, uma
política de importação, paralela à
política de exortação e com ela
coerente.
O problema vem preocupando o
Congresso Nacional e funciona, atual-
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mente, na Cântara dos Deputadas, uma
Comissão que tem por objetivo investigar os
vários aspectos do problema e preparar o
terreno para a reformulação de política que
se torne imperiosa.
Feito êste reparo, cumpre acentuar que
o projeto, no que tem de essencial, foi, sem
divida, bem recebido pelo Congresso.
As numerosas emendas apresentadas,
em sua maioria, revelam um nítido sentido de
apoio aos dispositivos do projeto. Por sua vez
as emendas supressivas veriam em geral,
sôbre pontos não essências e, em alguns
casos, menos felizes do projeto. Sôbre elas,
em cada caso, mais adiante opinarei.
No tocante ha emendas do Relator,
visam elas, de modo geral, a ordenar melhor
a matéria e dar maior precisão ao texto.
Permito-me destacar a sugestão que
faço, na emenda 6 (R), de conceder-se, aos
exportadores de produtos industrializados, a
restituição do valor dos impostos únicos
sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos e sôbre energia elétrica, incorporado
ao custo de produção. Trata-se de um novo
incentivo, assemelhando ao ‘'draw-back" e
que pode exercer considerável influência no
sentido de tornar mais competitivos nossos
produtos industriais nos mercados externos.
PARECER SÔBRE AS EMENDAS
Com relação da emendas, assim nos
pronunciamos:
EMENDA Nº 1
Nova redação para o "caput" do art. 29
A emenda especifica melhor os casos
em que deve o Conselho Nacional, de
Comércio Exterior ouvir o Conselho Nacional,
citando os artigos 3º e 4º da Lei nº 4-593, de
31-12-54, que definem os objetivos e a
competência dêste último. Nada tenho a
opar.
Parecer favorável.
EMENDA Nº 2
Nova redação para o art. 3º, inciso II
A emenda visa a evitar interpretação do
texto do inciso que importe em atribuir ao
Conselho competência para modificar
disposições de lei. Data venia, parece-me
infundado o receio.
O novo texto proposto, aliás, estaria
tombas sujeito a interpretações, abusivas.
Por outro lado, não é a natureza do
documento administrativos – portaria ou
ordem de serviço – o que define se a
disposição em causa é ou não exigem da lei.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 3
Nova redação para o art. 4º, inciso VIII
A emenda visa a esclarecer melhor os
casos em que cabe o pronunciamento do
Conselho sôbre projetos de lei que se
relacionem com o comércio exterior.
Parecer favorável, com a seguinte,
redação:
VIII – Opinar, na esfera do Poder
Executivo ou quando consultado por qualquer
das Casas do Congresso Nacional, sôbre
anteprojetos e projetos de lei que se
relacionem com o comércio exterior ou
adotem medidas que nêste possam ter
implicações.
EMENDA Nº 4
Nova redação para o art. 5º, inciso I
A emenda inclui, entre os objetivos a
serem considerados na execução da política
do comércio exterior, além da criação de
condições internas também a de condições
externas, capazes de Conferir maior
capacidade
competitiva
aos
produtos
brasileiros no exterior.
Paracer favóravel.
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EXPEDIENTE

EMENDA Nº 14

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Acrescenta parágrafo ao artigo 13

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

A emenda visa da rênfase ao contrôle
de preços pela CACEX, para evitar tentativas
de "dumping".
Parecer favorável, atendida na Emenda
nº 1 (R), com redação do Relatar.

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
MAURO MONTEIRO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

EMENDA Nº 15

SEÇÃO II

Altera a redação do art. 13, incisos II e III

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA
ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre ............................. Cr$
Ano ...................................... Cr$

Capital e Interior
50,00 Semestre .................................
96,00 Ano ..........................................

Exterior
Ano ...................................... Cr$

FUNCIONÁRIOS

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Exterior
136,00 Ano .......................................... Cr$

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto a
sua aplicação, solicitamos dêem preferência a remessa por meia de cheque ou vale postal,
emitidas a favor de Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– O suplementos ás adições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 a, por exercício decorrido,
cobrar-se-ão mais Cr$ 0.50.
EMENDAS NS. 5, 6, 7, 8, 9, e,11 E 12
Nova redação ao art. 6º
Estas emendas alteram, em grau
maior ou menor, a composição do
Conselho e a forma de escolha de seus
membros.
Convém que do Conselho participem
os
principais
setores
administrativos,
relacionados com o comércio exterior, para
assegurar
maior
unidade
à
política
governamental na matéria.
Convém, por outro lado, que o órgão
seja constituído pelo número estritamente
necessário
de participantes, condição
indispensável para assegurar rapidez e
eficiência nas suas deliberações.
O projeto, a meu ver atende a esses
dois requisitos. Além disso, o parágrafo 2º
do artigo 3º, prevê a convocação, quando
necessária, de titulares de órgãos que
não tenham participação permanente no
Conselho.
Sempre que possível, deve ser a mais
alta autoridade do setor a que participe, das
deliberações. A possibilidade, prevista no
projeto, de fazer-se a autoridade representar,
quando
necessário,
atende
à
justa
preocupação do autor da emenda número 5.
A forma de escolha das representantes
da iniciativa privada convém, realmente, que
inclua a indicação dos órgãos representativas
da agricultura, da indústria e do comércio,
como lembram os autores das emendas
números 5, 6, 9,11 e 12.
Proponho como subemenda substitutiva
às emendas supra, a seguinte redação para
o art. 6º:
Art. 6º. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior será presidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e
integrado pelos seguintes membros:
– Ministro das Relações Exteriores ou
seu representante;

– Ministro do Planejamento e da
Coordenação
Econômica
ou
seu
representante;
– Ministro da Fazenda ou seu
representante;
– Ministro da Agricultura ou seu
representante;
– Presidente do Banco Central da
República do Brasil ou seu representante;
– Presidente da Comissão de Marinha
Mercante;
– Diretor da Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S.A.;
– Presidente do Conselho de Política
Aduaneira;
– Três (3) representantes da iniciativa
privada, indicados em lista, tríplice pela
Confederação Nacional da Agricultura,
Confederação Nacional da Indústria, e
designadas pelo Ministro da Indústria e do
Comércio.
§ 1º Em suas faltas ou impedimentos
como Presidente do Conselho, o Ministro
da Indústria e do Comércio será substituído
pelo Ministra das Relações Exteriores e,
na ausência dêste, pelo Ministro do
Planejamento e da Coordenação Econômica.
§ 2º O Presidente do Conselho
poderá solicitar a presença de titulares
de outros órgãos, quando necessários,
nas reuniões em que houver decisões
sôbre assuntos de interêsse do setor
respectivo.
EMENDA Nº 13
Aditiva ao art. 9º
A emenda prevê a colaboração de
assessôres
designados
por
órgãos
representativos, nos trabalhos do setor de
estudos, planejamento e coordenação da
Secretaria Geral.
Parecer favorável, com a seguinte
subemenda substitutiva:
Acrescente-se, ao art. 9º, o seguinte
parágrafo:
§ 3º As entidades representativas dos
diversos setores econômicos poderão
designar assessores para cooperarem em
estudos específicos.
Vide Emenda nº 1, do Relator.

O projeto, com a redação que trouxe,
faz distinção – no que diz respeito á
fiscalização de preços, pesos, medidas,
classificação, qualidade e tipos – entre a
exportação e a importação.
No caso da exportação, a ênfase deve
caber mais ao aspecto comercial e cambial,
do que ao aspecto fiscal. Justifica-se,
portanto, que, na exportação, predomine a
atuação da CACEX, sem prejuizo da
Cooperação que lhe prestarem outros órgãos
da administração pública.
A hipótese de conflito de autoridade –
que preocupa o nobre autor da emenda – se
apresenta em muitos outros casos e deve ser
superada
pela
coordenação
e
pelo
entendimento que a participação, no
CONCEX, das autoridades superiores
responsáveis, propicia e assegura.
Parece contrário.
EMENDA Nº 16
Nova redação para o art. 11, inciso II
Vide razões expostas relativas emenda
nº 15.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 17
Nova redação para o art. 13, Item III
Vide razões expostas
emenda nº 15.
Parecer contrário.

relativas

à

EMENDAS NS. 18, 19 20 (PARTE E 21
PARTE)
Suprimem a letra "f" do artigo 18
Parece registrar-se, no caso, um
equívoco par parte dos ilustres autores das
emendas.
O artigo 18. em sua letra "f", atende ao
fato de que a, especialização do comércio
exportador é, não apenas uma evolução
natural, mas ainda condição imperativa para
a eficiência e o desenvolvimento da
exportação, sobretudo no que tange aos
produtos pequena emprêsa.
Não há como ligar êste problema ao
relativo aos despachantes aduaneiros que é
examinado à parte.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 22
Acrescenta parágrafos aos artigos 18
A emenda revela a importância que,
muito justamente, seu ilustre autor dá à
especialização do comércio exportador,
prevista no projeto, especialmente na letra "f"
do artigo 18.
Acompanho o nobre Senador nas
considerações que aduz sôbre as vantagens
que, à exportação, trazem as organizações
dedicadas á conquista e à manutenção de
mercados, centralizando vendas de grande
número de produtoras e gelando pela
qualidade, formação de estoques adequados,
preços, publicidade e tudo mais que favorece
e assegura a colocação dos produtos.
O que é muito discutível, entretanto,
papel de organizador de tais consórcios que
a emenda pretende atribuir ao Govêrno. Isto
implicaria numa intervenção demasiado
drástica, em esfera que é própria da iniciativa
privada.
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Em matéria de intervencionismo estatal
ou de liberdade da iniciativa privada, não
creio em dogmas. Entendo que se deve
adotar uma atitude pragmática, para retirar o
máximo de benefícios para a coletividade,
tanto do motor insubstituível da vida
econômica que é a liberdade de iniciativa,
quanto da ação reguladora e supletiva que
não se pode negar ao Poder Público.
No caso em aprêço, creio que a melhor
solução é a indicada no projeto. Caberá ao
Poder Público promover, definir e regular as
atividades das organizações especializadas
na exportação, sem pretender, entretanto,
substituir-se à iniciativa privada no tocante à
criação dessas entidades. Isto não impedirá
que, por, exemplo, o Govêrno promova a
organização de consórcios no âmbito das
sociedades de economia mista, como as
siderúrgicas.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 23
Acrescenta parágrafo ao artigo 18
A emenda confere à Alfândega
atribuição exclusiva para a fiscalização de
embarques na exportação.
O projeto, em seu art. 18, item b, confia
ao Conselho promover, definir e regular a
fiscalização de embarques, por qualquer via,
e as medidas que visem à sua unificação,
orientação e disciplina.
A fórmula do projeto é mais flexível e
permite adaptar a discalicação às condições
e possibilidades que variam no espaço e no
tempo.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 24
Suprime o art. 20
A emenda se funda no receio de uma
interpretação do texto do artigo 20 que
signifique atribuir competência ao CONCEX
para impedir a criação ou manutenção de
exigência resultante de lei.
Tal interpretação seria, a meu ver,
abusiva. Entretanto, para tornar mais claro
ainda que se trata de exigências criadas por
órgãos execentivos e não de exigências
impostas por lei, proponho nova redação
para o artigo 20.
Parecer
favorável
à
seguinte
subemenda substitutiva:
Art. 20. A criação, ou manutenção, por
parte dos órgãos da Administração Federal,
na exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, contróles diretos ou
indiretos, fica sujeita à prévia aprovação do
Conselho Nacional do Comércio Exterior.
EMENDAS NS. 25, 26 E 27
Suprimem o artigo 21
O artigo 21 do projeto proibe
a importação ou comercialização, sob
regime de monopólio exclusivo, por órgãos
da administração central, descentralização,
paraestatal e sociedade de economia mista,
exceção feita para e os casos de petróleo
e seus derivados e aqueles de comprovado
interêsse nacional, êste a critério do
Conselho Nacional, êste a critério do
Conselho Nacional do Comércio Exterior.
O artigo que, à primeira vista parece
liberalizante, de fato confere podêres
ao Conselho Nacional do Comércio
Exterior para decretar o regime de
monopólio exclusivo, de importado ou
comercialização, em todos os casos que
considerar de comprovado interêsse
nacional, quando, atualmente, isto só é
possível para os produtos objeto de
legislação especial.
Não se me afigura aconselhável
tal amplitude de podêres que criaria um
fator de insegurança, não só no comércio
externo, mas no próprio comércio interno
que estaria abrangido pelo vocábulo
comercialização".
Por estas razões, opino favoràvelmente
à supressão do artigo 21.
Parecer favorável às emendas números
25, 28 e 27.
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EMENDA Nº 28

EMENDA Nº 53

EMENDAS Nos 60 E 61

Modificativa do artigo 21

Nova redação ao. art. 35
Prejudicada pelo parecer favorável ás
emendas nos 40, 50, 51 e 52.

As emendas anistiam os devedores
de impostos, taxas, quotas, emolumentos e
contribuições que tenham sido, extintas pelo
diploma legal que resultar do projeto.
Trata-se de medida cuja extensão não
pode ser prevista. Além disso, constitui uma
injustiça para com aqueles que pagaram
pontualmente os tributos devidos, e que
ficarão em situação de inferioridade
relativamente aqueles que não os pagaram.
Receio muito os efeitos que medidas dessa
natureza têm, quer no espírito dos juízes,
cujas decisões, reconhecendo o direito da
Fazenda Nacional, são esvasiadas pela
superveniência de perdão legislativo.
Parecer contrário.

Prejudicada pelo parecer favorável às
emendas números 25, 26 e 27. EMENDAS
números 20 (parte), 21 (parte), 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,. 43, 44
e 45.
As emendas se referem ao problema
da
intermediação
dos
despachantes
aduaneiros nas operações de exportação e
semelhantes.
Há um choque entre a necessidade de
simplificar e baratear ao máximo essas
operações e a conveniência de assegurar
certas regalias a uma classe cujos serviços,
dentro de limites razoáveis, são úteis.
As emendas vão, desde à supressão
pura e simples dos artigos 22 e 23, a
tentativas louváveis de conciliar os dois
objetivos, de que são exemplo as emendas
números 40 e 41. Afigura-se-me ser esta
a solução mais recomendável, motivo
porque proponho a seguinte subemenda
substitutiva:
Redigir, como segue, os artigos 22 e
23.
Art. 22. As operações de exportação,
"draw back", franquia temporária, trânsito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
deverão
ser
processadas, em todos os seus tramites,
junto aos órgãos competentes, pelo dono ou
consignatório,
diretamente,
ou
por
despachantes aduaneiros de sua livre
escolha.
Parágrafo único. A remuneração dos
serviços do despachante aduaneiro, nos
despachos a que se refere êste artigo, será
livremente
convencionada
entre
as
interessados, dentro de limites fixados pelo
Conselho Nacional de Comércio Exterior.
Art. 23. A remuneração dos serviços do
despachante aduaneiro não poderá, em
nenhuma hipótese, ser recolhida através das
repartições aduaneiras.
Parágrafo único. A contribuição dos
despachantes aduaneiros ao seu Sindicato
será fixada pelos profissionais associados.
EMENDA Nº 46
A emenda visa a estender à importação
o regime de horário corrido de serviços
previsto pelo artigo 28 § 1º, para a
exportação. Nada a opôr.
Parecer favorável.
EMENDA Nº 47
A emenda visa a estender, á
importação, as normas instituídas no projeto
para a exportação.
Impõe-se, sem dúvida, rever, em
nosso pais as normas que regem a
importação. Preocupa-se, com isto, a
Câmara dos Deputados que criou Comissão
Parlamentar de Inquérito para exame da
questão.
Não me parece prudente, entretanto,
estender pura e simplesmente à importação
os dispositivos que regem a exportação.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 46
A emenda reproduz o art. 30 de projeto,
que regula a utilização da capatazia e da
estiva, eliminando, porém, a referência à
unificação dessas categorias previstas no
decreto-lei nº 5.
O texto do projeto, "data vênia", se me
afigura melhor redigido.
Parecer contrário.
EMENDAS NºS. 49, 50, 51 E 52
Suprimem o artigo 35.
O artigo declara independer da
interferência de corretores de navios o
desembaraço e o despacho das embarcações.
A matéria já está regulada pelo art.
16, do Decreto-Lei nº 5, de 4 de abril de
1966.
Parecere favorável.

EMENDA Nº 54
Suprime o art. 36
O art. 36 autoriza e Poder Executivo
a "definir, regular e conceder o regime de
Entreposto, Arca livre, Pôrto Livre e Zona
Franca,
com
vistas
a
atender
ás
conveniências da política de comércio
exterior".
São evidentes as vantagens de uma
mais ampla utilização dos regimes a que se
refere o artigo.
O autor da emenda, porém, faz objeção
à delegação de poderes que o artigo
representa.
Entendo que, não existindo legislação
que fixe os conceitos de Entreposto, Área
Livre, Pórto Livre e Zona Franca e estabeleça
os princípios básicos de sua operação, a
autorização pleiteada invade realmente a
área legislativa.
Parecer favorável à emenda.
EMENDA Nº 55
Aditiva ao art. 36.
Prejudicada pela aceitação da emenda
nº 54.
EMENDA Nº 56
Aditiva ao art. 34.
Prejudicada pela aceitação da emenda
nº 54.
EMENDA Nº 57
Adtitiva ao art. 40, inciso II
A emenda subordina a devolução ao
país de origem ou a reexportação para o
exterior, de mercadorias depositadas em
armazena gerais alfandegados, a "perfeita
correspondência com os documentos de
embarque."
A criação dos armazena gerais
alfandegados é uma inovação que visa a
dinamizar o intercâmbio comercial com o
exterior, libertando-o de forma, lismos de
finalidade prática discutível. Por isso mesmo,
o art. 37 obre ampla margem ao poder
regulamentar do a Executivo, o maior
interessado no resguardo dos interesses
fiscais.
A hipótese de divergências, que podem
ser de pouca significação, nos documentos
de embarque deve ser deixada á solução que
fôr prevista no Regulamento, ao em vez
de se lhe cominar peremptòriamente
tratamento drástico que poderia revelar-se
contraproducente.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 58
Aditiva ao art. 46.
O artigo 46 ilegível o leilão público das
mercadorias não retiradas, pelo depositante,
no prazo fixado. Estabelece o artigo, como
limite mínimo do preço do leilão, o valor dos
impostas devidos. A emenda fixa, como limite
mínimo, os preços vigentes no mercado
importador ou atacadista.
O resguardo dos interêsses do
depositante faltoso, porém, não justifica,
"data vênia", que se prejudique a rapidez da
mobilização das mercadorias dentro dos
prazos prefixados.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 59
Aditiva ao art. 47, parágrafo único.
A emenda objetiva subordinar, à
autorização da repartição competente, a
introdução de modificações nas mercadorias
depositadas em armazéns gerais não
alfandegados.
Tratando-se
de
armazena
não
alfandegados, parece desnecessária a dez
autorização que só poderia encarecer e
embaraçar a operação.
Parecer contrário.

EMENDA Nº 62
Nova redação ao artigo 56.
A emenda visa a incluir o imposto de
consumo
entre
os
implicitamente
e
compreendidos na isenção da imposto de
importação, quando configurada cor e
medida de estímulo à exportação.
Parecer favorável.
EMENDAS Nos 63 E 64
Nova redação para o artigo 58.
O artigo 58 do projeto concede isenção
do imposto de renda às organizações
dedicadas exclusivamente à exportação de
produtos industriais. As emendas, com razão,
apontam a impossibilidade prática de uma
empresa dedicar-se exclusivamente à
exportação de tais produtos.
A solução parece residir em isentar
do imposto, não o lucro total da emprêsa,
mas o correspondente às operações de
exportação de determinados produtos, o que
pode ser feito pela aplicação, às empresas
supra mencionadas, das disposições da Lei
nº 4.663, a de 3 de junho de 1965.
Proponho a seguinte subemenda
substitutiva:
Suprimir o artigo 58.
Acrescentar o seguinte parágrafo ao
artigo 59:
Parágrafo
único.
Aplicam-se,
ás
organizações a que se refere o item f do
artigo 18, as disposições da Lei, nº 4.663, de
3 de junho de 1965, inclusive a dilatação de
prazo prevista neste artigo.
EMENDA Nº 65
Nova redação ao art. 60.
A emenda visa limitar aos navios
fracionais a possibilidade de se abastecerem
de combustível, com isenção do pagamento
da impôsto único sôbre combustíveis.
Tal limitação, no caso, impossibilitaria
a venda de combustível aos navios
estrangeiros que poderiam abastecer-se, de
preferência, em outros países. Ora, há
interêsse nacional também em vender
combustível aos navios estrangeiros, o que
representa uma exportação, com tôdas aa
vantagem a ela inerentes.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 66
Supressiva do Inciso III do artigo 62 e
do artigo 63 e seu parágrafo único.
A destinação de recursos orçamentários
ao Fundo da Financiamento à Exportação se
justifica pela extraordinária importância de
que se reveste a expansão do comércio
exterior para o novo desenvolvimento.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 67
A emenda aumenta o "quantum" da
multa imposta nos casos de fraude na
exportação.
Nada a opôr.
Parecere favorável.
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EMENDA Nº 68
A emenda aumenta a multa prevista, no
art. 68, para o casos de reincidência.
Nada a opôr.
Parecer favorável.
EMENDA Nº 69
Dá nova redação ao art. 74
A emenda reduz as pena aplicáveis ao
exportador que descumprir contratos no
exterior e lhe assegura amplo direito de
defesa e recurso ao CONCEX.
Parecer favorável.
EMENDA Nº 70
A emenda altera os limites de variação
de peso e valor, dentro dos quais não se
configurará irregularidade ou fraude.
Os limites previstos no projeto são os
atualmente em vigor. Não vejo razão
suficiente para alterá-los.
Parecer contrário.
EMENDA Nº 71
A emenda amplia de 1 para 5 anos o
prazo concedido às emprêsas de navegação
já existentes para que se enquadrem nas
exigências da lei.
Opino em favor da seguinte subemenda
substitutiva:
Parágrafo único. Às emprêsas de
navegação já existentes é concedido o prazo
de dois (2) anos para que se enquadrem de
acôrdo com as exigências desta lei,
prorrogável por mais dois anos, a critério da
Comissão de Marinha Mercante.
EMENDA Nº 72
A emenda visa autorizar o Conselho de
Política Aduaneira a suspender, reduzir ou
dispensar tributos alfandegários para a
importação de equipamentos em similar
nacional.
Trata-se de matéria que está realmente
a merecer a atenção do Poder Legislativo.
Entendo porém, que a concessão do
interêsse nacional em cada caso.
Não se me afigura suficientemente
amadurecido o texto proposto, sinto-me no
dever de opinar contrariamente.
Parecer contrário.
EMENDAS NOS 73 E 74
As emendas suprimem os artigos 86 e
87 que autorizam o Poder Executivo a criar,
no Ministério da Indústria e do Comercio, em
substituição ao Instituto Brasileiro do Sal,
uma Comissão Executiva com a atribuição de
formular, orientar e coordenar a execução da
política do sal.
A necessidade de reformulação da
política salineira se me afigura uma
necessidade tendo em vista, sobretudo, as
crescentes necessidades do consumo.
A atual política salineira, porém, é
regida por lei especial e somente por outra lei
poderá ser modificada. A autorização
pleiteada no projeto, pela sua amplitude,
implica
em
delegação
de
poderes
legislativos, de vez que em por objeto
substituir, por novas normas legais, a sereem
ainda fixadas, às que estão em vigor.
A solução para o problema parece-me
ser o encaminhamento, pelo Poder Executivo
ao Congresso, de projeto de lei específico,
reformulando a política salineira, como
sugerem, aliás, os ilustres subscritores da
emenda número 73.
Meu parecer, em consequência, e
favorável ás emendas.
EMENDA Nº 75
A emenda suprime o artigo 90
que transcreve, para a Comissão de
Desenvolvimento Industrial, a dotação
orçamentária prevista, no corrente
exercício, para a Comissão de Comér-
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cio Exterior que será extinta com a criação do
CONEEX do qual foi precursora.
A transferência pleiteada pelo projeto se
me afigura justa e necessária. Conheço bem
a matéria, porque tive a honra de promover a
criação das duas Comissões, em 1964, e só
tenho motivos para me rejubilar com os
resultados obtidos. Sei, também, das
imensas dificuldades que tive de superar,
ante a pequenez dos recursos financeiros
disponíveis, para enfrentar as urgentes
tarefas a realizar.
As
duas
Comissões
sempre
trabalharam em estreita vinculação, face às
evidentes relações entre o desenvolvimento
industrial e o comércio exterior. A
transferência, da verba permitiria, à
Comissão de Desenvolvimento Industrial,
continuar aproveitando a colaboração de
técnicos que, do contrário, se dispensariam.
Parecer contrário à emenda.
EMENDA Nº 76
A emenda suprime a menção expressa
aos números das leis revogadas pelo artigo
93.
A revogação dos diplomas legais,
mencionados expressamente no citado
artigo, se torna necessária para evitar
dúvidas e eliminar taxas e procedimentos
burocráticos que entravam o comércio
exterior.
Para maior clareza, vão indicadas, a
seguir os diplomas revogados e o resumo de
seu conteúdo:
Decreto-lei nº 334, de 15.3.38 –
estabelece a classificação dos produtos
agrícolas, pecuários e matérias-primas do
país, destinados à exportação, visando a sua
padronização;
Decreto-lei nº 1.471, de 1º de
agôsto de 1939 – estabelece normas
para a classificação, fiscalização do
beneficiamento de produtos agrícolas e
pecuários e matérias-primas destinadas
ao comércio exterior e interestadual;
Capítulo III do Decreto-lei nº 466, de 4
de junho de 1938 – estabelece normas para
a exportação de pedras preciosas;
Art. 36 e seu parágrafo único, do
Decreto-lei nº 466, de 4 de junho de 1938 –
dispõe sôbre a fiscalização da exportação de
pedras preciosas;
Decreto-lei nº 2.527, de 23 de agôsto
de 1940 – cria taxas para o registro
de exportadores e de classificadores de
produtos agrícolas e pecuários, e dá outras
providências;
Decreto-lei nº 3.265, de 12 de maio de
1941 – Cria a taxa fitossanitária dá outras
providências;
Decreto-lei nº 3.426, de 16 de julho de
1941 – substitui a tabela para a cobrança da
"taxa fitossanitária", a que se refere o
Decreto-lei nº 3.265, de 12 de maio de 1941;
Art. 1º a 5º do Decreto-lei nº 3.761, de
25 de outubro de 1941 – dispõe sôbre a visita
a embarcações no fundeadouro, e dá outras
providências;
Decreto-lei nº 4.003, de 8 de janeiro
de 1942 – latera o Decreto-lei nº 3.761, de 25
de outubro de 1941, e dá outras
providências;
Artigo 2º do Decreto-lei nº 4.087, de 4
de fevereiro de 1942 – dispõe sôbre o serviço
de fiscalização de pedras preciosas, e dá
outras providências;
Decreto-lei nº 5.807, de 13 de setembro
de 1943 – estende à exportação para
o estrangeiro o regime fiscal inerente à
importação;
Decreto-lei nº 5.940, de 28 de outubro
de 1943 – dispõe sôbre o regime de
exportação de que trata o Decreto-lei nº
5.807, de 13 de setembro de 1943;
Decreto-lei nº 6.636, de 28 de junho de
1944 – dispõe sôbre a classificação,
avaliação e padronização dos produtos
minerais destinados à exportação;
Artigo 5º do Decreto-lei nº 8.663,
de 14 de janeiro de 1946 – dispõe sôbre
o recolhimento ás repartições duaneiras,
das comissões devidas aos despachantes;
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Decreto-lei nº 9.158, de 9 de abril de
1946 – autoriza a cobrança de Cr$ 1,00 nos
despachos de importação ou exportação para
o estrangeiro, desta, nada ao Sindicato dos
Ajudantes de Despachantes da Alfândega do
Rio;
Lei nº 1.017, de 27 de dezembro de
1949 – altera o Decreto-lei nº 7.197, de 27 de
dezembro de 1944, que estabelece a
classificação comercial de lã de ovinos, e
dispõe sôbre o comercio dessa matériaprima.
Parece
oportuno,
entretanto.
estabelecer, em artigo especial, que a
legislação relativa á classificação, avaliação
e padronização de produtos primários,
permanecerá em vigor até que o Conselho
Nacional do comércio Exterior regule a
matéria, nos têrmos dos arts. 17 e 18 do
projeto.
Proponho,
por
isso
a
seguinte
subemenda substitutiva, na qual são, inclusive,
corrigidos alguns erros de numeração
verificados na redação original do art. 92.
EMENDA SUBSTITUTIVA AO ART. 92
Art. 92 – Revogam-se as disposições
em contrario e, expressamente tôdas as
seguintes: Decreto-lei número 334, de 15 de
março de 1933; Decreto-lei número 1.471, de
19 de agôsto de 1939; Capítulo III e artigo 30,
com respectivo parágrafo único do Decretolei número 466, de 4 de junho de 1938;
Decreto-lei número 2.527, de 23 de agôsto
de 1940; Decreto-lei número 3.076, de 26 de
fevereiro de 1941; Decreto-lei número 3.265,
de 12 de maio de 1941; Decreto-lei número
3.426, de 16 de julho de 1941; artigos 1º ao
5º do Decreto-lei número 3.761, de 25 de
outubro de 1941; Decreto-lei número 4.003,
de 8 de janeiro de 1942; Artigo 2º do Decretolei número 4.087, de 4 de fevereiro de 1942;
Decreto lei número 5.807, de 13 de setembro
de 1943; Decreto-lei número 5.940, de 28 de
outubro de 1943; Decreto-lei número 6.636,
de 28 de junho de 1944; artigo 5º, do
Decreto-lei número 8.663, de 14 de janeiro
de 1946; Decreto-lei número 9.158, de 9 de
abril de 1946; Lei número 1.017, de 27 de
dezembro de 1949;
Parágrafo único – A legislação e as
normas vigentes, relativas à classificação,
padronização e avaliação de produtos
permanecerão em vigor até que a matéria
seja regulada pelo Conselho Nacional do
Comercio Exterior, nos têrmos dos artigos 17
e 18 da presente lei.
EMENDA Nº 77
Julgada não pertinente pela Prsidência.
Prejudicada.
EMENDA Nº 76
A emenda visa a proibir que as
Sociedades de Economia Mista e
Autarquias que gozem de isenção e de
financiamentos específicos transfiram a
terceiros equipamento que importarem.
Não se me afigura conveniente
aos interêsses nacionais gravar, com
inalienabilidade absoluta, bens dessas
entidades. As condições acaso exigíveis para
a concessão de isenção ou financiamento,
devem constar dos atos legislativos ou
administrativos
que
outorgam
êsses
benefícios.
Parecer contrario.
EMENDA Nº 79
A emenda dispõe que a vigência das
deliberações do CONCEX sòmente se
tornará eletiva após a publicação no Diário
Oficial. Manda ainda que conte em ata o voto
de cada membro.
Parecer favorável, com a seguinte
redação:
Art. – As deliberações do Conselho
Nacional do Comércio Exterior, que
devam ser cumpridas por pessoas físi-
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cas ou pessoas jurídicas de direito privado,
sòmente vigorarão depois de publicadas no
Diário Oficial da União.
Parágrafo único – As deliberações
serão tornadas por maioria de votos presente
a maioria dos membros do Conselho.
Concluída, a apreciação das 79 (setenta
e nove) emendas oferecidas ao projeto, a
excessão da de nº 77 (setenta e sete), de
autoria do Senhor Deputado Adílio Vianna,
que foi julgado não pertinente pela
presidência da Comissão, passamos as
emendas do Relator:
EMENDA Nº 1 (R)
Substituam-se os artigos 6º a 13, pelos
seguintes:
"Art. 8º – Na qualidade de principal
órgão executor das normas, diretrizes e
decisões do Conselho Nacional do Comércio
Exterior (CONCEX), conforme definido no
capítulo II desta Lei, proverá o Banco do
Brasil S.A., através de sua Carteira de
Comércio Exterior, os serviços da Secretaria
Geral do Conselho, à qual incumbirá
procipuamente:
a) preparar os trabalhos e expedientes
para deliberação do Conselho, bem como
elaborar estados tecemos referentes à
matéria de competência do Conselho, ou por
este solicitados:
b) superintender as providências
administrativas
e
exercer
outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Regulamento.
Art. 9º – Para a realização das tarefas
de estudo, planejamento e coordenação
necessárias à execução das atribuições
referidas neste artigo, o Banco utilizará o
pessoal técnico de seus próprios quadros,
podendo entretanto, o Presidente do
Conselho Nacional do Comércio Exterior,
sempre que necessário, requisitar servidores
públicos federais, autárquicos ou de
empresas de economia mista que possuam
conhecimentos especializados sôbre o
comércio exterior.
§ 1º – Os órgãos representados
no
Conselho
prestarão
tôda
a
colaboração que lhes fôr solicitada, na
conformidade dos objetivos desta Lei,
devendo ainda complementar, no âmbito
de suas atribuições, os trabalhos e
tarefas da Secretaria Geral.
§ 2º – Ao pessoal requisitado nos
termos deste artigo serão assegurados, nos
setores de origem, todos os direitos e
vantagens dos respectivos cargos.
§ 3º – As entidades representativas dos
diversos setores econômicos poderão
designar assessôres para cooperarem em
estudos específicos.
Art. 10 – As condições de execução e
remuneração dos serviços que não se
caracterizem como operações bancárias
usuais, a serem realizados por intermédio da
Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S. A., serão objeto de contratação
entre este e a União Federal que será
representada pelos Ministros da Fazenda e
da Indústria e do Comércio conjuntamente.
Art. 11 – O Conselho Nacional de
Comércio Exterior decidirá de sua própria
organização, elaborando o seu regimento
interno, no qual serão definidas as
atribuições de seus membros e as normas de
funcionamento da Secretaria Geral.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS
Art. 12 – O Banco do Brasil S. A.,
através de sua Carteira de Comércio Exterior,
atuará no âmbito interno como principal
órgão executor das normas, diretrizes e
decisões do Conselho Nacional do Comércio
Exterior.
Art. 13 O artigo 2º da Lei nº 2.145, de 29
de dezembro de 1953, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 2º – Nos termos dos artigos
19 e 59, da Lei nº 4.595, de 31 de de-
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zembro de 1964, compete ao Banco do Brasil
S. A., através de sua Carteira de Comércio
Exterior, observadas as decisões, normas
e critérios estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
I – Emitir licenças de exportação e
importação, cuja exigência será limitada aos
casos impostos pelo interêsse nacional.
II – Exercer, prévia ou posteriormente, a
fiscalização de preços, pesos, medidas,
classificação, qualidades e tipos, declarados
nas operações de exportação diretamente ou
em colaboração com quaisquer outros órgãos
governamentais.
III – Exercer, prévia ou posteriormente,
a fiscalização de preços, pesos, medidas,
qualidades e tipos nas operações de
importação, respeitadas as atribuições e
competência das repartições aduaneiras.
IV – Financiar a exportação e a
produção para exportação de produtos
industriais, bem como, quando necessário,
adquirir ou financiar, por ordem e conta do
Tesouro Nacional, estoques de outros
produtos exportáveis.
V – Adquirir ou financiar, por ordem e
conta do Tesouro Nacional, produtos de
importação necessários ao abastecimento do
mercado interno, ao equilíbrio dos preços
e à formação de estoques reguladores,
sempre que o comércio importador não tenha
condições de fazê-lo de forma satisfatória.
VI – Colaborar, com o órgão
competente, na aplicação do regime de
similaridade e do mecanismo do "drawback".
VII – Elaborar, em cooperação com
se órgãos do Ministério da Fazenda, as
estatísticas do comércio exterior.
VIII – Executar quaisquer outras
medidas relacionadas com o comércio
exterior que lhe forem atribuídas".
Art. – No caso de dúvidas quanto
aos preços a que se refere o item III
do artigo 2º, da Lei nº 2.145, de 29
de dezembro de 1953, poderá a CACEX
solicitar
dos
importadores
ou
às
repartições governamentais no exterior,
elementos comprobatórios do preço de
venda dos produtos no mercado interno
do país exportador".
Justificação
A emenda dá nova redação aos
artigos citados, atendendo ao tato de que a
Carteira de Comércio Exterior (CACEX) não
tem personalidade jurídica própria, mas é
parte integrante do Banco do Brasil, embora
com características especiais e atribuições
legais especificas.
EMENDA Nº 2 (R)
Ao artigo 38.
Suprimir.
Justificação
A disposição constante do artigo
configura uma interferência descabida na
administração de emprêsas privadas.
EMENDA Nº 3 (R)
Ao artigo 46.
Substituir, no "caput" do artigo, in fine",
as palavras "impostos devidos" por "encargos
fiscais devidos".
Justificação
A redação proposta é mais precisa.
EMENDA Nº 4 (R)
Substituam-se os artigos 61 e 62 pelos
seguintes:
"Art. 61. E' criado no Banco Central
da República do Brasil o "FUNDO DE
FINANCIAMENTO A EXPORTAÇÃO"
(FINEX), destinado a suprir recursos ao
Banco do Brasil S. A., para a realização,
por intermédio da Carteira de Comércio
Exterior, em conjugação com, os demais
setores especializados, das seguintes
operações:
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a) financiamento da exportação e da
produção para exportação de emprêsas
industriais que desejem iniciar ou incrementar
as vendas externas de seus produtos,
diretamente ou através de representantes ou
organizações especializadas;
b)
aquisição
e
financiamento
dos excedentes do consumo doméstico da
produção nacional de bens exportáveis,
quando tais providências se fizerem
indispensáveis
á
regularização
do
escoamento da safra;
c) complementação da remuneração
em cruzeiros de produtos de exportação
que encontrem dificuldade temporária de
colocação no exterior, devido à baixa cotação
nos mercados internacionais;
d) estabelecimento de adequada
relação de preços entre o produto
exportado in natura e seus manufaturados
ou derivados;
e) assistência à produção agrícola
de exportação, bem como financiamento
de estocagem dêsses produtos quando
sujeitos a oscilações de entressafras.
Art. 62. Constituirão recursos do
FINEX:
I – Empréstimos e doações de entidades
nacionais, estrangeiras ou internacionais.
II – Recursos orçamentários ou
provenientes de créditos especiais.
III – O produto integral das multas
previstas nesta lei, bem como vendas de
mercadorias confiscadas na forma desta
lei.
IV – Parcela dos recursos que lhe fôr
destinada pelo Ministério da Fazenda,
através da colocação de Obrigações do
Tesouro de que trata o artigo 5º da Lei nº
4.770, de 15 de setembro de 1965.
V – Eventuais disponibilidades em
cruzeiros decorrentes do contrôle do sistema
cambial, a critério do Conselho Monetário
Nacional.
VI – A receita da venda de "Promessas
de Licença de Importação relativa a produtos
de categoria especial."
VII – O valor das diferenças de
preços apuradas na venda de produtos
importados e exportados, adquiridos por
conta do Govêrno.
VIII – O rendimento dos depósitos e
aplicações do próprio Fundo.
IX – Recursos que lhe forem
destinados de qualquer outra fonte".

do produto exportado o será exercido na
forma que fôr estabelecida no regulamento
desta lei.
§ 2º A restituição de que trata êste
artigo, será feita trimestralmente pelo
Banco do Brasil S. A., por intermédio da
Carteira de Comércio Exterior, à vista da
demonstração dos impostos únicos que
incidiram nos produtos efetivamente
exportados, observadas as normas gerais
estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Comércio Exterior.
§. 3º A restituição referida, neste artigo
será debitada, pelo Banco do Brasil S. A., à
conta da receita do respectivo impôsto a êle
recolhida.

Justificação

Justificação

O projeto não abordou o aspecto
referente à exportação de produtos
agrícolas, objeto da Lei nº 4.770, de 15
de setembro de 1965, regulamentada
pelo Decreto nº 57.383, de 3 de
dezembro de 1965.
O texto propôsto conjuga as
disposições relativas àquela matéria com
as do presente projeto.
EMENDA Nº 5 (R)
Ao artigo 71.
Dizer "mercadorias confiscadas" ou em
vez de "mercadorias apreendidas".
Justificação
O texto propôsto é mais preciso.
EMENDA Nº 6 (R)
Acrescentar o seguinte:
Artigo. O exportador de produtos
manufaturados e de produtos extrativos
beneficiados, cuja penetração no mercado
internacional
convenha
incentivar
e
que forem determinados pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior, terá direito
a receber, em restituição, o valor dos
impostos únicos sôbre lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos e sôbre
energia elétrica que tiver integrado o custo
do produto exportado.
§ 1º O direito à restituição previsto
neste artigo se aplica ao montante
de cada impôsto único que exceder
de 2% (dois por cento) do valor FOB

Justificação
Feita na parte geral do parecer.
EMENDA Nº 7 (R)
Ao art. 88.
Acrescentar "in fine":
"e do Conselho Monetário Nacional."
Justificação
A emenda corrige omissão no texto do
projeto.
EMENDA Nº 8 (R)
Ao artigo 19.
Onde se lê:
"artigo 15, da Lei nº 1.184, de 30 de
agôsto de 1950"
Leia-se:
"na alínea b do artigo 15, da Lei nº
1.184, de 30 de agôsto de 1950"
Aos artigos 53 e 54
Onde se lê:
"1963"
Leia-se:
"1962"
Ao artigo 55, inciso e
Onde se lê:
"10 de dezembro de 1938"
Leia-se:
"1º de dezembro de 1938"

Leis.

A emenda corrige êrros na citação de

Pelo enunciado do parecer, conforme já
foi expôsto, oferecemos, com relação às
emendas, o seguinte espêlho:
a) Emendas com parecer favorável, 19
(dezenove);
1– 4 – 13 – 14 – 25 – 26 – 27 – 46 – 49
– 50 – 51– 52 – 54 – 62 – 67 – 68 – 69 – 73 –
74.
b) Emendas com subemendas, 33
(trinta e três):
3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 24
– 20 (em parte), 21 (em parte), 30 – 31 – 32 –
33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 –
42 – 43 – 44 – 45 – 18 – 64 – 71 – 76 – 79.
c) Emendas com parecer contrário, 26
(vinte e seis):
2 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 (em
parte), 21 (em parte), 22 – 23 – 28 – 47 – 53
– 54 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 –66 – 70 –
72 – 75 – 78.
Pelas
considerações
expendidas,
somos favoráveis ao projeto, com a
incorporação das emendas que obtiveram
parecer favorável, as que apresentamos
subemendas e as Emendas do Relator,
resultando daí a apresentação de um
substitutivo anexo que submetemos ao
estudo e debate da Comissão Mista.
E' o seguinte o substitutivo que
oferecemos à consideração deste órgão
misto:
SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN)
que Dispõe sôbre o intercâmbio comercial
com o exterior, cria o Conscelho Nacional do
Comércio Exterios e dá outras providências.
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CAPÍTULO I
DO CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO
EXTERIOR
Art. 1º E' criado o Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior
(CONVEX), com a atribuição de formular
a política de comércio exterior, bem
como determinar, orientar e coordenar a
execução das medidas necessárias à
expansão das transações comerciais
com o exterior.
Art. 2º Compete ao Conselho
Nacional do Comércio Exterior, ouvido,
nas deliberações relacionadas com os
artigos 3º e 4º da Lei nº 4.535, de 31 de
dezembro de 1964, o Conselho Monetário
Nacional:
I – Traçar as diretrizes da política de
comércio exterior.
II – Adotar medidas de contrôle das
operações do comércio exterior, quando
necessárias ao interêsse nacional.
III – Pronunciar-se sôbre a conveniência
da participação do Brasil em acôrdos ou
convênios internacionais relacionados com o
comércio exterior.
IV – Formular as diretrizes básicas
a serem obedecidas na política de
financiamento da exportação.
Art. 3º Compete, privativamente, ao
Conselho Nacional do Comércio Exterior:
I – Baixar as normas necessárias á
implementação da política de comércio
exterior, assim como orientar e coordenar a
sua expansão.
II
–
Modificar,
suspender
ou
suprimir exigências administrativas ou
regulamentares, com a finalidade de facilitar
e estimular a exportação, bem como
disciplinar e reduzir os custos da
fiscalização.
III – Decidir sôbre normas, critérios e
sistemas de classificação comercial dos
produtos objeto do comércio exterior.
IV – Estabelecer normas para a
fiscalização de embarque e dispor sôbre
a respectiva execução, com vistas à
redução de custos.
V – Traçar a orientação a seguir nas
negociações de acôrdos internacionais
relacionados com o comércio exterior e
acompanhar a sua execução.
Art. 4º Compete, ainda, ao Conselho:
I – Recomendar diretrizes que
articulem o exercício do instrumento
aduaneiro com os objetivos gerais da
política do comércio exterior, observado
o interêsse e a evolução das atividades
industriais e agrícolas.
II – Opinar, junto aos órgãos
competentes, sôbre fretes dos transportes
internacionais, bem como sôbre política
portuária.
III – Estabelecer as bases da política de
seguros no comércio exterior.
IV – Recomendar medidas tendentes a
amparar produções exportáveis, considerando
a situação específica dos diversos setores da
exportação, bem como razões estruturais,
conjunturais ou circunstanciais que afetem
negativamente aquelas produções.
V – Sugerir medidas cambiais, –
monetárias e fiscais que se recomendem
do ponto de vista do intercâmbio com o
exterior.
VI – Opinar sôbre a concessão
do regime de Entrepostos, Áreas Livres,
Zonas Francas e Portos Livres, com
vistas a atender às conveniências da
política de comércio exterior.
VII – Acompanhar e promover estudos
sôbre a política comercial formulada
por organismos internacionais e sôbre a
política aplicada por outros países ou
agrupamentos regionais, que possam
interessar á economia nacional.
VIII – Opinar, na esfera do Poder
Executivo ou quando consultado por
qualquer das Casas do Congresso
Nacional, sôbre anteprojetos e projetos
de lei que se relacionem com o co-
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mércio exterior ou adotem medidas que
neste possam ter implicações.
Art. 5º Na formulação e execução
da política de comércio exterior serão
considerados, entre outros, os seguintes
objetivos principais:
I – A criação de condições internas
e externas capazes de conferir maior
capacidade competitiva aos produtos
brasileiros no exterior.
II – A crescente diversificação da
pauta
de
produtos
exportáveis,
especialmente através de estímulos
apropriados à exportação de produtos
industriais.
III – A ampliação de mercados
externos, quer mediante incentivos à
penetração de novos produtos em
mercados tradicionais, quer através da
conquista de novos mercados.
IV – A preservação do suprimento
regular, à economia nacional, de
matérias-primas, produtos intermediários
e bens de capital necessários ao
desenvolvimento econômico do País.
Art. 6º O Conselho Nacional do
Comércio Exterior será presidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e
integrado pelos seguintes membros:
Ministro das Relações Exteriores ou
seu representante;
Ministro do Planejamento e da
Coordenação
Econômica
ou
seu
representante;
Ministro da Fazenda ou seu
representante;
Ministro da Agricultura ou seu
representante;
Presidente do Banco Central da
República
do
Brasil
ou
seu
representante;
Presidente
da
Comissão
de
Marinha Mercante;
Diretor da Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S. A.;
Presidente do Conselho de Política
Aduaneira;
Três (3) representantes da iniciativa
privada, indicados em lista tríplice pela
Confederação Nacional da Agricultura
Confederação Nacional do Comércio e
Confederação Nacional da Indústria e
designados pelo Ministro da Indústria e
do Comércio.
§
1º
Em
suas
faltas
ou
impedimentos como Presidente do
Conselho o Ministro da Indústria e do
Comércio será substituído pelo Ministro
das Relações Exteriores e na ausência
dêste pelo Ministro do Planejamento a
da Coordenação Econômica.
§ 2º O Presidente do Conselho
poderá solicitar a presença de titulares,
de outros órgãos quando necessário,
nas reuniões em que houver decisões
sôbre assuntos de interêsse do setor
respectivo.
Art. 7º As deliberações do Conselho
Nacional do Comércio Exterior que
devam ser cumpridas, por pessoas
físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado, sòmente vigorarão depois de
publicadas pelo Diário Oficial da União.
Parágrafo único. As deliberações
serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria dos membros do
Conselho.
Art. 8º As Comissões ou Grupos
existentes de natureza executiva ou
consultiva, que tratem de assuntos
específicos do comércio exterior ficam
subordinados às normas e diretrizes do
Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior.
Parágrafo único. E' o Conselho
autorizado a constituir outras comissões
ou grupos a que se refere êste artigo,
sempre que conveniente ao cumprimento
dos objetivos da presente lei.
Art. 9º Na qualidade de principal
órgão executor das normas, diretrizes e
decisões do Conselho Nacional ao
Comércio Exterior (CONCEX), conforme
definido no Capítulo II desta Lei, proverá
o Banco do Brasil S.A., através de sua
Carteira de Comércio Exterior, os serviços
da Secretaria-Geral do Conselho, à qual
incumbirá precìpuamente:
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a)
preparar
os
trabalhos
e
expedientes
para
deliberação
do
Conselho, bem como elaborar estudos
técnicos referentes á matéria de
competência a do Conselho, ou por êste
solicitados;
b) superintender as providências
administrativas
e
exercer
outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Regulamento.
Art. 10 Para a realização das tarefas
de estudo, planejamento e coordenação
necessárias à execução das atribuições
referidas neste artigo, o Banco utilizará o
pessoal técnico de seus próprias quadros,
podendo, entretanto, o Presidente do
Conselho Nacional do Comércio Exterior,
sempre
que
necessário,
requisitar
servidores públicos federais, autárquicos
ou de emprêsas de economia mista que
possuam conhecimentos especializados
sôbre comércio exterior.
§ 1º Os órgãos representados no
Conselho prestarão tôda a colaboração
que lhes fôr solicitada, na conformidade
dos objetivos desta lei, devendo ainda
complementar, no âmbito de suas
atribuições, os trabalhos e tarefas da
Secretaria-Geral.
§ 2º Ao pessoal requisitado nos
têrmos dêste artigo serão assegurados,
no setores de origem, todos os direitos e
vantagens dos respectivos cargos.
§ 3º As entidades representativas
dos diversos setores econômicos poderão
designar assessôres para cooperarem em
estudos específicos.
Art. 11 As condições de execução e
remuneração dos serviços que não se
caracterizem como operações bancárias
usuais, a serem realizados por intermédio
da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S. A., serão objeto de
contratação entre êste e a União Federal
que será representada pelos Ministros da
Fazenda e da Indústria e do Comércio
conjuntamente.
Art. 12 O Conselho Nacional do
Comércio Exterior decidirá de sua própria
organização, elaborando o seu o
regimento interno, no qual serão definidas
as atribuições de seus membros e as
normas de funcionamento da SecretariaGeral.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS
Art. 13. O Banco do Brasil S. A.,
através de sua Carteira de Comércio
Exterior, atuará no âmbito interno, como
principal órgão executor das normas,
diretrizes e decisões do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
Art. 14. O artigo 2º da Lei número
2.145, de 29 de dezembro de 1953, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 2º Nos têrmos dos artigos 19 e
59, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, compete ao Banco do Brasil S.
A., através de sua Carteira de Comércio
Exterior, observadas as decisões,
normas e critérios estabelecidos pelo
Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior:
I – Emitir licenças de exportação e
importação, cuja exigência será limitada
aos casos impostos pelo interêsse
nacional.
II
–
Exercer,
prévia
ou
posteriomente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, classificação, qualidades
e tipos, declarados nas operações de
exportação,
diretamente
ou
em
colaboração com quaisquer outros órgãos
governamentais.
III
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, qualidades e tipos nas
operações e competência das repartições
aduaneiras.
IV – Financiar a exportação e a
produção para exportação de produtos
industriais,
bem
como,
quando
necessário, adquirir ou financiar, por
ordem e conta do Tesouro Nacional,
estoques de outros produtos exportáveis.

V – Adquirir ou financiar, por ordem e
conta do Tesouro Nacional, produtos de
importação necessários ao abastecimento
do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques
reguladores, sempre que o comércio
importador não e tenha condições de
fazê-lo de forma satisfatória.
VI – Colaborar, com o órgão
competente, na aplicação do regime de
similaridade e do mecanismo do
drawback.
VII – Elaborar, em cooperação com
os órgãos do Ministério da Fazenda, as
estatísticas do comércio exterior.
VIII – Executar quaisquer outras
medidas relacionadas com o comércio
exterior que lhe forem atribuídas.
Art. 15 No caso de dúvidas quanto
aos preços a que se refere o item III, do
artigo 2º, da Lei nº 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, poderá a CACEX
solicitar, dos importadores ou às
repartições governamentais no exterior,
elementos comprobatórios do preço de
venda dos produtos no mercado interno
do país exportador.
Art. 16 Ao Ministério das Relações
Exteriores caberá a execução, no âmbito
externo, da política de comércio exterior
estabelecida pelo Conselho.
Parágrafo único. As repartições,
Diplomáticas e Consulados, as Autarquias
Sociedades de Economia Mista, no
exterior, trabalharão coordenadamente
fornecendo ao
Conselho tôda
a
colaboração
e
as
informações
necessárias.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS, FORMALIDADES E
PROCEDIMENTOS
Art. 17. E' obrigatório o registro do
exportador, na CACEX, nos têrmos da Lei
nº 4.557, de 10 de dezembro de 1964,
salvo nos casos a que se referem os itens
d, e, g e h, do art. 20 e outros a critério do
Conselho, que baixará instruções a
respeito.
Parágrafo único. O registro de
exportador na CACEX é válido para todos
os fins necessários, no processamento da
exportação.
Art. 18. Fica o Conselho autorizado a
orientar, disciplinar ou modificar a
marcação de volumes que contenham
produtos destos destinados à exportação,
regulada pela Lei número 4.557, de 10 de
dezembro de 1964, desde que para
facilitar e simplificar operações de
exportação.
Art. 19 Os produtos agrícolas,
pecuários, matérias-primas minerais e
pedras preciosas destinados à exportação
deverão ser classificados, padronizados
ou avaliados, prèviamente, quando assim
o exigir o interêsse nacional, observado o
disposto no artigo 20.
Art. 20 O Conselho Nacional do
Comércio Exterior baixará os atos
necessários à máxima simplificação e
redução de exigências de papéis e
tramites
no
processamento
das
operações de exportação e deverá
também, de imediato, promover, definir e
regular:
a) a determinação dos produtos a
que se refere o art. 19 destinados à
exportação que devam ser prèviamente
classificados, padronizados ou avaliados,
bem como as normas e critérios a serem
adotados e o sistema de fiscalização e
certificação;
b) a fiscalização de embarques, por
qualquer via, e as medidas que visem a
sua unificação, orientação e disciplina;
c) a seleção, ouvidos os órgãos
competentes, dos portos e postos de
fronteiras aptos a realizarem exportações,
para os fins do item anterior;
d) a remessa de amostras e
pequenas encomendas e as normas
disciplinadoras de seu embarque;
e) a exportação, por qualquer via de
mercadorias destinadas exclusivamente
ao consumo ou ao uso dos ór-
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gãos oficiais brasileiros no exterior,
organismos
internacionais
e
representações diplomáticas de outros
países em território estrangeiro, bem
como para o seu respectivo pessoal;
f) o exercício das atividades das
organizações comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de sociedades,
associações, consórcios, comissárias,
ou qualquer outra, inclusive órgãos de
classe;
g) a remessa para o exterior de
produtos e materiais destinados à
analise de laboratórios de produção
industrial e recuperação; de projetos,
plantas e desenhos industriais de
instalações e de material de propaganda
comercial e turística;
h) a venda de produtos nacionais
ou nacionalizados a pessoas que
estejam saindo do País, mediante
entrega na embarcação, aeronave ou
fronteira.
§ 1º Na classificação, padronização
e avaliação, a que se refere o item a,
dêste artigo, ter-se-á em vista tipos
comerciais definidos e adequados às
exigências
internacionais
e
às
conveniências da política de exportação.
§ 2º Na exportação de produtos
primários sujeitos à classificação, o
exportador
deverá
declarar
as
características do produto, na forma que
dispuser o Conselho, o que será
comprovado quando da fiscalização do
seu embarque.
§ 3º O Conselho determinará o
procedimento a ser seguido, nos casos
em que o importador estrangeiro exigir
do exportador brasileiro certificado ou
declaração específica de classificação,
avaliação ou padronização.
Art. 21 Ficam transferidas para o
Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior as atribuições previstas no
item II, do artigo 24, da Lei Delegado
nº 5, de 26 de setembro de 1962; no
artigo 51 e seu parágrafo a único, da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964; alínea b do artigo 15, da Lei nº
1.184, de 30 de agôsto de 1950, que
modificou a alínea b do artigo 6º da Lei
nº 86, de 8 de setembro de 1947; e no
Decreto-lei número 9.620, de 21 de
agôsto de 1946, que modificou o
Decreto-lei nº 1.117, de 24 de fevereiro
de 1939.
Art. 22 A criação, ou manutenção,
por parte dos órgãos da Administração
Federal, na exportação, de e qualquer
exigência
administrativa,
registros,
contrôles diretos ou indiretos, fica sujeita
à prévia aprovação do Conselho
Nacional do Comércio e Exterior.
Art.
23
As
operações
de
exportação,
drawback,
franquia
temporária,
trânsito,
reexportação,
baldeação e cabotagem de qualquer
mercadoria deverão ser processadas,
em todos os seus trâmites, junto aos
órgãos competentes, pelo dono ou
consignatário, diretamente, ou por
despachantes aduaneiros de sua livre
escolha.
Parágrafo único. A remuneração
dos serviços do despachante aduaneiro,
nos despachos a que se refere êste
artigo, será livremente convencionada
entre os interessados, dentro de limites
fixados pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
Art. 24 A remuneração dos serviços
do despachante aduaneiro não poderá,
em nenhuma hipótese, ser recolhida
através das repartições aduaneiras.
Parágrafo único. A contribuição dos
despachantes
aduaneiros
ao
seu
Sindicato será fixada pelos profissionais
associados.
Art. 25 As mercadorias de
exportação para pronto embarque
poderão ser previamente depositadas na
área interna do pôrto, de modo a permitir
melhor e mais rápida fiscalização e
conferência, fácil processamento de
despacho e maior velocidade às
operações
de
carregamento
das
embarcações.
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Art. 26. O Poder Executivo,
disciplinará:
a) o uso de armazéns internos e
páteos da faixa de cais, tendo em vista o
cumprimento do artigo anterior e para
possibilitar o depósitos simultâneo, em
uma
mesma
área
interna,
de
mercadorias de exportação para pronto
embarque e de importação;
b) o tráfego, desembaraço nas
repartições, exigências para operações
e movimentação das embarcações e
aeronaves nos portos e aeroportos do
País, tendo em vista facilitar a
tramitação
e
eliminar
exigências
desnecessárias.
Art.
27.
As
mercadorias
depositadas nos armazéns, páteos e
áreas alfandegadas, para efeito de
fiscalização de embarques, estarão
sujeitas
unicamente
às
despesas
cobradas nos embarques diretos.
Art. 28 As mercadorias destinadas
à exportação e depositadas nos
armazéns internos ou externos, páteos,
pontes ou depósitos, poderão ser
dispensadas do pagamento das taxas
relativas à armazenagem, pelo prazo de
ate 15 dias, na forma do que dispuser o
Poder Executivo.
Art. 29 Em todos os portos
nacionais e postos de embarques
selecionados de acôrdo com o item c, do
artigo 20, haverá um "Setor de
Exportação" onde ficarão centralizados
todos os serviços dos diferentes órgãos.
§ 1º Os serviços necessários à
exportação e importação para tôdas as
repartições funcionarão em horário
corrido, inclusive domingos e feriados,
durante 24 horas ininterruptas, em
turnos.
§ 2º Tendo em vista a peculiaridade
de cada pôrto ou pôrto de embarque e o
movimento de embarcações ou veículos,
o horário poderá ser reduzido.
§ 3º Os serviços portuários e de
armazenagem
ficam
obrigados
a
assegurar as condições de operações
necessárias ao cumprimento do previsto
neste artigo.
Art. 30 A exportação de qualquer
mercadoria realizada por via postal,
aérea ou terrestre obedecera, no que
couber, as normas constantes da
presente lei.
Art. 31 A utilização da capatazia e
da estiva ou dos operadores portuários
resultantes da fusão dessas duas
categorias, prevista no art. 21, do
Decreto-lei nº 5, de 5 de abril de
1966,
ou
serviços
equivalentes,
para
o
embarque
de
qualquer
mercadoria destinada a exportação,
será
remunerada,
por
produção,
rigorosamente em função do serviço
efetivamente
prestado,
vedada
a
cobrança de qualquer outro gravame,
inclusive adicionais não previstos em
lei.
Art.
32
As
embarcações
procedentes do exterior serão visitadas
nos pôrtos, pelas autoridade marítimas
de Saúde, Polícia Marítima e Alfândega,
nos fundeadores, no cais, ou ainda,
quando demandando o cais de
atracação, de modo a facilitar, ao
máximo, a liberação das embarcações,
permitindo imediato início das operações
de carga ou descarga das mercadorias e
de desembarques ou embarques de
passageiros.
Art. 33 A visita de autoridade de
Saúde será dispensada sempre que a
autoridade do parto receber, via rádio,
do
comandante
da
embarcação,
informações satisfatórias quanto ao
estado sanitário a bordo e tiver, por
qualquer via, autorizado a "Iivre
prática."
Parágrafo único. A visita de saúde,
quando necessária, será realizada de
conformidade com os compromissos
assumidos pelo Brasil no Regulamento
Sanitário Internacional, que estiver em
vigor,
aprovado
pela
Assembléia
Mundial de Saúde, da Organização
Mundial de Saúde.
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Art. 34 As visitas das autoridades
mencionadas no art. 32 serão feitas:
a) em qualquer hora do dia ou da
noite e em qualquer dia da semana,
inclusive domingos e feriados;
b) obedecendo, em princípio, à
ordem cronológica de chegada ao pôrto,
considerando-se para êsse fim, quando
fôr o caso, o fundeio na barra;
c) em conjunto, de modo a reduzir ao
mínimo a interdição da embarcação.
Art. 35 O Poder Executivo baixará os
atos necessários relativos à orientação e
disciplina:
a) da constituição de turmas de
visitas, tendo em vista a peculiariedade
de cada pôrto e o movimento de
embarcações nos diferentes pôrtos;
b) dos casos possíveis de visitas
prioritárias às embarcações.
CAPÍTULO IV
DOS ARMAZÉNS GERAIS
ALFANDEGADOS
Art. 36 O Ministro da Fazenda
poderá autorizar, as pessoas jurídicas
que funcionarem como emprêsas de
armazéns gerais, a operar unidades de
armazenamento,
ensilagem
e
frígoriticagem, como armazéns gerais
alfandegados, observadas as condições
de segurança técnica e financeira e de
resguardo aos interêsses fiscais, nas
condições que dispuzer o Regulamento
da presente Lei.
Art. 37 O desembaraço alfandegário
para transporte e depósito em armazém
geral alfandegado poderá ser processado
sem o recolhimento imediato dos tributos
devidos
na
importação,
conforme
dispuser o Poder Executivo.
Art. 38 As mercadorias importadas e
depositadas
em
armazéns
gerais
alfandegados poderão ser mentidas em
depósitos durante o prazo a ser
estabelecido em Regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo as mercadorias
importadas poderão:
1 – Ser entregues ao consumo
interno, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, depois de cumpridas as
exigências legais e fiscais relativas aos
procedimentos aduaneiros.
II – Ser devolvidas ao país de
origem, ou ser reexportadas para
qualquer
outro
destino,
total
ou
parcialmente, de uma só vez ou em lotes
ou parcelas, independentemente de
tributos.
Art. 39 O depósito em armazéns
gerais alfandegados de mercadorias
destinadas a exportação será feito após
cumpridas as formalidades a serem
previstas em regulamento, excetuado,
entretanto, o recolhimento prévio de
tributos porventura devidos.
Parágrafo único. As mercadorias
depositadas nos têrmos do presente
artigo poderão, a qualquer tempo, ser
embarcadas para a exportação dêsde que
o exportador pague os tributos devidos e
cumpra as disposições cambiais inerentes
à operação.
Art. 40 Será da responsabilidade da
emprêsa proprietária do armazém geral
alfandegado o transporte das mercadorias
importadas, destinadas a depósito no
armazém ou das mercadorias exportáveis
procedentes do armazém entre ele e o
pôrto ou o pôsto de desembarque ou
embarque, salvo se o transporte fôr feito
por estradas de ferro.
§ 1º O extravio da mercadoria
durante o transporte importará em
imediato vencimento dos impostos e
taxas devidos pela mercadoria importada
ou exportada, devendo a em prêsa
proprietária
do
armazém
geral
alfandegado
recolher
a
respectiva
importância no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, assegurado seu direito
regressivo contra o transportador.
§
2º
Os
importadores
ou
exportadores, conforme o caso, serão
solidàriamente responsáveis com as obri-

gações caracterizadas neste artigo, em
relação ao Fisco.
Art. 41 As emprêsas que operarem
armazéns gerais alfandegados poderão
firmar contratos de correspondência
comercial com entidades assemelhadas,
fiscalizadas no exterior.
§ 1º Em virtude dos contratos a que
se refere êste artigo, poderão os
armazéns gerais alfandegados receber a
depósito mercadorias garantidas no
exterior, por recibos de depósito e
warrants emitidos em moeda estrangeira,
ou documentos assemelhados, conforme
a legislação de cada país, cuja
transferência o credor respectivo, se
houver, tenha autorizado.
§ 2º Poderá ademais, o armazém
geral alfandegado, quando se tratar de
mercadorias destinadas à exportação
emitir recibos de depósitos e warrants em
moeda
estrangeira
transferíveis
a
entidades assemelhadas com que
mantenha contratos de correspondência
comercial, sòmente embarcando a
mercadoria assim garantida, com prévio
assentimento do credor interno, se
houver.
Art. 42 O Poder Executivo fixara o
limite do valor declarado das mercadorias
que poderão ser recebidas sob a guarda
dos armazéns gerais alfandegados, com
emissão de recibos de depósitos e
warrants, em função do capital registrado,
bem como as condições em que poderá
ter elevado.
Art. 43 As emprêsas de armazéns
gerais que obtenham o licenciamento de
armazéns gerais alfandegados não
poderão imobilizar recursos, por período
superior a um ano, em bens ou valeres
que não sejam os destinadas a seu objeto
social, salvo se o fizerem em títulos da
dívida pública federal.
Art. 44. Decorrido o prazo estipulado
no artigo 33, e não retirados, pelo
depositante, as mercadorias depositadas
na forma nêle prevista, seja para
colocação no mercado interno seja para
retôrno ao país de origem, seja para
exportação ou encaminhamento a outros
destinos ou não pagas as tarifas de
armazenagem geral e os serviços
complementares devidos à emprêsa
depositária, a autoridade competente, na
forma
indicada
no
regulamento,
promoverá o leilão público das mesmas,
alienando-se, à vista, por preço nunca
inferior aos encargos fiscais devidos.
§ 1º Desde que coberto o crédito do
Fisco a emprêsa de armazém geral que
promover o leilão poderá concretizá-lo
pelo lance que alcançar.
§ 2º Do montante recebido deverão
ser:
a) pagas as despesas de leilão,
deduzidos o crédito da depositária e
prestadora de serviços os custos
financeiros e tributos devidos ao Govêrno
Federal, bem como o principal e os juros
de crédito garantido por warrants;
b) remetidos, ao credor, se houver, o
principal e os juros de seu crédito,
expresso através de recibo do depósito
ou de warrant transferido;
c) recolhido o saldo, se houver, ao
Banco do Brasil S. A., à ordem do
depositante.
§ 3º Se a importância do leilão fôr
insuficiente para a cobertura das
despesas previstas no parágrafo anterior,
o Fisco Federal, a emprêsa de
armazenagem geral ou o credor por
warrants poderão acionar o devedor para
haver, de outros bens seus o
ressarcimento a que fizerem jus.
§ 4º Se o crédito por warrant estiver
garantido por seguro na forma do artigo
47, o direito de credor será exercido direta
e automàticamente pela seguradora
interessada.
Art. 45 Os armazéns gerais
alfandegados não podem introduzir, nas
mercadorias
depositados,
qualquer
modificação devendo conservá-las no
mesmo estado em que as recebem,
admitindo-se tão sòmente, sob a
fiscalização das autoridades competentes,
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a mudança de embalagens essencial para
que as mercadorias não se deteriorem ou
percam valor comercial.
Parágrafo único. Os armazéns gerais
não alfandegados podem, mediante
autorização do depositante e do credor,
quando houver, introduzir modificações
nas mercadorias depositadas, a fim de
aumentar-lhes o valor, mas sem lhes
alterar a natureza, cobrando pelos
serviços que assim realizarem, preços
prèviamente estipulados.
Art. 46 Em nenhuma hipótese,
poderão
os
armazéns
gerais
alfandegados ser requisitados para fins
militares, ou de abastecimento, salvo
estado de sítio, grave comoção intestina,
guerra ou calamidade pública oficialmente
declarada.
Art. 47 O Instituto de Resseguros do
Brasil estabelecerá as condições em que
será autorizada a emissão de apólices de
seguro de warrants, de circulação interna
ou externa, emitidos por armazéns gerais
alfandegados.
Art. 48 O Conselho Monetário
Nacional fixará as normas aplicáveis ao
acesso dos warrants às negociações nas
Bôlsas de Valores.
Parágrafo
único.
Os
lucros
resultantes da venda de warrants, através
de Bôlsas de Valores, não constituirão
rendimento tributável.
Art. 49 O Banco Central da
República do Brasil poderá autorizar os
bancos, que assim o requererem, a
criarem carteiras de desconto e
redesconto de warrants e fixará os
requisitos necessários a tanto.
Art. 50 As emissões, aceites,
transferências, endossos, obrigações, coobrigações e seguros assumidos não
incidirão em impôsto de sêlo.
Art. 51 As disposições do artigo 7º
da Lei Delegada nº 3, de 28 de setembro
de 1962 aplicam-se também a produtos
industrializados.
Art. 52 Aplica-se aos armazéns
gerais alfandagados o disposto no artigo
70 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de
1965 na Lei Delegada nº 3, de 26 de
setembro de 1962; no Decreto nº 1.102,
de 21 de novembro de 1903, e demais
legislação relativa à armazenagem geral
no que esta lei não contrariar.
CAPÍTULO V
DAS ISENÇÕES E INCENTIVOS
Art. 53 Com exceção do impôsto de
exportação, regulado por Iei especial,
ficam extintos todos os impostos, taxas,
quotas, emolumentos e contribuições que
incidam específicamente sôbre qualquer
mercadoria
destinada
exportação
despachada em qualquer dia, hora e via.
§ 1º As isenções previstas neste
artigo abrangem também, na exportação:
a) os registros, contratos, guias,
certificados, licenças, declarações e
outros papéis;
b) as contribuições e taxas específicas
de caráter adicional, sôbre operações
portuárias, fretes e transportes;
c) os serviços extraordinários a que
se refere o Decreto-lei nº 8.663, de 14 de
Janeiro de 1946; Decreto-lei número
9.892, de 16 de setembro de 1948;
Decreto-lei nº 9.890, de 10 de agôsto de
1946;
d) Taxa de Desinfecção de que trata
o Decreto-lei nº 194, de 21 de janeiro de
1938 e o Decreto-lei número 8.911, de 24
de janeiro de 1946;
e) Taxa de Inspeção Sanitária
prevista no Decreto-lei nº 921, de 1º de
dezembro de 1938.
§ 2º – O disposto no presente artigo
não se aplica às retenções específicas de
natureza cambial que incidem sôbre café
e outros produtos, determinadas pelo
Conselho Monetário Nacional ou pela
extinta Superintendência da Moeda e do
Crédito.
§ 3º A Taxa de Renovação
de Marinha Mercante, extinta na
exportação, será cobrada, na importação

1358

Quinta-feira 26

de mercadorias procedentes do exterior
a bese de 10% (dez por cento) do frete
líquido.
Art. 54 A isenção do impôsto de
importação configurada como medida de
estímulo à exportação implicará na
isenção, igualmente, do impôsto de
consumo, da Taxa de Despacho
Aduaneiro, da Taxa de Renovação da
Marinha
Mercante,
da Taxa
de
Recuperação dos Portos e daquelas que
não correspondam à contraprestação de
serviço realizado.
Art. 55 É livre de emolumento o visto
consular
em
faturas
comerciais
correspondentes
às
importações
originárias de países que outorgam o
mesmo tratamento às exportações
brasileiras a êle destinadas.
Art. 56 O prazo previsto no artigo 3º
da Lei nº 4.663, de 3 de junho de 1965,
no qual as emprêsas poderão deduzir do
lucro sujeito ao impôsto de renda a
parcela corresponente à Exportação de
produtos manufaturados, é estendido
até o exercício financeiro de 1971,
inclusive.
Parágrafo único – Aplicam-se, às
organizações a que se refere o item f, do
artigo 20, as disposições da Lei 4.663,
de 3 de junho de 1965, inclusive a
dilatação de prazo prevista neste artigo.
Art. 57 As embarcações marítimas
nacionais
quando
em
linhas
internacionais, bem como as de bandeira
estrangeira que operarem em portos
nacionais,
realizando
comércio
internacional, poderão ser abastecidas de
combustível, com isenção do pagamento
do impôsto único sôbre combustíveis.
Art. 58 O exportador de produtos
manufaturados e de produtos extrativos
beneficiados,
cujo
penetração
no
mercado
internacional
convenha
incentivar e que forem determinados
peIo Conselho Nacional do Comércio
Exterior, terá direito a receber, em
restituição, o valor dos impostos únicos
sôbre lubrificantes e combustíveis
líquidos e gasosos e sôbre energia
elétrica que tiver integrado o custo do
produto exportado.
§ 1º O direito à restituição previsto
neste artigo se aplica ao montante de
cada impôsto único que exceder de 2%
(dois por cento) do valor FOB do produto
exportado e será exercido na forma que
for estabelecida no regulamento desta
lei.
§ 2º A restituição de que trata êste
artigo será feita trimestralmente pelo
Banco do Brasil S. A., por intermédio da
Carteira de Comércio Exterior, à vista da
demonstração dos impostos únicos que
incidirem nos produtos efetivamente
exportados, observadas as normas
gerais estabelecidas pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
§ 3º A restituição referida neste
artigo será debitada, pelo Banco do
Brasil S. A., à conta da receita do
respectivo impôsto a êle recolhida.
Art. 59 É criado no Banco Central
da República do Brasil o "Fundo de
Financiamento à Exportação" (FINEX),
destinado a suprir recursos ao Banco do
Brasil S. A. para a realização, por
intermédio da Carteira de Comércio
Exterior, em conjugação com os demais
setores especializados, das seguintes
operações:
a) financiamento da exportação e
produção para exportação de emprêsas
industriais que desejem iniciar ou
incrementar as vendas externas de seus
produtos,
diretamente
ou
através
representantes
ou
organizações
especializadas;
b) aquisição e financiamento dos
excedentes do consumo doméstico da
redução nacional de bens exportáveis,
quando tais providências se fizerem
indispensáveis à regularização do
escoamento da safra;
c)
complementação
da
remuneração em cruzeiros de produtos
de exportação que encontram dificuldade
ilegível de colocação no exterior,
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devido à baixa cotação nos mercados
internacionais;
d) estabelecimento de adequada
relação de preços entre o produto
exportado
in
natura
e
seus
manufaturados ou derivados;
e) assistência à produção agrícola
de exportação, bem como financiamento
de estocagem dêsses produtos, quando
sujeitos a oscilações de entressafras.
Art. 60 Constituição recursos do
FINEX:
I – Empréstimos e doações de
entidades nacionais, estrangeiras ou
internacionais.
II – Recursos orçamentários ou
provenientes de créditos especiais.
III – O produto integral das multas
previstas nesta lei bem como vendas de
mercadorias confiscadas na forma desta
lei.
IV – Parcela de recursos que lhe fôr
destinada pelo Ministério da Fazenda
através da colocação de Obrigações do
Tesouro de que trata o artigo 5º da
Lei nº 4.770 de 15 de setembro de
1965.
V – Eventuais disponibilidades em
cruzeiros decorrentes de contrôle do
sistema cambial a critério do Conselho
Monetário Nacional.
VI – A receita da venda de
"Processas de Licença de Importação"
relativa a produtos de categoria
especial.
VII – O valor das diferenças de
preços apuradas na venda de produtos
importados e exportados, adquiridos por
conta do Govêrno.
VIII – O rendimento dos depósitos e
aplicações do próprio Fundo.
IX – Recursos que lhe forem
destinados de qualquer outra fonte.
Art. 61 – O Orçamento Geral da
União consignará, ao Fundo de
Financiamento à Exportação, dotação
específica a ser fixada anualmente, a
partir do exercício de 1967 e durante no
mínimo,
10
(dez)
exercícios
orçamentários consecutivos.
Parágrafo único. Para os fins dêste
artigo, no exercício de 1966, é o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito de
Cr$ 20.000.000.00, (vinte bilhões de
cruzeiros), que será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art. 62 – Ficam os órgãos
responsáveis pela fiscalização de
embarque obrigados a prestarem os
mais amplos esclarecimentos sôbre os
direitos e deveres dos exportadores, em
como dar a necessária assistência à
realização normal das operações de
exportação, tendo em vista os objetivos
da presente lei.
Art. 63 – As repartições aduaneiras
deverão verificar se os dados da Fatura
Comercial são verídicos e coincidem
com os da Nota de Importação,
convidando
o
importador
ou
despachante autorizado a fazer a devida
correção se observada divergência,
ficando o desembaraço da mercadoria
condicionado ao comprimento prévio da
diligência,
não
cabendo
qualquer
penalidade por divergência entre a
fatura e o despacho, ressalvadas as
hipóteses previstas nos artigos 33 e 34,
da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de
1957.
Art. 64 – Quando ocorrerem na
exportação,
erros
ou
omissões
caracteristicamente sem a intenção de
fraude e que possam ser de imediato
corrigidos, a autoridade responsável
pela fiscalização alertará o exportador e
o orientará sôbre a maneira correta de
proceder.
Art. 65 – As fraudes na
exportação, caracterizadas de forma
inequívoca, relativas a preços, pesos,
medidas, ilegível e qualidade, sujei-

tam
o
exportador,
isolada
ou
cumulativamente,:
a) multa de 20 (vinte) a 50%
(cinquenta) por cento do valor da
mercadoria.
b) proibição de exportar por 6
(seis) a 12 (doze) meses.
§ 1º – Apurada a fraude, o
processo pertinente será encaminhado
à autoridade aduaneira para fins de
aplicação da multa correspondente, se
fôr o caso.
§ 2º – Na aplicação do disposto no
parágrafo anterior, a autoridade,
poderá determinar a retenção da
mercadoria, até o pagamento da muita
respectiva e satisfação das demais
exigências.
§ 3º A imposição da multa prevista
na alínea a dêste artigo não excluirá a
regularização cambial, quando devida.
§ 4º – Para os efeitos do disposto
no parágrafo anterior a regularização
cambial se efetuará com base na taxa
de câmbio aplicável à operação
correspondente, da data do respectivo
pagamento.
§ 5º – Ocorrendo operação
ilegítima de câmbio, a autoridade
aduaneira ouvirá, para instauração do
procedimento fiscal, a fiscalização
cambial do Banco Central da República
do Brasil, que dirá sôbre a procedência
dos fatos encaminhados, no âmbito de
sua competência.
Art. 66 – Ocorrendo reincidência,
genérica ou específica, nos casos a que
se refere o artigo 65, serão aplicadas
isoladas
ou
cumulativamente,
ao
exportador, as seguintes penalidades:
a) multa de 60 (sessenta) a 100%
(cem por cento) do valor das
mercadorias.
b) proibição de realizar operações
de crédito, de qualquer natureza, com
entidades públicas, autárquicas e
estabelecimentos de crédito de que
seja acionista o Govêrno Federal, pelo
prazo de 12 (doze) a 24 (vinte e
quatro) meses.
Parágrafo único. Quando ocorrerem
reincidências que caracterizem a má fé do
exportador, a CACEX poderá determinar
a cassação do seu registro.
Art. 67 – Na exportação ou na
tentativa de exportação de mercadorias
de saída proibida do território nacional,
considerando-se como tais aquelas
que assim forem previstas em lei,
tratados ou convenções internacionais
firmados pelo Brasil, o exportador será
punido, cumulativamente, com a muita
disposta no artigo 65, com o confisco
da mercadoria e com a proibição de
exportar pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) a 60 (sessenta) meses.
Parágrafo
único.
Ocorrendo
reincidência,
será
cassado
definitivamente o registro do exportador.
Art. 68 – As sanções previstas na
alínea b, do artigo 65, na alínea b e
parágrafo único, do artigo 66 e no
artigo 67 desta Lei, estendem-se a
todos os diretores, sócios, gerentes ou
procuradores responsáveis pela firma
exportadora.
Art.
69
–
As
mercadorias
confiscadas serão vendidas em leilão
público pela autoridade aduaneira,
sendo o produto respectivo recolhido
integralmente
ao
Fundo
de
Financiamento a Exportação, a que se
refere o artigo 59 desta Lei.
Art. 70 – Quando a fraude, na
exportação, referir-se à classificação
da mercadoria, e resultar de ato,
certificado ou atestado emitido por
Bôlsa de Mercadorias, Associações,
órgãos
de
classe
ou
outros
congêneres,
serão
aplicadas
às
entidades, isolada ou cumulativamente,
e
sem
prejuízo
das
sanções
importáveis ao exportador:
a) multa não inferior a 100 (cem)
vêzes o maior salário-mínimo vigente
no País, data em que praticado o ato
ou emitido documento irregular ou
fraudado;
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b) suspensão de sua atribuição
como órgão classificador por período
não inferior a 12 (doze) meses.
Parágrafo único – Ao classificador,
pessoa física, responsável pelo ato,
certificado ou atestado irregular ou
fraudado, serão aplicadas as seguintes
sanções sem prejuízo das imponíveis ao
órgão a que servir:
a) suspensão do exercício da
função de classificador, por período não
inferior a 12 (doze) meses;
b) cassação definitiva do exercício
da função de classificador, nas
operações de comércio exterior.
Art. 71 – A imposição das
penalidades de que tratam os arts. 65,
66 e 67 não excluirá, quando verificada
a ocorrência de ilícito penal, a apuração
da responsabilidade criminal dos que
intervierem na operação considerada
irregular ou fraudulenta.
Art. 72 – Serão aplicadas multas de
10 (dez) a 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ao exportador que:
a) deixar de efetuar as vendas
contratadas no exterior, sem justificativa;
b) fizer entrega ao comprador
estrangeiro
de
mercadorias
em
desacordo
com
as
obrigações
contratuais assumidas.
Art.
73
–
As
penalidades
administrativas a que se referem, os
artigos 65, 66, 67, 70 e 72, serão
processadas e julgadas pela CACEX,
cabendo recurso sem efeito suspensivo
para o Ministro da Indústria e do
Comércio.
Parágrafo
único.
Nos
casos
previstos nesta Lei, sempre que a
autoridade aduaneira tiver de aplicar
multas, será obrigatória a prévia
audiência da CACEX.
Art.
74
–
Não
constituirão
irregularidade ou fraude as variações,
para mais ou para menos, não
superiores a 10% (dez por cento),
quanto ao preço segundo norma definida
pelo Conselho Nacional do Comércio
Exterior, e de 5% (cinco por cento),
quanto ao pêso ou quantidade da
mercadoria, desde que não ocorram
concomitantemente.
Art. 75 – Caso a infração ou
irregularidade na exportação seja
verificada no porto de destino e por
qualquer meio, o processo para a
imposição das penalidades previstas
nesta lei será iniciado e instaurado com
base nos elementos relacionados com o
desembarque das mercadorias no
exterior.
Art. 76 – Os armazéns gerais
alfandegados,
que
infringirem
os
dispositivos legais que regem o seu
funcionamento, ou causarem danos
fiscais à Fazenda Nacional, ficarão
sujeitos às seguintes penalidades,
conforme a gravidade e o montante da
fraude:
a) multa até o triplo do valor da
mercadoria envolvida no processamento
que der margem às penalidades;
b) cassação definitiva da licença.
§ 1º – Tais penalidades serão
aplicadas pelo Ministério da Fazenda.
§ 2º – A aplicação das mesmas
penalidades não exclui a obrigação de a
parte penalizada repor a Fazenda
Nacional o dano financeiro causado.
Art. 77 – As multas impostas e
outros quaisquer valores resulta das
sanções previstas nesta Lei serão
integramente recolhidos ao Fundo de
Financiamento à Exportação a que se
refere o artigo 59.
Art. 78 – Os funcionários públicos
de autarquias e sociedades de economia
mista que concorrerem para realização
de fraude, por ação ou omissão,
incorrerão, sem prejuízo da ação penal
cabível, nas penas previstas na Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 79 – Aos infratores será
assegurada,
no
processo,
ampla
oportunidade de defesa, na forma e nos
prazos
que
forem
fixados
no
regulamento desta Lei.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 80 – Compete ao Poder
Executivo, através da Comissão de
Marinha
Mercante,
autorizar
o
funcionamento e outorgar linhas às
empresas de navegação e cabotagem,
fluvial e lacustre, que possuam as
seguintes condições, cumulativamente:
a) idoneidade, condições técnicas e
financeiras para realizar os serviços a que
se propõe.
b) realização de serviço regular,
explorado em bases rentáveis;
c)
utilização
de
embarcações
adequadas ao serviço.
Art. 81 – As emprêsas, que
explorarem os serviços de navegação a
que se refere o artigo anterior, terão
obrigatòriamente
o
capital
mínimo
realizado, bastante para atender as
necessidades básicas de instalação e
funcionamento
e
para
comprar
embarcações adequadas aos seus
objetivos,
dentro
das
condições
previamente estabelecidas pela Comissão
de Marinha Mercante.
Art. 82 – As emprêsas autorizadas a
funcionar na forma dos arts. 80 e 81 farão
prova, no prazo de 18 (dezoito) meses de
regular exercício de suas atividades, sob
pena de ser declarada a caducidade da
autorização.
Parágrafo único. As emprêsas de
navegação já existentes é concedido o
prazo de dois (2) anos para que se
enquadrem de acôrdo com as exigências
desta lei, prorrogável por mais dois anos,
a critério da Comissão de Marinha
Mercante.
Art. 83 – O Instituto Nacional do
Pinho e o Instituto Nacional do Mato
passam à jurisdição do Ministério da
Agricultura.
Art. 84 – A política de exportação do
café e ao contrôle dela resultante serão
aplicadas as disposições da presente lei
que não colidam com a legislação,
normas e regulamentos em vigor, nem
com as atribuições específicas do Instituto
Brasileiro do Café e do Conselho
Monetário Nacional.
Parágrafo único – Na forma dêste
artigo, as disposições contidas na presente
lei, sôbre simplificação de formalidades
administrativas e processamentos, bem
como as isenções de tributos e taxas,
sòmente serão aplicáveis ao café; no que
couber, a partir da vigência do "Esquema
Financeiro e Regulamento de Embarques
da Safra 1966-1967."
Art. 85 – O Orçamento Geral da
União consignará anualmente, a partir do
exercício de 1967, dotação específica
para:
I – O funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
lI – O Fundo Federal Agropecuário, a
título de "contribuição especial" destinada
à
melhoria,
funcionamento
e
reaparelhamento dos serviços técnicos de
classificação, inspeção e desinfecção
sanitária, relativos aos produtos de
origem vegetal e animal.
§ 1º – Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, no exercício de 1966,
crédito especial de Cr$ 1.500.000.000
(um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros) sendo:
a) Cr$ 500.000.000 (quinhentos
milhões de cruzeiros) destinados a
instalação e funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior;
b) Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de
cruzeiros) para o Fundo Federal
Agropecuário, destinado a atender aos
encargos previstos no item II do presente
artigo.
§ 2º – O crédito a que alude o
parágrafo anterior será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuído ao Tesouro Nacional.
Art. 86 – A dotação de Cr$
130.000.000 (cento e trinta milhões de
cruzeiros) consignada no Orçamento
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da União, para o exercício de 1966, à
Comissão de Comércio Exterior, fica
transferida
à
Comissão
de
Desenvolvimento Industrial do Gabinete
do Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 87 Para os fins previstos ao item
V, do artigo 2º da Lei número 2.145, de
29 de dezembro de 1953 citado no artigo
14 desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir junto ao Ministério da
Fazenda, um crédito especial de Cr$
80.000.000.000 (oitenta bilhões de
cruzeiros).
§ 1º – O crédito especial a que se
refere o presente artigo será, utilizado
pela CACEX, em caráter de fundo
rotativo, registrando-se as operações
correspondentes em conta separada
na Contabilidade do Banco do Brasil
S.A.
§ 2º – O referido crédito será
automàticamente registrado no Tribunal
de Contas e distribuído ao Ministério da
Fazenda.
Art. 88 – Revogam-se as disposições
em contrário e, expressamente, tôdas as
seguintes: Decreto-Lei número 334, de 15
de março de 1938; Decreto-Lei número
1.471, de 1º de agôsto de 1939; Capítulo
III e artigo 36 com respectivo parágrafo
único, do Decreto-Lei número 466, de 4
de julho de 1938; Decreto-Lei número
2.527, de 23 de agôsto de 1940; DecretoLei número 3.076, de 26 de fevereiro de
1941; Decreto-Lei número 3.265, de 12
de maio de 1941; Decreto-Lei número
3.426, de 16 de julho de 1941; Artigos 1º
ao 5º do Decreto-Lei número 3.761, de 25
de outubro de 1941; Decreto-Lei número
4.003, de 8 de janeiro de 1942; artigo 2º
do Decreto-Lei nº 4.087, de 4 de fevereiro
de 1942; Decreto-Lei número 5.807, de
13 de setembro de 1943; Decreto-Lei
número 5.940, de 28 de outubro de 1943;
Decreto-Lei número 6.636, de 28 de junho
de 1944; artigo 5º, do Decreto-Lei nº
8.663, de 14 de janeiro de 1946; DecretoLei número 9.158, de 9 de abril de 1946;
Lei número 1.017 de 27 de dezembro de
1949.
Parágrafo único – A legislação e as
normas vigentes, relativas à classificação,
padronização e avaliação de produtos
permanecerão em vigor até que a matéria
seja regulada pelo Conselho Nacional de
Comércio Exterior, nos têrmos dos artigos
19 e 20 da presente lei.
Art. 89 – Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, salvo no que
depender de regulamentação.
Sala das Comissões, em 23 de maio
de 1966. – Senador José Ermírio,
Presidente – Deputado Daniel Faraco,
Relator.
DA COMISSÃO MISTA, SÔBRE O
PROJETO DE LEI Nº 7, DE 1966 (CN),
QUE "DISPÕS SÔBRE O INTERCÂMBIO
COMERCIAL COM O EXTERIOR, CRIA
O
CONSELHO
NACIONAL
DO
COMÉRCIO EXTERIOR, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão Mista, em reunião de 24
de maio do corrente ano, aprovou o
Substituto anexo, que resulta do
Substitutivo proposto pelo Relator com as
emendas e as subemendas destacadas e
votadas pela Comissão.
O substitutivo aprovado é o seguinte:
SUBSTITUTIVO
Ao projeto de Lei nº 7, de 1966 (CN),
que Dispõe sôbre o intercâmbio comercial
com o exterior, cria o Conselho Nacional
do Comércio Exterior e dá outras
providências.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR
Art. 1º E' criado o Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior
(CONCEX), com a atribuição de

formular a política de comércio
exterior,
bem
como
determinar
orientar e coordenar a execução das
medidas necessárias à expansão
das transações comerciais com o
exterior.
Art. 2º Compete ao Conselho
Nacional
do
Comércio
Exterior,
ouvido, nas deliberações relacionadas
com os artigos 3º e 4º da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, o
Conselho Monetário Nacional:
I – Traçar as diretrizes da política
de comércio exterior.
II – Adotar medidas de contrôle
das operações do comércio exterior,
quando necessárias ao interêsse
nacional.
III – Pronunciar-se sôbre a
conveniência da participação do
Brasil em acôrdos ou convênios
internacionais relacionados com o
comércio exterior.
IV – Formular as diretrizes
básicas a serem obedecidas na
política
de
financiamento
da
exportação.
Art. 3º Compete, privativamente,
ao Conselho Nacional de Comércio
Exterior:
I – Baixar as normas necessárias
à implementação da política de
comércio,
exterior,
assim
como
orientar
e
coordenar
a
sua
expansão.
II – Modificar, suspender ou
suprimir exigências administrativas ou
regulamentares, com a finalidade de
facilitar e estimular a exportação, bem
como disciplinar e reduzir os custos
da fiscalização.
III – Decidir sôbre normas,
critérios e sistemas de classificação
comercial dos produtos objetos do
comércio exterior.
IV – Estabelecer normas para a
fiscalização de embarque e dispor
sôbre a respectiva execução, com
vistas à redução de custos.
V – Traçar a orientação a seguir
nas
negociações
de
acordos
internacionais relacionados com o
comércio exterior e acompanhar a sua
execução.
Art. 4º Compete, ainda ao
Conselho:
I – Recomendar diretrizes que
articulem o exercício do instrumento
aduaneiro com os objetivos gerais da
política
de
comércio
exterior,
observado o interêsse e a evolução
das atividades industriais e agrícolas.
II – Opinar, junto aos órgãos
competentes,
sôbre
fretes
dos
transportes internacionais, bem como
sôbre, política portuária.
III – Estabelecer as bases da
política de seguros no comércio
exterior.
IV
–
Recomendar
medidas
tendentes a amparar produções
exportáveis, considerando a situação
específica
dos
diversos
setores
da
exportação,
bem
como
razões
estruturais,
conjunturais
ou
circunstanciais
que
afetem
negativamente aquelas produções.
V – Sugerir medidas cambiais,
monetárias
e
fiscais
que
se
recomendem do ponto de vista do
intercâmbio com o exterior.
VI – Opinar sôbre a concessão do
regime de Entrepostos, Áreas Francas
e Portos Livres, com vistas a atender
às conveniências da política de
comércio exterior.
VII – Acompanhar e promover
estudos sôbre a política comercial
formulada
por
organismos
internacionais e sôbre a política
aplicada por outros países ou
agrupamentos regionais, que possam
interessar à economia nacional.
VIII – Opinam, na esfera do Poder
Executivo ou quando consultado por
qualquer das Casas do Congresso
Nacional, sôbre anteprojetos e projetos
de lei que se relacionem com o

Maio de 1966

1359

comércio exterior ou adotem medidas que
neste possam ter implicações.
Art. 5º Na formulação e execução da
política de comércio exterior serão
considerados, entre outros, os seguintes
objetivos principais:
I – A criação de condições internas e
externas capazes de conferir maior
capacidade competitiva aos produtos
brasileiros no exterior.
II – A crescente diversificação da
pauta
de
produtos
exportáveis,
especialmente através de estímulos
apropriados à exportação de produtos
industriais.
III A ampliação de mercados
externos, quer mediante incentivos à
penetração de novos produtos em
mercados tradicionais, quer através da
conquista de novos mercados.
IV – A preservação do suprimento
regular, à economia nacional, de
matérias-primas, produtos intermediários
e bens de capital necessários ao
desenvolvimento econômico do País.
Art. 6º O Conselho Nacional do
Comércio Exterior será presidido pelo
Ministro da Indústria e do Comércio e
integrado pelos seguintes membros:
– Ministro das Relações Exteriores
ou seu representante;
– Ministro do Planejamento e da
Coordenação
Econômica
ou
seu
representante;
– Ministro da Fazenda ou seu
representante;
– Ministro da Agricultura ou seu
representante;
– Presidente do Banco Central da
República do Brasil ou seu representante;
– Presidente da Comissão de
Marinha Mercante;
– Diretor da Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S. A.;
– Presidente do Conselho de Político
Aduaneira;
– Três (3) representantes da
iniciativa privada, indicados em lista
tríplice pela Confederação Nacional da
Agricultura, Confederação Nacional do
Comércio, e Confederação Nacional da
Indústria, e designados pelo Ministro da
Indústria e do Comércio.
§ 1º Em suas faltas ou impedimentos
como Presidente do Conselho, o Ministro
da Indústria e do Comércio será
substituído pelo Ministro das Relações
Exteriores e, na ausência dêste, pelo
Ministro
do
Planejamento
e
da
Coordenação Econômica.
§ 2º O Presidente do Conselho
poderá solicitar a presença de titulares de
outros órgãos, quando necessário, nas
reuniões em que houver decisões
sôbre assuntos de interêsse do setor
respectivo.
Art. 74 As deliberações do Conselho
Nacional do Comércio Exterior que devam
ser cumpridas, por pessoas físicas ou
pessoas jurídicas de direito privado,
sòmente vigorarão depois de publicadas
pelo Diário Oficial da União.
Parágrafo único. As deliberações
serão tomadas por maioria de votos,
presente a maioria dos membros do
Conselho.
Art. 8º As Comissões ou Grupos
existentes de natureza executiva ou
consultiva, que tratem de assuntos
específicos do comércio exterior ficam
subordinados às normas e diretrizes
do Conselho Nacional do Comércio
Exterior.
Parágrafo único. É o Conselho
autorizado a constituir outras comissões
ou grupos a que se refere êste artigo,
sempre que conveniente ao cumprimento
dos objetivos da presente lei.
Art. 9º Na qualidade de principal
órgão executor das normas, diretrizes e
decisões do Conselho Nacional do
Comércio Exterior (CONCEX), conforme
definida no capítulo II desta Lei, proverá o
Banco do Brasil Sociedade Anônima
através. de sua Carteira de Comércio
Exterior, os serviços da Secretaria Geral
do
Conselho,
à
qual
incumbirá
precìpuamente:
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a)
preparar
os
trabalhos
e
expedientes
para
deliberação
do
Conselho, bem como elaborar estudos
técnicos referentes à matéria de
competência do Conselho, ou por êste
solicitados;
b) superistender as providências
administrativas
e
exercer
outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo
Regulamento.
Art. 10. Para a realização das tarefas
de estudo, planejamento e coordenação
necessárias a execução das atribuições
referidas neste artigo, o Banco utilizará o
pessoal técnico de seus próprios quadro,
podendo, entretanto, o Presidente do
Conselho Nacional do Comércio Exterior,
sempre
que
necessário,
requisitar
servidores público federais, autárquicos
ou de emprêsas de economia mista que
possuam conhecimentos especializados
sôbre comércio exterior.
§ 1º. Os órgãos representadas no
Conselho prestarão toda colaboração que
lhes fôr solicitada, na conformidade dos
objetivos desta lei, devendo ainda
complementar, no âmbito de suas
atribuições, os trabalhos e tarefas da
Secretaria Geral.
§ 2º. Ao pessoal requisitado nos
têrmos dêste artigo serão assegurados,
nos setores de origem, todos os direitos e
vantagens dos respectivos cargos.
§ 3º. As entidades representativas
dos diversos setores econômicos poderão
designar assessores para cooperarem em
estudos específicos.
Art. 11. As condições de execução e
remuneração dos serviços que não se
caracterizem como operações bancárias
usuais, a serem realizados por intermédio
da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S. A., serão objeto de
contratação entre e a União Federal que
será representada pelos Ministros da
Fazenda e da Indústria e do Comércio
conjuntamente.
Art. 12. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior decidirá de sua própria
organização, elaborando o seu regimento
interno, no qual serão definidas as
atribuições de seus membros e as
normas de funcionamento da SecretariaGeral.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS
Art. 13. O Banco do Brasil S. A.,
através de sua Carteira de Comércio
Exterior, atuará na âmbito interno, como
principal órgão executor das normas,
diretrizes e decisões do Conselho
Nacional do Comércio Exterior;
Art. 14. O artigo 2º da Lei nº 2.145,
de 29 de dezembro de 1953, passa a ter
a seguinte redação:
Art. 2º Nos têrmos dos artigos 19 e
59, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, compete ao Banco do Brasil S.
A., através de sua Carteira de Comércio
Exterior, observadas as decisões, normas
e critérios estabelecidos pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior:
I – Emitir licenças de exportação e
importação, cuja exigência será limitada
aos casos impostos pelo interêsse
nacional.
II
–
Exercer,
prévia
ou
posteriormente a fiscalização de preços,
pesos, medidas classificação, qualidades
e ilegível declarados nas operações de
ilegível diretamente ou em colaboração
com
quaisquer
outros
órgãos
governamentais.
III
–
Exercer
prévia
ou
posteriormente, a fiscalização de preços,
pesos, medidas, qualidades e tipos nas
operações de importação; respeitadas as
atribuições e competência das repartições
aduaneiras.
IV – Financiar a exportação e a
produção para exportação de produtos
industriais,
bem
como,
quando
necessário, adquirir ou financiar, por
ordem e conta do Tesouro Nacional,
estoques de outros produtos exportáveis.
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V – Adquirir ou financiar, por ordem e
conta do Tesouro Nacional, produtos de
importação necessários ao abastecimento
do mercado interno, ao equilíbrio dos
preços e à formação de estoques
reguladores, sempre que o comércio
importador não tenha condições de fazêlo de forma satisfatória.
VI – Colaborar, com o órgão
competente, na aplicação do regime de
similaridade e do mecanismo do
"drawback".
VII – Elaborar, em cooperação com
os órgãos do Ministério da Fazenda, as
estatísticas do comércio exterior.
VIII – Executar quaisquer outras
medidas relacionadas com o comércio
exterior que lhe forem atribuídas.
Art. 15. No caso de dúvidas quanto
aos preços a que se refere o item III, do
artigo 2º, da Lei nº 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, perderá a CACEX
solicitar, dos importadores ou às
repartições governamentais no exterior,
elementos comprobatórios do preço de
venda dos produtos no mercado interno
do país exportador.
Art. 16. Ao Ministério das Relações
Exteriores caberá a execução no âmbito
externo, da política de comércio exterior
estabelecida pelo Conselho.
Parágrafo único. As repartições
Diplomáticas e Consulados, as Autarquias
e Sociedades de Economia Mista, no
exterior, trabalharão coordenadamente
fornecendo ai Conselho tôda a colaboração
e as informações necessárias.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS, FORMALIDADES E
PROCEDIMENTOS
Art. 17. E' obrigatório o registro do
exportador, na CACEX, nos têrmos da Lei
nº 4.557. de 10 de dezembro de 1964,
salvo nos casos a que se referem os itens
d, e, g e h, do art. 20 e outros a critério do
Conselho, que baixará instruções a
respeito.
Parágrafo único. O registro de
exportador na CACEX é valido para todos
os fins necessários, no processamento da
exportação.
Art. 18. Fica o Conselho autorizado a
orientar, disciplinar ou modificar a
marcação de volumes que contenham
produtos
destinados
à
exportação,
regulada pela Lei nº 4.557, de 10 de
dezembro de 1964, desde que para facilitar
e simplificar operações de exportação.
Art. 19. Os produtos agrícolas,
pecuários, matérias-primas minerais e
pedras preciosas destinados à exportação
deverão ser classificados, padronizados
ou avaliados, previamente quando assim
o exigir o interêsse nacional, observado o
disposto no artigo 20.
Art. 20. O Conselho Nacional do
Comércio Exterior baixará os atos
necessários à máxima simplificação e
redução de exigências de papéis e tramites
no processamento das operações de
exportação e deverá também, de imediato,
promover, definir e regular:
a) a determinação dos produtos a
que se refere o art. 19, destinados
exportação que devam ser préviamennte
classificados, padronizados ou avaliados,
bem como as normas e critérios a serem
adotados e o sistema de fiscalização e
certificação;
b) a fiscalização de embarques, por
qualquer via, e as medidas que visem a
sua unificação orientação e disciplina;
c) a seleção, ouvidos os órgãos
comteiras aptos a realizarem exportações
petentes, dos portos e postos de fronpara os fins do item anterior;
d) a remessa de amostras e
pequenas encomendas e as normas
disciplinadoras de seu embarque;
e) a exportação, por qualquer, via de
mercadorias destinadas exclusivamente
ao consumo ou ao uso dos órgão oficiais
brasileiros no exterior, organismos
internacionais
e
representações
diplomáticas
de
outros
países

em território estrangeiro, bem como para
o seu respectivo pessoal;
f) o exercício das atividades das
organizações comerciais dedicadas à
exportação, sob a forma de sociedades,
associações, consórcios, comissárias, ou
qualquer outra, inclusive órgãos de
classe;
g) a remessa para o exterior de
produtos e materiais destinado à analise
de laboratórios de produção industrial e
recuperação; de projetos, plantas e
desenhas industriais de instalações e de
material de propaganda comercial e
turística;
h) a venda de produtos nacionais ou
nacionalizados a pessoas que estejam
saindo do País, mediante entrega na
embarcação, aeronave ou fronteira.
§ 1º Na classificação, padronização
e avaliação, a que se refere o item a,
dêste artigo, ter-se-á em vista tipos
comerciais definidos e adequados às
exigências
internacionais
e
às
conveniências as da política, de
exportação.
§ 2º Na exportação de produtos
primários sujeitos a classificação, o
exportador
deverá
declarar
as
características do produto, na forma que
dispuser o Conselho, o que será
comprovado quando da fiscalização do
seu embarque.
§ 3º O Conselho determinará o
procedimento a ser seguido, nos casos
em que importador estrangeiro exigir do
exportador brasileiro certificado ou
declaração específica de classificação,
avaliação ou padronização.
§ 4º. O Conselho Nacional de
Comércio Exterior poderá proceder à
exportação, sob a forma de consórcios,
podendo nas mesmas, a União, as
Autarquias ou Sociedades de Economia
Mista, deter a maioria do Capital Social.
§ 5º Nos casos de consórcio
incorporado
pelo
Conselho,
o
incorporador
será
nomeado
pelo
Conselho e sua remuneração será
exclusivamente aquela fixada pela
Assembléia Geral, trinta dias após
Decreto do Poder Executivo; aprovado a
constituição
do
consórcio,
quando
prestará contas de sua gestão.
§ 6º A norma do parágrafo anterior
aplica-se a todos os incorporadores ou
representantes da União nos atos
constitutivos de sociedades de economia
mista, cujas contas não tenham sido
aprovadas pela respectiva Assembléia
Geral, à data da publicação desta lei.
§ 7º Os consórcios de exportação,
criados de acôrdo com o preceituado nos
parágrafos
anteriores,
gozarão
preferencialmente dos benefícios da
presente lei.
Art. 21. Ficam transferidas para o
Conselho Nacional do Comércio Exterior
as atribuições previstas no item III, do
artigo 2º, da Lei Delegada nº 5, de 26 de
setembro de 1962, no artigo 51 e seu
parágrafo único, da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964; alínea b do artigo 15,
da Lei nº 1.184, de 30 de agôsto de 1950,
que modificou a alínea b do artigo 6º da
Lei nº 86, de 8 de setembro de 1947; e no
Decreto-lei nº 9.620, de 21 de agôsto de
1946, que modificou o Decreto-lei nº
1.117, de 24 de fevereiro de 1939.
Art. 22. A criação, por parte dos
órgãos da Administração Federal, na
exportação, de qualquer exigência
administrativa, registros, controles diretos
ou indiretos fica sujeita à prévia
aprovação do Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
Art. 23. As operações de exportação,
""draw back", franquia temporária trânscrito,
reexportação, baldeação e cabotagem de
qualquer
mercadoria
deverão
ser
processadas, em todos os seus trâmites,
junto aos órgãos competentes, por
despachantes aduaneiros. O dono ou
consignatório
da mercadoria
poderá
credenciá-los livremente.
§
1º.
A
remuneração
do
despachante aduaneiro nos despachos
de exportação para o exterior será livre-
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mente
convencionada
entre
os
interessados ou fixada pelo Ministério
da Indústria e Comércio, e não poderá,
em nenhuma hipótese ser recolhida
através das repartições aduaneiras.
§
2º
A
contribuição
dos
despachantes
aduaneiros
ou
seu
sindicato será fixada pelos profissionais
associados. respeitado o disposto no
parágrafo anterior.
Art.
24.
A
atividade
da
despachante estadual continuará a ser
regulada por lei da Estado no âmbito
de suas atribuições.
Art. 25. As mercadorias de
exportação
para
pronto
embarque
poderão ser préviamente depositados na
área interna do pôrto, de moda a permitir
melhor e mas rápida fiscalização e
conferência, facil processamento de
despacho e maior celocidade às
operações
de
carregamento
das
embarcações.
Art. 26. O Poder Executivo,
disciplinará:
a) o uso de armazéns internos e
pateos da faixa de cais tendo em vista
o cumprimento da artigo anterior e para
possibilitar o depósito simultâneo, em
uma
mesma
área
interna,
de
mercadorias de exportação para pronto
embarque e de importação;
b) o tráfego, desembaraço nas
repartições, exigências para operações
e movimentação das embarcações e
aeronaves nos portos e aeroportos do
País, tendo em vista facilitar a
tramitação
e
eliminar
exigências
desnecessárias.
Art.
27.
As
mercadorias
depositadas nos armazéns, pateos e
áreas alfandegadas, para efeito de
fiscalização de embarques, estarão
sujeitas únicamente as despesas
cobradas nos embarques diretos
Art. 28. As mercadorias destinadas
a exportação e depositadas nos
armazéns internos ou externos, páteos,
pontes ou depósitos, poderão ser
dispensadas no pagamento das taxas
relativas a armazenagem, pelo prazo
de ate 15 dias, na forma do que
dispuser o Poder Executivo.
Art. 29. Em todos os portos
nacionais e postos de embarques
selecionador de acôrdo com o item c,
do artigo 20, haverá um "Setor de
Exportação" onde ficarão centralizados
todos os serviços dos diferentes
órgãos.
§ 1º Os serviços necessários à
exportação e importação para tôdas as
repartições funcionarão em horário
corrido, inclusive domingos e feriados,
durante 24 horas ininterruptas, em
turnos.
§
2º
Tendo
em
vista
a
peculiaridade de cada pôrto ou pôsto
de embarque e o movimento de
embarcações ou veículos, o horário
poderá ser reduzido.
§ 3º Os serviços portuários e de
armazenagem ficam obrigados a
assegurar as condições de operações
necessárias
ao
cumprimento
do
previsto neste artigo.
Art. 30. A exportação de qualquer
mercadoria realizada por via postal
aérea ou terrestre obedecerá, no que
couber as normas constantes da
presente lei.
Art. 31. A utilização da capatazia e
da estiva ou dos operadores portuários
resultantes da fusão dessas duas
categorias, prevista no artigo 21 do
Decreto-lei nº 5, de 5 de abril de 1966, ou
serviços equivalentes, para o embarque
de qualquer mercadoria destinada a
exportação,
será
remunerada,
por
produção, rigorosamente em função do
serviço efetivamente prestado, vedada a
cobrança de qualquer outro gravame,
inclusive adicionais não previstos em
lei.
Art.
32.
Às
embarcações
procedentes do exterior serão visitadas
nos portos, pelas autoridades marítimas
de Saúde, Polícia Marítima e Alfândega,
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nos fundeadores, no cais, ou ainda, quando
demandando o cais de atracação, de modo
a facilitar, ao máximo, a liberação das
embarcações, permitindo imediato início das
operações de carga ou descarga das
mercadorias e de desembarques ou
embarque de passageiros.
Art. 33. A visita de autoridade de Saúde
será dispensada sempre que a autoridade do
pôrto receber, via rádio, do comandante
da embarcação, informações satisfatórias
quanto ao estado sanitário a bordo e tiver,
por qualquer via, autorizado a livre prática.
Parágrafo único. A visita de saúde,
quando necessária, será realizada de
conformidade
com
os
compromissos
assumidos pelo Brasil no Regulamento
Sanitário Internacional, que estiver em vigor,
aprovada pela Assembléia Mundial de
Saúde, da Organização Mundial de Saúde.
Art. 34. As visitas das autoridades
Mencionadas no artigo 32 serão feitas:
a) em qualquer hora do dia ou da noite
e em qualquer dia da semana, inclusive
domingos e feriados;
b) obedecendo, em princípio, à ordem
cronológica
de
chegada
ao
pôrto,
considerando-se para esse fim, quando fôr o
caso, o fundeio na barra;
c) em Conjunto, de modo a reduzir ao
mínimo a interdição da embarcação.
Art. 35. O Poder Executivo baixará os
atos necessários relativos à orientação e
disciplina:
a) da constituição de turmas de visitas,
tendo em vista a peculiaridade de cada pôrto
e o movimento de embarcações nos
diferentes portos;
b) dos casos possíveis de visitas
prioritárias às embarcações.
Art. 36. A profissão de corretor de
navios continua sujeita às exigências do
Decreto nº 52.090 de 1963, inclusive na parte
referente aos honorários que não poderão
em hipótese alguma ultrapassar os limites
fixados na Tabela de Corretagem anexa ao
referido decreto, sob pena de demissão.
§ 1º As comissões e remunerações dos
corretores de navios referidas neste artigo
não poderão ser cobradas, a qualquer título,
dos exportadores.
§ 2º A compra ou venda de navios
construídos
por
estaleiros
nacionais
independe da intervenção dos corretores de
navios.
§
3º Os
armadores
nacionais,
especialmente as entidades autárquicas e de
economia mista controladas pela União
ou
pelos
Estados,
poderão
realizar
pessoalmente, pelo proprietário, comandante,
capitão ou mestre as atribuições de
corretores de navios, relacionadas como
desembaraço das suas embarcações,
ficando
proibida
a
delegação
de
competência, para tal fim, a terceiros.
CAPÍTULO IV
DOS ARMAZÉNS GERAIS
ALFANDEGADOS
Art. 37. O Ministro da Fazenda poderá
autorizar, às pessoas jurídicas que funcionarem
como emprêsas de armazéns gerais, a operar
unidades de armazenamento, ensilagem e
frigorficagem,
como
armazéns
gerais
alfandegados, observadas as condições de
segurança técnica e financeira e de resguardo aos
interêsses fiscais, nas condições que dispuser o
Regulamento da presente Lei.
Art. 38. O desembaraço alfandegário
para transporte e depósito em armazém geral
alfandegado poderá ser processado sem, o
recolhimento imediato dos tributos devidos na
importação, conforme dispuser o Poder
Executivo.
Art. 39. As mercadorias importadas
e depositadas em armazéns gerais
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alfandegados poderão ser mantidas em
depósitos durante o prazo a ser estabelecido
em Regulamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo
referido neste artigo as mercadorias
importadas poderão:
I – ser entregues ao consumo interno, de
uma só vez ou em lotes ou parcelas, depois de
cumpridas as exigências legais e fiscais relativas
aos procedimentos aduaneiros.
II – Ser devolvidas ao país de origem ou
ali reexportadas para o exterior, total ou
parcialmente, de uma só vez ou em lotes ou
parcelas, independentemente de tributos,
provada, entretanto, no ato, a sua
correspondência com os documentos de
embarque,
conforme
dispuser
o
Regulamento.
Art. 40. O depósito em armazéns gerais
alfandegados de mercadorias destinadas a
exportação será feito após cumpridas as
formalidades a serem previstas em regulamento
excetuado, entretanto, o recolhimento prévio de
tributos porventura devidos.
Parágrafo único. As mercadorias
depositadas nos têrmos do presente artigo
poderão, a qualquer tempo, ser embarcadas
para a exportação desde que o exportador
pague os tributos devidos e cumpra as
disposições cambiais inerentes à operação.
Art. 40. Será da responsabilidade da
emprêsa proprietária do armazém geral
alfandegado o transporte das mercadorias
importadas, destinadas a depósito no armazém
ou das mercadorias exportáveis procedentes do
armazém entre êle e o pôrto ou o pôsto de
desembarque ou embarque, salvo se o
transporte fôr feito por estradas de ferro.
§ 1º O extravio da mercadoria durante o
transporte importará em imediato vencimento
dos impostos e taxas devidos pela
mercadoria importada ou exportada, devendo
a emprêsa proprietária do armazém
geral alfandegado recolher a respectiva
importância no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, assegurado seu direito
regressivo contra o transportador.
§ 2º Os importadores ou exportadores,
conforme o caso, serão solidàriamente
responsáveis com as obrigações caracterizadas
neste artigo, em relação ao Fisco.
Art. 42. As emprêsas que operarem
armazéns gerais alfandegados poderão
firmar
contratos
de
correspondência
comercial com entidades assemelhadas,
localizadas no exterior.
§ 1º Em virtude dos contratos a que se
refere êste artigo, poderão os armazéns
gerais alfandegados receber a depósito
mercadorias garantidas no exterior, por
recibos de depósito e warrants emitidos
em moeda estrangeira, ou documentos
assemelhados, conforme a legislação de
cada país, cuja transferência o credor
respectivo, se houver, tenha autorizado.
§ 2º Poderá ademais, o armazém
geral alfandegado, quando se tratar de
mercadorias destinadas a exportação emitir
recibos de depósitos e warrants em
moeda estrangeira, transferiveis a entidades
assemelhadas com que mantenha contratos
de correspondência comercial, sòmente
embarcando a mercadoria assim garantida,
com prévio assentimento do credor interno,
se houver.
Art. 43. O Poder Executivo fixará o limite
do valor declarado das mercadorias que
poderão ser recebidas sob a guarda dos
armazéns gerais alfandegados, com emissão
de recibos de depósitos e warrants, em
função do capital registrado, bem como as
condições em que poderá ter elevado.
Art. 44. As emprêsas de armazéns
gerais que obtenham o licenciamento de
armazéns gerais alfandegados não poderão
imobilizar recursos, por período superior a
um ano, em bens ou valores que não sejam
os destinados a seu objeto social, salvo se o

fizerem em títulos da dívida pública federal.
Art. 45. Decorrido o prazo estipulado no
artigo 39, e não retirados, pelo depositante,
as mercadorias depositadas na forma nele
prevista, seja para colocação no mercado
interno, seja para retôrno ao país de origem,
seja para exportação ou encaminhamento
a outros destinos ou não pagas as
tarifas de armazenagem geral os serviços
complementares
devidos
à
emprêsa
depositária, a autoridade competênte, na
forma indicada no regulamento, promoverá o
leilão público das mesmas.
§ 1º Desde que coberto o crédito do
Fisco e emprêsa de armazém geral que
promover o leilão poderá concretizá-lo pelo
lance que alcançar.
§ 2º Do montante recebido deverão ser:
a) pagas as despesas de leilão,
deduzidas os créditos da depositária.e
prestadora de serviços, os custos financeiros
e tributos devidos ao Governo Federal, bem
como o principal e os juros de crédito
garantido por warrants.
b) remetidos, ao credor, se houver,o
principal e os juros de seu crédito, expresso
através de recibo do depósito ou de warrant
transferido;
c) recolhido o saldo, se houver, ao
Banco do Brasil S. A., à ordem do
depositante.
§ 3º Se a importância do leilão fôr
insuficiente para a cobertura das despesas
previstas no parágrafo anterior, o Fisco
Federal, a emprêsa de armazenagem geral
ou o credor por warrants, poderão acionar o
devedor para haver, de outros bens seus, o
ressarciamento a que fizerem jus.
§ 4º Se o crédito por warrants estiver
garantido por seguro na forma do artigo
48, o direito de credor será exercido
direta e automáticamente pela seguradora
interessada.
Art.
46
Os
armazéns
gerais
alfandegados não podem introduzir, nas
mercadorias
depositadas,
qualquer
modificação, devendo conservá-las no
mesmo estado em que as recebem,
admitindo-se tão-sómente, sob a fiscalização
das autoridades competentes, a mudança de
embalagens essencial
para
que
as
mercadorias não se deteriorem ou percam
valor comercial.
Parágrafo único. Os armazéns gerais
não
alfandegados
podem
mediante
autorização do depositante e do credor,
quando houver, introduzir modificações nas
mercadorias depositadas, a fim de aumentarlhes o valor mas sem lhes alterar a natureza,
cobrando pelos serviços que assim
realizarem, preços préviamente estipulados.
Art. 46. Em nenhuma hipótese, poderão
os armazéns gerais alfandegados ser
requisitados para fins militares, ou de
abastecimento, salvo estado de sítio, grave
comoção intestina, guerra ou calamidade
pública oficialmente declarada.
Art. 48. O Instituto de Resseguros do Brasil
estabelecerá as condições em que será autorizada
a emissão de apólices de seguro de warrants, de
circulação interna ou externa, emitidos por
armazéns gerais alfandegados.
Art. 49. O Conselho Monetário Nacional
fixará as normas aplicáveis ao acesso dos
warrants às negociações nas Bôlsas de Valôres.
Parágrafo único. Os lucros resultantes da
venda de warrants, através de Bôlsas de Valôres,
não constituirão rendimento tributável.
Art. 50. O Banco Central da República
do Brasil poderá autorizar os bancos, que
assim o requererem, a criarem carteiras de
desconto e redesconto de warrants e fixará
os requisitos necessários a tanto.
Art, 51. As emissões, aceites, transferências,
endossos, obrigações, coobrigações e seguros
assumidos não incidirão impôsto de sêlo.
Art. 52. As disposições do artigo 7º
da Lei Delegada nº 3, de 26 de se-
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tembro de 1962 aplicam-se também a
produtos industrializados.
Art. 53. Aplica-se aos armazéns gerais
alfandegados o disposto no artigo 70 da Lei
nº 4.728, de 14 de julho de 1965; na Lei
Delegada nº 3, de 26 de setembro de 1962;
no Decreto número 1.102, de 21 de
novembro de 1903, e demais legislação
relativa à armazenagem geral no que esta lei
não contrariar.
CAPÍTULO V
DAS ISENÇÕES E INCENTIVOS
Art. 54. Com exceção do impôsto de
exportação, regulado por lei especial, ficam
extintos todos os impostos, taxas, quotas,
emolumentos e contribuições que incidam
especificamente sôbre qualquer mercadoria
destinada à exportação despachada em
qualquer dia, hora e via.
§ 1º As isenções previstas neste artigo
abrangem também, na exportação:
a) os registros, contratos, guias, certificados,
licenças, declarações e outros papéis;
b) as contribuições e taxas específicas
de caráter adicional, sôbre operações
portuárias, fretes e transportes;
c) os serviços extraordinários a que se
refere o Decreto-lei nº 8.663, de 14 de janeiro
de 1946; Decreto-lei número 9.892, de 16 de
setembro .de 1946; Decreto-lei nº 9.890, de
16 de agôsto de 1946;
d) Taxa de Desinfecção de que trata o
Decreto-lei nº 194, de 21 de janeiro de 1938
e o Decreto-lei número 8.911, de 24 de
janeiro de 1946;
e) Taxa de Inspeção Sanitária prevista no
Decreto-lei nº 921, de 1º de dezembro de 1938.
§ 2º O disposto no presente artigo não
se aplica às retenções específicas de
natureza cambial que incidem sôbre café e
outros
produtos,
determinadas
pelo
Conselho Monetário Nacional ou pela extinta
Superintendência da Moeda e do Crédito.
§ 3º A Taxa de Renovação da Marinha
Mercante, extinta na exportação, será
cobrada, na importação de mercadorias
procedentes do exterior à bose de 10% (dez
por cento) do frete líquido.
§ 4º Ficam extintos os débitos fiscais,
ajuizados ou não, dos exportadores de
banana, referente aos tributos cancelados
pelo presente artigo.
Art. 55. A isenção do impôsto de
importação configurada como medida de
estímulo à exportação implicará na isenção,
igualmente, do impôsto de consumo, da
Taxa de Despacho Aduaneiro, da Taxa de
Renovação da Marinha Mercante, da Taxa de
Recuperação dos Portos e daquelas que não
correspondem à contraprestação de serviço
realizado.
Art. 56. É livre de emolumento o
visto consular em faturas comerciais
correspondentes às importações originárias
de países que outorgam o mesmo tratamento
às exportações brasileiras a êles destinadas.
Art. 57. O prazo previsto no artigo 5º da
Lei nº 4.663, de 3 de junho de 1965, no qual
as emprêsas poderão deduzir do lucro
sujeito ao impôsto de renda a parcela
correspondente à Exportação de produtos
manufaturados, é estendido até o exercício
financeiro de 1.971, inclusive.
Parágrafo
único.
Aplicam-se,
às
organizações a que se refere o item f, do
artigo 20, as disposições da Lei número
4.663. de 3 de junho de 1965, inclusive a
dilatação de prazo prevista neste artigo.
Art. 58. As embarcações marítimas nacionais
quando em linhas internacionais, poderão ser
abastecidos de combustível, com isenção do
pagamento do impôsto único sôbre combustíveis.
Art.
59.
O
exportador
de
produtos manufaturados e de produtos
extrativos beneficiados, cuja penetração no
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mercado
Internacional
convenha
incentivar e que forem determinados pelo
Conselho Nacional dos impostos únicos
sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos
e gasosos e sôbre energia elétrica que
tiver integrado o ar custo do produto
exportado.
§ 1º O direito à restituição previsto
neste artigo se aplica ao montante de
cada impôsto único que exceder de 2%
(dois por cento) do valor FOB do produto
exportado e será exercido na forma a que
fôr estabelecida no regulamento desta lei.
§ 2º A restituição de que trata êste
artigo será feita trimestralmente pelo
Banco do Brasil S. A., por intermédio da
Carteira de Comércio Exterior, à vista da
demonstração dos impostos únicos que
incidiram nos produtos efetivamente
exportados, observadas as normas gerais
estabelecidas pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
§ 3º A restituição referida neste
artigo será debitada exclusivamente à
conta da parte da receita que cabe à
União nos impostos únicos a que se
refere êste artigo.
Art. 60. E' criado no Banco Central
da República do Brasil o "Fundo de
Financiamento à Exportação" (FINEX),
destinado a suprir recursos ao Banco do
Brasil S. A. para a realização, por
intermédio da Carteira de Comércio
Exterior, em conjugação com os demais
setores especializados, das seguintes
operações:
a) financiamento da exportação e da
produção para exportação de emprêsas
industriais que desejem iniciar ou incrementar
as vendas externas de seus produtos,
diretamente ou através de representantes ou
organizações especializadas;
b) aquisição e financiamento dos
excedentes do consumo doméstico da e
produção nacional de bens exportáveis,
quando tais providências se fizerem
indispensáveis
à
regularização
do
escoamento da safra:
c) complementação da remuneração
em cruzeiros de produtos de exportação
que encontrem dificuldade temporária de
cotação no exterior, devido à baixa
cotação nos mercados internacionais;
d) estabelecimento de adequada
relação de preços entre o produto
exportado in natura e seus manufaturados
ou derivados;
e) assistência à produção agrícola de
exportação, bem como financiamento de
estocagem dêsses produtos, quando
sujeitos a oscilações de entressafras.
Art. 61. Constituirão recursos do FINEX:
I – Empréstimos e doações de entidades
nacionais, estrangeiras ou internacionais.
II – Recursos orçamentários ou
provenientes de créditos especiais.
III – O produto integral das multas
previstas nesta lei, bem como vendas de
mercadorias confiscadas na forma desta lei.
IV – Parcela de recursos que lhe fôr
destinada pelo Ministério da Fazenda,
através da colocação de Obrigações do
Tesouro de que trata o artigo 5º da Lei nº
4.770, de 5 de setembro de 1965.
V – Eventuais disponibilidades em
cruzeiros decorrentes do contrôle do
sistema cambial, a critério do Conselho
Monetário Nacional.
VI – A receita da venda de
"Promessas de Licença de Importação"
relativa a produtos de categoria especial.
VII – O valor dar diferenças de preços
apuradas na venda de produtos importados e
exportados, adquiridos por conta do Govêrno.
VIII – O rendimento dos depósitos e
aplicações do próprio Fundo.
IX – Recursos que lhe forem
destinados de qualquer outra fonte.
Art. 62. O Orçamento Geral da União
consignará ao Fundo de Financiamento à
Exportação, dotação.
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específica a ser fixada anualmente, a
partir do exercício de 1967 e durante,
no
mínimo,
10
(dez)
exercícios
orçamentários consecutivos
Parágrafo único. Para os fins dêste
artigo, no exercício de 1966, é o Poder
Executivo autorizado a abrir o crédito de
Cr$ 20.000.000.000 (vinte bilhões de
cruzeiros) que será automàticamente
registrado pelo Tribunal de Contas e
distribuídos ao Tesouro Nacional.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art.
63.
Ficam
os
órgãos
responsáveis
pela
fiscalização
de
embarque obrigados a prestarem os mais
amplos esclarecimentos sôbre os direitos
e deveres dos exportadores, bem como
dar a necessária assistência à realização
normal das operações de exportação,
tendo em vista os objetivos da presente
lei.
Art. 64. As repartições aduaneiras
deverão verificar se os dados da Fatura
Comercial são verídicos e coincidem com
os da Nota de Importação, convidando o
importador ou despachante autorizado a
fazer a devida correção se observada
divergência, ficando o desembaraço da
mercadoria condicionado ao cumprimento
prévio da diligência, não cabendo
qualquer penalidade por divergência entre
a fatura e o despacho, ressalvadas as
hipóteses previstas nos artigos 33 e 34,
da Lei nº. 3.244, de 14 de agôsto de
1957.
Art. 65. Quando ocorrerem, na
exportação,
erros
ou
omissões
caracteristicamente sem a intenção de
fraude e que possam ser de imediato
corrigidos, a autoridade responsável pela
fiscalização alertará o exportador e o
orientará sôbre ao maneira correta de
proceder.
Art. 66. As fraudes na exportação,
caracterizadas de forma inequívoca,
relativas a preços, pesos, medidas,
classificação e qualidade, sujeitam o
exportador, isolada ou cumulativamente,
a:
a) multa de 20 (vinte) a 50%
(cinqüenta) por cento do valor da
mercadoria;
b) proibição de exportar por 6 (seis)
a 12 (doze) meses.
§ 1º Apurada a fraude, o processo
pertinente será encaminhado à autoridade
aduaneira para fins de aplicação da multa
correspondente, se fôr o caso.
§ 2º Na aplicação do disposto no
parágrafo anterior, a autoridade poderá
determinar a retenção da mercadoria, até
o pagamento da multa respectiva e
satisfação das demais exigências.
§ 3º A imposição da multa prevista
na alínea a dêste artigo não excluirá a
regularização cambial, quando devida.
§ 4º Para os efeitos do disposto no
parágrafo anterior a regularização cambial
se efetuará com base na taxa de câmbio
aplicável à operação correspondente, da
data do respectivo pagamento.
§ 5º Ocorrendo operação ilegítima de
câmbio, a autoridade aduaneira ouvirá,
para instauração do procedimento fiscal,
a fiscalização cambial do Banco Central
da República do Brasil, que dirá sôbre a
procedência dos fatos encaminhados no
âmbito de sua competência.
Art. 67. Ocorrendo reincidência,
genérica ou especifica, nos casos a que
se refere o art. 65, serão aplicadas,
isolada
ou
cumulativamente,
ao
exportador, as seguintes penalidades:
a) multa de 60 (sessenta) a 100%
(cem por cento) do valor das mercadorias.
b) proibição de realizar operações
de crédito, de qualquer natureza com

entidades
públicas,
autárquicas
e
estabelecimentos de crédito de que seja
acionista o Govêrno Federal, pelo prazo
de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses.
Parágrafo único. Quando ocorrerem
reincidências que caracterizem a má fé do
exportador, a CACEX podará determinar
a cassação do seu registro.
Art. 68. Na exportação ou na
tentativa de exportação de mercadorias
de saída proibida do território nacional,
considerando-se como tais aquelas que
assim forem previstas em lei, tratados ou
convenções internacionais firmados pelo
Brasil, o exportador será punido,
cumulativamente, com a multa disposta
no art. 66, com o confrisco da mercadoria
e com a proibição de exportar pelo prazo
de 24 e (vinte e quatro) a 60 (sessenta)
meses.
Parágrafo
único.
Ocorrendo
reincidência, será cassado definitivamente
o registro do exportador.
Art. 69. As sanções previstas na
alínea b, do art. 66, na alínea b e
parágrafo único, do art. 67 e no artigo 68
desta Lei, estendem-se a todos os
diretores,
sócios,
gerentes
ou
procuradores responsáveis pela firma
expirtadora.
Art. 70. As mercadorias confiscadas
serão vendidas em leilão público, pela
autoridade aduaneira, sendo o produto
respectivo recolhido integralmente ao
Fundo de Financiamento à Exportação, a
que se refere o artigo 60 desta Lei.
Art. 71. Quando a fraude, na
exportação, referir-se à classificação da
mercadoria, e resultar de ato, certificado
ou atestado emitido por Bôlsa de
Mercadorias, Associações, órgãos de
classe ou outros congêneres, serão
aplicadas às entidades, isolada ou
cumulativamente, e sem prejuízo das
sanções imponíveis ao exportador:
a) multa não inferior a 100 (cem)
vêzes o maior salário-mínimo vigente no
País, à data em que praticado o ato ou
emitido documento irregular ou fraudado;
b) suspensão de sua atribuição como
órgão classificador por período não
inferior a 12 (doze) meses.
Parágrafo único. Ao classificador,
pessoa física, responsável pelo ato,
certificado ou atestado irregular ou
fraudado, serão aplicadas as seguintes
sanções sem prejuízo das imponíveis ao
órgão a que servir:
a) suspensão do exercício da função
de classificador, por período não inferior a
12 (doze) meses;
b) cassação definitiva do exercício
da função de classificador, nas operações
de comércio exterior.
Art. 72. A imposição das penalidades de
que tratam os artigos 66, 67 e 68 não excluirá,
quando verificada a ocorrência de ilícito penal,
a apuração da responsabilidade criminal dos
que intervierem na operação considerada
irregular ou frupulenta.
Art. 73. Serão aplicadas multas de
10 (dez) a 20% (vinte por cento) do valor
do contrato ao exportador que:
a) deixar de efetuar as vendas
contratadas no exterior, sem justificativa;
b) fizer entrega ao comprador estrangeiro
de mercadorias em desacôrdo do com as
obrigações contratuais assumidas.
Art. 74. A aplicação das penalidades
administrativas a que se raferem os artigos 66,
67, 71 e 73, serão processadas e julgadas
pela CACEX, cabendo recurso sem efeito
suspensivo para o Ministro da Indústria e do
Comércio.
Parágrafo único. Nos casos previstos
nesta Lei, sempre que a autoridade
aduaneira tiver de aplicar multas, será
obrigatória a prévia audiência da CACEX.
Art. 75. Não constituirão irregularidade
ou fraude as variações, para mais
ou para menos, não superiores a
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10%, quanto ao preço, e de até 5%
a;quanto ao pêso ou quantidade da
mercadoria, desde que não ocorram
concomitantemente, segundo normas
definidas pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior.
Art. 76. Caso a infração ou
irregularidade
na
exportação
seja
verificada no pôrto de destino e por
qualquer meio, o processo para a
imposição das penalidades previstas
nesta lei será iniciado e instaurado com
base nos elementos relacionados com o
desembarque
das
mercadorias no
exterior.
Art.
77.
Os
armazéns
gerais
alfandegados, que infringirem os dispositivos
legais que regem a seu funcionamento, ou
causarem danos fiscais à Fazenda Nacional,
ficarão sujeitos às seguintes penalidades,
conforme a gravidade e o montante da fraude:
a) multa até o triplo do valor da
mercadoria envolvida no processamento
que der margem às penalidades;
b) cassação definitiva da licença.
§ 1º Tais penalidades serão
aplicadas pelo Ministério da Fazenda.
§ 2º A aplicação das mesmas
penalidades não exclui a obrigação de a
parte penalizada repor à Fazenda
Nacional o dano financeiro causado.
Art. 78. As multas imposta e outros
quaisquer valores resultantes das sanções
previstas nesta Lei serão integralmente
recolhidos ao Fundo de Financiamento à
Exportação a que se refere o artigo 60.
Art. 79. Os funcionários públicos e de
autarquias e sociedades de economia
mista que concorrerem para realização de
fraude, por ação ou omissão, incorrerão,
sem prejuízo da ação penal cabível, nas
penas previstas da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1962.
Art. 80. Aos infratores será
assegurada,
no
processo,
ampla
oportunidade de defesa, na forma e nos
prazos que forem fixados no regulamento
desta lei.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 81. Compete ao Poder Executivo,
através da Comissão de Marinha Mercante,
autorizar o funcionamento e outorgar linhas às
emprêsas de navegação e cabotagem, fluvial
e lacustre, que possuam as seguintes
condições, cumulativamente:
a) idoneidade, condições técnicas e
financeiras para realizar os serviços a que
se propõe;
b) realização de serviço regular,
explorado em bases rentáveis;
c)
utilização
de
embarcações
adequadas ao serviço.
Art. 82. As emprêsas, que explorarem os
serviços de navegação a que se refere o artigo
anterior, terão obrigatóriamente o capital
mínimo realizado, bastante para atender as
necessidades básicas de instalação e
funcionamento para comprar embarcações
adequadas aos seus, objetivos, dentro das
condições prèviamente estabelecidas pela
Comissão de Marinha Mercante.
Art. 83. As emprêsas autorizadas a
funcionar na forma dos arts. 81 e 82 farão
prova, no prazo de 18 (dezoito) meses, de
regular exercício de suas atividades, sob
pena de ser declarada a caducidade da
autorização.
Parágrafo único. As emprêsas de
navegação já existentes é concedido o prazo
de dois (2) anos para que se enquadrem de
acôrdo com as exigências desta lei,
prorrogável por mais dois anos, a critério da
Comissão de Marinha Mercante.
Art. 84. O Instituto Nacional do Pinho
e o Instituto Nacional do Mate passam à
jurisdição do Ministério da Agricultura.

Quinta - feira 26
Art. 85. À política de exportação do café
e ao contrôle dela resultante serão aplicadas
as disposições da presente lei que não
colidam com a legislação, normas e
regulamentos em vigor, nem com as
atribuições especificas do Instituto Brasileiro
do Café e do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. Na forma dêste artigo,
as disposições contidas na presente lei,
sôbre
simplificação
de
formalidades
administrativas e processamentos, bem como
as isenções de tributos e taxas, sòmente
serão aplicáveis ao café; no que couber, a
partir da vigência do "Esquema Financeiro e
Regulamento de Embarques da Safra 19661967."
Art. 86. O Orçamento-Geral da União
consignará anualmente, a partir do exercício
de 1967, dotação específica para:
I – O funcionamento do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
II – O Fundo Federal Agropecuário, a
título de "contribuição especial" destinada à
melhoria, funcionamento e reaparelhamento
dos serviços técnicos de classificação,
inspeção e desinfecção sanitária, relativos
aos produtos de origem vegetal e animal.
§ 1º Fica o Podei Executivo autorizado a
abrir, no exercício de 1966 credito especial
de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e
quinhentos milhões de cruzeiros) sendo:
a) Cr$ 500.000.000. (quinhentos
milhões de cruzeiros) destinados à instalação
e funcionamento do Conselho Nacional do
Comércio Exterior;
b) Cr$ 1.000.000.000 (um bilhão de
cruzeiros)
para
o
Fundo
Federal
Agropecuário, destinado a atender aos
encargos previstos no item II do presente
artigo.
§ 2º O crédito a que alude o parágrafo
anterior será automaticamente registrado
pelo Tribunal de Contas e distribuído ao
Tesouro Nacional.
Art. 87. A dotação de Cr$ 130.000.000
(cento e trinta milhões de cruzeiros)
consignada no Orçamento da União, para o
exercício de 1966 à Comissão de Comércio
Exterior, fica transferida à Comissão de
Desenvolvimento Industrial do Gabinete do
Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 88. Para os fins previstos no item V,
do art. 2º, da Lei nº 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, citado no art. 14 desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
junto ao Ministério da Fazenda, crédito
especial de Cr$ 80.000.000.000 (oitenta
bilhões de cruzeiros).
§ 1º O crédito especial a que se refere o
presente artigo será utilizado pela CACEX,
em caráter de fundo rotativo, registrando-se
as operações correspondentes em conta
separada na Contabilidade do Banco do
Brasil S.A.
§ 2º O referido crédito será
automaticamente registrado no Tribunal de
Contas e distribuído ao Ministério da
Fazenda.
Art. 89 Revogam-se as disposições em
contrário e, expressamente, tôdas as
seguintes: Decreto-Lei nº 334, de 15 de
março de 1938; Decreto-Lei nº 1.471, de 1º
de agôsto de 1939; Capítulo III e artigo 36,
com respectivo parágrafo único, do DecretoLei nº 466, de 4 de junho de 1938; DecretoLei nº 2.527, de 23 de agôsto de 1940;
Decreto-Lei nº 3.076. de 26 de fevereiro de
1941; Decreto-Lei nº 3.265, de 12 de maio de
1941; Decreto-Lei número 3.426, de 16 de
julho de 1941; Artigos 1º ao 5º do Decreto-Lei
número 3.761. de 25 de outubro de 1941;
Decreto-Lei número 4.003, de 8 de janeiro de
1942: artigo 2º do Decreto Lei nº 4.087, de 4
de fevereiro de 1942: Decreto-Lei número
5.807 de 13 de setembro de 1943; Decreto
Lei número 5.940, de 28 de outubro de 1943:
Decreto-Lei número 6.636, de 28 de junho de
1944; artigo 5º. do Decreto-Lei nº 8.663. de
14 de janeiro de 1946; Decreto-Lei número
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9.158, de 9 de abril de 1946; Lei número
1.017, de 27 de dezembro de 1949.
Parágrafo único. A legislação e as
normas vigentes, relativas à classificação,
padronização e avaliação de produtos
permanecerão em vigor até que a matéria
seja. Regulada pelo Conselho Nacional do
Comércio Exterior, nos têrmos dos artigos 19
e 20 da presente lei.
Art. 90. Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, salvo no que depender de
regulamentação.
Sala das Comissões, em 23 de maio de
1966. – Daniel Faraco, Relator.
Sala das Comissões, em 24 de maio de
1966. – Senador José Ermírio, Presidente –
Deputado Daniel Faraco, Relator – Senador
Sebastião Archer – Senador Vivaldo Lima –
Senador Domício Gondim – Senador Manoel
Villaça – Senador José Leite – Deputado
Aloysio de Castro – Senador Irineu
Bornhausen – Senador Bezerra Neto –
Deputado Heitor Dias – Senador Antônio
Carlos – Senador – Dix-Huit Rosado –
Deputado Gabriel Hermes – Deputado
Monteiro de Castro – Deputado Djalma
Marinho – Deputado Mário Covas Senador
Aurélio Vianna, com restrições, porquanto
contrário a diversos dos seus artigos.
PARECER
Nº 12, DE 1966 (C.N.)
Sôbre o Projeto de Lei nº 6-66, do
Poder
Executivo,
que
"institui
o
Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL) e dá outras
providências".
Relator: Deputado Dias Menezes.
RELATÓRIO
Nos têrmos do art. 5º, § 3º, do Ato
Institucional nº 2, o Senhor Presidente da
República, através da Mensagem nº 6,
submeteu à apreciação do Congresso
Nacional, acompanhado de Exposição de
Motivos do Departamento Administrativo
do Serviço Público – DASP, – o projeto de
lei nº 6, que institui o Quadro de
Pessoal do Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL), e dá outras
providências.
Lido o referido projeto na sessão
Conjunta do Congresso Nacional de 10 do
corrente mês, na mesmo data foi constituída
a Comissão Mista encarregada de estudá-lo
e apreciá-lo. No dia seguinte, por honrosa
indicação do ilustre senador presidente da
Comissão, fui indicado relator, missão que
ora passo a desempenhar, após estudar não
só a Exposição de Motivos do DASP, como
as emendas que foram apresentadas.
A proposta formulada pelo Conselho
Nacional
de
Telecomunicações,
em
decorrência do disposto no art. 120 da Lei
4.117, de 27 de agôsto de 1962, que institui o
Código Brasileiro de Telecomunicações, para
a constituição do respectivo Quadro de
Pessoal foi encaminhada, para estudos, ao
DASP.
O Departamento Administrativo do
Serviço Público, baseado em tal proposta,
encaminhou à apreciação do Senhor
Presidente da República o projeto em exame.
Do anteprojeto elaborado pelo CONTEL
constava a criação de 1.370 cargos
considerados imprescindíveis ao seu normal
funcionamento, como relatou, inclusive, o
Diretor-Geral do DASP na E. M. 711.
Buscava-se ainda, naquele anteprojeto, o
reajustamento dos vencimentos estabelecidos na
Lei 4.117, de 27 e de agôsto de 1962, para os
cargos de provimento em comissão de Presidente,
Membros do CONTEL e Diretor Geral do
Departamento de Telecomunicações, para o
efeito de equipará-los aos fixados para os
membros do Conselho Nacional de Economia, por

fôrça do disposto na Lei 4.439, de 27 de
outubro de 1964.
Pedia-se mais a reclassificação dos
símbolos dos cargos em comissão de Diretores
de Divisão do Departamento Nacional de
Telecomunicações e Delegados Regionais
previstos na aludida Lei nº 4.117, de 1962, a
criação de outros cargos em comissão; e a
inclusão do pessoal existente no Conselho,
oriundo da extinta Comissão Técnica de Rádio,
requisitado
dos
diversos
órgãos
da
administração direta ou indireta e ali admitido,
a qualquer título, até a data de aprovação da lei
que instituir o respectivo Quadro de Pessoal,
em cargos no mesmo criados, de acôrdo
com
as atribuições
que,
efetiva
e
comprovadamente, venha exercendo.
Em justificativa da proposta, alega o
mencionado
órgão,
no
tocante
ao
reajustamente proposto para os cargos de
provimento em comissão dos respectivos
Membros e Presidente e do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Telecomunicações, ter sido irrisória a
elevação de vencimentos, que lhes foi
concedida pelo disposto no art. 8º, item 1º, da
Lei nº 4.345, tornou a ser-lhes fixado o
símbolo 1-C. de 26 de junho de 1964, quando
Na verdade, fôra esse símbolo que lhes
determinara a Lei nº 4.117, de 27 de agôsto
de 1962, mas previa a mesma para os
respectivos ocupantes uma retribuição, por
sessão a que comparecessem, no valor de
5% (cinco por cento) dos vencimentos, até o
máximo de 10 (dez). Tal retribuição
desapareceu com a superveniência da Lei nº
4.242, de 17 de julho de 1963, quando os
Membros do Conselho Nacional de
Telecomunicações, por fôrça do disposto
no art. 15, alínea "a", da mesma, passaram
a perceber vencimentos mensais no valor de
Cr$ 350.000 (trezentos e cinquenta mil
cruzeiros), sem direito a qualquer acréscimo
por comparecimento às sessões, visto que os
mesmos eram bem superiores ao valor
atribuído ao símbolo 1-C pela aludida lei,
correspondente a CrS 140.000 (cento e
quarenta mil cruzeiros).
Assim, a nova fixação no símbolo 1-C,
sem qualquer acréscimo por comparecimento
às sessões, estabelecida pela Lei nº 4.345,
de 26 de junho de 1964, acarretou para os
ocupantes dos citados cargos verdadeiro
rebaixamento salarial, incompatível com a
relevância dos respectivos encargos e a
representação
exigida
dos
Senhores
Conselheiros, atendendo o citado Conselho
constituir medida de justiça a revisão dessa
situação, para o fim de equipará-los em
vencimentos aos Membros do Conselho
Nacional de Economia que, de acôrdo com a
Lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964,
passaram a perceber a importância e de Cr$
710.000 (setecentos e dez mil cruzeiros)
mensais.
Defendendo a elevação de vencimentos
dos cargos em comissão de Diretores
da
Divisão
de
Delegados
Regionais
do Departamento Nacional de Telecomunicações
para, respectivamente, 1-C e 3-C, invoca o
mencionado Conselho o pouco atrativo oferecido
pelos atuais vencimentos, dadas a importância e a
responsabilidade de seus encargos, donde as
dificuldades surgidas na manutenção e obtenção
de elementos em condições de exercê-los, os
quais são recrutados dentre profissionais de nível
superior (engenheiros, bacharéis, etc.).
No tocante ao aproveitamento no
respectivo Quadro de Pessoal do pessoal
pertencente à extinta Comissão Técnica de
Rádio, requisitado de outros órgãos da
administração e admitido a qualquer título
desde sua instalação, de acôrdo com as
atribuições efetivamente exercidos, alega o
Conselho Nacional de Telecomunicações
constituir sua aceitação medida de grande
interesse, pois viria normalizar a situação de
tais servidores e permitir-lhe a conservação da
equipe especializada, com que já. Conta, im-
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prescindível
ao
encaminhamento
dos
problemas de telecomunicações do país.
Em abono da proposta, que considera
perfeitamente viável e legal, invoca a adoção
recente de procedimento semelhante ocorrida na
organização do Quadro de Pessoal da ConsultoriaGeral da República, que mereceu aprovação dêste
Departamento, segundo se pode inferir da
Exposição de Motivos assinada pela sua direçãogeral, a qual acompanhou a Mensagem nº 370, de
4 de setembro de 1964, do Poder Executivo.
PARECER
As restrições e os cortes feitos pelo
DASP irão ser sentidas pela administração
daquele órgão, ao qual estão afeta elevadas
responsabilidades e atribuições.
Muitos são os o reparos que poderão
ser feitos ao Projeto. No entanto, estamos
sem possibilidades, à vista das disposições
dos Atos Institucionais, de atender às
reivindicações justíssimas defendidas pelo
CONTEL
em
seu
anteprojeto.
Tal
atendimento, que poderia ser feito com a
apresentação de emendas ou substitutivo,
torna-se agora impossível, uma vez que
haveria aumento de despesa.
Vemo-nos, assim, na contingência de
aceitar o Projeto, tal como se encontra, com
pequenas modificações, propostas por
emendas de parlamentares. Queremos, no
entanto,
deixar
consignado
que
há
necessidade, absoluta, do Poder Executivo,
com a maior brevidade possível, procurar
atender às reivindicações do CONTEL,
dando-lhe condições para, efetivamente, bem
desempenhar suas altas funções.
Nos têrmos do Parecer em anexo,
apenas duas (2) emendas, das 17
apresentadas deverão ser, em nosso
entendimento, aprovadas.
A
vista
do
exposto,
opinamos
favoràvelmente à aprovação do Projeto e das
emendas ns. 2 e 9, (nos têrmos da subemenda),
oferecemos a seguinte redação para o Projeto:
PROJETO DE LEI Nº 6, DE 1966
(C. N)
Institui o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
CONTEL) e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica criado, na forma dos
anexos, o Quadro de Pessoal do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL),
órgão diretamente subordinado à Presidência
da República, na conformidade do disposto
na Lei nº 4.117, de 27 de agôsto de 1962.
Parágrafo único. Os valôres dos níveis
de vencimentos dos cargos efetivos e dos
símbolos de vencimentos dos cargos em
comissão constantes dos anexos a que se
refere êste artigo são os previstos na
legislação em vigor para os servidores
públicos civis do Poder Executivo.
Art. 2º. São incluídos no quadro de
pessoal de que trata, os cargos ocupados
pelos funcionários ela extinta Comissão
Técnica de Rádio transferidos para o
Conselho Nacional de Telecomunicações,
por fôrça do disposto no art. 116 da Lei nº
4.117, de 27, de agôsto de 1962, pelos
Decretos ns. 52.749, de 24 de outubro de
1963, nº 55.818, de 6 de março de 1965,
cujos nomes e situação funcional constam
discriminados em relação nominal anexa à
presente lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
se aplicará a todos os atuais servidores do
CONTEL, qualquer que tenha sido a sua
forma de admissão, respeitados, para efeito
de inclusão no Quadro, os níveis de sua
retribuição e a natureza de suas atribuições.
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Art. 3º Os funcionários que, na data de
publicação desta lei se encontrarem em
exercício
no
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações (CONTEL), poderão optar
pelo ingresso no Quadro de Pessoal previsto
no art. 1º da mesma.
1º A opção de que trata êste artigo será
manifestada pelo funcionário no prazo de 30
(trinta) dias contado a partir da vigência desta
lei e deverá ser apreciada no interêsse
exclusivo da Administração.
§ 2º Aceita a opção o funcionário
passará a integrar o Quadro de Pessoal do
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL), mediante inclusão, abrindo-se,
concomitantemente, vagas nos quadros de
origem.
Art. 4º Além dos funcionários do Quadro
de Pessoal, o Conselho Nacional de
Telecomunicações
poderá
dispor
de
pessoal temporário e especialista temporário
admitido na forma do artigo 23, item II, e do
artigo 28 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de
1960.
Art. 5º Fica alterada para Divisão de
Economia e Estatística a denominação da
atual Divisão de Estatística do Departamento
Nacional de Telecomunicações a que se
refere o artigo 25, item IV, da Lei nº 4.117, de
27 de agôsto de 1962.
Art. 6º Os cargos do Quadro de Pessoal
do Conselho Nacional de Telecomunicações
serão providos, atendida a disposição contida
no artigo 55 da Lei nº 3.780, de 12 de julho
de 1960, até 60% (sessenta por cento), de
sua totalidade no exercício de 1966; até
30% (trinta por cento) no exercício de
1967; e o número restante no exercício de
1968.
Parágrafo único. Para atender às
despesas decorrentes do disposto neste
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial no valor de Cr$
350.000.000 (trezentos e cinqüenta milhões
de cruzeiros).
Art. 7º Quando existirem apenas dois
partidos políticos, a representação no
CONTEL se fará com a indicação de dois
membros pelo partido majoritário e um pelo
partido minoritário.
Parágrafo único. As atuais organizações
políticas serão atribuídas os mesmos direitos
de partidos, baseando-se as indicações nas
respectivas representações na Câmara dos
Deputados.
Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Comissões, em 24 de maio de
1966. – Deputado Dias Menezes, Relator.
PARECER SÔBRE AS EMENDAS
Ao Projeto foram apresentadas, pelos
Congressistas, 17 emendas sendo que a
maioria das mesmas versa sôbre o
aproveitamento do pessoal temporário,
contratado, técnico, etc.
Examinando-as, verificamos que as
emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 10, 11 e 12
buscam acrescentar parágrafos ou alterar a
redação do artigo 2º, com o escôpo de
aproveitar os servidores que, a qualquer
título, hajam sido admitidos pelo CONTEL,
qualquer que tenha sido a sua forma de
admissão.
Tôdas elas estão baseadas em
justificações semelhantes.
Assim, a emenda nº 1, de autoria do
Deputado Baeta Neves, diz:
"Acrescente-se, após a expressão
"anexa a presente lei", os funcionários
admitidos a qualquer título".
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A de nº 2, de autoria do Deputado João
Herculino, tem a seguinte redação:
"Ao artigo 2º
Acrescente-se ao artigo o seguinte:
Parágrafo único. O disposto neste artigo
se aplicará a todos os atuais servidores do
CONTEL, qualquer que tenha sido a sua
forma de admissão, respeitados, para efeito
de inclusão no Quadro, os níveis de sua
retribuição e a natureza de suas atribuições".
O Deputado Paulo Coelho apresentou a
emenda de nº 3, que determina:
"Acrescente-se ao artigo 2º, o seguinte
Parágrafo único:
Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se aos funcionários contratados até a
data da presente Lei".
A emenda sob nº 4, apresentada pelo
Deputado Aroldo Carneiro de Carvalho, preceitua:
"Inclua-se, depois do artigo 2º, o
seguinte:
Parágrafo único. Os atuais ocupantes
dos cargos de postalista, e ascensorista,
originários da extinta Comissão Técnica de
Radio serão enquadrados, respectivamente,
nos cargos de Oficial de Administração e de
Chefe de Portaria, cujas funções já exercem".
As emendas nºs 10, 11, e 12, de autoria, as
duas primeiras, do Deputado Flávio Marcilio, e a
última do Deputado Aroldo Carneiro de Carvalho,
dispõem, respectivamente:
EMENDA Nº 10:
Acrescente-se onde convier:
Art.
Os
funcionários
que
vêm
exercendo, por mais de 1 (um) ano, no
Conselho Nacional de Telecomunicações,
funções ou atribuições de Assistente Jurídico,
passam a ocupar os respectivos cargos,
Criados pela presente lei".
EMENDA Nº 11:
Acrescente-se onde convier:
Art. Poderá ser aproveitado, nos têrmos
do que dispõe o artigo nº 1 o pessoal
temporário e especialista temporário servindo
no Conselho Nacional de Telecomunicações,
na data da vigência desta lei".
EMENDA Nº 12:
Inclua-se, onde couber, o seguinte:
Art.
Serão
enquadrados
como
assistentes jurídicos os bacharéis legalmente
habilitados que na data da vigência desta lei
estejam exercendo no Conselho Nacional de
Telecomunicações, há mais de um ano,
funções ou atribuições daqueles cargos".
Pensamos que adotando a emenda de
número 2, apresentada pelo Deputado João
Herculano, estaremos atendendo ao objetivo
colimado por tôdas as emendas deste grupo,
ou seja, o aproveitamento dos atuais
servidores que, a qualquer título, hajam sido
admitidos pelo CONTEL.
Assim, opinamos favoràvelmente à
aprovação da emenda de número 2, e, em
consequência, pela prejudicialidade das
emendas 1, 3. 4, 10, 11 e 12.
As emendas números 5 e 6, apresentadas
pelo Deputado Flávio Marcílio preceituam:
EMENDA Nº 5
Dê-se ao artigo 3º a seguinte redação:
Art. 3º Os funcionários que, na data de
publicação desta lei, se encontrarem em
exercício no Conselho a Nacional de
Telecomunicações – (CONTEL), inclusive os
requisitados a órgãos Estaduais ou
Municipais, poderão optar pelo ingresso no
Quadro de Pessoal previsto no artigo 1º da
mesma".

EMENDA Nº 6:
Acrescente-se ao artigo 3º o seguinte
parágrafo:
"§ Os atuais ocupantes de cargos não
previstos no Quadro de Pessoal aprovado por esta
lei, inclusive os transferidos da extinta Comissão
Técnica do Rádio, poderão exercer o direito de
opção para o fim de serem enquadrados em nova
função, mantendo-se no enquadramento o atual
nível de vencimentos do optante".
Pensamos, data vênia, que o Projeto já
protege, devidamente, as situações que as
emendas números 5 e 6 pretendem, tutelar, razão
pela qual opinamos pela rejeição de ambas.
Ainda do nobre Deputado Flávio Marcílio é
a emenda de número 7, que dispõe:
"Acrescente-se
como
artigo
4º,
remunerando-se os que lhe seguem:
Art. 4º O aproveitamento de qualquer
funcionário atualmente em exercício, inclusive os
optantes, nos cargos criados em decorrência
desta lei, será sempre feito no interêsse
exclusivo da administração do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL)."
Salvo melhor juízo, opinamos também
pela rejeição de tal emenda, que a nosso ver
implica em redundância desnecessária.
A emenda número 8, de autoria do
Deputado Flávio Marcílio, foi considerada
impertinente pelo Exmo. Sr. Presidente desta
Comissão, sendo que, de tal decisão, não foi
interposto qualquer recurso.
O nobre Deputado Nicolau Tuma
apresenta emenda, sob número 9.
A medida preconizada, na realidade,
aparece-nos acertada. E' bem verdade que
esperamos, e conosco todo o Brasil, que a
atual situação partidária, anormal e que tão
bem havia sido posta na nova lei que
disciplina a formação de partidos no País,
seja, em breve corrigidas e voltemos a contar
com 4 ou 5 partidos políticos.
Não podemos, entretanto, deixar de
corrigir, sempre que possível, a nossa
legislação, adaptando-a à situação atual sem
prejuízo da situação nova que vier a ser
criada com a formação de novos partidos.
A emenda do Deputado Nicolau Tuma
atende, parcialmente, a nosso ver, a essas
necessidades.
Opinamos, assim, pela sua aprovação,
com a seguinte subemenda:
Art. 7º Quando existirem apenas dois
partidos políticos, a representação no CONTEL se
fará com a indicação de dois membros pelo partido
majoritário e um pelo partido minoritário.
Parágrafo único. As atuais organizações
políticas serão atribuídas os mesmos direitos
de partidos, baseando-se as indicações nas
respectivas representações na Câmara dos
Deputados.
Finalmente, cumpre-nos opinar a
respeito das emendas sob nº 13, 14, 15, 16 e
17, tôdas de autoria do Deputado Hélcio
Maghenzani e que determinam:
"EMENDA Nº 13:
Acrescente-se onde convier:
A alínea "e", do art. 15, da Lei nº 4.117,
de 27 de agôsto de 1962, passa a vigorar
com a seguinte redação:
e) dois (2) representantes dos dois maiores
partidos políticos, segundo a representação na
Câmara dos Deputados, no início da legislatura,
indicados pela Direção Nacional da respectiva
agremiação partidária."
Art. 15......................................................
"EMENDA Nº 14:
de
da

O art. 15. da Lei nº 4.117, de 27
agôsto de 1962, fica acrescido
h) um (1) representante dos em-
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pregados em serviços de telecomunicações,
indicado, em lista tríplice, peIa Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Comunicações
e Publicidade."
"EMENDA Nº 15:
Inclua-se onde convier:
O primeiro mandado do Conselheiro
referido na alínea "h", do art. 15, terá duração
até o término dos mandados dos atuais
Conselheiros referidos nas alineas "b", "c", e
"d", do mesmo artigo ''
"EMENDA Nº 16:
O parágrafo (1º) do art. 15, da Lei nº
4.117, de 27 de agôsto de 1962, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 15......................................................
§ 1º Se os dois (2) partidos a que se
refere a alínea "e" estiverem apoiando o
Govêrno, o Partido de menos representação
será substituído pelo maior partido da
oposição com representação na Câmara dos
Deputados.
"Emenda nº 17: O artigo 16, da Lei nº
4.117, de 27 de agôsto de 1962, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 16. O mandato dos Conselheiros a
que se referem as alíneas "b", "c", "d" e "h",
do artigo anterior, terá a duração de 4
(quatro) anos."
Não obstante reconheçamos os elevados
propósitos do Deputado Hélcio Maghenzani, com a
apresentação das presentes emendas, vamos
opinar pela sua rejeição.
Na realidade, estarão elas automàticamente
prejudicadas com a aprovação da emenda do
Deputado Nicolau Tuma.
Pensamos não ser conveniente diminuirmos
o número de representantes da Câmara no
CONTEL. A missão fiscalizadora que por êles deve
ser exercida tem de continuar.
A aprovação da emenda nº 13,
importaria na diminuição de representantes
parlamentares no CONTEL. E, pois, a nosso
ver, inconveniente. Prejudicadas estão,
assim, as de ns. 14, 15, 16 e 17.
Resumindo: – Parecer favorável às emendas
ns. 2 e 9 (com subemenda) e contrário às demais.
Sala das Comissões, em 24 de maio de
1966. – Senador José Guiomard, Presidente.
– Deputado Dias Menezes, Relator. –
Deputado Nicolau Tuma, – Senador Eugênio
Barros – Senador Joaquim Parente. –
Deputado Baeta Neves. – Deputado
Wanderley Dantas. – Senador Antônio
Carlos. – Senador José Leite. – Senador
Domício Gondim. – Senador Bezerra Neto. –
Senador José Ermírio. – Senador
Aurélio
Vianna. – Senador Manoel Vilaça.
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A
COMISSÃO
Acrescente-se, após a expressão
"anexa a presente lei"; os funcionários
admitidos a qualquer título.
Justificativa
Não é justo que os funcionários,
admitidos à título precário e que há muito
vêm prestando colaboração a essas
instituições, zelosa e interessadamente, se
vejam excluídos, quando da organização
efetiva de seus quadros.
Com real justiça e sabedoria agiram o
Ministério das Minas e Energia e o Departamento
Federal de Segurança Pública que, ao
estabelecerem em definitivo os seus quadros,
aproveitaram o pessoal de tôda e qualquer
categoria que vinha servindo em suas re-
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partições, com grande vantagem, não
sofrendo solução de continuidade na
administração, métodos e orientação de
trabalho.
Sala das Sessões, em 12 de maio de
1966. – Deputado Baeta Neves.
Nº 2
Ao art. 2º
Acrescente-se ao artigo o seguinte
"Parágrafo único. O disposto neste
artigo se aplicará a todos os atuais
servidores do CONTEM, qualquer que
tem sido a sua forma de admissão,
respeitados, para efeito de inclusão no
Quadro, os níveis de sua retribuição e, a
natureza de suas atribuições".
Justificativa
Trata-se de providência que objetiva
atender a uma situação de fato, criada em
conseqüência da instituição, de um
Quadro Permanente para o CONTEL.
A inclusão, no Quadro, dos servidores a
que atualmente prestam serviços ao Órgão, é
medida que se impõe, não só em atendimento
ás reais necessidades do CONTEL, senão
também, à vista de um principio de justiça
administrativa, relativo aos direitos vinculados
à prestação de serviço, pelos atuais servidores
do CONTEL.
Sala das Comissões, em 13 de maio
de 1966. – João Herculino.
Nº 3
Acrescente-se ao art. 2º, o seguinte
Parágrafo único:
Parágrafo único. O disposto neste
artigo
aplica-se
aos
funcionários
contratados até a data da presente Lei..
Justificativa
Os funcionários contratados vêm
prestando serviços ao CONTEL, desde a
sua instalação, isto é, há mais de três
anos. O CONTEL, por não ter pessoal
próprio, vem funcionando com elementos
requisitados e pessoal contratado.
É justo que, a exemplo do que
ocorreu com o DFSP, que teve
enquadrado no seu corpo de funcionários
o pessoal contratado que ali prestava
serviços, sejam também enquadrados no
Quadro de Pessoal do CONTEL os
elementos por êle contratados, cabendo
ressaltar tratar-se de número bastante
reduzido, aproximadamente 45 e o do
DFSP, era cêrca de três mil.
Releva notar que êsses elementos têm
sido Indispensáveis ao funcionamento do
CONTEL, que, tendo em vista a experiência
por êles adquirida, têm o máximo interêsse na
sua permanência no seu serviço, já agora
integrados no seu quadro de pessoal, tanto
mais que o art. 32, do Decreto nº 52.026-63,
considera serviço relevante o exercício de
função do CONTEL.
A solução dada pelo DASP não
resolve o problema do pessoal que ora
pleiteia, pois assim, permanecendo não
teriam condições de ali continuar.
Sala das Sessões, 16 de maio de
1966. – Deputado Paulo Coelho.
Nº 4
Inclua-se, depois do art. 2º o seguinte:
Parágrafo único. Os atuais ocupantes
dos cargos de postalista e ascensorista,
originários da extinta Comissão Técnica do
Rádio, serão enquadrados, respectivamente,
nos cargos de Oficial de Administração e de
Chefe de Portaria, cujas funções ja exercem".
Justificação
Objetiva, a emenda, fazer, justiça
a antigos servidores do CONTEL,
originários da CTR, enquadrando-os
em funções que realmente exercem.

Acolhida
a
emenda,
serão
beneficiados 1 (um) ascensorista que
passará a Chefe de Portaria e 5 (cinco)
postalistas que passarão a Oficiais de
Administração.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Deputado Aroldo Carneiro de
Carvalho.
Nº 5
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
"Art. 3º Os funcionários que, na data
da publicação desta Lei, se encontrarem
em exercício no Conselho Nacional de
Telecomunicações (CONTEL), inclusive
os requisitados a órgãos Estaduais ou
Municipais, poderão optar pelo ingresso
no Quadro de Pessoal previsto no art. 1º
da mesma".
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Deputado Flávio Marcílio.
Nº 6
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte
parágrafo:
"§ – Os atuais ocupantes de cargos
não previstos no Quadro do Pessoal
aprovado por esta lei, inclusive os
transferidos da extinta Comissão Técnica
de Rádio, poderão exercer a direito de
opção para o fim de serem enquadrados
em nova função, mantendo-se no
enquadramento, o atual nível de
vencimento do optante."
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Deputado Flávio Marcílio.
Nº 7
Acrescente-se
como
art.
4º,
renumerando-se os que lhe seguem:
"Art. 4º O aproveitamento de
qualquer funcionário atualmente em
exercício, inclusive os optantes, nos
cargos criados em decorrência desta lei,
será sempre feito no interêsse exclusivo
da administração do Conselho Nacional
de Telecomunicações (CONTEL) "
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Deputado Flávio Marcílio.
Nº 8
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soal temporário e especialista temporário
servindo no Conselho Nacional de
Telecomunicações, na data da vigência
desta lei."
Sala das Sessões, em 17 de maio de
1966. – Deputado Flávio Marcílio.
Nº 12
Inclua-se, onde couber, o seguinte:
"Art. Serão enquadrados como
assistentes
jurídicos
os
bacharéis
legalmente habilitados que na data da
vigência desta lei estejam exercendo no
Conselho Nacional de Telecomunicações,
há mais de um ano, funções ou
atribuições daqueles cargos."
Justificação
A emenda, adotada pela douta
Comissão, beneficiará seis (6) assistentes
jurídicos que prestam serviço da melhor
categoria à Divisão Jurídica do CONTEL,
alguns dêles há mais de cinco anos.
Nove vagas de Assistente Jurídico,
das 15 criadas pela lei, serão preenchidas
por concurso público, na medida das
necessidades da repartição.
Parece-nos justo que o legislador
atente para a situação de seis advogados
que já servem ao CONTEI, estão
enfronhados nos serviços da repartição e
têm condições de prestar colaboração de
alta categoria ao serviço público.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Deputado Aroldo Carneiro de
Carvalho.
Nº 13
Acrescente-se onde convier:
"A alínea e. do art. 15. da Lei número
4.117, de 27 de agôsto de 1962.passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15...............................................
e) dois (2) representantes dos dois
maiores partidos políticos, segundo a
representação
na
Câmara
dos
Deputados, na início da legislatura,
Indacados pela Direção Nacional da
respectiva agremiação partidária."
Justificação

No Anexo I
Cargos de Provimento em Comissão
Onde se lê:
25 Assistente Jurídico
Leia-se:
17 Assistente Jurídico
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Deputado Flávio Marcílio.
Nº 9
Acrescente-se, onde couber:
Quando existirem apenas dois
partidos políticos, a representação no
CONTEL se fará com a indicação de dois
membros pelo partido majoritário e um
pelo partido minoritário.
Sala das Sessões, em 13 de maio de
1966. – Deputado Nicolau Tuma.
Nº 10
Acrescente-se onde convier:
"Art. Os funcionários que vêm
exercendo, por mais de um (1) ano, no
Conselho Nacional de Telecomunicações,
funções ou atribuições de Assistente
Jurídico, passam a ocupar os respectivos
cargos, criados pela presente lei".
Sala das Sessões, 17 de maio de
1966. – Deputado Flávio Marcílio.

A
reformulação
do
panorama
partidário está a exigir que a alínea e, de
art. 15, seja adaptada à atualidade
brasileira.
Assim, e prevendo a possibilidade de
existir, após as próximas eleições,
número de partidos superior ao atual,
oferece redação que não necessitará, ser
novamente alterada. A redação atual
estava de acôrdo com o antigo sistema
partidário, em que grande era o número
de partidos existentes. No atual sistema,
ou naquele previsto pelo Estatuto dos
Partidos, a redação oferecida é a que
melhor atenderá ao espírito lei.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Hélcio Maghenzani.
14
O art 15 da Lei nº 4.117, de 27 de
agôsto de 1962, fica acrescido da
seguinte alínea:
"Art. 15...............................................
Hum
(1)
representante
dos
empregados
em
serviços
de
telecomunicações, indicado, em lista
tríplice, pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Comunicações e
Publicidade.

Nº 11

Justificação

Acrescente-se onde convier:
"Art. Poderá ser aproveitado, nos
têrmos do que dispõe o art. 1º, o pes-

A vaga de Conselheiro que deveria
ser
ocupada,
atualmente,
pelo
representante de um terceiro partido, pas-
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sará a ser destinada a um representante
dos empregados em serviços de
telecomunicações, cuja presença no
Conselho parece-nos indispensável. O
sistema que escolhemos para o
preenchimento de tal vaga é o de lista
tríplice, elaborada pelo órgão máximo dos
empregados, que é a Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores
em
Comunicações e Publicidade.
Sala das sessões, em 18 de abril de
1966. – Hélcio Maghenzani.
N° 15
Inclua-se onde convier:
"O primeiro mandato do Conselheiro
referido na alínea "h", do artigo 15, terá
duração até o término dos mandatos dos
atuais Conselheiros referidos na salíneas
"b", "c" e "d", do mesmo artigo.
Justificação
Com a presente emenda, visamos a
fazer coincidir o término do mandato do 1º
Conselheiro indicado peles empregados
em serviços de telecomunicações com o
dos atuais Conselheiros.
Sala das sessões, em 18 de abril de
1966. – Hélcio Maghenzani.
Nº 16
O parágrafo primeiro (1º) do artigo
15, da Lei nº 4.117, de 27 de agôsto de
1962, passa a vigorar com a, seguinte
redação:
"Art. 15................................................
§ 1º. Se os dois (2) partidos a que se
refere a alínea "e" estiverem apoiando
o Governo, o Partido de menos
representação será substituído pelo maior
partido da oposição com representação
na Câmara dos Deputados."
Justificação
A alteração oferecida por essa
Emenda é decorrência da emenda que
altera a redação da alínea "e" do mesmo
artigo.
Sala das sessões, em 18 de abril da
1966.Hélcio Maghenzani
Nº 17
O artigo 16, da Lei nº 4.117, de 27
de agôsto de 1962. passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art.. 16 – O mandato dos
Conselheiros a que se referem as alíneas
"b" "c" "d" "e" e "h" do artigo anterior, terá
a duração de quatro (4) anos.
Justificação
Visa essa emenda a fixar a duração o
mandato
do
Conselheiro
indicado
pelos empregados em serviços de
telecomunicações.
Sala das Sessões em 18 de maio de
1966. – Hélcio Maghenzani.
ÍNDICE DAS EMENDAS POR ORDEM
ALFABÉTICA DOS AUTORES
Autores – Números
Deputado_ Aroldo Carneiro de
Carvalho – 4– 12.
Deputado Baeta Neves – 1
Deputado Flávio Marcílio – 5 –6 –7 –
8 – 10 – 11.
Deputado Hélcio Maghenzani – 13
14 – 15 – 16 – 17.
Deputado João Herculino – 2.
Deputado Nicolau Tuma – 9.
Deputado Paulo Coelho – 3.
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ATA DA 61ª SESSÃO, EM 25 DE MAIO
DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS.: MOURA
ANDRADE E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Victorino Freire
José Cândido
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dinarte Mariz
Manoel Vilaça
Ruy Carneiro
Barros Carvalho
Ermírio de Moraes
Heribaldo Vieira
Dylton Costa
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Afonso Arinos
Aurélio Vianna
Nogueira da Gama
Padre Calazans
Lino de Mattos
Moura Andrade
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Nelson Maculan
Adolpho Franco
Guido Mondin
Daniel Krieger (29)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A lista de presença acusa o
comparecimento de 29 Srs. Senadores.
Havendo número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura
da ata da sessão anterior, que é aprovada
sem debates.
O Senhor 1º Secretário lê o seyuinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(De Restituição de autógrafos de Projetos
sancionados)
De 20 do mês em Curso:
Nº 138-66 (nº de origem 281-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 39-66,
no Senado e nº 3.970-D-62, na Câmara,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
49.752.967 (quarenta e nove milhões,
setecentos e cinqüenta e dois mil,
novecentos e sessenta e sete cruzeiros),
para atender às despesas com o
pagamento de benefícios ao pessoal da
Companhia de Navegação Bahiana
(Projeto que se transformou na Lei nº
49.688, de 20-5-66);
Nº 139-66 (nº de origem 282-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 25-66,
no Senado e nº 1.842-B-64, da Câmara,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério das Relações Exteriores, o
crédito especial de Cr$ 5.500.000 (cinco
milhões, e quinhentos mil cruzeiros) para
atender às despesas relativas à
comemoração do primeiro centenário do
nascimento de Lauro Müller (Projeto que
se transformou na Lei nº 4.989, de 20-566);
Nº 140-66 (nº de origem 283-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 36-66,
no Senado e nº 3.464-A-66, na Câmara,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Poder Judiciário – Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região
–
o
crédito
especial de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões
de cruzeiros), para atender às despesas.
de instalação da Junta de Conciliação e
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SENADO FEDERAL

CURRICULUM VITAE

Publicada no D.C.N. de 25 de abril de 1966.
Republicada por ter saído com incorreções.

MINISTRO MARGARIDA GUEDES
NOGUEIRA

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade,
Presidente, nos têrmos do arts. 47, nº 16, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

Nascida em São Paulo, Estado de
São Paulo, em 6 de junho de 1908.
2. Ingressou na carreira diplomática
como Cônsul de Terceira Classe, por
concurso, em abril de 1937; promovida a
Cônsul de Segunda Classe, por
antiguidade, em 1940: Cônsul de Primeira
Classe, por antiguidade, em 1949;
Conselheiro, em 1956; Ministro de
Segunda Classe, por antiguidade, em
1961.
3.
Durante
sua
carreira
desempenhou as funções seguintes:
Cônsul de Terceira Classe em Gênova,
de 27 de fevereiro de 1940 a 30 de abril
de 1940; Cônsul de Segunda Classe; sem
Gênova, de 1 de maio de 1940 a 27 de
abril de 1941; Cônsul de Segunda Classe
em Genebra, de 29 de abril da 1941 a 20
de fevereiro de 1945; Cônsul Adjunto em
Amsterdam, de 5 de abril de 1948 a 15 de
fevereiro de 1949; Cônsul de Primeira
Classe em Amsterdam, de 16 de fevereiro
de 1949 a 5 de junho de 1950; Cônsul em
Southampton, de 10 de junho de 1950 a 4
de junho de 1954; Cônsul em Milão, de 26
de outubro de 1956 a 31 de outubro de
1959;
Cônsul
em
Veneza,
provisòriamente, de 28 de novembro de
1959 a 7 de janeiro de 1960: Cônsul em
Trieste, de 8 de janeiro de 1960, a 14 de
julho de 1961; Ministro de Segunda
Classe em Trieste, de 15 de julho de 1961
a 25 de julho de 1962: Cônsul Geral em
Valparaiso, de 17 de agôsto de 1962 a
março: de 1965: Cônsul Geral em Milão,
de 11 de abril de 1965 até esta data.
4. Além dessas funções, exerceu o
Ministro Margarida Guedes Nogueira as
seguintes
missões
e
comissões;
Secretaria dos Chefes do Serviço
Comercial na Comissão junto às
Embaixadas e Legações do Brasil na
Europa, em 1936; Cônsul-Adjunto, era
1940; Encarregado do Consulado Geral
em Gênova, de 17 de outubro de 1940 a
1 de fevereiro de 1941; membro da
Comissão de Recepção a Sua Excelência
o Senhor Gabriel Gonzalez Videla,
Presidente da República do Chile, em
julho de 1947; membro da Comissão de
Recepção ao Senhor Harry Truman,
Presidente da República dos Estados
Unidos da América, em agôsto de 1947;
Encarregado do Consulado Geral em
Amsterdam, de 16 de agôsto de 1949 a 5
de setembro de 1949; representante do
Ministério das Relações Exteriores junto à
Comissão Organizadora da III Bienal do
Museu de Arte Moderna de São Paulo,
em maio de 1955; chefe, substituto, da
Divisão Cultural do Departamento Político
e Cultural do Ministério das Relações
Exteriores,
em
agôsto
de
1955;
comissário do Brasil na XI Trienal de
Artes Decorativas e Industriais de Milão,
em 1957; Encarregado do Consulado em
Veneza, de 1 de novembro de 1959 a 7
de janeiro de 1960; enviada a Budapeste,
a pedido do Instituto Brasileiro do Café, a
fim de estudar a participação dêsse
Instituto na Feira Internacional realizada
naquela cidade, em abril de 1961;
membro da Missão João Dantas a
Budapeste, em março de 1961.
5. O Ministro Margarida Guedes
Nogueira foi agraciada pelo Govêrno
da República do Chile com a
Comendo da Ordem ao Mérito
"Bernardo O'Higgins", condecoração
concedida em 1965.
6.
Verifica-se
dos
seus
assentamentos pessoais que;
a) nada consta nos mesmos a
desabone;
b) foi ela diversas vêzes elogiada
pelo desempenho dado às missões e
comissões que lhe foram cometidas.
7. O Ministro Margarida Guedes
Nogueira, que exerce, no momento, a
função de Cônsul Geral do Brasil em

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1966
Aposenta Nelson Lima Dável, Motorista, PL-9, do Quadro da Secretaria do
Senado Federal.
Artigo único. E' aposentado, com vencimentos integrais, nos têrmos do art. 191,
item I, § 3º da Constituição Federal, combinado com o art. 341, item III da Resolução
nº 6, de 1960, o Motorista, PL-9, do Quadro da Secretaria do Senado Federal, Nelson
Lima Dável.
Senado Federal, em 24 de março de 1966.
Auro Moura Andrade.
Presidente do Senado Federal
Julgamento de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro (Projeto que
se transformou na Lei nº 4.990, de 205-66);
Nº 141-66 (nº de origem 284-66),
com referência ao Projeto de Lei nº
37-66, no Senado que autoriza o
Poder Executivo, a abrir, pelo
Ministério
da
Viação
e
Obras
Públicas, o crédito especial de Cr$
1.166.900.000 (um bilhão, cento e
sessenta seis milhões e novecentos
mil cruzeiros), para atender ao
pagamento de despesas com o
pessoal da Administração do Pôrto do
Rio de Janeiro (Projeto que se
transformou na Lei número 4.991, de
20-5-66);
De 21 do mês em curso:
Nº 142-66 (nº de origem 285-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 2466, no Senado e nº 491-B-63, na
Câmara, que concede isenção de
impostos, taxas e emolumentos para
um automóvel doado a Mauro Ramos
de Oliveira por cidadãos alemães
(Projeto que se transformou na Lei
número 4.992, de 21-5-66);
Nº 143-66 (nº de origem 286-66),
com referência ao Projeto de Lei
número 27-66, no Senado e nº 2.951-B
de 1965, na Câmara, que concede
isenção de direitos, impôsto de
consumo taxas aduaneiras exclusive a
de
previdência
social,
para
a
importação de um altar de madeira e
dois sinos de bronze, doados pelo
Japão ao Templo Hongwanji da
América do Sul, com sede em São
Paulo (Projeto que se transformou na
Lei nº 4.993, de 21 de abril de
1966);
Nº 144-66 (nº de origem 287-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 3166, no Senado e nº 2.158-B-60, na
Câmara, que autoriza a abertura, pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas
– Comissão de Marinha Mercante – o
crédito especial de Cr$ 1.955.066 (um
milhão novecentos e cinqüenta e cinco
mil e sessenta e seis cruzeiros), para
pagamento de diferença salarial a
marítimos e dá outras providências
(Projeto que se transformou na Lei nº
4.994, de 25 de abril de 1966);
Nº 145-66 (nº de origem 288-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 3866, no Senado, que concede isenção
dos impostos e importação e de
consumo e da taxa de despacho
aduaneiro à Igreja Memorial Batista de
Brasília, para importar um órgão
elétrico e acessórios (Projeto que se
transformou na Lei nº 4.995, de 21 de
abril de 1966);
Nº 144-66 (nº de origem 289-66),
com referência ao Projeto de Lei nº 6966, no Senado, e nº 3.228-B-61, na
Câmara, que autoriza o Poder
Executivo
a
abrir,
através
do
Ministério da Viação e Obras Públicas,
o crédito especial de Cr$ 62.000.000
(sessenta e dois milhões de cruzei-

ros), destinado à suplementação do
auxílio federal concedido à Companhia de
Navegação Bahiana (Projeto que se
transformou na Lei número 4.996, de 215-66);
Nº 147-66 (nº de origem 290-66),
com referência ao Projeto de Lei nº1
73-66, no Senado e nº 3.260-A-65, na
Câmara, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciário
– Justiça do Trabalho – Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região –
o crédito especial de Cr$ 288.440
(duzentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta cruzeiros)
para o fim que especifica (Projeto que
se transformou na Lei nº 4.997, de 21
de abril de 1966);
Nº 148-66 (nº de origem 291-66),
com referência ao Projeto de Lei nº
85-66, no Senado e nº 3.497-B-66, na
Câmara, que isenta de tributos
alfandegários
material
hospitalar
destinado ao Hospital Miguel Couto;
e, da taxa de despacho aduaneiro,
materiais para obras de interêsse
público.
Nº 149-66 (nº de origem 292-66),
com referência ao Projeto de Lei nº
313-65, no Senado e nº 4.689-B-62,
na Câmara, que concede à emprêsa
TV Rádio Nacional de Brasília o
auxílio no valor de Cr$ 10.000.000
(dez milhões de cruzeiros) (Projeto
que se transformou na Lei nº 4.999,
de 21 de abril de 1966).
MENSAGENS
Do Sr. Presidente da República, nos
seguintes têrmos:
MENSAGEM Nº 150, DE 1966
(Nº 293, DE 1966, NA ORIGEM)
Senhores Membros do Senado
Federal.
De acôrdo com o preceito
constitucional e nos têrmos dos
artigos 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14
de julho de 1961, tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas
Excelências a designação que desejo
fazer do Diplomata Margarida Guedes
Nogueira, ocupante do cargo de
Ministro de Segunda Classe, do
Quadro
de
Pessoal,
Parte
Permanente,
do
Ministério
das
Relações Exteriores, para exercer
a
função
de
Embaixador
Extraordinário
e
Ministro
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Austrália.
A
fôlha
de
serviços
do
Ministro Margarida Guedes Nogueira
que me induziu a escolhê-lo para o
desempenho
dessa
elevada
função, consta da anexa informarão
do
Ministério
das
Relações
Exteriores.
Brasília, 23 de maio de 1966. – H.
Castelo Branco.
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Milão, é indicada para exercer a função
de Embaixador Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário do Brasil junto ao
Govêrno da Austrália. – a) Jorge A. de
Seixas Corrêa, Chefe da Divisão do
Pessoal.
À Comissão de Relações Exteriores.
MENSAGEM Nº 151, DE 1966
(N° 280, DE 1966, NA ORIGEM)
Excelentíssimo Senhor Presidente
do Senado Federal.
Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, no uso das
atribuições que me conferem os artigos
70, § 1º e 87, II, da Constituição Federal,
resolvi negar sanção ao Projeto de Lei na
Câmara número 2.776-B-65 (no Senado
307-65) que dispõe sôbre irradiações em
idioma estrangeiro, por considerá-lo
contrário ao interêsse público, em face
das razões que passo a expor:
A
radiodifusão,
pela
sua
incomparável penetração em todas as
camadas sociais, é o principal veículo da
integração nacional. Por outro lado, a
transmissão de programas em línguas
estrangeiras, quando em onda curta, após
a aprovação pelo Ministério das Relações
Exteriores, é do maior interesse nacional,
uma vez que leva a divulgação das coisas
do Brasil para a exterior.
O mesmo, entrementes, não ocorre
no que se refere às transmissões em
onda média. Estas, na grande maioria das
vêzes, são de âmbito local, e em outras
vêzes, regional. Servem as populações
da região em que se encontram
localizadas as estações, sendo, pois, sua
atuação diretamente sôbre as mesmas.
E' de se considerar, ainda, que o
regulamento
citado,
ao
proibir
transmissões em línguas estrangeiras por
emissôras locais, não teve outro objetivo
senão evitar a eternização de quistos
raciais e culturais na comunidade
brasileira, visando a unidade nacional, à
qual
interessa,
essencialmente,
a
unidade, difusão e aprimoramento da
língua portuguêsa.
Além disso, autorizadas que fôssem
as transmissões pelas estações em
ondas médias, o Govêrno se encontraria
inteiramente desaparelhado para efetuar
o contrôle e fiscalização da programação,
isto porque seria necessária a atuação
permanente de um vasto corpo de
funcionários poliglotas, pois que as
transmissões seriam feitas nos mais
variados idiomas.
No que tange ao artigo 3º do Projeto,
cabe dizer que a mesmo nada mais é do
que uma repetição do que já se encontra
estabelecido no § 3º do artigo 75 do
Regulamento
dos
Serviços
de
Radiodifusão,
que
permite
sejam
autorizadas, também em onda média,
"aulas sôbre línguas estrangeiras, bem
como as palestras e entrevistas
ocasionais, que deverão ser, sempre que
possível,
seguidas
da
respectiva
tradução".
São estas as razões que me levaram
a negar sanção ao projeto em causa, as
quais ora submeto à elevada apreciação
dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Brasília, em 20 de maio de 1966. –
H. Castello Branco.
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO
Dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As estações de radiodifusão
poderão, mediante prévia aprovação do
Ministério das Relações Exteriores,
transmitir programas falados ou gravados
em idioma estrangeiro.
§ 1º As entidades interessadas, ao
submeterem os programas à apreciação
do
Ministério,
especificarão
os

Diário do Congresso Nacional (Seção II)
assuntos que serão pelos mesmos
divulgados e o esquema de sua
apresentação.
§ 2º Deferido o requerimento pelo
Ministério das Relações Exteriores,
êste encaminhará o processo ao
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações
(CONTEL),
que
autorizará as irradiações.
Art. 2º Compete ao Conselho
Nacional
de
Telecomunicações
fiscalizar as irradiações objeto desta
lei e determinar a sua suspensão,
quando desatenderem ao esquema
aprovado
pelo
Ministério
das
Relações Exteriores.
Art. 3º Independem das formalidades
exigidas nesta lei as irradiações de aulas
sôbre línguas estrangeiras e as
transmissões de palestras ou entrevistas
ocasionais, proferidas por autoridades ou
visitantes ilustres estrangeiros, que serão,
sempre que possível, seguidas da
respectiva tradução.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão Mista incumbida de
relatar o veto.
OFÍCIOS
Do 1º Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do
Senado, as seguintes proposições:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 1966
(Nº 252-A/66, NA CÂMARA)
Mantém o ato do Tribunal de
Contas da União de registro da
despesa de Cr$ 14.502 (quatorze mil
quinhentos e dois cruzeiros), para
pagamento à Rio Light S. A. – Serviços
de Eletricidade e Carris, de quantia
referente a impôsto de consumo pago,
indevidamente, por aquela emprêsa, no
exercício de 1954.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica mantido o ato do Tribunal
de Contas da União, de 29 de outubro de
1965, de registro da despesa de Cr$
14.502 (quatorze mil quinhentos e dois
cruzeiros), para pagamento à Rio Light S.
A. – Serviços de Eletricidade e Carris, de
quantia referente à imposto de consumo
pago,
indevidamente,
por
aquela
emprêsa, no exercício de 1954.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
Às Comissões de Constituição e de
Finanças.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 23, DE 1966
(Nº 251-A/66, NA CÂMARA)
Mantém o ato do Tribunal de Contas
da União, de 3 de dezembro de 1965, de
registro da despesa de Cr$
14.040
(quatorze mil e quarenta cruzeiros), em
favor de Frutuoso Gomes de Freitas,
proveniente de diferença de salário,
quando na qualidade de médico do
Serviço Nacional de Peste.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica mantido o ato do Tribunal
de Contas da União, de 3 de dezembro
de 1965, de registro da despesa de Cr$
14.040 (quatorze mil e quarenta
cruzeiros), em favor de Frutuoso Gomes
de Freitas, proveniente de diferença de
salário, quando na qualidade de médico
do Serviço Nacional de Peste.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Às Comissões de Constituição e de
Finanças.

PARECERES
PARECER N° 518, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Resolução
número 6, de 1966, que suspende a
execução do artigo 1º da Lei número 154,
de 25.11.1947, julgado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, em
decisão definitiva, prolatada no Recurso
Extraordinário número 19.459-52, do
Distrito Federal.
Relator: Sr Milton Campos
Através do Recurso Extraordinário
número 19.499 do antigo Distrito Federal,
o Supremo Tribunal Federal foi solicitado
a se pronunciar sôbre a cobrança do
impôsto
de
renda
complementar
progressivo em relação aos salários dos
jornalistas.
A decisão, tomada na sessão de 25
de agôsto de 1952, foi no sentido de
acolher
a
argüição
da
inconstitucionalidade da cobrança.
Do acórdão e dos votos proferidos
foram enviados ao Senado duas coleções
de cópias – uma com o ofício 166-P, de
25 de abril de 1958 e outra com o de
número 209-F, de 20 de maio de 1958 e
outra com o de número 209-F, de 20 de
maio do mesmo ano.
Dessa duplicidade de remessa
resultaram, no Senado, duas autuações.
Submetidas
à
Comissão
de
Constituição e Justiça em oportunidades
diversas, dela receberam pareceres
concluiram por dois Projetos de
Resolução tendentes a suspender a lei
incriminada:
– o Projeto de Resolução número 23,
de 1965 (como conclusão do Parecer
número 82-65);
– o Projeto de Resolução número 666 (conclusão do Parecer número 93-66).
O primeiro dêsses projetos (23-65)
foi aprovado em 23.3.65. O segundo
ainda não foi submetido ao Plenário.
Ao cuidar de fazer a redação final do
primeiro, a Comissão de Redação
encontrou dificuldades e solicitou a volta
da matéria à Comissão de Constituição e
Justiça.
Consistiam essas dificuldades, no
seguinte:
1) o Projeto aprovado dizia:
"Art. 19 E' suspensa a execução do
artigo 1º da Lei número 154, de 25.11.47,
julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal; em decisão definitiva, prolatada
no Recurso Extraordinário número
19.499-52, do Distrito Federal".
2) A Comissão de Redação
verificou não caber a suspensão do
artigo 1° da Lei número 154, de 25.11.47
em sua totalidade mas tão-sòmente na
parte em que alterou o artigo 24, § 2°,
do Regulamento do impôsto de renda. A
alteração em aprêço teve como
resultado – declarando que não serão
considerados para efeito de impôsto
cedular os direitos de autor, nem a
remuneração
de
professôres
e
jornalistas – restringir ao impôsto
cedular a isenção tributária de que
gozavam êsses profissionais, tomando
possível conseqüentemente, fazer incidir
sôbre os seus rendimentos o impôsto
complementar progressivo.
Finalmente, a Comissão de Redação
julgou oportuna focalizar:
1) que a situação dos jornalistas, em
face do impôsto de renda, já nâo é a
mesma da Carta de 1946 (isenção
absoluta), obrigados que foram a pagar
os impostos gerais, pela Emenda
Constitucional número 9;
2) que o impôsto cedular foi extinto
pela Lei número 4.506 de 31.11.64.
As
dúvidas
suscitadas
pela
Comissão de Redação evidenciam a
inconveniência do texto dado ao Projeto
de Resolução número 23-65.
Para ajustá-lo ao julgado do
Supremo Tribunal Federal fôra mister
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acrescentar-lhe, em seguida às palavras
"artigo 1º da Lei número 154, de
25.11.1947", estas outras:
"na parte referente ao artigo 24, § 2º,
do Regulamento do Impôsto de renda por
êle alterado, bem como do artigo 24, § 2º
do Regulamento aprovado pelo Decreto
número 24.239, de 22 de dezembro de
1947".
O outro Projeto (nº 6-66) embora
mencione o artigo 24 § 2º do
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 24.239, de 22.12.47, também e
omisso sôbre a parte do artigo 1º da Lei
número 154, que deve ser suspensa.
Se o problema fôsse tão só sanar as
falhas redacionais apontadas, e evitar
duplicidade de Resoluções, remédio
seria:
a) dar ao Projeto número 23-65 o
texto já sugerido.
b) considerar prejudicado o Projeto
número 6-66.
Resta,
porém,
considerar
as
observações finais da Comissão de
Redação em seu Parecer número 598-65.
A resolução que, agora, venha
suspender os textos legais incriminados
terá perdido por completo o interêsse.
Devendo entrar em vigor na data de sua
publicação já encontrará revogada a
isenção do impôsto de renda de que
gozavam os jornalistas. Será, pois,
anódina.
O acertado, por conseguinte, será
considerar prejudicados ambos os
projetos,
e,
assim
entendendo,
opinarmnos pelo arquivamento do Projeto
de Resolução número 6-66.
Sala das Sessões, em 18 de maio de
1966. – Milton Campos, Presidente.
Wilson Gonçalves, Relator; Gay da
Fonseca – Menezes Pimentel – Bezerra
Neto – Benedito Valadares.
PARECER Nº 519, DE 1966
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Projeto de Resolução
número 23-65, que suspende a execução
do Artigo 1º da Lei número 154, de
25.11.47, julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, em decisão
definitiva,
prolatada
no
Recurso
Extraordinário nº 19.499-52, do Distrito
Federal.
Relator: Sr. Milton campos
Através do Recurso Extraordinário
19.499, do antigo Distrito Federal, o
Supremo Tribunal Federal foi solicitado a
se pronunciar sôbre a cobrança do
impôsto
de
renda
complementar
progressivo em relação aos salários dos
jornalistas.
A decisão, tomada na sessão de 25
de agôsto de 1952, foi no sentido de
acolher a arguição da inconstitucionalidade
da cobrança.
De acórdão e dos votos proferidos
foram enviados ao Senado duas coleções
de cópias – uma com o ofício 166-P, de
25 de abril de 1958 e outra com o de
número 209-P, de 20 de maio do mesmo
ano.
Dessa duplicidade de remessa
resultaram, no Servido, duas autuações.
Submetidas
à
Comissão
de
Constituição e Justiça em oportunidades
diversas, dela receberam pareceres que
concluiram por dois Projetos de
Resolução tendentes a suspender a lei
incriminada:
– o Projeto de Resolução número 23,
de 1965 (como conclusão do Parecer
número 28-65);
– o Projeto de Reselução número 666 (conclusão do Parecer número 93-66).
O primeiro dêsses Projetos (23-65)
foi aprovado em 23.3.65. O segundo
ainda não foi submetido a Plenário.
Ao cuidar de fazer a redação final do
primeiro, a Comissão de Redação
encontrou dificuldades e solicitou a volta
da matéria à Comissão de Constituição e
Justiça.
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Consistiam essas dificuldades ao
seguinte:
1) o projeto aprovado dizia:
"Art. 1º E' suspensa a execução do
artigo 1º da Lei número 154, de
25.11.47, julgado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, em decisão
definitiva
prolatada
no
Recurso
Extraordinário nº 19.499-52, do Distrito
Federal".
2) a Comissão de Redação verificou
não caber a suspensão do artigo 1º da
Lei número 154, de 25.11.47, em sua
totalidade, mas tão-sòmente na parte
em que alterou o artigo 24, § 2º, do
Regulamento do impôsto de renda. A
alteração em aprêço teve como resultado
–
declarando
que
"não
serão
considerados para efeito de impôsto
ceduar os direitos de autor, nem a
remuneração
de
professôres
e
jornalistas – restringir ao impôsto cedular
a isenção tributária de que gozavam
êsses profissionais, tornando possível,
consequentemente fazer incidir sôbre os
seus
rendimentos
o
impôsto
complementar progressivo.
Finalmente, a Comissão de Redação
julgou oportuno focalizar:
1) que a situação dos jornalistas, em
face do impôsto de renda, já não é a mesma
da Carta de 1946 (isenção absoluta),
obrigados que foram a pagar os impostos
gerais, pela Emenda Constitucional número
9;
2) que o impôsto cedular foi extinto pela
Lei número 4.506, de 30.11.64.
As dúvidas suscitadas pela Comissão
de Redação evidenciam a inconveniência do
texto dado ao Projeto de Resolução número
23-65.
Para ajustá-lo ao julgado do
Supremo Tribunal Federal fôra a mister
acrescentar-lhe, em seguida às palavras
"art. 1º da Lei número 154, de
25.11.1947", estas outras:
"na parte referente ao artigo 24, §
2º, do Regulamento do impôsto de renda
por êle alterado, bem como do artigo 24,
§ 2º, do Regulamento aprovado pelo
Decreto número 24.239, de 22 de
dezembro de 1947".
O outro projeto (nº 6-66), embora
Mencione o artigo 24, § 2º, do
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 24.239, de 22.12.47, também o
omisso sôbre a parte do artigo 1º
da Lei número 154 que deve ser
suspensa.
Se o problema fôsse tão só sanar
as falhas redacionais apontadas, e evitar
duplicidade de Resoluções, remédio
seria:
a) dar ao Projeto número 23-65 o texto
já sugerido;
b) considerar prejudicado o Projeto
número 6-66.
Resta,
porém,
considerar
as
observações finais da Comissão de
Redação em seu Parecer número 59865.
A resolução que, agora, venha
suspender os textos legais incriminados
terá perdido por completo o interêsse.
Devendo entrar em vigor na data de sua
publicação, já encontrará revogada a
isenção do impôsto de renda de que
gozavam os jornalistas. Será, pois, anódina.
O acertado, por conseguinte, será
Considerar prejudicados ambos os projetos,
e, assim entendendo, opinamos pelo
arquivamento do Projeto de Resolução
número 23, de 1965.
Sala das Comissões, em 18 de maio de
1966. – Milton Campos, Presidente; Wilson
Gonçalves, Relator – Gay da Fonseca –
Menezes Pimentel – Bezerra -Neto –
Benedito Valadares.

de Lei da Câmara número 321, de
origem), que dispõe sôbre o saláriomínimo de menores e dá outras
providências.!
Sala das Sessões, em 25 de maio
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente;
Eurico Rezende, Relator – Bezerra
Neto.

PARECER Nº 520, DE 1966

Leia-se:
"4.1.1.5 – Construção de Edifícios
Públicos
1) – Construção de apartamentos em
Brasília, para o pessoal da Justiça Militar –
Cr$ 719.180".
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura

Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 321, de
1965 (nº 1.022.B-63 na Casa de origem).
Relator: Sr. Eurico Rezende
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto

ANEXO AO PARECER Nº 550, DE 1966
Redação final da emenda do
Senado, ao Projeto de lei da Câmara
número 321, de 1965 (número 1.022-B63, na Casa de origem), que dispõe
sôbre o salário-mínimo de menores e dá
outras providências.
EMENDA Nº 1
(corresponde a destaque de Plenário)
Ao art. 2º
Suprima-se.
PARECER Nº 521, DE 1956
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1966
(nº 3.496-B-66, na, Casa de origem).
Relator: Sr. Eurico Rezende
A Comissão apresenta a redação do
vencido, para turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 86, de 1963 (número
3.496-B-66, na Casa de origem), que
retifica, sem ônus, a Lei nº 4.900, de 10
de dezembro de 1965, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1966.
Sala das Sessões, em 25 de maio
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente –
Eurico Rezende, Relator – Bezerra
Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 521, DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 86, de
1966 (nº 3.496-B-65; na Casa de
origem), que retifica, sem ônus, a Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965, que
estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de
1966.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Retifica, sem ônus, a Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965, que
estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. São feitas, sem ônus, as
seguintes retificações na Lei nº 4.900, de 10
de dezembro de 1965, que "estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1966:
Anexo 3 – Poder Judiciário
Subanexo 3.03.00 – Justiça Militar
Unidade 3.03.01 – Superior Tribunal
Militar
Função 02
Categoria. Econômica:
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.1.0 – Obras Públicas
Onde se lê:
"4.1.1.3 – Prosseguimento e conclusão
de obras.
1) – Construção de 102 apartamentos
em Brasília, para o pessoal da Justiça Militar
– Cr$ 719.180".

4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação
3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.1.0.0 – Despesas de Custeio
Onde se lê:
Y-06 – Fundo Nacional do Ensino Médio
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferências Educacionais – Cr$ 100.000.
Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de
13 de janeiro de 1958, que dispõe sôbre
as
atividades
da
Campanha
de
Assistência ao Estudante (CASES) – Cr$
700.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de
26 de abril de 1961, que dispõe sôbre
atividades extra-classe, relativas à
educação moral e cívica, em todo o País
– Cr$ 50.000.
3)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que instituiu
a Campanha Nacional de Educandários
gratuitos – Cr$ 4.000.000.
4) Contribuição em favor da Campanha
Nacional
de
Educandários
Gratuitos,
mediante convênio geral, para aquisição de
imóveis, obras e equipamentos, conforme
discriminação no Adendo "D" – Cr$
2.689.500.
5) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas e
aplicação do salário-educação – Cr$
160.000.
6) Despesas decorrentes da aplicação
do Decreto número 43.171, de 5.2.1958, que
institui a Campanha Nacional de Educação
Física, inclusive para cumprimento do
Decreto número 53.741, de 1964 – Cr$
280.000.
7) Despesas decorrentes do incremento
da Campanha Nacional de Material de
Ensino – Cr$ 850.000.
8)
Despesas
decorrentes
da
promoção e organização de congressos
e
conferências,
seminários
e
outras
atividades
a
cargo
da
Associação Brasileira de Educação – Cr$
20.000.
Leia-se:
Y-06 – Fundo Nacional do Ensino Médio
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferências Educacionais – Cr$ 100.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que
institui
a
Campanha
Nacional
dos Educandários Gratuitos – Cr$
4.000.000.
3) Contribuição em favor da Campanha
Nacional
de
Educandários
Gratuitos,
mediante convênio geral para aquisição de
imóveis, obras e equipamentos, conforme
discriminação do Adendo "D" – Cr$
2.688.500.
Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de
13 de janeiro de 1958, que dispõe sôbre
as
atividades
da
Campanha
de
Assistência ao Estudante (CASES) – Cr$
700.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26 de
26 abril de 1961, que dispõe sôbre atividades
extra-classe, relativas à educação moral e
cívica, em todo o País – Cr$ 50.000.
3) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas e
aplicação do salário-educação – Cr$
160.000.
4) Despesas decorrentes da aplicação
do Decreto nº 43.177, de 5.2.58, que instituiu
a Campanha Nacional de Educação Física,
inclusive para o cumprimento do Decreto nº
54.741, de 1964 – Cr$ 280.000.
5) Despesas decorrentes do incremento
da Campanha Nacional de Material de
Ensino – Cr$ 850.000.
6) Despesas decorrentes da promoção
e
organização
de
congressos
e
conferências, seminários e outras ati-
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vidades, a cargo da Associação Brasileira de
Educação – Cr$ 20.000
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
4.06.05 – Conselho Nacional de Serviço
Social
Função 6.0
Categoria
Econômica
3.2.1.0
–
Subvenções Sociais
Adendo "B" – Subvenções Ordinárias
Onde se lê:
"14 – Minas Gerais
Araxá
Ginásio Jesus Cruz – Cr$ 1.500"
Leia-se:
"14 – Minas Gerais
Araxá
Ginásio Jesus Cristo – Cr$ 1.500"
Onde se lê:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para construção da
Escola de Assistência Social – Cr$ 7.000"
Leia-se:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção de
Escola e Assistência Social – Cr$ 7.000"
Onde se lê:
"20 – Rio de Janeiro
Piraí
Educandário Padre Antônio Pinto – Cr$ 300
Niterói
Escola Industrial Santos Anjos (para
desenvolvimento agrícola) – Cr$ 100"

300

Leia-se:
"20 – Rio de Janeiro
Barra do Piraí
Educandário Padre Antônio Pinto – Cr$

Vassouras
Escola Industrial Santos Anjos (para
desenvolvimento agrícola) – Cr$ 100"
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
4.06.05 – Conselho Nacional de Serviço
Social
Função 6.0
Categoria
Econômica
3.2.1.0
–
Subvenções Sociais
Adendo
"C"
–
Subvenções
Extraordinárias
Onde se lê:
"01 – Acre
Cruzeiro do Sul
Escola Cel. José Correia
Rodrigues Alves – Cr$ 700"

–

Vila

Leia-se:
"01 – Acre
Cruzeiro do Sul
Escola Coronel João Correia – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700"
Onde se lê:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense de Igreja
Adventista do 7º dia, para a construção da
Escola Assistencial Social – Cr$ 10.000"
Leia-se:
"17 – Paraná
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção de
Escola e Assistência Social – Cr$ 10.000"
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
Adendo "F"
K – 22 – Rio Grande do Sul
Onde se lê:
"7 – Escola Normal Nossa Senhora de
Fátima, Canguçu – Cr$ 2.000"
Leia-se:
"7 – Escola Normal Nossa Senhora de
Aparecida, Canguçu – Cr$ 2.000"
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4.12.00 – Ministério das Minas e
Energia
4.12.06 – Departamento Nacional da
Produção Mineral
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.2.0 – Serviços em Regime de
Programação Especial
b) Energia
2) Adendo "A"
Onde se lê:
"K-26 – São Paulo
102) Sorocaba (serviços elétricos),
em convênio com RINCO – Cr$ 20.000"
Leia-se:
"K-26 – São Paulo
102) Sorocaba (serviço elétrico) –
Cr$ 20.000"
Art. 2° Esta lei entrará eme vigor e
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 522, DE 1966
Redação final da emenda do
Senado, ao Projeto de Lei da Câmara
número 92, de 1966 (nº 3.512-B-66, na
Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação
final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 92, de 1966 (nº 3.512B-66, na Casa de origem), que modifica
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal
Marítimo,
e
dá
outras
providências.
Sala das Sessões, em 15 de maio de
1966.– Lino de Mattos, Presidente;
Bezerra Neto, Relator; Eurico Rezende.
ANEXO AO PARECER Nº 522-66
Redação final da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 92, de 1966 (nº 3.512-B-66, na
Casa de origem), que modifica
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal Marítimo, e dá outras
providências.
EMENDA Nº 1
(corresponde à emenda nº 1-CCJ)
Ao art. 20, caput.
Entre as palvras " ...sociedade... e
"...cujo...", inclua-se:
..., com podêres de administração
e..."
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Está finda a leitura do
expediente.
Sôbre a mesa, projeto de lei que vai
ser lido.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 22, DE 1966
Da nova redação aos arts. 31, da Lei
nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960 e o art.
65, do Decreto nº 48.959-A, de 19 de
setembro de 1960.
Art. 1º O artigo 31, da Lei nº 3.807,
de 26 de agôsto de 1960, passa a ter a
seguinte redação:
Art. A aposentadoria especial será
concedida ao segurado com qualquer
idade, e 180 (cento e oitenta)
contribuições mensais, tendo trabalhado
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos pelo menos,
conforme a atividade profissional, em
serviços
penosos,
insalubres
ou
perigosos,
assim
considerados
os
constantes do Quadro II, que acompanha
o Decreto 48.959-A, de 19 de setembro
de 1960.
Art. 2º O Artigo 65, do Decreto n°
48.959-A, de 19 de setembro da 1960,
passa a ter a seguinte redação:
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Art. A aposentadoria especial será
concedida ao segurado com qualquer
idade, e 180 (cento e oitenta)
contribuições mensais, tendo trabalhado
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos pelo menos,
conforme a atividade profissional, em
serviços
penosos,
insalubres
ou
perigosas,
assim
considerados
os
constantes do Quadro II, que acompanha
êste Regulamento.
Justificação
Pela Lei Orgânica da Previdência
Social a aposentadoria por tempo de
serviço, que é concedida com 35 (trinta e
cinco) anos de serviço, independe de da
idade do segurado.
Com maior razão, deve-se estender
êste requisito àquêles que trabalham em
serviços considerados perigosos ou
insalubres, dada a natureza de suas
funções.
Estas as razões do Projeto que ora
apresentamos, e que visa modificar a
redação dos referidos artigos.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Aarão Steinbruch.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 3.807, DE 26 DE AGÔSTO DE
1960
Art. 31. A aposentadoria especial
será concedida ao segurado que contar
no mínimo 50 (cincoenta) anos de idade e
15 anos de contribuições, tenha
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos,
conforme a atividade profissional, em
serviços que, para êsse efeito, forem
considerados penosos, insalubres ou
perigosos, por Decreto do Poder
Executivo.
DECRETO N° 48.359-A, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1960
Art. 65. A aposentadoria especial
será concedida ao segurado que contar
no mínimo 50 (cincoente) anos de idade e
180 (cento e oitenta) contribuições
mensais, tenha trabalhado durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 1 (vinte e cinco)
anos pelo menos, conforme a atividade
profissional, em serviços penosos,
insalubres
ou
perigosos,
assim
considerados os constantes de Quadro
que acompanha êste Regulamento
(Quadro II).
Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O projeto lido será publicado
e despachado às comissões de
Constituição e Justiça e de Legislação
Social.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – No expediente lido figura
mensagem contendo as razões do veto
presidencial ao Projeto de Lei n° 2.766-B65, na Câmara e nº 307-65 no Senado,
que dispõe sôbre irradiações em idioma
estrangeiro.
Para a apreciação dêsse veto esta
Presidência designa a sessão conjunta já
convocada para o dia 14 de junho
próximo, às 21 horas e 30 minutos, sem
prejuízo da matéria já programada para
essa sessão.
Para a Comissão Mista que o deverá
relatar designa os Srs. Senadores:
Gay da Fonseca – ARENA;
Guido Mondin – ARENA;
Ruy Carneiro – MDB (pausa).
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr. Senador
Catete Pinheiro. (Pausa)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador
Josaphat Marinho (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Aarão
Steinbruch. (Pausa)
Não está presente.

Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra
Neto. (Pausa)
S. Ex.ª desiste da palavra.
Tem a palavra o Sr. Senador Aurélio
Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente e
Srs. Senadores, têm-se, perguntado
muitas vêzes qual a posição política do
Movimento Democrático Brasileiro, em
face da sucessão presidencial.
Tenho respondido que as entrevistas
que vêm sendo publicadas, transmitindo o
pensamento de alguns líderes dessa
organização político-eleitoral, refletem o
ponto de vista individual de cada qual,
mas não o da direção daquele organismo
político.
Hoje, na reunião do Diretório
Nacional do MDB, foi marcado pelo
Presidente, Senador Oscar Passos, o dia
15 de junho para, em reunião do Diretório
Nacional do partido eu da organização
política
a que
pertencemos,
ser
equacionado o problema para que o MDB
se pronuncie sôbre a matéria, emitindo
seu pensamento e traçando os rumos
devidos para os seus correligionários e
simpatizantes.
Há uma espécie de acôrdo tácito em
tôrno da tese de que o que importa, neste
momento, é que a sucessão se realize.
O MDB não abdicou de um princípio
que julga fundamental: a sobrevivência da
democracia representativa, que se
consubstancia no voto direto, secreto, em
que o povo, desassombradamente, sem
ameaças e sem coações, possa refletir a
sua vontade.
O voto direto vem ou vinha sendo
fator decisivo na politização do povo
brasileiro. Através dêle o povo opinava e,
nas campanhas eleitorais, os candidatos
diziam do seu programa, pediam-lhe o
seu apoio respeitavam a sua vontade. Se
pediam, esperavam nova oportunidade
para, sem falando outra vez ao povo,
atraí-lo à sua causa, ao seu pensamento
político, à sua ideologia, quando a
possuiam
A eliminação do voto direto afastou o
povo das urnas, quebrou-lhe as
esperanças e veio causar um verdadeiro
váculo na política brasileira.
Que restauração democrática é esta,
que elimina as conquistas mais e sentidas
do nosso povo?
Dizem que o maior feito da
Revolução de 1930 foi a conquista do
voto secreto e direto; que salvou-se a
Revolução de 230 por ter estabelecido o
voto secreto, o voto direto no País.
E hoje, Sr. Presidente, desapareceu
o voto secreto. Os Deputados e
Senadores – na escolha do Presidente da
República; os Deputados Estaduais – sa
escolha do Governador do Estado, são
obrigados a votar a descoberto.
Se me não falha a memória, o atual
Ministro
da
Aeronáutica
já
se
pronunciara, em tempos idos, nas
campanhas memoráveis quitado, na
praça pública, disputava a Presidência
da República, a favor dêsse tipo de voto,
citando o mestre baiano para apoio das
suas convicções e das suas idéias.
O MDB não traiu e não vem traindo
os princípios que lhe deram forma e o
voto direto continua como uma das suas
principais aspirações.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
lamentamos que tenha sido mantido
ontem o veto que o Senhor Presidente da
República após ao artigo de Iei que
tratava do voto vinculado. Foi um dos
golpes mais tremendos e mais terríveis
vibrados contra o que resta da
democracia brasileira. Voto vinculado,
quando
reconhece
o
Chefe
da
Nação
a
não
existência
de
partidos políticos organizados no País, é
a uma contrafação, é um absurdo é um
atentado
contra
as
liberdades
democráticas. A votação pelo voto
desvinculado foi expressiva. Mais de
duzentos
senadores
e
deputados
votaram, denunciaram o seu pensamento,
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expressaram a sua opinião contra o
voto vinculado, inclusive porque a
quantidade de votos prejudicados
pode ser, e será tão grande que,
inclusive,
poderia
prejudicar
as
próprias eleições na sua liquidez e na
sua validez.
Há um plano organizado e que
vem sendo cumprido religiosamente.
Nada vem senho feito por acaso
últimos anos nesse País. Quando
nobre Senador Eurico Rezende lança
a idéia do distritão, revela um
pensamento que não é apenas seu.
Faz um teste, uma sondagem; joga na
arena política do País uma idéia
procurando fazer com que ela
germine, para ser depois acobertada
pelo Partido de que é membro
evidente e por trás do qual está o Sr.
Presidente da República. Tanto que,
já fala com certa aceitação no voto
nas eleições do tipo preconizado pelo
Senador Eurico Rezende e áreas
parlamentares do Govêrno, que eram
infensas a êsse tipo de eleições, já se
manifestam favoráveis, já lhe dão
apoio.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
me honra com um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
muito prazer.
O SR. EURICO REZENDE: –
Evidentemente. V. Ex.a com muita
cordialidade, me convoca para o debate.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Claro.
O SR. EURICO REZENDE: –
Realmente,
tendo
em
vista
a
implantação do bipartidarismo no país:
entendi a ser saudável e ser
perfeitemente lógico retirar-se a figura
da proporcionaldade nas eleições,
parlamentares
e,
por
via
de
consgüência, estabelecer-se o sistema
de voto majoritário. É uma opinião
minha.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Respeitável.
O SR. EURICO REZENDE: – Tudo
que V. Ex.ª diz é exato menos que, atras
dessa minha proposição, esteja o Sr.
Presidente da Repúblca. Para mim seria
altamente honroso, mas S. Ex.ª está
inteiramente descricionado do problema.
O seu Ministro da Justiça vem
acompanhando a pesquisa que está
sendo, feita nos setores diretamente
interessados, que são setores do
Congresso Nacional. Naturalmente, se a
maioria dos Srs. Deputados se inclinasse
para a supressão da proporcionalidade na
eleição parlamentar, o Sr. Presidente da
República interpretaria bem fielmente o
pensamento do Congresso Nacional,
perfilhando a idéia do chamado distritão.
V. Ex.ª sabe que o voto majoritário nas
eleições parlamentares é o mais
democrático. Se V. Ex.ª fizer um
recenseamento verificará que, por culpa
da proporcionalidade que permite a
carona dos votos, a transferência dos
sufrágios, ou melhor dizendo, o arrastão,
mòrmente nos centros políticos mais
dinâmicos como a Guanabara e São
Paulo, temos no Congresso Nacional
deputados com a metade de votos de
suplentes que não exerceram, por um dia
sequer, a atividade parlamentar.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
Senador, vou responder, por partes, ao
seu longo aparte. Em primeiro lugar,
contesto a existência de Partidos
políticos no Brasil. Não há bipartidarismo porque não há partidos
políticos e quem o afirma alto e
categóricamente, no Ato Complentar, é
o Presidente da República. Depois das
próximas eleições – se se realizarem
como é do nosso desejo – então os
partidos políticos serão organizados e
V. Ex.ª sabe que tanto na ARENA, na
organização
política
denominada
ARENA,
como
na
organização
política
denominada
Movimento
Democrático Brasileiro, há grupos
heterogêneos no campo sológico, no
campo do pensamento políticos, po-
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rém unidos – um grupo para defender o
atual Govêrno e outro para lhe fazer
oposição. A união é, portanto, um certo
sentido, temporária e artificial. Os
Partidos foram eliminados por um ato de
fôrça do Sr. Presidente da República. Eis
a verdade! Mas não foram criadas novas
organizações político-partidárias.
Segundo, não acredito – e tenho boa
memória – tenho afirmado que o
pensamento emitido por V. Ex.ª sôbre o
denominado "distritão" seja o do
Presidente da República. O que afirmo é
que V. Ex.ª é, de algum modo, o agentesondagem, para saber da repercussão
dessa idéia esdrúxula no Brasil. E o
confessa quando diz que sondagens
estão sendo feitas e, se houver sucesso,
o Presidente da República – creio que foi
essa a expressão de V. Ex.ª – será
sensível e acatará o pensamento dos
parlamentares.
É bem verdade que será assim
porque, em sessões memoráveis, o
Parlamento votou contra o voto vinculado,
e o Presidente da República num, direito
seu, vetou o dispositivo e mobalizou suas
fôrças para que o voto vinculado
permanecesse.
Ora, Sr. Presidente, ninguém está
sabendo mais quem é o porta-voz do
Govêrno atual, tantas são as contradições
que surgem, as explicações, as
interpretações.
Não há presos políticos no Brasil! É
uma afirmativa categórica para efeito
externo, e não sei mesmo porque
Deputados colhem assinaturas para que
uma comissão de inquérito investigue e
declare se há ou não presos politicos no
Brasil.
O fato é público e notório. Há presos
políticos no Brasil!
Não
há,
portanto,
embora
respeitando o pensamento dos seus
autores da idéia, necessidade de
Comissão de Inquérito para apurar o
óbvio, o conhecido. Poder-se-ia dizer: há
presos políticos...
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
prazer!
O SR. EURICO REZENDE: – Em
primeiro lugar, para que se dê um de
sabe adequado à questão, faz-se mister
definir-se o que é prêso político. Tenho
notícia de encarceramento regular de
infratores da Lei de Segurança.
Realmente, se dá, com tôda a distorção
da conceituarão jurídica, a qualidade de
preso político a quem é indiciado ou
acusado de haver infringido uma lei de
Direito Penal, uma Lei de Segurança. V.
Ex.ª então, poderia apontar uma pessoa,
sequer, neste País, hoje, preso sem
processo, sem a decretação de uma
prisão preventiva de uma custódia
provisória, ou, então, de uma condenação
definitiva? Eu pediria a V. Ex.ª que citasse
um caso concreto, porque, então,
poderíamos discutir.
O SR. AURÉLIO VIANA: – V. Ex.ª
não lê os jornais. Ou se lê, se faz ele
cego. E o pior cego é aquêle que vê mas
que não vê; o pior surdo é aquêle que
ouve, mas não ouve.
O SR. EURICO REZENDE: – V.
Ex.ª, há de concordar em que ver bem
não é ver tudo.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Assim.
se V. Ex.ª lesse os jornais diários se se
detivesse sôbre as colunas que
denunciam fatos e citam os nomes de
políticos presos, – porque V. Ex.ª se
rebela contra a terminologia de presos
políticos –, não daria o aparte que acaba
de dar.
O SR. EURICO REZENDE: – Insisto
no aparte, aliás na indagação; venha V.
Ex.ª com um caso concreto e
discutiremos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
senador, são tantas as listas com
nomes
de presos políticos! Hoje
mesmo tera os a respeito da visita de
um príncipe da Igreja, a alguns fiéis da
sua religião – um ex-representante
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do PDC e um líder operário da JOC.
São presos políticos que receberam o
apoio moral e espiritual do sacerdote
da sua Igreja.
Agora compreendo porque um
militar usou daquelas expressões: os
seus
assessores
políticos
convenceram o militar cearense de
que os presos políticos e os políticos
presos não estão presos – são presos
políticos e não são políticos presos –,
e S. Ex.ª; Sr. Presidente da
República,
sem
alcançar
o
pensamento dêsses politicos, então,
fêz aquelas declarações ora glosadas
em todo o País, porque, não há
Estado, não há município não há vila
onde não se comentem as paIavras
do Sr. Presidente da República.
A "não há presos políticos no
Brasil" é uma ilegível em todos os
lares, e em todos os lugares e, ao
mesmo jornais que entendem a política
do Govêrno revelam que S. Ex.ª foi
infeliz ao pronunciá-la.
O SR. EURICO REZENDE: – Eu
insistiria., – se V. Ex.ª se permite –, já
que V. Ex.ª se refere ao realejo da
Imprensa, em que citasse um caso
concreto.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Acabei
de citar um.
O SR. EURICO REZENDE: –
Pediria, então, o favor de repetir, porque
não entendi.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Já
declarei que os piores surdos são
aquêles que ouvem, mas não ouvem
ou fazem que não ouvem. Avoco o
testemunho
dos
parlamentares
presentes para o fato que citei, da
solidariedade cristã e espiritual de um
Príncipe da Igreja a dois presos
políticos: um ex-representante do
Partido Democrata Cristão e um líder
da Juventude Operária Cristã.
O SR. EURICO REZENDE: – Podia
V. Ex.ª citar-me os nomes?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Pois não.
Vou mandar vir os jornais em meu
gabinete. (Pausa)
Não sei se se trata de uma tática de
V. Ex.ª para que eu passe a ler os nomes
publicados nos jornais e não complete o
meu pensamento.
O SR. EURICO REZENDE: – Não,
absolutamente!
O SR. AURÉLIO VIANA: – Aliás, V.
Ex.ª é hábil penalista,...
O SR. EURICO REZENDE: – Eu não
privaria a Casa do prazer de ouvi-lo.
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...
tático em debates e, então, assim
não é precável que V. Ex.ª não tenha
lidos os jornais. Aqui está, com
destaque, notícia publicada por um
dêles:
"Prêso político se matou nas grades
do xadrês."
E mais:
"Ferroviário incomunicável acaba
louco e enforcado no Ceará."
O seu nome: José Nobre Parente.
(Ao certo, não é parente do Senador
Parente.) (Lê)
"O
ferroviário
José
Nobre
Parente, de 37 anos, apontado pela
Comissão Permanente de Inquérito e
de Rêde de Viação Cearense
como
"agente
da
subversão
internacional", suicidou-se
no
2º
Distrito Policial, onde estara detido
há, mais de um mês e submetido a
regime
de
absoluta
incomunicabilidade. José, que havia
enlouquecido, enforcou-se com um
cinturão,
dependurando-se
das
grades da prisão".
Em outro local, diz o mesmo
jornal:
"Em
telegrama
enviado
ao
Marechal Castelo Branco o advogado
Sobral Pinto contesta afirmação do
Presidente de que não existe um só
prêso político no País, e afirma que "no
dicionário político universal, as insti

tuições postas em prática no Govêrno de
V. Ex.ª são denominadas ditadura.:
O SR. EURICO REZENDE: – V.
Ex.ª esclareceu bem: estava prêso em
virtude da prática de subversão e a
norma
jurídica,
conectada
para
subversão, esta na Lei de Segurança
Nacional. Logo, é prisão regular.
Suicídio lamentável, mas prisão
regular.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
Senador, V. Ex.ª até prova em
contrário, é um democrata legítimo. V.
Ex.ª sabe das prisões arbitrárias que
se vêm processando no País, V. Ex.ª
sabe
que
até
habeas
corpus
concedidos pelo Supremo não vem
sendo respeitados.
O SR. EURICO REZENDE: – Eu
sei de um – o de Arraes – que foi
cumprido com a velocidade de uma
semi-fusa.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Pois
não.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Só
em Goiás existem cento e quarenta e
cinco pessoas prêsas inclusive o
célebre
polonês
Pavel
Gutko,
completamente desequilibrado. Estêve
três meses no Quartel do 10° BC,
sendo depois transferido para Brasília.
Aqui foi submetido a tratamento
médico. Melhorou. Uma junta médicopsiquiátrica declarou-o completamente
demente. Pois bem, apesar de tudo,
ainda ficou preso mais quatro meses
aqui em Brasília. Dizia-se que Pavel
Gutko era um espião internacional: isso
é até ridiculo! Espiar o quê, aqui? Um
pobre professor do interior do Estado
de Goiás, sofreu as maiores torturas
para depor contra o governador Mauro
Borges. Foi prêsa depois mais uma
leva de quarenta e seis pessoas, tôdas
elas sofrendo torturas, aliás provadas
sobejamente provadas. Vou-me referir
ainda a um fato que se passou em
Goiás, naquela época. O General
Nogueira Paz, Chefe do Departamento
Militar de Brasília, foi ao 10º BC e lá
quis ver um dos prêsos, diante das
notícias que lia nos jornais, das
torturas,
sevícias
etc.
Mas
foi
acomnanhado do Comandante do 10º
BC. Checou a um dos prêsos, chamado
Zacariote, advogado, e perguntou-lhe
se estava sofrendo constrangimento,
torturas. Êle não respondeu ficou
silencioso. O General estranhou. –
"Responda, estou lhe perguntando".
Êle nada respondeu. O General
Nogueira da Paz saiu e depois voltou
sòzinho. – "Por que o Senhor não me
respondeu?” – "Não respondi porque o
Senhor
estava
acompanhado
do
comandante Danilo Coelho de Melo
Cunha, que mandou me espancar.”
Então. Nogueira da Paz, num gesto
altruístico, mandou tirar todos os
presos do 10º BC e transferi-lo para
Brasília. Êste govêrno não fêz nada. E
é um govêrno bonzinho, inofensivo!... E
é preciso que se diga: o Sr. Presidente
Castello Branco sabia de tudo que
acontecia no 10º BC, porque Mauro
Borges nesse tempo, não tinha ainda
sido deposto e o informou do que se
passava lá. O Sr. Presidente CasteIlo
Branco disse que tomaria providências
e nunca as tomou. Só depois de
Nogueira da Paz ter estado lá e ter
visto os sofrimentos e torturas de
presos na 10º BC.
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Está aqui
um fato apresentado pelo nobre Senador
Pedro Ludovico ...
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite V. Exa um aparte? Queria
reportar-me a êsse fato concreto.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
acredito, absolutamente. Senador Eurico
Rezende,
que
V.
Ex.ª
justifique
espancamentos, sevícias; não acredito
que nenhum representante do povo,
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nenhum ser que tenha sentimentos
humanitários, possa justificar tais
atos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Permite
V.
Ex.ª
complementar?
(Assentimento do orador) – O Dr.
Zacarioti foi espancado de tal maneira,
com bofetadas na cara, que no dia
seguinte estava irreconhecível!
O SR. EURICO REZENDE: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
grande prazer.
O SR. EURICO REZENDE: – Serei
rápido, serei breve. O nobre Senador
Pedro Ludovico cita casos que, se
realmente se verificaram, ocorreram
naquele
primeiro
impulso
pósrevolucionário.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Já
havia muitos meses que a revolução tinha
triunfado!
O SR. EURICO REZENDE: – Mas
se estava naquela fase investigatória,
naquela
fase
mais
ou
menos
predatória:
havia
uma
cirurgia
generalizada no Brasil.
O SR. PEDRO LUDOVICO: –
Praticada contra gente inocente. Se fôsse
culpada, está certo, ainda se poderia
admitir a hipótese.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas
isso nos primeiros dias ou meses em
pós advento da revolução. Agora; o
Senador Pedro Ludovico podia recuar
à época do Estado Nôvo. Nela houve
violências...
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Ora!
V. Ex.ª vem sempre com essa cantilena
da Estado Nôvo!
O SR. EURICO REZENDE: –
Naquela época, sim, havia presos
políticos, havia sevícias, e não foi
logo depois de novembro de 1937
não! Foi durante todo o curso daquele
regime.
O SR. AURÉLIO VIANA: – E V.
Ex.ª
Senador
Eurico
Rezende
protestou contra as prisões e os
arbítrios no Estado Nôvo, e contra as
sevícias praticadas?
O SR. EURICO REZENDE: –
Estou dizendo que eu não tinha
ingressado ainda na adolescência, de
modo que ficaria muito satisfeito se V.
Ex.ª disser, a mim que, naquela época,
ainda não tinha maturidade política,
nem maturidade civil, se V. Ex.ª disser
que V. Ex.ª protestou.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Protestei!
Era estudante...
O SR. EURICO RESENDE: – Louvo
V. Ex.ª.
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...e tomei
parte, com diversos rapazolas, na luta
contra
o
Estado
Nôvo,
pela
democratização,
pela
restauração
democrática.
O SR. EURICO REZENDE: – Só
elogios merece V. Ex.ª.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Foi o
primeiro grito no meu Estado, quando
muitos daqueles que serviam ao
Estado Nôvo, pensando que o Estado
Nôvo estava por terra, passaram a
aderir à candidatura do brigadeiro
Eduardo Gomes. Depois de uma
espera muito prolongada e suspeita,
já protestava eu, com estudantes, e
aderia à luta pela redemocratização
do País.
A diferença é esta: é que naquele
tempo, muitos que protestavam contra
as sevícias e contra es prisões
arbitrárias, hoje as aplaudem, as
justificam, ou com seu silêncio, ou
com a sua palavra. Esta a grande
diferença. Temos hoje, no Govêrno,
muitas tenentes, muitos daqueles que
lutavam e lutaram pela implantação
de uma democracia autêntica no País,
e que estão negando as convicções
de antanho, as convicções daquele
tempo.
Minha posição. Senador Eurico
Rezende, é a mesma: contra a ditadura
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ontem, contra a ditadura hoje, contra a
ditadura amanhã! Só acredito nas
liberdades democráticas.
Nobre Senador Eurico Rezende, se
V. Ex.ª dissesse: o regime, a situação é
de anormalidade, o Govêrno assim
procede...
O SR. EURICO REZENDE: – E' de
transição.
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...é de
transição.
O SR. EURICO REZENDE: – Em
busca de uma democracia autêntica.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Quando
V. Ex.ª diz que é de transição, já justifica,
já antecede que as denúncias dos jornais
são verdadeiras.
O SR. EURICO REZENDE: – Mas
êsse que V. Ex.ª mencionou estava sendo
processado com base na Lei de
Segurança Nacional.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, nobres Senadores, não sou
daqueles que vêm à tribuna para aplaudir
a intervenção, a interferência de
estrangeiros nos negócios internos de
meu País. Mas contestar que a época é
anormal, que se vêm processando
desmandos, que vêm sendo feridos
direitos inalienáveis do homem e do
cidadão, contestar que uma espada de
Dâmocles está sôbre o pescoço de cada
representante do povo que atua sob vara,
que é coagido psicològicamente?!
A primeira atitude do Govêrno,
inclusive para justificar eleições, pelo
Congresso,
do
seu
candidato
à
Presidência da República, e pelas
Assembléias, aos governos dos Estados,
seria extinguir de uma penada o
dispositivo que lhe dá podêres para
cassar mandatos populares e direitos
políticos para que o mundo soubesse
que, com plena garantia, acobertado
pelas
franquias
democráticas,
o
parlamentar, sem ameaça de perda de
seu mandato ou de seus direitos políticos,
numa eleição realizada pelo Congresso,
estaria isento de coação, não só
psicológica mas material...
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V. Ex.ª
permite um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...que
tem implicação até no desempenho de
seu mandato. V. Ex.ª tem o aparte.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Não
compreendo como um homem da
categoria do nobre Senador não está
ameaçado, coagido? V. Ex.ª foi coagido
ou ameaçado por alguém?
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A
ameaça recai sôbre todos.
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Infelizmente, estamos criando neste País
uma mentalidade esdrúxula, estranha: se
me deixam viver, não me devo preocupar
com a sorte daqueles que estão
condenados à morte.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Não
digo com a sorte de V. Ex.ª, mas de todos
os que têm liberdade de falar como V.
Ex.ª.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
Senador José Guiomard, escaparam
alguns que falam da tribuna, emitem o
seu pensamento. Alguns teriam de ficar.
Se fôssem cassados os mandatos de
todos
os
parlamentares
que
se
contrapõem ao govêrno, a farsa, então,
seria completa, total, absoluta! Mas –
repito – falo porque tenho o direito de
expressar o meu pensamento na forma
como os restos da Constituição m'o
permitem. Mas, devo eu ignorar, deixar de
denunciar e de protestar.
O SR JOSÉ GUIOMARD: – Ao que
me consta, só houve cassação até a
promulgação do Ato Institucional nº 2.
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...contra
os desmandos que se processam no País?
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – V.
Ex.ª acusa o Govêrno de fatos que não
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ocorreram, de atos puramentamente em
potencial. Não houve cassação alguma, a
não ser aquelas decorrentes de uma ação
popular, como é o caso da Assembléia da
Guanabara. Depois do Ato Institucional nº
1, que permitiu essas cassações, não
houve cassação nenhuma.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Como
podemos debater diante de uma
afirmativa categórica do nobre Senador
General José Guiomard de que não
houve cassação de mandatos no País,
não houve eliminação de direitos
políticos?!
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Refirome ao Ato Institucional nº 2.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas
então estamos em mundos estranhos.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – O Ato
Institucional nº 1, com respeito a
cassações, terminou seu prazo.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas não
elimina a afirmativa feita: houve
cassações!
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
se nega a acreditar como alguns
japonêses em São Paulo que não
acreditavam que o Japão perdera a
Guerra – que houve uma revolução neste
País e que estamos ainda na projeção do
processo revolucionário?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nego-me
a acreditar que houve revolução no Brasil
e não admito que um homem da
inteligência e da cultura de V. Ex.ª afirme,
em sã consciência, que houve uma
revolução no Brasil. Houve, sim, um
movimento
armado
vitorioso
não
revolucionário, um golpe de Estado, que
não resolveu coisa nenhuma.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
acha que foi pouco o que houve?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nada se
alterou substancialmente. Houve, apenas,
uma substituição de homens.
O SR. EURICO REZENDE: – Não
apoiado. V. Ex.ª está muito pessimista.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
estou absolutamente pessimista. V. Ex.ª
sabe perfeitamente o que significa
revolução.
O SR. EURICO REZENDE: – Veja V.
Ex.ª o que houve neste Congresso. Em
dois anos de revolução, trabalhou e
produziu mais do que nos últimos
cinqüenta anos. E V. Ex.ª não chama isto
de efeito revolucionário?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
Senador Eurico Rezende, eu concordo,
sim, que o estado é de anormalidade: o
Presidente diz, em Fortaleza que há paz,
quietude e normalidade democrática no
País, e logo depois chefes militares
denunciam indícios de subversão. Fico
sem saber como me conduzir diante do
que ouvimos ou do que lemos nos
diversos jornais.
Não confundo, não confundimos
democracia com anarquia. Há decepções.
Nem V. Ex.ª nem o Govêrno que V. Ex.ª
representa confiam no povo, tanto que
fogem ao pronunciamento popular,
através do voto secreto e direto,
manipulando fórmulas mágicas para que
o Executivo e o Legislativo se possam
perpetuar.
O SR. EURICO REZENDE: – Isso se
chama administração revolucionária.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Se o
debate tivesse um outro rumo, se se
confirmasse o que se vem passando, à
base do argumento, aceitando-se o têrmo
de que estamos ainda em pleno estado
revolucionário, então as formulações
seriam diferentes. Há inquietação, há
presos políticos...
O SR. EURICO REZENDE: – Não há
V. Ex.ª ainda não apontou um só caso
concreto.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Se
afirmassem: não temos confiança no
povo não queremos que o povo vote,

queremos "distritinhos" e "ditritões" para
evitar que o Parlamento represente a
vontade do povo, passando a representar
a vontade de grupos esparsos. Isso
significaria estarem no Parlamento, um
Deputado de duzentos votos e um, de
outro partido, que não aquêle ao qual
pertence o Deputado de duzentos votos,
que não obteve a confiança do eleitorado
e o número de votos que lhe deu direito
de, em representando o povo, falar em
nome do partido. Isto é até acaciano. Ora,
se um Partido obtém 200 mil votos, não
pode ter uma representação igual à
daquele que obteve 50 mil. E o que se
deseja é isto: o Partido que tenha obtido...
O SR. EURICO REZENDE: – No
Brasil não se vota em Partido; vota-se em
pessoa física!
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...90 mil
votos tenha maior representação no
Parlamento do que aquêle que, por
exemplo, conseguiu 100 mil votos. E' a
mágica...
O SR. EURICO REZENDE: –
Lamentàvelmente, neste País, o povo
ainda não está conectado, obediente,
permeável às programações partidárias.
Cito um caso: o Partido de V. Ex.ª por si
só, não lhe daria a oportunidade de nós
aplaudirmos V. Ex.ª representar – e tão
bem – o povo da Guanabara.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Tanto
assim que, quando fui apoiado apenas
pelo meu Partido e pelo Partido
Democrata Cristão – dois pequenos
Partidos da Guanabara – obtive pequena
votação como candidato ao Govêrno
daquele Estado. E quando tive apoio do
Partido Trabalhista Brasileiro e de outros
agremiações político-partidárias, obtive
aquela imensa votação que me trouxe ao
Senado da República.
Ora, quando os Partidos estavam
tomando forma de Partido, foram
eliminados.
Sei pelos argumentos que esposa,
que V. Ex.ª veio para o Senado, não
porque tivesse tido o apoio do seu grande
partido, a extinta UDN, no Estado do
Espírito Santo. Veio pelo seu próprio
prestígio pessoal. São casos assim meio
raros.
O SR. EURICO REZENDE: – Minhas
relações políticas influíram, mas vim para
o Senado no dorso de uma fortíssima e
valente coligação partidária.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Então V.
Ex.ª reconhece que as Partidos ilegível.
E se não o reconhece, V. Ex.ª é um
paradoxo vivo.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
teima em fraturar o desenvolvimento dos
apartes do seu colega. Quando falei em
coligação partidária, referi-me a um
conjunto, a uma diversificação de
candidatos a prefeito, a vereador, a
deputado estadual, a deputado federal, a
governador, a vice-governador, trabalhando
em obséquio da minha investidura. E V.
Ex.ª sabe disse. Não reconhece por cordial
teimosia. O eleitor brasileiro não vota em
Partido, via de regra.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nobre
Senador, há o eleitor partidário, aqui, ali e
além.
O SR. EURICO REZENDE: –
Minoria.
O SR. AURÉLIO VIANA: – E há
aquela faixa flutuante, independente de
partido que vota no candidato da sua
preferência, escolhendo nas eleições às
vêzes o candidato de um Partido, outro de
outro Partido e ainda outro de um terceiro
Partido. Se se fere um pleito para a
Câmara Municipal para a Assembléia
Legislativa estadual, para a Câmara
Federal, o eleitor independente muitas
vêzes vota no candidato de um Partido
para a Câmara Federal, doutro Partido
para a Assembléia Legislativa Estadual
e doutro Partido para a Câmara Muni-
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cipal. E o que o Govêrno quis, através da
sua maioria no Congresso, foi eliminar o
eleitor independente que, agora, está
coagido, pelo voto vinculado, a votar
contra a sua consciência ou a não votar,
confundindo êsse eleitor independente
com o eleitor partidário.
O SR. EURICO REZENDE: – Em
defesa dos Partidos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não há
Partido, inclusive.
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª
insiste em que não há Partido.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas foi o
chefe de V. Ex.ª quem o disse.
O SR. EURICO REZENDE: – Não
tenho chefe em matéria de interpretação
jurídica e, se tivesse seria o Supremo
Tribunal Federal.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sim, eu o
sei.
O SR. EURICO REZENDE: – Com
tôdas as características materiais e
mecânicas, embora não filosóficas, temos
dois partidos políticos no Brasil: a ARENA
e o M.D.B. Vossa Excelência dá-lhes
nome de organização política, mas o
efeito, na sua totalidades e na sua
plenitude, é de partido político. Embora
Vossa Excelência dê o nome de
organização política; ela se constitui, em
realidade, em partido.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Senhor
Presidente, Senhores Senadores, em
síntese, continuamos lutando por que seja
restabelecido o principio das eleições
diretas, pelo povo...
O SR. EURICO REZENDE: – Não
seja Vossa Excelência tão impaciente.
O SR. AURÉLIO VIANA: – ...por que
o voto proporcional seja mantido...
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Vai
haver eleições diretas pelo povo, em
novembro.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Tenho
a impressão de que Vossa Excelência
entendeu
perfeitamente
o
meu
pensamento. Se Vossa Excelência
afirma que vamos ter eleições diretas
em novembro, quando defendo a tese
de eleições diretas pelo povo, então,
ou Vossa Excelência não sabe que
vamos ter eleições, pelo Congresso,
para a Presidência da República, ou,
então, sabe mas deseja que nos
voltemos para outro campo de um
debate que se tornaria inócuo e
desnecessário.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – O que
quero dizer, nobre colega, é que as
eleições diretas não foram banidas. O
Legislativo terá a plenitude de sua
representação, através de eleições
diretas e secretas.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Logo, o
raciocínio de Vossa Excelência é: se o
Govêrno, através de atos de fôrça
eliminar a eleição direta, pelo povo, para
Presidente
da
República,
para
Governador de Estado, para Senador,
para Deputado, mas deixar a eleição
direta, pelo povo, para Vereador, então há
eleição direta no Brasil. É um jôgo de
raciocínio estranho...
O SR. EURICO REZENDE: – Nobre
Senador, os países de civilização mais
adiantada adotam o sistema de
escrutínio oblíquo para a eleição de
Chefe de Govêrno. É a regra geral. A
eleição direta para chefe de governo é
uma exceção.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Vossa
Excelência ignora o que se passa na
França, nos últimos tempos. O govêrno
francês transferiu para o povo o direito de
escolher seu Presidente porque a
experiência, na França, provou que
aquêle
país,
altamente
politizado,
precisava reformar o processo eleitoral. E
Vossa Excelência não confunda sistema
de govêrno parlamentar com sistema de
govêrno presidencial.
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O SR. EURICO REZENDE: – O
nome do sistema pouco importa.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Vossa
Excelência, com penalista, na verdade
não se importa com sistema de govêrno.
O SR. EURICO REZENDE: – O
sistema mais conveniente ao pleno êxito
da administração, em vista da fase
revolucionária em que o País se encontra,
é o da eleição indireta para Presidente da
República e Governador de Estado.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Assim é
que se fala: é o que convém à Revolução.
É esta a linguagem que queremos ouvir.
É a comissão de que estamos no estado
revolucionário e que, por isso, todas
essas anormalidades acontecem e todos
os atos são permissíveis em defesa da
revolução. Assim é que um Senador da
República fala e deve pronunciar-se.
O SR. EURICO RESENDE: – E falo
com muita franqueza e muita paz de
espírito.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas,
claro.
O SR. EURICO REZENDE: – Porque
Vossa Excelência, no campeonato da
Democracia, pode igualar-se comigo, mas
assim como não fica atrás, Vossa
Excelência não fica à frente, também,
não.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Nunca
me proclamei vencedor de Vossa
Excelência
no
campeonato
na
democracia. Apenas proclamo que, pela
ação e não só pela palavra, eu sou um
democrata. Apenas isso.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Vossa
Excelência acha que a nação norteamericana não é democracia? E a eleição
para Presidente da Republica lá é
indireta.
O SR. AURÉLIO VIANA: – É a
única eleição indireta que ss conhece no
mundo. Vossa Excelência é um
estudioso – eu não digo embora militar,
porque há militares estudiosos e civis
que não o são – e sabe perfeitamente
que quando se tacha de indireta a
eleição pelo Congresso, está se
cometendo um erro. É direta a eleição
pelo Congresso. Eleição indireta é
aquela que se processa nos Estados
Unidos, quando o eleitor escolhe um
colegiado eleitoral que, por sua vez,
elege o Presidente da República,
dissolvendo-o logo depois. Esta é
indireta. Acontece que o eleitor, quando
vota elegendo o colegiado eleitoral, já
lhe está indicando qual o candidato de
sua preferência, e nunca o colegiado
eleitoral traiu a vontade manifestada
pelo eleitor.
Ora, Senhor Presidente, eu não
quero sair do campo a que me propus,
porque desejo, e acredito que muitos –
vou usar a palavra revolucionários porque
é a palavra que tôdos entendem –
revolucionários
também
desejam,
inclusive, que a curto prazo sejam
restauradas as franquias democráticas
neste País.
Vossa Excelência mesmo acaba de
ouvir a declaração de um General do
Exército, Ex-Comandante de Região, que
se pronunciou nesse sentido, embora
pertença ao outro lado.
Honestamente
reconhecemos,
inúmeros, muitos cidadãos brasileiros que
embora pertençam ao lado de lá, ao outro
lado, que não é o nosso, pugnam porque
se instaure, neste País, um sistema
democrático
autêntico.
Mas
todos
sabemos que há muitos neste País que
desejariam, não o sistema democrático
autêntico, mas uma ditadura autêntica, de
fato e de direito e que vêm sendo os
empecilhos para a conquista dessas
liberdades por que relato se debatem
Vossas Excelências, no passado, e contra
as quais Vossas Excelências, se batem
no
presente.
Muitos,
não
todos
felizmente.
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Aquêle "O preço da liberdade é a
eterna
vigilância",
da
que
ficou
impregnado parte do povo brasileiro,
durante tantos anos, é letra morta, é
cadáver, nem insepulto, já sepulto. Não
mais existe, desapareceu, evolou-se,
tragado na voragem da sede do poder,
que nunca foi conquistado por voto
popular.
Ora, Senhor Presidente, felizmente,
dentro do Congresso Nacional, ainda
podemos discutir.
O SR. JOSE GUIOMARD: –
Permite
Vossa
Excelência?
(Assentimento do orador) – Vossa
Excelência diz muito bem, dentro do
Congresso Nacional. Vossa Excelência
às vêzes é pessimista, é meio descrente
mas me alegro quando ouço uma frase
como esta que Vossa Excelência acaba
de pronunciar, porque os que estão aqui
dentro, ou na outra Casa, gozaram do
privilégio de sentarem nestas cadeiras,
pelo voto do povo. Não creio que dentre
êsses alguém queira despojar-se de um
mandado popular par preferir a ditadura
pura e simples. Vossa Excelência há de
fazer justiça.
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Exatamente, é o que estou dizendo, é o
que estou afirmando, é o que estou
reafirmando. Pode haver ditadura com o
Congresso funcionando, nas não há
democracia com um Congresso fechado.
O meu mestre político dizia: lute o
quanto você puder para que o Congresso
não cerre suas portas, porque o princípio
sa restauração da restauração da
democracia no Brasil, em tôda a sua
plenitude, ou da instauração de um
regime democrático pelo qual todos
vimos-nos batendo, está no Congresso.
E eu sou dos que pensam que
inclusive o voto vinculado é contra os
atuais componentes do Congresso, os
que vão disputar eleição.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Mas é a
favor das partidos. Vossa Excelência é
homem de partido.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
quero voltar à tese de que não há partido
no Brasil.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Registrei, com satisfação enorme, quando
Vossa Excelência, eleito por dois partidos,
preferiu a legenda de sua pequena
agremiação nesta Casa. Por conseguinte,
o nobre Colega é homem de partido e
sabe que o voto vinculado é voto
favorável aos partidos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – E,
convocado por meu partido, para dar um
testemunho de fidelidade programática e
ideológica, sabendo que ia perder, aceitei
a incumbência de disputar o Govêrno da
Guanabara. Perdi. Respeitei a vontade do
povo. Êle é o juiz das suas decisões; a
ele compete formular seu pensamento a
respeito dos que não elegeu, ou dos que
elegeu. Isto é democracia.
Quantos de nós temos perdido
eleições e continuamos fiéis na nossa
luta, em contato com povo, para
aprendermos, com o povo e lhe
transmitirmos nosso pensamento e as
lições
oriundas,
fruto
da
nossa
experiência?
Sr. Presidente, e Srs. Senadores,
que o Govêrno não confia no povo, não
confia. Que tem medo de que o povo se
manifeste na eleição para Presidente da
República e Governadores de Estado,
está comprovado que tem. Ninguém
contesta êste fato.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: –
Infelizmente, nobre Senador Aurélio
Viana, a ocasião revela os grandes
homens públicos. As vezes. E' preciso
descontentar, é preciso remar contra a
maré. E o Govêrno que tenha coragem de
fazer isto, talvez não obtenha o
beneplácito do presente, da sua época,
mas poderá obtê-lo das posterioridade!

O SR. AURÉLIO VIANNA: – E V.
Exa. está aqui pelo voto do povo.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Claro.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Eu
também. Nós. Quando alguém é acusado
de ter comprado voto do povo,
confundindo-o
através
ao
poder
econômico ou do poder financeiro, o
protesto se faz sentir, de imediato.
Todos que se consideram eleitos
pelo povo, e todos que receberam
sufrágio do povo reconhecem que a sua
vontade deve ser respeitada. O seu voto
deve ser respeitado. A verdade é a
seguinte: O movimento revolucionário
teve o poder de cassar mandatos, mas
ainda não teve o poder de nomear
Deputadas e Senadores.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – E nem
o terá.
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Nós
podemos ser podados pela vontade dos
chefes revolucionários. Mas, nós estamos
aqui porque o povo nos mandou para o
Senado e para a Câmara.
O SR. JOSÉ GUIOMARD: – Não
terá poder de nomear deputados e
senadores...
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Não
estou dizendo que há êste poder. Desejo
que não haja. Mas, da maneira como as
coisas vão... manipula-se um Sistema que
vai findar na nomeação. E' contra isto que
nos rebelamos, e desejamos que nos
encontremos, como ontem, contra o voto
vinculado, numa manifestação que
merece respeito e aplauso. Uniram-se
aremistas e emedebistas e manisfestaram
sua vontade através de duzentos e tantos
sufrágios contra cento e poucos. E por
quatro votos apenas o veto não foi
derrubado.
O que desejamos é que os
revolucionários compreendam, entendam
que nós lutamos, pugnamos não pela
volta ao passado. Ninguém volta ao
passado. Passado, passou. Já dissemos
sem contestação: não temos encontrado
desejos de volta ao passado, mas,
também não temos encontrado nenhuma
satisfação com o presente. E nós
mesmos,
aqui,
quando
estamos
alarmados por um fato tão simples – um
projeto de lei sôbre a habitação; quando
nós, Senadores e Deputados, corremos
depressa para dar entrada à nossa
papelada, a fim de fugirmos da
denominada correção monetária, já
estamos dizendo, com isso, que a
correção monetária é uma iniquidade é
uma injustiça. E nos tentamos livrar dela.
Sim, é isto mesmo: estamos correndo
depressa para que nossa papelada dê
entrada nos Institutos, Caixa Econômica,
no IPASE antes que aquêle prazo venha,
e nos inclua na categoria dos alcançados
pela correção monetária.
Sr.
Presidente,
termino
agradecendo a gentileza do Presidente
da Mesa, e àqueles que nos
apartearam, desejando ardentemente e
que nos encontremos sempre, todos
nós, sem distinção de côr, de
organizações políticas passageiras e
transitórias, como estas – que os de lá
influenciem, assessorem, aconselham o
Chefe de Estado, os Ministros; que os
de cá continuam lutando – todos com
um só fim: a implantação de uma
democracia autêntica no Brasil e a
satisfação dos desejos e dos anseios
populares.
Dentro do MDB vem sendo nosso
papel, nosso objetivo – não o de
confundirmos nem agitarmos mas o de
construirmos um sistema amado do povo,
que possa ser defendido pelo povo
quando ameaçado, e que se implante em
definitivo na alma, no coração e no
pensamento do povo brasileiro. Lutamos
pela democracia autêntica, pela sua
implantação neste País. (Muito bem!
Muito bem! Palmas).
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O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Na forma do § 2º do Art. 163,
do Regimento, dou a palavra ao Sr.
Senador Gilberto Marinho.
O SENHOR SENADOR GILBERTO
MARINHO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,
SERÁ
PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Adalberto Sena
José Guiomard
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Eugênio Barros
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Dix-Huit Rosado
Domicio Gondim
Silvestre Péricles
Rui Palmeira
Arnon de Melo
José Leite
Josaphat Marinho
Jefferson de Aguiar
Aarão Steinbruch
Gilberto Marinho
Milton Campos
Benedicto Valladares
Lopes da Costa
Filinto Müller
Irineu Bornhausen
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
O
SR.
PRESIDENTE
Mondin): – Passa-se à:

OS

(Guido

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 23, de 1963 (nº
3.171-B-57, na Casa de origem) que
regula o exercício da profissão de
Engenheiro Agrônomo e dá outras
providências, tendo Pareceres (ns. 861 a
865, de 1965, 390 a 393 de 1966). Sôbre
o projeto: – da Comissão de Constituição
e Justiça, pela aprovação, nos têrmos do
Substitutivo que apresenta; da Comissão
de Agricultura: 1º pronunciamento,
solicitando audiência do Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura; 1º
pronunciamento, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça;
da Comissão de Legislação Social,
favorável ao Substitutivo da Comissão de
Legislação
Social,
favorável
ao
Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça, com as emendas que oferece
de ns. 1 a 3-CLS e restrições do Sr.
Senador Heribaldo Vieira; da Comissão
de Educação e Cultura, favorável ao
Projeto, com as emendas que oferece, de
ns. 4 a 16-CECL. Sôbre as emendas de
plenário da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável; da Comissão de
Agricultura, favorável; da Comissão de
Legislação Social, favorável; da Comissão
de Educação e Cultura, favorável.
A Comissão de Constituição e
Justiça ofereceu substitutivo integral ao
projeto; a Comissão de Legislação Social
foi favorável ao substitutivo, com as
alterações de 3 emendas; a Comissão de
Agricultura
manifestou-se,
também,
favorável ao substitutivo.
Assim,
vamos
votar
o
substitutivo,
sem
prejuízo
das
emendas de ns. 1 a 3, da Comissão
de Legislação Social, e as de
Plenário, de nº 18 a 38.
Se o substitutivo for aprovado,
ficarão prejudicados o projeto e as
emendas de nº 4 a 17, da Comissão de
Educação e Cultura.
Em votação. (Pausa)
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O SR. EURICO REZENDE: – Sr.
Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Guido
Mondin): – Tem a palavra V.
Exa.
O
SR.
EURICO
REZENDE
(encaminhamento de votação. Sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
tomei a iniciativa de falar a respeito da
matéria
porque
acompanho
a
proposição desde o seu ingresso no
Senado.
Era um projeto originário da
Câmara, regulando tão-sòmente a
profissão de agrônomo. Deslocada a
matéria para esta Casa, engenheiros e
arquitetos pleitearam, na oportunidade
que se abriu para a região, o exercício
da
profissão
de
agrônomo,
o
ajustamento dos seus direitos e
deveres, vale dizer, a regulamentação
também
das
suas
respectivas
profissões.
Em resumo, o projeto que antes
consubstanciava a norma jurídica
pertinente aos agrônomos, passou a
englobar as três profissões – de
agrônomo, de engenheiro e arquiteto. A
tramitação foi demorada porque as
classes se mostraram desavindas. Em
virtude da controvérsia estabelecida, as
comissões também entraram em regime
de divergência na apreciação da
matéria.
Apresentei
um
Substitutivo
à
Comissão de Constituição e Justiça,
pensando atender e conciliar os
interêsses e as conveniências das três
classes, mas êsse atendimento era
apenas aparente.
Os agrônomos, os engenheiros e
os arquitetos voltaram à composição
criando-se, então, dentro do meu
Substitutivo, áreas de atrito. Mas,
prosseguindo,
de
cansaço
em
cansaço, de fadiga em fadiga, de
paciência em paciência, consegui
reunir os Líderes, isto é, os frades
maiores
das
entidades
dos
agrônomos, dos engenheiros e dos
arquitetos e fêz-se, então, um acôrdo
geral.
Esse acôrdo consubstanciado nas
38 emendas que apresentei. Esta a
explicação que desejava dar ao
Plenário, esperando que se aprove,
como, aliás, já foi anunciado pela Mesa,
o substitutivo.
Aprovado
êste,
ficarão,
automàticamente prejudicadas e, por via
de conseqüência arquivadas, as emendas
formuladas na Comissão de Legislação
Social. Vamos, então, completar a
proposição com a aprovação das
emendas.
Aprovadas estas, o assunto terá o
seu desate final na redação que
englobará as disposições contidas nas 38
emendas.
Êste
o
esclarecimento,
Sr.
Presidente que em virtude da vivência
e na minha qualidade de relator, na
Comissão de Justiça, e autor das
emendas, achei por bem prestar aos
meus eminentes Colegas. (Muito
bem).
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – Submeto à votação o
substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça, sem prejuízo das Emendas de
ns. 1 a 3, da Comissão de Legislação
Social, e de números 18 a 38, de
Plenário.
Os Srs. Senadores que o
aprovam sem prejuízo das emendas,
queiram
permanecer
sentados.
(Pausa).
Aprovado.
Portanto, prejudicados o projeto e as
Emendas de ns. 4 a 16, da Comissão de
Educação e Cultura.
E' o seguinte o Substitutivo
aprovado.
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CAPÍTULO I

nominação as palavras "engenharia",
"arquitetura" ou "agronomia", se a maioria
de seus diretores não fôr de profissionais
registrados nos Conselhos Regionais.
Art. 7º A concessão de licença, a
título precário, nos térmos do art. 3º desta
Lei, não autoriza o uso dos títulos de
engenheiro, arquiteto ou engenheiroagrônomo.

DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Seção III

Seção I

Do Exercício Ilegal

Caracterização e Exercício das Profissões

Art. 8º Exercem ilegalmente a
profissão de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo:
a) as pessoas físicas ou jurídicas
que realizarem atos, ou prestarem
serviços públicos ou privados reservados
aos profissionais de que trata esta lei, e
que não possuam registro nos Conselhos
Regionais;
b)
os
profissionais
que
se
incumbirem de atividades estranhas às
atribuições discriminadas em seus
respectivos registros;
c) os profissionais que emprestarem
o seu nome para encobrir o exercício
ilegal de firmas, organizações ou
empresas executoras de obras e serviços,
sem real participação nos trabalhos;
d) os profissionais que continuarem
desempenhando
atividade
quando
suspensos do exercício profissional;
e) as firmas, organizações e
sociedades que exercerem, na qualidade
de pessoa jurídica, atribuições reservadas
aos profissionais da engenharia, da
arquitetura e da agronomia, sem cumprir
o que estabelece o parágrafo único do art.
10.

Substitutivo
TÍTULO
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA
ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA
AGRONOMIA

Art. 1º As profissões engenharia,
arquitetura
e
agronomia
são
caracterizadas pelas realizações de
interesse social e humano que importem
na
efetivação
dos
seguintes
empreendimentos e criações:
a) aproveitamento e utilização de
recursos naturais;
b)
meios
de
locomoção
e
comunicações;
c)
edificações,
serviços
e
equipamentos urbanos, rurais e regionais,
nos seus aspectos técnicos e artísticos;
d) instalações e meios de acesso a
costas, cursos e massas dágua, e
extensões terrestres;
e) desenvolvimento industrial e
agropecuário.
Art. 2º Observadas as condições de
capacidade e demais exigências previstas
em lei, o exercício da profissão liberal de
engenheiro, arquiteto ou engenheiroagrônomo no País é assegurado:
a) aos que possuam diplomas,
devidamente registrados de escolas ou
faculdades superiores de engenharia,
arquitetura ou agronomia, existentes no País,
oficiais, equiparadas ou reconhecidas;
b) aos que possuam diplomas de
escolas ou faculdades estrangeiras de
ensino
superior
de
engenharia,
arquitetura ou agronomia, devidamente
revalidados e registrados no País, bem
como àqueles amparados por convênios
internacionais de intercâmbio;
c) aos profissionais estrangeiros
contratados que, a critério dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, tenham os seus
títulos
registrados
temporáriamente,
considerada a escassez de profissionais
de determinada especialidade e o
interêsse nacional.
Parágrafo único. É garantido o
exercício de suas atividades dentro dos
limites das respectivas licenças, a todos
os que, à data da publicação desta lei,
estejam registrados nos Conselhos
Regionais, com exceção das licenças
expedidas a título precário até esta data.
Art. 3º Nas localidades onde não
existam profissionais habilitados, os
Conselhos Regionais poderão, a título
precário, autorizar a pessoas idôneas a
prática das atividades reguladas por esta
Lei, respeitadas as normas nela
estabelecidas.
Seção II
Do Uso do Título Profissional
Art.
4º
Ficam
reservadas
exclusivamente aos profissionais referidos
nesta lei as denominações de engenheiro,
arquiteto
e
engenheiro-agrônomo,
acrescidas,
obrigatóriamente,
das
características de sua formação básica.
Parágrafo único. As qualificações de
que trata êste artigo poderão ser também
acompanhadas de designações outras
referentes a cursos de especialização,
aperfeiçoamento ou pós-graduação.
Art. 5º Só podem ser acrescidas das
qualificações de engenheiro, arquiteto, ou
engenheiro-agrônomo as denominações
das
pessoas
jurídicas
compostas
exclusivamente de profissionais que
possuam tais títulos.
Art. 6º Nenhuma firma comercial
ou industrial poderá ter em sua de-

Seção IV
Atribuições Profissionais e Coordenação
de suas Atividades
Art. 9º As atividades e atribuições
profissionais do engenheiro, do arquiteto
e do engenheiro-agrônomo consiste em:
a) desempenho de cargos, funções e
comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista
e privadas;
b) planejamento ou projeto, em geral,
de regiões, zonas, cidades, obras,
estruturas, transportes, explorações de
recursos naturais e desenvolvimento da
produção industrial e agropecuária;
c) estudos, projetos, análises,
avaliações, vistorias, perícias, pareceres
e divulgação técnica;
d)
ensino,
pesquisas,
experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços
técnicos;
f) direção de obras e serviços
técnicos;
g) execução de obras e serviços
técnicos;
h) produção técnica especializada,
industrial ou agropecuária.
Parágrafo único. Os engenheiros,
arquitetos
e
engenheiros-agrônomos
terão igualmente direito ao exercício de
quaisquer outras atividades que, por sua
natureza, se incluam no âmbito de suas
profissões.
Art. 10 As atividades e atribuições
enunciadas nas alíneas a, b, c, d, e, e f do
art. 9º são de competência de pessoas
físicas legalmente habilitadas em face dos
direitos que lhes conferem as leis do País.
Parágrafo
único.
As
pessoas
jurídicas e organizações estatais só
poderão ter função nas atividades
discriminadas nas alíneas referidas no art.
9º, exceto a alínea a, com a participação
efetiva
e
autoria
declarada
de
profissionais legalmente habilitados e
registrados pelos Conselhos Regionais,
assegurados os direitos que esta lei lhes
confere.
Art. 11 As atividades enunciadas
nas alíneas g e h do art. 9º poderão
ser exercidas, indistintamente, por
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profissionais ou por pessoas jurídicas
observados os demais preceitos desta lei.
Art. 12 As características da
formação dos profissionais de que trata a
presente lei serão determinadas em
função dos seus títulos, através das
indicações feitas ao Conselho Federal
pelas congregações das escolas e
faculdades de engenharia, arquitetura e
agronomia.
Art. 13 Caberá às congregações das
escolas e faculdades de engenharia,
arquitetura e agronomia indicar ao
Conselho Federal, em função dos títulos
apreciados
através
da
formação
profissional, em têrmos genéricos, as
características das profissionais por elas
diplomados.
Art. 14 O Conselho Federal
organizará e manterá atualizada a relação
dos títulos concedidos pelas escolas e
faculdades, bem como seus cursos e
currículos, com a indicação das suas
características.
Parágrafo
único.
Caberá
ao
Conselho
Federal,
mediante
a
representação de entidades de classe, a
revisão das indicações das escolas e
faculdades, tendo em vista o alto
interêsse do exercício profissional.
Art. 15 Na União, nos Estados e nos
Municípios, nas entidades autárquicas,
para-estatais e de economia mista, todos
os cargos e funções que exijam
conhecimentos de engenharia, arquitetura
e agronomia, relacionados conforme o
disposto na alínea g do art. 29, sómente
poderão ser exercidos por profissionais
habilitados de acôrdo com esta lei.
Art. 16 Os estudos, plantas, projetos,
laudos e quaisquer outros trabalhas de
engenharia, de
arquitetura e de
agronomia,
quer
públicos,
quer
particulares,
sómente poderão ser
submetidos
ao
julgamento
das
autoridades competentes e só terão valor
jurídicos quando seus autores forem
profissionais habilitados de acôrdo com a
presente lei.
Art. 17 Nos trabalhos gráficos,
especificações, orçamentos, pareceres,
laudos, e atos judiciais ou administrativos,
é obrigatória, além da assinatura,
precedida do nome da emprêsa,
sociedade, instituição ou firma a que
interessarem, a menção explícita do título
do profissional que os subscrever e do
número da carteira referida no art. 58.
Art. 18 Não nulos de pleno direito os
contratos referentes a qualquer ramo da
engenharia, da arquitetura ou da
agronomia, inclusive a elaboração de
projeto, direção ou execução das obras
respectivas,
quando
firmados
por
entidades públicas ou particulares com
pessoa física ou jurídica não habilitada
legalmente a praticar a atividade nos
têrmos desta lei.
Art. 19 Enquanto durar a execução
de obras, instalações e serviços de
qualquer natureza, é obrigatória a
colocação e respectiva manutenção de
placas visíveis e legíveis ao público,
contendo o nome do autor e co-autores
do projeto, em todos os seus aspectos
técnicos e artísticos, assim como os dos
responsáveis
pela
execução
dos
trabalhos.
CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE E AUTORIA
Art. 20. Os direitos de autoria de um
plano ou projeto de engenharia,
arquitetura ou agronomia serão dos
profissionais
que
os
elaborarem,
respeitadas, no entanto, as relações
contratuais expressas entre os autores e
os interessados nos respectivos planos
ou projetos.
Ilegível
Qualquer
alteração
ou
modificação do projeto ou plano original só
poderá ser feita pelo profissional que o tenha
elaborado, no caso de impedimento ou recusa
do autor para prestar a sua colaboração
profissional, comprovada a solicitação, qual-
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Quinta-Feira 26

quer alteração ou modificação só poderá
ser feita por outro profissional habilitado,
a quem caberá a responsabilidade pelo
projeto modificado.
§ 2º Os prêmios ou distinções
honoríficas, concedidos a projetos,
planos, obras ou serviços técnicos,
caberão aos profissionais que os tenham
elaborado.
Art. 21. Quando a concepção geral
que caracteriza um plano ou projeto fôr
elaborada em conjunto por profissionais
legalmente habilitados, todos serão
considerados co-autores do projeto, com
os direitos e deveres correspondentes.
Art.
22.
Os
profissionais
ou
organizações de técnicos especializados,
que colaborarem numa parte do projeto,
deverão ser mencionados explicitamente
como autores da parte que lhes tiver sido
confiada, tornando-se mister, para tal fim que
todos os documentos (plantas, desenhos,
cálculos, pareceres, relatórios, análises,
normas,
especificações
etc.)
sejam
assinados, pelos respectivos autores.
Parágrafo único. A responsabilidade
técnica pela ampliação, prosseguimento
ou
conclusão
de
quaisquer
empreendimentos
de
engenharia,
arquitetura ou agronomia caberá ao
profissional ou entidade registrada que
aceitar êsse encargo, ao qual será
também atribuída a responsabilidade das
obras, executando-se as partes dessas
obras já executadas ou concluídas por
outros profissionais responsáveis pelas
mesmas.
Art. 23. Sempre que o autor do projeto
convocar para o desempenho do seu
encargo o concurso de profissionais, ou
organização de profissionais, especializados
e legalmente habilitados, êstes serão
havidas como co-responsáveis, na parte que
lhes diga respeito.
Art. 24. Ao autor do projeto, ou seus
prepostos, será assegurado o direito de
acompanhar a execução da obra, de
modo a garantir que os executantes a
realizem de acôrdo com as condições,
especificações e demais pormenores
técnicos nêle estabelecidos.
Parágrafo único. Aos profissionais
especializados que tiverem participado da
elaboração do projeto como coresponsáveis, será assegurado o mesmo
direito estatuído neste artigo para os
autores, no que se refere à execução das
partes do projeto que lhes tenham sido
confiadas.
Art. 25. Os Conselhos Regionais
criarão registros de autoria de planos e
projetos, para salvaguarda dos direitos
autorais dos profissionais que assim o
desejarem.
TÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS
PROFISSÕES
CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES
Art. 26. A aplicação do que dispõe a
presente Lei, a verificação e fiscalização
do exercício e atividades das profissões
de engenheiro, de arquiteto e de
engenheiro-agrônomo, serão exercidas
por um Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e
Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(CREA),
organizados de forma a assegurarem
unidade de ação.
Art. 27. O Conselho Federal
promoverá a instalação, nos Estados;
Distrito Federal e Territórios Federais, dos
Conselhos Regionais necessários para a
melhor execução desta Lei, podendo
estender-se a mais de um Estado a ação
de qualquer dêles.
§ 1º São mantidos os 11 Conselhos
Regionais atualmente existentes.
§ 2º A proposta da criação de
novos Conselhos Regionais será feita
pela maioria das entidades de classe e
escolas ou faculdades sediadas na
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nova Região, cabendo aos Conselhos
Regionais atingidos pela iniciativa opinar
e encaminhar a proposta à aprovação do
Conselho Federal.
§ 3º Cada unidade da Federação só
poderá ficar na jurisdição de um Conselho
Regional e a sede dêste será no Distrito
Federal, em Capital de Estado ou
Território Federal.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
Seção I
Da Instituição do Conselho e suas
Atribuições
Art. 28. O Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA) é a instância superior da
fiscalização do exercício profissional da
engenharia, da
arquitetura e da
agronomia.
Art. 29. São atribuições do Conselho
Federal:
a) organizar o seu regimento interno
e estabelecer normas gerais para os
regimentos dos Conselhos Regionais;
b) homologar os regimentos internos
organizados pelos Conselhos Regionais;
c) examinar e decidir em última
instância, podendo anular qualquer ato
que não estiver de acôrdo com a presente
Lei;
d) tomar conhecimento de quaisquer
dúvidas suscitadas nos Conselhos
Regionais e dirimi-las;
e) julgar em última instância os recursos
sôbre registros, decisões e penalidades
impostas pelos Conselhos Regionais;
f) baixar e fazer publicar as
Resoluções,
previstas
para
regulamentação e execução da presente
Lei, resolvendo os casos omissos,
ouvidos os Conselhos Regionais;
g) relacionar os cargos e funções dos
serviços estatais, paraestatais, autárquicos
e de economia mista, para cujo exercício
seja necessário o título de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo;
h) incorporar ao seu balancete de receita
e despesa os dos Conselhos Regionais;
i) enviar aos Conselhos Regionais
cópia do expediente encaminhado ao
Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias
após a remessa;
j) publicar anualmente a relação de
títulos, cursos e escolas de ensino
superior, assim como, periòdicamente,
relação de profissionais habilitados;
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho
Regional, as condições para que as
entidades de classe da região tenham
direito a representação no mesmo;
l) promover, pelo menos uma vez por
ano, as reuniões de representantes dos
Conselhos Federal e Regionais previstas
no art. 55;
m) examinar e aprovar a proporção
das
representações
dos
grupos
profissionais nos Conselhos Regionais;
n) julgar, em grau de recurso, as
infrações do Código de Ética Profissionais
do engenheiro, arquiteto e engenheiroagrônomo, elaborada pelas respectivas
entidades de classe;
o) aprovar ou não as propostas de
criação de novos Conselhos Regionais;
p) fixar e alterar as anuidades,
emolumentos e taxas a pagar pelos
profissionais e pessoas jurídicas referidos
no art. 65.
Parágrafo único. Nas questões
relativas a atribuições profissionais, a
decisão do Conselho Federal só será
tomada com o mínimo de doze (12) votos
favoráveis.
Art 30. Constituem renda do
Conselho Federal:
a) um décimo da renda bruta dos
Conselhos Regionais;
b) doações, legados, juros a receitas
patrimoniais;
c) subvenções.

Seção II
Da Composição e Organização
Art. 31. O Conselho Federal será
constituído por um presidente e 18
(dezoito)
membros
brasileiros,
diplomados em Engenharia, Arquitetura
ou Agronomia, habilitados de acôrdo com
a presente Lei, obedecendo à seguinte
composição:
a) quinze (15) representantes dos
grupos
profissionais
seguintes:
engenheiros
–
modalidade
civil,
engenheiros – modalidade industrial,
engenheiros – modalidade eletrotécnica,
arquitetos e engenheiros-agrônomos,
sendo três (3) de cada grupo profissional;
b) um (1) representante das escolas
de engenharia, um (1)representante das
escolas de arquitetura e um (1)
representante das escolas de agronomia.
§ 1º Cada membro do Conselho
Federal terá um (1) suplente.
§ 2º O presidente do Conselho
Federal será eleito, por maioria absoluta,
dentre os seus membros.
§ 3º A vaga do representante
nomeado presidente do Conselho será
preenchida por seu suplente.
Art. 32. Os representantes de cada
um dos grupos profissionais e seus
suplentes serão eleitos pelas respectivas
entidades de classe registradas nas
regiões, em assembléias especialmente
convocadas para êste fim pelos
Conselhos Regionais, cabendo a cada
região indicar, em forma de rodízio, um
membro do Conselho Federal, obedecido
o disposto na alínea "a" do art. 31.
Art. 33. Os representantes das
escolas ou faculdades e seus suplentes
serão eleitos por maioria absoluta de
votos em assembléia dos delegados das
escolas ou faculdades de cada grupo
profissional, designados pelas respectivas
congregações.
Art. 34. Os mandatos dos membros
do Conselho Federal e do presidente
serão de 3 (três) anos.
Parágrafo único. O Conselho Federal
será renovável anualmente pelo têrço.
CAPÍTULO III
DOS CONSELHOS REGIONAIS DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
Seção I
Da Instituição dos Conselhos Regionais e
suas Atribuições
Art. 35. Os Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA) são os órgãos de fiscalização do
exercício das profissões de engenharia,
arquitetura e agronomia, em suas Regiões.
Art. 36. São atribuições dos
Conselhos Regionais:
a) elaborar e alterar seu regimento
interno, submetendo-o à homologação do
Conselho Federal;
b) criar as Câmaras Especializadas
atendendo às condições de maior
eficiência da fiscalização estabelecidas na
presente Lei;
c)
examinar
reclamações
e
representações acêrca de registros;
d) julgar, em grau de recurso, os
processes de infração da presente Lei e
do Código de Ética, enviados pelas
Câmaras Especializadas, decidindo a
respeito;
e) julgar, em grau de recurso, os
processos de imposição de penalidades e
multas;
f) organizar o sistema de fiscalização
do
exercício
das
profissões
regulamentadas pela presente Lei;
g) publicar relatórios de seus
trabalhos e a relação dos profissionais e
firmas registrados;
h) examinar os requerimentos e
processos de registros em geral,
expedindo as carteiras profissionais ou
documentos do registro;
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i) sugerir ao Conselho Federal novas
medidas necessárias para a regularidade
dos serviços e para a fiscalização do
exercício das profissões regulamentadas
nesta Lei;
j) agir, com a colaboração das
sociedades de classe e das escolas ou
faculdades de engenharia, arquitetura e
agronomia, nos assuntos relacionados
com a presente Lei;
k) cumprir e fazer cumprir a presente
Lei, as resoluções baixadas pelo
Conselho Federal, bem como expedir
atos que para isso julgue necessários;
l) criar inspetorias e nomear
inspetores especiais para maior eficiência
da fiscalização:
m) deliberar sôbre assuntos de
interêsse geral e administrativo e sôbre os
casos comuns a duas ou mais
especializações profissionais;
n) julgar, decidir ou dirimir as
questões da atribuição ou competência
das Câmaras Especializadas referidas no
art. 47, quando não possuir o Conselho
Regional
número
suficiente
de
profissionais de mesmo grupo para
constituir a respectiva Câmara, como
estabelece o art. 50;
o) organizar, disciplinar e manter
atualizado o registro dos profissionais e
pessoas jurídicas que, nos têrmos da
presente Lei, se inscrevem para exercer
atividades de engenharia, arquitetura ou
agronomia, na Região;
p) organizar e manter atualizado o
registro das entidades de classe referidas
no art. 64 e das escolas e faculdades que,
de acôrdo com esta Lei, deitam participar
da eleição de representantes destinada a
compor o Conselho Regional e o
Conselho Federal;
q) organizar, regulamentar e manter
o registro de projetos e planos que se
refere o art. 25;
r) registrar as tabelas básicas de
honorários profissionais elaboradas pelos
órgãos de classe.
Art. 37. Constituem renda dos
Conselhos Regionais:
a) as taxas de expedição das
carteiras profissionais e de registros;
b)
as
multas
aplicadas
de
conformidade com a presente Lei;
c) doações, legados, juros e receitas
patrimoniais;
d) subvenções.
Art. 38. Da renda bruta proveniente
da arrecadação das taxas e multas
referidas nas alíneas a e b do artigo 37, o
Conselho Regional recolherá um décimo
ao Conselho Federal, de acôrdo com o
art. 30.
Parágrafo único. Os Conselhos
Regionais destinarão, anualmente, a
renda líquida provinda da arrecadação
das multas a medidas que objetivem o
aperfeiçoamento técnico e cultural do
engenheiro, arquiteto e engenheiroagrônomo.
Seção II
Da Composição e Organização
Art. 39. Os Conselhos Regionais
serão
constituídos
de
brasileiros
diplomados
em
curso
superior,
legalmente habilitados de acôrdo com a
presente Lei, obedecendo à seguinte
composição:
a) um presidente, eleito por maioria
absoluta pelos membros do Conselho,
com mandato de 3 (três) anos;
b) um representante de cada escola
ou faculdade de engenharia, arquitetura e
agronomia sediada na Região;
c)
representantes
diretos
das
entidades de classe de engenheiro,
arquiteto
e
engenheiro-agrônomo
registradas na Região de conformidade
com o art. 64.
Parágrafo único. Cada membro do
Conselho terá um suplente.
Art. 40. Os representantes das
escolas e faculdades e seus respectivos
suplentes
serão
indicados
pelas
congregações respectivas.
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Art. 41. Os representantes das
entidades de classe e respectivos
suplentes serão eleitos por aquelas
entidades na forma de seus estatutos.
Art. 42. O número de conselheiros
representativos das entidades de classe
será fixado nos respectivos Conselhos
Regionais, assegurados o mínimo de um
representante por entidade de classe e a
proporcionalidade entre os representantes
das diferentes categorias profissionais.
Art. 43. A proporcionalidade dos
representantes
de
cada
categoria
profissional será estabelecida em face
dos números totais dos registros, no
Conselho Regional, de engenheiros –
modalidade
civil,
engenheiros
–
modalidade industrial, engenheiros –
modalidade eletrotécnica, arquitetos e
engenheiros agrônomos, que houver em
te cada região, cabendo a cada entidade
de classe registrada no Conselho
Regional um número de representantes
proporcional à quantidade de seus
associados, assegurado o mínimo de um
representante por entidade.
Parágrafo único. A proporcionalidade
de que trata êste artigo será submetida a
prévia aprovação do Conselho Federal.
Art. 44. Os Conselhos Regionais
funcionarão em pleno e, para os assuntos
específicos, organizados em Câmaras
Especializadas
correspondentes
às
seguintes categorias profissionais: a
engenharia – modalidade civil, engenharia
– modalidade industrial, engenharia –
modalidade eletrotécnica, arquitetura e
agronomia.
Art. 45. O mandato dos conselheiros
regionais será de 3 (três) anos, renovável
anualmente pelo têrço.
Art. 46. Cada Conselho Regional terá
inspetoria, para fins de fiscalização, nas
cidades ou zonas onde se fizer
necessário.

CAPÍTULO V
GENERALIDADES

CAPÍTULO IV

Art. 51. Aos presidentes dos
Conselhos Federal e Regionais compete,
alem da direção do respectivo Conselho,
sua representação em Juízo.
Art. 52. O conselheiro federal ou
regional que durante 1 (um) ano faltar,
sem licença prévia, a seis (6) sessões
consecutivas
ou
não,
perderá
automàticamente o mandato, que passará
a ser exercido, em caráter efetivo, pelo
respectivo suplente.
Art. 53. O mandato dos presidentes e
dos conselheiros será homorífico.
Art. 54. O exercício da função de
membro dos Conselhos por espaço de
tempo não inferior a dois terços do
respectivo mandato será considerado
serviço relevante prestado à Nação.
Parágrafo único. O Conselho Federal
concederá aos que se acharem nas
condições dêste artigo o certificado de
serviço relevante, independentemente de
requerimento do interessado, dentro de
12 (doze) meses contados a partir da
comunicação dos Conselhos.
Art. 55. Os representantes dos
Conselhos Federal e Regionais reunir-seão, pelo menos uma vez por ano, para,
conjuntamente, estudar e estabelecer
providências
que
assegurem
ou
aperfeiçoem
a
aplicação
da
regulamentação de que trata a presente
Lei, devendo o Conselho Federal remeter
aos Conselhos Regionais, com a devida
antecedência, o temário respectico.
Art. 56. Aos Conselhos Regionais
fica cometido o encargo de dirimir
qualquer dúvida.
vida ou omissão sôbre a aplicação
da presente Lei, com recurso ex officio
suspensivo para o Conselho Federal, a
quem compete decidir em última
instância, em caráter geral.

DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS

TÍTULO III

Seção 1

DO REGISTRO E FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

Da Instituição das Câmaras e suas
Atribuições
Art. 47. As Câmaras Especializadas
são os órgãos dos Conselhos Regionais
encarregados de julgar e decidir sôbre os
assuntos de fiscalização pertinentes às
respectivas especializações profissionais
e infrações do Código de Ética.
Art. 48. São atribuições das Câmaras
Especializadas:
a) julgar os casos de infração da
presente Lei, no âmbito de sua
competência profissional específica;
b) julgar as infrações do Código de
Ética:
c) aplicar as penalidades e multas
previstas:
d) apreciar e julgar os pedidos de
registro de profissionais, das firmas, das
entidades de direito público, das
entidades de classe e das escolas ou
faculdade na Região;
e) elaborar as normas para a
fiscalização
das
respectivas
especializações profissionais;
f) opinar sôbre os assuntos de
interêsse comum de duas ou mais
especializações
profissionais,
encaminhando-os ao Conselho Regional.
Seção II
Da Composição e Organização
Art. 49. As Câmaras Especializadas
serão constituídas pelos conselheiros
regionais.
Parágrafo único. Em cada Câmara
Especializada
haverá
um
membro
representando as demais categorias
profissionais.
Art. 50. Será constituída Câmara
Especializada desde que entre os
conselheiros regionais haja um mínimo de
três (3) do mesmo grupo profissional.

CAPÍTULO I
DO REGISTRO DOS PROFISSIONAIS
Art. 57. Os profissionais habilitados na
forma estabelecida nesta Lei só poderão
exercer a profissão após o registro no
Conselho Regional, sob a cuja jurisdição se
achar o local de sua atividade.
Art. 58. Aos profissionais registrados
de acôrdo com esta Lei será fornecida uma
carteira profissional, conforme modêlo
adotado pelo Conselho Federal, a qual
conterá o número do registro, a natureza
do título, especializações e todos os
elementos necessários à sua identificação.
§ 1º A expedição da carteira a que
se refere o presente artigo fica sujeito à
taxa que fôr arbitrada pelo Conselho
Federal.
§ 2º A carteira profissional, para os
efeitos desta Lei, substituirá, o diploma,
valerá como documento de identidade e
terá fé pública.
§ 3º Para emissão da carteira
profissional os Conselhos Regionais
deverão exigir do interessado a prova de
habilitação profissional e de identidade,
bem como outros elementos que forem
julgados convenientes, de acôrdo com
instruções que forem baixadas pelo
Conselho Federal.
Art. 59. Os diplomados por escolas
ou faculdades de engenharia, arquitetura
ou agronomia, oficiais, equiparadas ou
reconhecidas, cujos diplomas não tenham
sido registrados, mas estejam em
processamento na repartição federal
competente,
poderão
exercer
as
respectivas profissões mediante registro
provisório no Conselho Regional.
Art. 60. Se o profissional, firma ou
organização, registrado em qualquer
dos Conselhos Regionais exercer
atividade em outra Região, ficará obri-

gado a visar na mesma o seu registro,
independentemente de novos emolumentos.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO DE FIRMAS E
ENTIDADES
Art. 61. As firmas, sociedades,
associações, companhias, cooperativas e
emprêsas em geral, que se organizem para
executar obras ou serviços relacionados na
forma estabelecida nesta Lei, só poderão
iniciar suas atividades depois de
promoverem o competente registro nos
Conselhos Regionais, bens como o dos
profissionais do seu quadro técnico.
§ 1º O registro de firmas,
sociedades, associações, companhias,
cooperativas e emprêsas em geral só
será concedido se sua denominação fôr
realmente condizente com sua finalidade
e qualificação de seus componentes.
§ 2º As entidades estaduais, paraestatais, autárquicas e de economia mista
que tenham atividade na engenharia, na
arquitetura ou na agronomia, o use
utilizem dos trabalhos de profissionais
dessas categorias, ficam obrigadas, sem
quaisquer ônus, a fornecer aos Conselhos
Regionais
todos
os
elementos
necessários à verificarão e fiscalização da
presente Lei.
§
3º
O
Conselho
Federal
estabelecerá em Resoluções os requisitos
que as firmas ou demais organizações
previstas neste artigo deverão preencher
para o registro nêle estipulado.
Art. 62. Tôda e qualquer firma ou
organização
que,
embora
não
enquadrada no artigo anterior, tenha
alguma seção ligada ao exercício
profissional da engenharia, arquitetura ou
agronomia, na forma estabelecida nesta
Lei, fica obrigada a requerer o registro
das seções correspondentes e a
anotação dos profissionais encarregados
dessas seções de trabalho, os quais
deverão ser legalmente habilitados.
Art. 63. Quando os serviços forem
executados em lugares distantes da sede da
entidade, deverá esta manter junto a cada um
dos serviços um profissional devidamente
habilitado na jurisdição respectiva.
Art. 64. Os membros dos Conselhos
Regionais só poderão ser eleitos pelas
entidades de classe que estiverem
prèviamente registradas no Conselho em
cuja jurisdição estejam sediadas.
§ 1º Para obterem registro, as
entidades referidas neste artigo deverão
estar legalizadas, ter objetivo definido
permanente, contar no mínimo trinta (30)
associados engenheiros, arquitetos ou
engenheiros-agrônomos e satisfazer as
exigências que forem estabelecidas pelo
Conselho Regional.
§ 2º Quando a entidade reunir
associados engenheiros, arquitetos e
engenheiros-agrônomos, em conjunto o
limite mínimo referido no parágrafo
anterior deverá ser de sessenta (60).
CAPÍTULO III
DAS ANUIDADES, EMOLUMENTOS E
TAXAS
Art. 65. Os profissionais e pessoas
jurídicas registradas de conformidade com o
que preceitua a presente Lei ficam obrigados
a pagamento de uma anuidade ao Conselho
Regional, a cuja jurisdição pertencerem.
§ 1º As anuidades referentes a êste
artigo serão pagas até 31 de março de
cada ano.
§ 2º O pagamento da anuidade fora
dêsse prazo terá o acréscimo de 10%, a
título de mora.
§ 3º O pagamento de anuidade
inicial será feito por ocasião do registro.
Art.
66.
Será
cancelado
automàticamente
o
registro
de
profissional ou de pessoa jurídica que
deixar de efetuar o pagamento da
anuidade a que estiver sujeito, durante
dois anos consecutivos, sem prejuízo da
obrigatoriedade de pagamento da dívida.
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Parágrafo único. O profissional ou
pessoa jurídica que tive seu registro
cancelado, nos têrmos dêste artigo, será
considerado em exercício ilegal se
desenvolver
qualquer
atividade
regulamentada por esta Lei, podendo
reabilitar-se mediante nôvo registro,
pagando além das anuidades em débito,
as multas que lhe tenham sido impostas e
os demais emgolumentos e taxas
regulamentares.
Art. 67. Tôda vez que o profissional
diplomado apresentar a um Conselho
Regional sua carteira para o competente
"visto" e registro, deverá fazer prova,
nessa ocasião, de ter pago a sua
anuidade na Região de origem ou
naquela onde passar a residir.
Art. 68. O pagamento de anuidade
devida por profissional ou pessoal jurídica
sòmente será aceito após verificada a
ausência
de
quaisquer
débito
concernentes a multas, emolumentos,
taxas ou anuidades de exercícios
anteriores.
Art.
69.
Embora
legalmente
registrados, só são considerados no
legítimo exercício da profissão e
atividades de que trata a presente Lei os
profissionais e pessoas jurídicas que
estejam em dia com o pagamento da
respectiva anuidade.
Art.
70.
As
autoridades
administrativas
e
judiciárias,
as
repartições
estatais,
paraestatais,
autárquicas ou de economia mista não
receberão estudos, projetos, laudos,
perícias, arbitramentos e quaisquer outros
trabalhos, sem que os profissionais ou
pessoas jurídicas interessados façam
prova de estar em dia com o pagamento
da respectiva anuidade.
Art. 71. Só poderão ser admitidos
nas concorrências públicas para obras
ou serviços técnicos e para concursos
de projetos profissionais e pessoas
jurídicas que apresentarem prova de
quitação de débito ou visto do Conselho
Regional da jurisdição onde a obra, o
serviço técnico ou projeto venha a ser
executado.
Art. 72. O Conselho Federal baixará
Resoluções estabelecendo o Regimento
de Custas e, periódicamente, quando
julgar oportuno, promovera sua revisão.
TÍTULO IV
DAS PENALIDADES
Art. 73, As penalidades aplicáveis
por infração da presente Lei serão as
seguintes, de acôrdo com gravidade da
falta;
a) advertência reservada;
b) censura pública;
c) multa;
d)
suspensão
temporária
do
exercício profissional;
e) cancelamento definitivo do
registro.
Art. 74. As penas de advertência
reservada e de censura pública serão
impostas pelas respectivas Câmaras.
Especializadas, ou, na falta destas, pelos
Conselhos Regionais.
Art. 74. As pena de advertências
reservada e de censura pública serão
aplicadas
aos
profissionais
que
deixarem de cumprir dispositivos do
Código de Ética, tendo em vista a
gravidade da falta e os casos de
reincidência, a critério das respectivas
Câmaras Especializadas.
Art. 75. As multas terão os valôres
correspondentes a 5, 10, 20, 40, 50 e 60
vêzes as anuidades estabelecidas no
artigo 73, parágrafo único, alíneas a, para
as pessoas físicas, b e c, para as pessoas
jurídicas, e serão aplicadas da seguinte
maneira:
a) aos infratores dos artigos 19 e 60,
cinco (5) vêzes a anuidade respectiva;
b) aos infratores dos artigos 57, 61,
62, parágrafo único do artigo 66, e artigo
79, dez (10) vêzes a anuidada respectiva;
c) aos infratores do artigo 8º, alínea
b, vinte (20) vêzes a anuidade respectiva;
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d) aos infratores do artigo 8º, alínea
c, quarenta (40) vêzes a anuidade
respectiva;
e) aos infratores do artigo 8º, alíneas
d e e, cinqüenta (50) vêzes a anuidade
respectiva;
f) aos infratores do artigo 8º, alínea
a, sessenta (60) vêzes a anuidade
respectiva.
Parágrafo único. As multas referidas
neste artigo serão aplicadas em dôbro de
seus respectivos valôres nos casos de
reincidência.
Art. 76. A penalidade de suspenso
temporária do exercício profissional será
imposta por prazos variáveis de seis (6)
meses a dois (2) anos, no máximo, a
critério das Câmaras Especializadas, nos
casos de nova reincidência nas infrações
previstas no artigo anterior, alíneas c, d, e
e, e de dois (2) a cinco (5) anos, no
máximo, pelos Conselhos Regionais em
pleno, sempre nos casos de novas
reincidências.
Art.
77.
A
penalidade
de
cancelamento de registro será imposta
quando
ocorrer
conduta
pública,
escândalos ou condenação definitiva por
crime considerado infamante.
Artigo
78.
As
pessoas
não
habilitadas que exercerem as profissões
regulamentadas
por
esta
Lei,
independentemente
de
multa
estabelecida,
estão
sujeitas
às
penalidades previstas na Lei de
Contravenções Penais.
Art. 79. São competentes para lavrar
autos de infração das disposições a que
se refere a presente lei, os funcionários
designados para êsse fim pelos
Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia nas respectivas
Regiões.
Art. 80. Das penalidades impostas
pelas Câmaras Especializadas, poderá,
dentro do prazo de sessenta (60) dias,
contados
da
data
da
respectiva
notificação, ser interposto recurso, com
efeito suspensivo, para o Conselho
Regional, e, dêste, para o Conselho
Federal, também no prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 1º Não se efetuando o pagamento
das multas, amigàvelmente, estas serão
cobradas por via executiva.
§ 2º Os autos de infração, depois de
julgados definitivamente contra o infrator,
constituem títulos de dívida liquida e
certa.
Art. 81. O profissional punido por
falta de registro não poderá obter a
carteira profissional, sem antes efetuar o
pagamento das multas em que houver
incorrido.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 82. Nenhum profissional poderá
exercer funções efetivas em Conselhos
por mais de dois períodos sucessivos.
Art. 83. As remunerações iniciais dos
engenheiros, arquitetos e engenheirosagrônomos, qualquer que seja a fonte
pagadora, não poderão ser inferiores a
seis (6) vêzes o salário-mínimo da
respectiva região.
Art. 84. Os trabalhos profissionais
relativos a projetos não poderão ser
sujeitos a concorrência de preço, e sim,
quando fôr o caso, a concurso.
Art. 85. Para o caso da autorização a
título precário prevista no artigo 3º, em
que inexistam, em parte do Território
Nacional, profissionais em condições e
quantidades suficientes para o exercício
de funções abrangidas por esta
Lei, ressalvado o disposto na alínea a
do artigo 9º, as pessoas idôneas
destinadas a suprir as que satisfaçam
aos requisitos estabelecidos serão es-
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colhidos de acôrdo com o seguinte critério
de prioridade;
a) o profissional de um grupo
substituído por profissional de outro
grupo;
b) o profissional de um grupo
substituído por técnico de grau médio do
mesmo ramo;
c) o profissional de um grupo
substituído por prático com formação
secundária;
d) o profissional de um grupo
substituído por prático do ramo em causa.
§ 1º A substituição prevista neste
artigo terá caráter precário, não dando
direito a título ou certificado de qualquer
natureza, cessando tão logo fixe domicílio
no local um profissional habilitado.
A licença ou registro a título precário
deverá ser requerido ao Conselho
Regional da jurisdição e ser renovado
anualmente.
§ 2º A substituição prevista nas
alíneas c e d dependerá de prova de
suficiência.
Art.
86.
Os
graduados
por
estabelecimento de ensino agrícola ou
industrial de grau médio, oficial,
reconhecido
ou
equiparado,
cujos
diplomas
ou
certificados
estejam
registrados nas repartições competentes,
só poderão exercer suas funções ou
atividades após registro nos Conselhos
Regionais.
Parágrafo único. As atribuições dos
graduados referidos neste artigo serão
regulamentadas pelo Conselho Federal,
tendo em vista seus currículos e graus de
escolaridade.
Art.
87.
As
entidades
que
contratarem profissionais nos termos da
alínea c do artigo 2º ficam obrigadas a
manter junto aos mesmos um assistente
brasileiro do ramo profissional respectivo.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 88. São assegurados aos atuais
profissionais de engenharia, arquitetura e
agronomia, e aos que se encontrem
matriculados nas escolas respectivas na
data da publicação desta Lei os direitos
porventura até então usufruídos e que
vinham de qualquer forma a ser atingidos
pelas disposições da presente Lei.
Parágrafo único. Fica estabelecido
o prazo de 12 (doze) meses, a contar da
publicação desta lei, para os interessados
promoverem a devida anotação nos
registros dos Conselhos Regionais.
Art. 89. Os profissionais registrados
nos respectivos Conselhos Regionais
e que se achem em débito para com
os
mesmos
terão
suas
dívidas
canceladas na data de publicação da
presente Lei.
Art. 90. Os atuais mandatos dos
conselheiros federais e regionais e dos
seus Presidentes ficam extintos na data
da posse dos novos Conselhos eleitos na
forma da presente Lei.
Art. 91. O atual Conselho Federal
baixará as instruções necessárias à
realização das eleições previstas nesta
Lei, dentro do prazo de sessenta (60) dias
após a sua publicação.
Parágrafo único. Estas eleições
deverão ser convocadas com prazo
máximo de trinta (30) dias, a contar da
data da publicação das instruções
respectivas.
Art. 92. Para as eleições aos
membros dos Conselhos Federais e
Regionais será obedecido o critério de
renovação anual do têrço, sendo fixados
os mandatos dos primeiros Conselheiros
em três (3), dois (2) e um (1) ano, por
sorteio.
Art. 93. Na constituição do primeiro
Conselho Federal após a publica-

ção desta Lei serão escolhidos por meio
de sorteio as Regiões e os grupos
profissionais que as representarão.
Art. 94. Os Conselhos Federais e
Regionais, eleitos na forma desta Lei,
terão o prazo de cento e oitenta (180)
dias, após a posse, para elaborar seus
regimentos internos, vigorando até a
expiração dêste prazo os regulamentos e
resoluções vigentes no que não colidam
com os dispositivos da presente Lei.
Art. 95. Os Conselhos Regionais
darão licenças provisórias especiais, a
serem padronizadas pelo Conselho
Federal, às pessoas não habilitadas que
venham a desempenhar, a título precário,
funções previstas pelos artigos 3º e 83
desta Lei.
Art. 96. Os profissionais devidamente
habilitados que, nesta data, não
estiverem registrados nos respectivos
Conselhos Regionais, poderão fazê-lo
independentemente de qualquer multa em
que estejam incursos, dentro do prazo de
noventa (90) dias, a contar da data da
publicação desta Lei.
Art. 97. A presente lei entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
É o seguinte o projeto prejudicado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 1963
(Nº 3.171-B, DE 1957, NA CÂMARA)
Regula o exercício da profissão de
Engenheiro Agrônomo e dá outras
providências.
CAPÍTULO I
DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
Art. 1º O exercício da profissão
agronômica em qualquer dos seus ramos
ou especialização, sòmente é permitido
aos portadores da carteira profissional
emitida pelo Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura e seus
Conselhos Regionais, exclusivamente:
a) ao profissional diplomado no país
por
estabelecimento
de
ensino
agronômico
oficial,
equiparado
ou
reconhecido, cujo diploma tenha sido
legalmente registrado na repartição
federal competente;
b) ao profissional diplomado em
agronomia, por escola estrangeira após
curso regular e a válido para o exercício
da profissão do país de origem, que tenha
renovado o seu diploma no Brasil, de
acôrdo com a legislação federal;
c) ao profissional diplomado por
escola de agronomia extinta que tenha
validado o seu diploma de acôrdo com a
legislação federal.
§ 1º Os funcionários federais,
estaduais e municipais de sociedade
de economia mista, de entidades
autárquicas,
paraestatais
e
concessionárias de serviços públicos que
estejam exercendo cargos ou funções
que exijam conhecimentos de agronomia,
amparados pelo artigo 3º do Decreto
23.196, de 12 de outubro de 1933,
poderão continuar no exercício dêsses
cargos ou funções, com as restrições
previstas no citado decreto.
Parágrafo 2º Os professores e
cientistas estrangeiros especializados em
qualquer ramo de agronomia, poderão ser
contratados por estabelecimento de
ensino ou pesquisa agronômica, com
prévia autorização do govêrno federal, por
prazo determinado e não superior a três
(3) anos, renovável por igual período,
desde que satisfaçam a legislação em
vigor sôbre estrangeiros, obrigada a
manutenção de um assistente brasileiro,
devidamente
habilitado
na
forma
desta Lei.
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Art. 2º A União, Estados, Municípios,
entidades autárquicas, paraestatais e
sociedades de economia mista, em todos
os cargos, serviços e trabalhos de
agronomia sòmente poderão empregar
profissionais habilitados de acôrdo com a
presente Lei.
Parágrafo único A requerimento do
Conselho Federal de Engenharia e
Arquitetura ou de um dos seus Conselhos
Regionais ou de associação ou sindicato
de engenheiros agrônomos ou qualquer
profissional regularmente habilitado, de
acôrdo com esta Lei, será anulado
qualquer ato nomeatório, feito com
infração ao disposto nesta Lei.
Art. 3º As firmas, sociedades,
associação, cooperativas, companhias
e empresas em geral e suas filiais,
que exerçam ou explorem uma ou
mais
atividades
de
engenharia
agronômica mencionadas no Artigo 6º,
ou ainda quando tiverem em seus
escritórios ou estabelecimentos agrícolas,
industriais ou comerciais, departamento
ou
seção
destinada
a
tais
atividades, mesmo de natureza apenas
consultiva, são obrigadas a ter, como
técnico, um engenheiro-agrônomo nas
condições de exercer a profissão
legalmente.
Art. 4º Só poderão ser submetidos a
julgamento das autoridades competentes,
inclusive judiciárias e creditícias, estudas,
planos, plantas, projetos, relatórios,
laudos de análise, perícias, vistorias,
avaliações, arbitramentos e trabalhos de
agronomia em geral, quer públicas, quer
particulares, quando realizados por
profissional habilitado de acôrdo com a
presente Lei.
Art. 5º Nos relatórios, exames,
mapas, desenhos, pareceres, laudo de
avaliação, de análise e de peritagem,
têrmos de compromisso, de vistoria, de
arbitramento e demais atos judiciários e
administrativos e obrigatória, além de
assinatura, a declaração do número da
carteira profissional de engenheiroagrônomo.
CAPÍTULO II
DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Art. 6º Ao engenheiro-agrônomo
compete, privativamente, quer nos
serviços da União, dos Estados e
Municípios, das entidades autárquicas,
paraestatais e de economia mista,
quer
nas
sociedades,
associação,
cooperativas, companhias e empresas em
geral e suas filiais que exerçam ou
explorem uma ou mais atividades de
agronomia.
1 – Levantamento da distribuição
geográfica,
origem
e
classificação
dos pólos, do ponto de vista pedagógico,
bem como de recursos naturais
renováveis e para fins de aproveitamento
agrícola.
2 – Recomendações pertinentes à
adubação e correção dos solos.
3 – Pesquisa, experimentação e
direção
de
trabalhos
referentes
conservação
e
melhoramento
da
fertilidade do solo e contrôle da erosão.
4 – Pesquisa e experimentação
sôbre restauração, fertilização, utilização
do solo e uso da terra.
5 – Pesquisa experimentação e
direção de trabalho sôbre levantamento,
conservação, defesa, restauração e
exploração das florestas naturais ou
artificiais.
6 – Pesquisa e experimentação
sôbre ecologia vegetal.
6-A – Planejamento e execução de
trabalhos de origem e irrigação para fins
agrícolas.
7 – Pesquisa e experimentação
sôbre climatologia agrícola.
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8 – Pesquisa, experimentação e
execução de trabalho de execução de
trabalho de agrostologia.
9 – Pesquisa e experimentação
sôbre
produção,
propagação,
multiplicação,
crescimento
e
melhoramento de vegetais.
10 – Supervisão e fiscalização da
produção e comércio inclusive da
importação e exportação de plantas,
sementes, bacelos, mudas, raízes,
tubérculos e outras partes vivas de
plantas e produtos agrícolas em
quaisquer estágio.
11 – Pesquisa e experimentação
fitossanitária, não só quanto a natureza
dos inseticidas, fungicidas, bastericidas,
nematicidas,
herbicidas
e
outros
defensivos com aplicação na agricultura e
na indústria de produtos de origem
vegetal, como também quanto a métodos,
aparelhagem,
instrumental
e
equipamentos empregados.
12 – Pesquisa experimentação e
execução de trabalhos de patologia
vegetal,
micologia,
virologia
e
entomologia agrícolas.
13 – Defesa fitossanitária.
14 – Direção técnica de serviços e
emprêsas de armazenagem, ensilagem,
padronização, classificação e embalagem
de produtos agrícolas.
15 – Assessoramentos técnicos de
métodos e processos de desinfecção e
desinfestação de vegetais, e partes de
vegetais.
16 – O exercício, nas instituições de
crédito e seguro agrícolas, de cargos de
paracerista consultor, assessor, inspetor,
fiscal, avaliador e semelhantes, que
requeiram
predominantemente
conhecimento de agronomia, em qualquer
dos seus ramos.
17 – Verificação e avaliação de
danos
causados
por
fenômenos
meteorológicos,
pragas,
doenças,
incêndios acidentes etc. em culturas,
matas, pastagens e safras.
18 – Identificação e perícia, para fins
administrativos
ou
judiciais
nas
alfândegas, em outras repartições ou
depósitos, de instrumentos e máquina
agrícolas, sementes, mudas, plantas e
partes de plantas, e quanto à sua
destinação, adubos, corretivos, hormônios
inseticidas
fungicidas,
herbicidas,
bactericidas,
nematicidas
e
outros
defensores e produtos destinados à
agricultura.
19 – Assistência técnica junto às
embaixadas, consulados e escritórios de
propaganda comercial no exterior, bem
como participação nos congressos,
conferências,
reuniões,
conselhos
representações, exposições e feiras
relacionados
com
agricultura
ou
agronomia, realizados no país ou no
estrangeiro.
20 – Assistência técnica de serviço
de propaganda, divulgações e difusão de
assuntos agrícolas.
21 – Ensino das disciplinas
específicas de agronomia ministrados em
cursos de agricultura de qualquer grau.
22 – Orientação e direção dos
serviços de extensão rural e fomento da
produção vegetal.
23 – Orientação e direção dos
serviços de economia rural.
24
–
Fiscalização
de
estabelecimentos agrícolas.
25 – Organização, orientação e
direção do serviços de imigração e
colonização agrícolas.
26 – Estudo projeto orientação e
direção de trabalhos de arborização de
logradouros públicos e rodovias.
27 – Perícias e avaliações para fins
administrativos, judiciais, de crédito,
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seguro etc. de matas, pastagens, culturas
e respectivos safras.
28 – Planejamento e execução dos
levantamentos
geo-econômicos
referentes à agricultura.
29 – Projeto, direção e fiscalização
de construções rurais que exijam
conhecimento específico de agronomia.
Art. 7º Constitui também atribuição
do engenheiro agrônomo a execução de
serviços não especificados nesta Lei que,
por sua natureza, exijam conhecimentos
de agronomia.
Art. 8º Ao engenheiro agrônomo
compete ainda, em concorrências outros
profissionais legalmente habilitadas, quer
nos serviços da União dos Estados,
municípios,
entidades
autárquicas,
paraestatais e de economia mista, quer
nas
sociedades,
associações,
cooperativas, companhias e emprêsas em
geral e suas filiais.
1 – Direção técnico de laboratório de
análises de terra para fins agrícolas, bem
como a interpretação das respectivas
análises.
2 – Pesquisa e experimentação
sôbre mecânica agrícola, compreendendo
projetos de instrumental maquinária e
transportes apropriados a tôdas as fases
da produção agrícola, desde o preparo da
terra
a
colheita,
conservação,
beneficiamento
e
embalagem
dos
produtos agrícolas, registráveis, segundo
a lei de patentes, marcas e invenções,
nas repartições competentes.
3 – Pesquisas sôbre química
agrícola e sôbre tecnologia de produtos
agrícolas e direção dos serviços técnicos
correspondentes.
4 – Perícias e avaliações de animais
e respectivas produções de propriedades
agrícolas e rurais suas instituições e
benfeitorias, máquinas e instrumentos
agrícolas, para fins administrativos,
judiciais, de crédito e seguro.
5 – Estudo, projeto, direção e
fiscalização de obras de captação e
abastecimento
d'água
e
de
aproveitamento de energia para fins
agrícolas.
6 – Pesquisa e experimentação
sôbre produção, reprodução, crescimento,
nutrição, produtividade e melhoramento
de animais.
7 – Direção técnica de serviços e
estabelecimentos oficiais destinados à
reprodução
e
melhoramentos
de
rebanhos.
8 – Direção técnica e fiscalização
dos serviços de piscicultura e de proteção
à caça e à pesca.
9
–
Direção;
formulação
e
responsabilidade
técnica
de
estabelecimentos
manipuladores
de
rações para animais, bem como a
fiscalização de seu comércio.
10 – Identificação e perícia, para fins
administrativos e judiciais, nas alfândegas
ou outras repartições, de rações e
ingredientes destinados à alimentação
dos animais domésticos.
11 – Direção técnica das indústrias
de pasteurização e laticínios.
12 – Assessoramento técnico da
indústria de bebidas alcoólicas resultantes
de transformações bioquímicas, de
conservas de produtos agrícolas, adubos,
corretivo,
inseticidas,
fungicidas,
bastericidas, nematicidas, herbicidas,
hormônios
e
outros
ingredientes
empregados na agricultura.
13. Direção técnica de indústrias de
fermentação e extração dos produtos
agrícolas e naturais.
14. Exercer a química em tôdas as
atividades relacionadas com a agri-

cultura, bem como no estudo e
aproveitamento dos produtos agrícolas e
naturais.
15. Projeto, direção e fiscalização
de
trabalho
de
topografia,
terraplanagem, estrada de rodagem de
interêsse agrícola, de obras contra a
sêca, barragens até dez metros de altura
de coluna líquida a 100 metros de
comprimento.
16. Projeto, direção e fiscalização de
obras de arquitetura paisagística.
17. Projetos, direção e fiscalização
de obras de eletrificação e de habitação
na zona rural.
18. Direção técnica dos serviços de
estatística agropecuária.
19.
Execução
de
trabalhos
topográficos, bem como vistorias e
arbitramentos relativos a agrimensura.
20. Estudo, traçado e locação de
estradas sob o ponto de vista topográfico.
21. Estudo, projeto e fiscalização de
obras
destinadas
a
tratamentos
fitossanitários e à conservação de
produtos agrícolas.
22. Pesquisa e direção técnica de
serviços de sociologia rural e de
orientação de associativismo e do
cooperativismo rurais.
23. Direção e assessoria técnicas de
órgão relacionados com o abastecimento
de gêneros alimentícios, no que concerne
a distribuição e comercialização.
24. Ensino de zootécnica, nos
estabelecimentos de ensino, agrícola e
veterinário de qualquer grau.
Art.
9º
Fica
assegurada
a
participação de engenheiro agrônomo,
tanto na parte técnica, como executiva,
nos conselhos ou serviços sociais
rurais, existentes e que venham a
ser
criados
pela
União,
pelos
Estados,
Municípios,
entidades
e
autárquicos e paraestatais e de economia
mista.
Art. 10. Fica, igualmente, assegurada
a participação do engenheiro agrônomo
nos
conselhos
rodoviários,
de
desenvolvimento econômico e outros que
se
relacionem
com
a
produção
agropecuária existente no país ou os que
venham a ser criados pela União, Estados
e Municípios.
CAPÍTULO III
DO USO DE TÍTULO PROFISSIONAIS
Artigo 11. Fica reservada, com
exclusividade, ao profissional mencionado
nesta lei, a denominação de engenheiro
agrônomo.
Art. 12. Só podem ser acrescidas da
expressão engenheiro agrônomo, as
pessoas
jurídicas
integradas
exclusivamente por profissionais de
agronomia legalmente habilitados.
Art. 13. Nenhuma firma civil,
comercial ou industrial poderá ter, em sua
denominação, a palavra agronomia, se a
maior de seus diretores não fôr de
engenheiros-agrônomos registrados nos
Conselhos Regionais.
CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO ILEGAL
Art. 14. Exerçam ilegalmente a
profissão de engenheiro agrônomo:
a) as pessoas físicas ou jurídicas
que realizarem atos ou prestarem
serviços públicos ou privados da
competência dos profissionais de que
trata esta lei, sem possuírem registro nos
Conselhos Regionais;
b) os profissionais, que acobertarem,
com sua assinatura, o exercício ilegal da
profissão por pessoas não habilitadas
legalmente;
c) os profissionais que emprestam o
seu nome para encobrir o exercício
ilegal de firmas, organizações ou em-
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prêsas executoras, de obras e serviços,
sem real participação nos trabalhos;
d) os profissionais que continuem
desempenhando
atividades
quando
suspensos do exercício profissional.
CAPÍTULO V
DO REGISTRO DE FIRMAS E
ENTIDADES
Art. 15. As firmas sociedades,
associações companhias, cooperativas e
emprêsas em geral, que se organizem
para executar obras ou serviços
relacionados nesta Lei, só poderão iniciar
ou prosseguir suas atividades, depois de
promoveram o competente registro, nos
Conselhos Regionais, bem como o dos
profissionais do seu quadro técnico.
§ 1º As entidades estatais,
paraestatais, autárquicas e de economia
mista, que tenham atividades agronômica
ou agrícola, ficam obrigadas, sem
quaisquer ônus, a fornecer aos Conselhos
Regionais
todos
os
elementos
necessários à fiscalização da presente lei.
§ 2º O CREA estabelecerá em
Resoluções os requisitos que as firmas ou
demais organizações previstas neste
artigo deverão preencher para o registro
nêle estipulado.
§ 3º No registro das firmas,
sociedades, associações, companhias,
cooperativas e emprêsas em geral, será
verificado, pelo órgão competente, se sua
denominação é suscetível de induzir a
equívocos, no espírito público, quer
quanto à finalidade, quer quanto á
qualificação dos seus componentes.
Art.
16.
Qualquer
firma
ou
organização que embora não enquadrada
no artigo anterior, tenha alguma seção
ligada ao exercício profissional da
agronomia
dentro
dos
preceitos
estabelecidos nesta lei, fica abrigada a
requerer
o
registro
das
seções
correspondentes e a fornecer a relação
dos profissionais que neles atuem, os
quais deverão ser legalmente habilitados.
Art. 17. Quando os serviços forem
executados em lugares distantes da sede
da organização, deverá esta manter junto
a cada um dos serviços um engenheiroagrônomo, devidamente registrado na
jurisdição respectiva.
Art. 18. Os membros dos Conselhos
Regionais só poderão ser eleitos pelas
entidades de classe que estiverem
prèviamente registradas no Conselho em
cuja jurisdição estejam sediadas.
Parágrafo único. Para obtenção do
registro, as entidades referidos neste
artigo deverão estar legalizadas, ter
objetivo definido permanente, contar no
mínimo, com vinte (20) associados
engenheiros-agrônomos e satisfazer as
exigências que forem estabelecidas pelo
Conselho Regional.
CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 19. A fiscalização do exercício
profissional da engenharia-agronômica
será exercida pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e seus Conselhos
Regionais, aplicando-se também para
êste caso, as normas já estabelecidas
para as demais profissões de engenharia,
de conformidade com os dispositivos
constantes do Decreto nº 23.569, de 11
de dezembro de 1953 e do Decreto-lei nº
8.620, de 10 de janeiro de 1946, que o
modificou.
Art. 20. Onde houver referência a
escolas ou cursos de engenharia,
passarão a ser também considerados as
escolas eu cursos de agronomia, para os
casos dos engenheiros-agrônomos.
Art. 21. Para a execução desta
lei, fica alterada a composição do
Conselho Federal de Engenharia e Ar-
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quitetura, que será constituído de 11 (onze)
membros, legalmente habilitados para o
pleno exercício profissional e que obedecerá
à seguinte formação:
a) um Presidente nomeado pelo Poder
Executivo;
b) quatro profissionais indicados pelas
congregações de escolas federais sendo um
engenheiro-agrônomo pela Escola Nacional
de Agronomia e um engenheiro-arquiteto
pela Escola Nacional de Arquitetura.
c) Agrônomos e Arquitetos escolhidos
em assembléia que se realizará na sede do
Conselho
Federal de Engenharia e
Arquitetura, na qual tomará parte um
representante de cada sociedade ou
Sindicato de classe, que tenha adquirido
personalidade jurídica, seis meses antes da
data da reunião da assembléia.
§ 1º Na representação prevista na
alínea c, haverá um têrço de engenheiros,
um têrço de engenheiros agrônomos e um
têrço de engenheiros arquitetos.
§ 2º Recaindo a escolha para
Presidente sôbre um dos membros do
Conselho, será êste substituído por indicação
das congregações ou assembléia referida,
nas letras b e c.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22. Os casos omissos que se
verificarem na aplicação desta lei serão
resolvidos pelo Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura.
Art. 23. O Conselho Federal de
Engenharia
e
Arquitetura
fará,
em
colaboração com a Sociedade Brasileira de
Agronomia, a elaboração do Código de ética
profissional.
Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.
São as seguintes as emendas
prejudicadas:
EMENDA Nº 4 – C.E.C.
Ao art. 6º dê-se a seguinte redação:
"Art. 6º As atribuições do engenheiroagrônomo
serão
determinadas
pelo
CONFEA, de acôrdo com o currículo mínimo
do curso de Agronomia, fixado pelo Conselho
Federal de Educação."
EMENDA Nº 5 – C.E.C.
Ao Cap. II – Da atividade profissional.
Suprimam-se todos os itens ao artigo
6º, bem como os arts. 7º e 8º.
EMENDA Nº 6 – C.E.C.
Ao § 2º do art. 15:
Onde se diz:
"CREA",
diga-se:
"CONFEA".
EMENDA Nº 7 – C.E.C.
Ao art. 21, caput:
Onde se lê:
"de 11 membros",
leia-se:
"de 19 membros".
EMENDA Nº 8 – C.E.C.
Substitua-se a letra a, do art. 21, pela
seguinte:
"Art. 21. ..................................................
a) um Presidente eleito, por maioria
absoluta, dentre os seus membros."
EMENDA Nº 9 – C.E.C.
Substitua-se a letra b, do art. 21, pela
seguinte:
"Art. 21. ..................................................
b) três (3) arquitetos, três (3)
engenheiros-agrônomos e nove (9) en-
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genheiros
de
outras
especializações,
indicados em forma de rodízio pelos
Conselhos Regionais."
EMENDA Nº 10 – C.E.C.
Suprimam-se a letra c e os §§ 1º e 2º do
art. 21.
EMENDA Nº 11 – C.E.C.
Acrescente-se ao art. 21 o seguinte
parágrafo:
"§ ..O número dos atuais representantes
das escolas previstas na letra c do art. 2º do
Decreto-Lei número 8.620, de 10 de janeiro
de 1946, fica acrescido de um representante
da Escola Nacional de Agronomia."
EMENDA Nº 12 – C.E.C.
Ao art. 23 dê-se a seguinte redação:
"Art. 23. O Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura fará a elaboração
do Código de Ética Profissional, fixando as
penas de advertência e censura."
EMENDA Nº 13 – C.E.C.
Acrescente-se o Capítulo VIII – Das
Disposições Transitórias, com o seguinte
artigo:
"Art. ... O Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura baixará Resolução,
dentro de 90 (noventa) dias, a partir da data
da publicação da presente lei, destinada a
completar a lotação atual do Conselho
Federal, de acôrdo com o disposto nesta lei."
EMENDA Nº 14 – C.E.C.
Ao art. 19:
Substituam-se as expressões finais:
"de conformidade com os dispositivos
constantes do Decreto nº 23.569, de 11 de
dezembro de 1933, e do Decreto-lei nº 8.620,
de 10 de janeiro de 1946, que o modificou.",
pelas seguintes:
"de conformidade com a legislação em
vigor."
EMENDA Nº 15 – C.E.C.
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte
parágrafo:
"§ 3º Os profissionais que se
diplomarem por estabelecimentos de ensino,
referidos nas letras a e b dêste artigo,
passarão a registrar seus diplomas de
habilitação profissional na Diretoria do Ensino
Superior do Ministério da Educação e
Cultura."
EMENDA Nº 16 – C.E.C.
Acrescente-se ao art. 21 o seguinte
parágrafo:
"§ ...Nenhum profissional poderá
exercer funções eletivas em Conselhos por
mais de dois períodos sucessivos."
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Em votação as emendas oferecidas ao
substitutivo, com parecer de tôdas as
Comissões. As de ns. 1 a 3, são da
Comissão de Legislação Social; as de ns. 17
a 38, de plenário.
O SR. EURICO REZENDE: – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondim):
– Tem a palavra pela ordem, o nobre
Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (pela
ordem. Não foi revisto pelo orador): – Sr.
Presidente, pediria a V. Exa. anunciasse,
inicialmente, a votação das emendas da
Comissão de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Em votação as Emendas de ns. 1 a 3, da
Comissão de Legislação Social.
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Os Srs. Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
Em votação as emendas de Plenário,
de ns. 17 a 38.
Os Srs. Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão de Redação.
São as seguintes as entendas
rejeitadas:
EMENDA Nº 1-CLS
No § 1º do art. 27, onde se lê "11", leiase "13".
EMENDA Nº 2-CLS
No art. 31, suprimam-se as palavras
"um Presidente".
EMENDA Nº 3-CLS
Suprima-se o art. 83.
São as seguintes
aprovadas:

as

emendas

Nº 17
No art. 2º
Suprimir a palavra "liberal".
Nº 18
Na alínea "c" do art. 8º
Substituir o texto pelo seguinte:
"c) os profissionais que emprestarem
seu nome para encobrir o exercício ilegal da
profissão por parte de pessoas, firmas,
organizações ou emprêsas executoras de
obras e serviços, sem real participação nos
trabalhos."
Nº 19
No parágrafo único do art. 22
Substituir as palavras "excetuando-se
as", pelas seguintes: "devendo o Conselho
Federal adotar resolução quanto às
responsabilidades das".
Nº 20
No § 1º do art. 27
Substituir o texto pelo seguinte:
"São mantidos os Conselhos Regionais
existentes."
Nº 21
Na alínea "a" do art. 31
Substituir o texto pelo seguinte:
"a) Quinze (15) representantes de
grupos profissionais, como segue: nove (9)
engenheiros representantes de modalidades
de engenharia estabelecidas em têrmos
genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo
de três (3) modalidades, de maneira que
correspondam
às
formações
técnicas
constantes dos registros existentes no
referido Conselho, três (3) arquitetos e três
(3) engenheiros-agrônomos."
Nº 22
No art. 32
1) Substituir o texto pelo seguinte:
"Art. 32. Os representantes dos grupos
profissionais referidos na alínea a do art. 31
e seus suplentes serão eleitos pelas
respectivas entidades de classe registradas
nas regiões, em assembléias especialmente
convocadas para êste fim pelos Conselhos
Regionais, cabendo a cada região indicar, em
forma de rodízio, um membro do Conselho
Federal."
Nº 23
No art. 43
Substituir o texto pelo seguinte:
"A
proporcionalidade
dos
representantes
de
cada
categoria
profissional será estabelecida em face
dos
números
totais
dos
registros,
no Conselho Regional, de engenheiros das
modalidades genéricas previstas na alínea a
do art. 31, de arquiteto e de enge-

nheiros-agrônomos, que houver em cada
região, cabendo a cada entidade de classe
registrada no Conselho Regional um número
de representantes proporcional à quantidade
de seus associados, assegurado o mínimo de
um representante por entidade."
Nº 24
No art. 44
Substituir as palavras:
"engenharia
modalidade
civil,
engenharia modalidade industrial, engenharia
modalidade eletro-técnica", pelas seguintes:
"engenharia,
nas
modalidades
correspondentes às formações técnicas
referidas na alínea a do art. 31, arquitetura e
agronomia."
Nº 25
Parágrafo único do art. 49
Acrescentar ao final:
"eleito pelo Conselho Regional".
Nº 26
No art. 54
Transformar o parágrafo único em
parágrafo primeiro, acrescentando-se o
seguinte:
"§ 2º Será considerado como serviço
público efetivo, para efeito de aposentadoria
e disponibilidade, o tempo exercido como
Presidente ou Conselheiro, vedada, porém, a
contagem cumulativa com tempo exercido
em cargo público."
Nº 27
No art. 60
Suprimir a parte final, que diz:
"...independentemente
de
emolumentos."

novos

Nº 28
No art. 75
Substituir o texto pelo seguinte:
"As multas serão estabelecidas em
função do maior salário-mínimo vigente no
País e terão os seguintes valôres,
desprezadas as frações de mil cruzeiros:
a) multas de um a três décimos do
salário-mínimo aos infratores dos artigos 19 e
60 e das disposições para as quais não haja
indicação expressa de penalidade;
b) multas de três a seis décimos do
salário-mínimo às pessoas físicas, por
infração da letra b do art. 8º, dos artigos 16,
17 e 57 ou do parágrafo único do art. 66.
c) multas de meio a um salário-mínimo
às pessoas jurídicas, por infração dos arts.
16, 17, 61, 62 e parágrafo único do art. 66.
d) multas de meio a um salário-mínimo
às pessoas físicas, por infração das letras a,
c e d do art. 8º.
e) multas de meio a três saláriosmínimos às pessoas jurídicas, por infração do
art. 8º.
Mantido o parágrafo único do artigo 75.
Nº 29
Art. 89
Suprimir.
Nº 30
No art. 90
Substituir o texto pelo seguinte:
"Os atuais presidentes dos Conselhos
Federal e Regionais completarão os
mandatos para os quais foram eleitos".
Nº 31
Parágrafo único do art. 90, a introduzir:
"Os atuais presidentes dos Conselhos
Federal e Regionais completarão seus
mandatos, ficando o presidente do primeiro
dêsses Conselhos com o caráter de membro
do mesmo."
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Nº 32

No art. 91
Substituir o texto pelo seguinte:
"O Conselho Federal baixará resolução,
dentro de sessenta (60) dias, a partir da data
da presente lei, destinadas a completar as
composições dos Conselhos Federal e
Regionais de achado com o disposto nesta
Lei."
Nº 33
Parágrafo único do art. 91
Suprimir.
Nº 34
Art. 92
Suprimir.
Nº 35
No art. 94
Substituir
"completados".

a

palavra

"eleitos"

por

Nº 36
Art. 96
Suprimir.
Nº 37
Onde couber:
"Artigo. O Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e seus
Conselhos Regionais são autarquias, sendo
cada um dêles dotada de personalidade
jurídica de direito público."
Nº 38
Onde couber:
"Artigo. Os Conselhos Federal e
Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia constituem Serviço Público
Federal, gozando os seus bens, rendas e
serviços, de imunidade tributária total (art. 31,
inciso V, letra g, da Constituição Federal), e
tendo franquia postal e telegráfica."
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade)
Item 2:
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 269, de 1965 (nº 1.560-B65 na Casa de origem) que cria o "Prêmio
Nacional Adriano da Costa Ramalho" e dá
outras providências, tendo Pareceres (ns.
113, 114 e 300, de 1966), das Comissões: de
Relações Exteriores, favorável, com a
emenda que oferece; de Finanças, favorável
ao projeto e à emenda; de Constituição e
Justiça,
pela
constitucionalidade
e
juridicidade.
Em discussão o projeto com a emenda.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
declaro encerrada a discussão.
Em votação, o projeto sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 269, DE 1965
(Nº 1.560-B-63, na Casa de origem)
Cria o "Prêmio Nacional Adriano da
Costa Ramalho", e dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' criado o Prêmio Nacional
Adriano da Costa Ramalho, destinado a
contemplar a pessoa física ou jurídica, de
qualquer nacionalidade, que mais tenha
contribuído para o melhoramento das
relações entre o Brasil e Portugal.
Art. 2º O prêmio instituído por fôrça da
presente lei consiste numa dotação em
dinheiro equivalente a 100 (cem) vêzes o
salário-mínimo vigente na Capital da
República, no momento de ser conferido.
Art. 3º Uma comissão integrada pelo
Presidente
da
Comissão
de
Re-

lações Exteriores da Câmara dos Deputados,
pelo Secretário-Geral do Ministério das
Relações Exteriores, pelo Reitor da
Universidade do Brasil, pelo Presidente da
Associação Brasileira de Imprensa e pelo
Presidente da Academia Brasileira de Letras
conferirá, trienalmente, o prêmio, fixando a
data para a respectiva entrega, que será feita
em destacada solenidade.
Art. 4º Os candidatos ao prêmio
poderão
inscrever-se
mediante
a
apresentação de uma justificação condizente,
assim como poderão ser inscritos "ex officio",
mediante proposta de um dos membros da
comissão, aprovada pela maioria.
Parágrafo único. Para efeito do disposto
neste artigo, funcionará, junto ao Gabinete do
Secretário-Geral do Ministério das Relações
Exteriores, uma secretaria incumbida de
receber as inscrições e as propostas,
preparar o programa das reuniões da
comissão e divulgar suas atividades.
Art. 5º A despesa com o pagamento do
prêmio criado por esta Lei correrá pela
dotação própria conferida ao Ministério das
Relações Exteriores.
Parágrafo único. A juízo da Comissão
constituída por fôrça do art. 3º, será aceita a
colaboração de entidades particulares que se
disponham a cooperar para maior realce e
eficiência dos objetivos previstos na presente
Lei.
Art. 6º Dentro do prazo de 120 (cento e
vinte) dias, o Poder Executivo baixará ato
regulamentando a concessão do prêmio
criado pela presente Lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8º Revogam-se, as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E' a seguinte a emenda aprovada:

de efetivo exercício no Tribunal Regional
Eleitoral".

EMENDA Nº 1-CRE

(Nº 3.507-B de 1966, na Casa de origem)

Inclua-se:
"Presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado Federal".
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade)

Inclui, em Parte Especial do Quadro da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, servidores da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
(NOVACAP), abrangidos pelo artigo 40 da
Lei, nº 4.242, de 17 de julho de 1963, e dá
outras providências.

Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 84, de 1966 (nº 3.507-B66, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que inclui, em Parte
Especial do Quadro da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal,
servidores da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil (NOVACAP)
abrangidos pelo art. 40 da Lei
nº 4.242, de 17 de julho de 1963, e dá
outras
providências,
tendo
Pareceres
favoráveis (ns. 418 e 419, de 1966) das
Comissões de Projeto do Executivo e de
Finanças.
Há sôbre a mesa emenda ao Projeto,
que vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário.
E' lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde couber.
Art. – "Gozarão de todos os
eleitos da presente lei, os funcionários
requisitados de outros órgãos, que, à
data em que esta lei entrar em vigor,
contém
mais
de
2
(dois)
anos

Justificativa
Há no TRE funcionários requisitados de
vários órgãos que servem com dedicação,
poderíamos melhor dizer, com abnegação,
não medindo esfôrços, trabalhando fora de
hora do expediente, dando o melhor de si,
para o bom andamento do serviço. Êsses
funcionários requisitados, cêrca de dez, uns
há 4 anos, outros há 3 ou 2, vêem, agora,
com surprêsa que na iminência de ser criado
um nôvo quadro, estarão preteridos, por
colegas que, embora com o mesmo mérito,
tiveram o beneplácito da lei. Se todos perante
à lei são iguais, se têm iguais deveres, se
têm atribuições iguais, por que não têm os
mesmos direitos?
Por princípio de elementar Justiça,
pedimos aos nobres Senadores que acolham
esta nossa emenda, dando-Ihe provimento e,
assim, venha amparar êstes modestos
funcionários.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Em discussão o projeto e a Emenda.
(Pausa.)
Como está havendo uma verificação
quanto à formulação da Emenda, antes de
encerrar a discussão a Presidência vai tomar
conhecimento do fato. (Pausa)
A Emenda que havia sido apresentada
ao Projeto foi retirada.
Assim, discute-se apenas o Projeto.
Em discussão.
Se nenhum dos Senhores Senadores
desejar discuti-lo, irei declarar encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Está aprovado. Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 84, DE 1966

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam incluídos, em Parte
Especial do Quadro da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, os
servidores da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil (NOVACAP),
abrangidos pelo artigo 40 da Lei nº 4.242, de
17 de julho de 1963, que, na data da
publicação desta Lei, se encontram à
disposição do referido Tribunal.
§ 1º O aproveitamento a que se refere
êste artigo far-se-á nos cargos em que se
encontram os servidores e constantes da
relação nominal anexa ao Decreto nº 53.331,
de 19 de dezembro de 1963.
§ 2º O servidor abrangido por este
artigo poderá retornar ao órgão de origem,
para o que deverá requerer ao Presidente do
Tribunal dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação desta Lei.
Art. 2º Os servidores incluídos nos
têrmos da presente Lei continuarão a
perceber os seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal consigne verba própria para atender
respectiva despesa.
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Parágrafo único. Para os fins do
disposto neste artigo, o Tribunal adotará as
providências necessárias no sentido de
incluir, em seu orçamento, os recursos
destinados ao pagamento do mencionado
pessoal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500-C
de 1966, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que
introduz
modificações
na
legislação
pertinente ao Plano Nacional de Habitação
(projeto incluído na Ordem do Dia em virtude
do disposto no artigo 171, nº III, do
Regimento
Interno),
dependendo
de
pronunciamento das Comissões de Projetos
do Executivo e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– O Senhor 1º Secretário procederá à leitura
dos pareceres.
São lidos os seguintes:
PARECERES NS. 523, 524, 525 E 526, DE
1966
PARECER Nº 523, DE 1966
Da Comissão de Projetos do Executivo
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de
1966 (nº 3.500-C-66, na Casa de origem),
que introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de Habitação.
Relator: Sr. Bezerra Neto.
Na forma do artigo 67 da Constituição
Federal, o Sr. Presidente da República
enviou ao Congresso Nacional o presente
projeto de lei, acompanhado de Exposição de
Motivos do Sr. Ministro Extraordinário para o
Planejamento e Coordenação Econômica,
que introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de Habitação.
A proposição visa a modificar legislação
vigente, razão pela qual, antes de nos
pronunciarmos definitivamente sôbre a
matéria, achamos conveniente a audiência
da Douta Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 10 de maio de
1966. – Jefferson de Aguiar, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Lino de Matos –
Antônio Carlos – Edmundo Levy.
PARECER Nº 524, DE 1966
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de
1966 (nº 3.500-C-66 – Câmara), que introduz
modificações na legislação pertinente ao
Plano Nacional de Habitação.
Relator: Sr. Jefferson de Aguiar.
O Sr. Presidente da República enviou
Mensagem ao Congresso Nacional, com
fundamento no art. 67 da Constituição
Federal, com o objetivo de obter a alteração
dos arts. 52 e 61 da Lei nº 4.380, de 21 de
agôsto de 1964, dos arts. 30 e 35 da Lei nº
4.864, de 29 de setembro de 1965, e art. 34
da Lei nº 4.494, de 25 de novembro de 1965,
além da revogação das alíneas a e b do art.
6º da Lei nº 4.380.
Na Exposição de Motivos do Sr. Ministro
do Planejamento e Coordenação Econômica
foi acentuado:
"No art. 1º dêsse projeto de lei,
são
introduzidos
dispositivos
que
visam simplificar o processo de re-
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gistro de transação imobiliário, ou de
contrato que onere a propriedade imóvel,
desde que uma de suas partes seja o
Banco Nacional de Habitação ou entidade
que integre o Sistema Financeiro de
Habitação. A norma consagrada no art.
134 do Código Civil da exigibilidade de
escritura pública para os contratos de
imóveis de determinado valor visa o
objetivo da segurança jurídica e da
realidade da operação. Quando, porém,
uma das partes é um banco oficial ou
entidade integrante do sistema nacional
de crédito, tal cautela não se faz tão
necessária, sendo, ademais, a segurança
jurídica garantida pelo sistema de registro
de imóveis, obrigatório em qualquer caso.
Na verdade, em sendo parte no contrato
órgão governamental ou entidade por êle
fiscalizada, e levando-se em conta a
imperiosa necessidade de se simplificar
ao máximo as operações incluídas no
Plano Nacional de Habitação, não há
como manter exigências que implicam
numa duplicidade de garantias em
prejuízo da rapidez dos negócios.
As leis sucessivas que trataram da
correção
monetária
em
diferentes
ocasiões
criaram
certa
área
de
indeterminação ou de dúvida quanto aos
critérios
aplicáveis
às
operações
incluídas no Plano Nacional de Habitação.
O artigo 2º do anteprojeto de lei corrige
essa situação, estendendo a correção
monetária a todos os financiamentos de
construção ou de aquisição de unidades
habitacionais, garantindo, com isso,
absoluta unidade na defesa dos recursos
investidos no setor contra qualquer
possibilidade de descapitalização ou de
perda de substância em virtude do
resíduo inflacionário contra o qual ainda
se debate o País.
Da mesma forma, é necessário
garantir a solidez dos recursos atribuídos
ao Banco Nacional de Habitação por via
de tributação uma vez que dêles
dependerá, em última análise, a liquidez
do sistema, habitacional em sua maior
parte, que é exatamente a que transcorre
no setor privado da nossa economia. É,
portanto, necessário esclarecer que o art.
35 da Lei 4.864, de 29.11.65, aplica-se
a
todos
os
contribuintes
dos
institutos de aposentadoria e pensões,
independentemente da natureza jurídica
de seus empregadores. Êste o objetivo do
art. 3º de anexo anteprojeto de lei.
O art. 34 da chamada Lei do
Inquilinato impõe às letras imobiliárias
de subscrição compulsória, ou seja,
aquelas a que fazem jus os locadores
pelo
recolhimento
ao
BNH
de
porcentagem dos alugueres recebidos,
determinadas
características
cuja
inconveniência de constarem de lei é
manifesta. Na verdade, os títulos a que se
refere o artigo estarão sujeitos às
oscilações e às peculiaridades do
mercado de capital, e precisam de uma
agilidade correspondentes à velocidade
dos negócios neste setor, para que
possam, realmente, ser eficazes. Por
isso, propõe o Govêrno sejam as
características dessas letras reguladas
pelo Conselho de Administração do
Banco Nacional de Habitação, cujos
podêres são suficientes para esta
atribuição.
Os funcionários do Banco Nacional
de Habitação não estão sujeitos ao
regime do pessoal civil da União, mas
sim aos preceitos da legislação
trabalhista. Por isso, no recrutamento
de servidores tem o Banco Nacional
de Habitação de competir com a
iniciativa privada no mercado de trabalho,
não podendo, assim, estar sujeito,
sem prejuízo de seus serviços, às
limitações vigentes para os servidores
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públicos. A exemplo do que será feito
Ademais, já se fêz uma violentíssima 3-CCJ, e quanto à emenda nº 4-CCJ,
com o Banco Central, propõe-se fique "correção monetária" no preço das oferecemos a seguinte subemenda:
sujeita a fixação dos vencimentos do unidades habitacionais referidas.
pessoal do BNH apenas à aprovação do
Senão, vejamos:
SUBEMENDA Nº 1-CPE À EMENDA Nº
Conselho Monetário Nacional, e a do seu
A área dos imóveis, apresentada
4-CCJ
regime de trabalho ao próprio Conselho como real, não o é; assim, as áreas dos
de Administração do BNH."
apartamentos de três quartos dos
Acrescente-se ao art. 2º o seguinte §
A Câmara dos Deputados aprovou o Institutos foram consideradas em 161 1º, passando a § 3º o § 1º do projeto:
projeto, com as emendes ns. 1 e 2 da metros quadrados, quando em verdade
"§ 1º As unidades habitacionais cujos
Comissão de Economia.
têm apenas 110 metros quadrados. É ocupantes hajam optado pela sua
O projeto veio ao Senado em 25 de que, no cômputo da área útil dos compra, ou venham a fazê-lo até 90
abril dêste ano.
mesmos, forem incluídas as áreas de (noventa) dias da data da publicação
Ao opinar sôbre a proposição, a circulação, os corredores, as entradas desta lei, ficam isentas da correção
Comissão de Projetos do Executivo sociais, os espaços, ocupados pelos monetária referida neste artigo, desde
requereu a audiência desta Comissão elevadores e até pelas paredes.
que tenham as mesmas unidades sofrido
(parecer de 10 de maio).
Além disso, o preço do metro reavaliação no preço do custo da
Sob o ponto de vista jurídico e quadrado foi fixado, pelos Institutos e construção."
constitucional nada que obste a Caixa, em Cr$ 121.367, quando, naquela
É o parecer.
tramitação regular do projeto, salvo ocasião, o preço médio, em Brasília, era
Sala das Comissões, em 24 de maio
modificações de técnica legislativa, caput, de Cr$ 85.000.
de 1966. – Antônio Carlos, Presidente –
dos arts. 1º, 2º e §§ 1º e 3º, com a inclusão de umComo
§ 3º no artigo
se vê,
2º, nos
nova
têrmoscorreção
das seguintes
Bezerra
emendas:
Neto, Relator. – José Ermírio –
monetária, no caso, é uma supercorreção, Eurico Rezende – Lino de Mattos – Gay
EMENDA Nº 1 – CCJ
é um abuso que não devemos aceitar.
da Fonseca.
A política econômico-financeira do
O artigo 1º (caput) terá a seguinte Govêrno é a de debelar em definitivo a
PARECER Nº 526, DE 1966
redação:
inflação. Não se compreende, assim, que
Art. 1º O art. 61 da Lei nº 4.380, de proponha a correção monetária para
Da Comissão de Finanças, sôbre o
21 de agôsto de 1964, passa a vigorar a venda de imóveis que já tiverem Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 1966
com os seguintes parágrafos:
seus preços corrigidos, pois a medida (nº 3.500-C-66, na Câmara), que introduz
pleiteada só virá demonstrar, caso modificações na legislação pertinente ao
EMENDA Nº 2 – CCJ
o projeto venha a ser aprovado como Plano Nacional de Habitação.
está.
O art. 2º (caput) e o seu § 1º terão a
Em conseqüência, a Comissão de
Relator: Sr. Adolpho Franco.
seguinte redação:
Constituição e Justiça opina pela
O projeto é originário de Mensagem
Art. 2º O art. 30 da Lei número aprovação do projeto, com as emendas do Poder Executivo, do corrente ano, com
4.864, de 21 de novembro de 1965, passa de números 1 a 4 – CCJ.
Exposição de Motivos do Ministro
a vigorar com a seguinte redação:
Sala das Comissões, 12 de maio de Extraordinário para o Planejamento e
1966. – Milton Campos, Presidente – Coordenação Econômica, dirigida ao
§ 1º Incorrerá nas penalidades Jefferson de Aguiar, Relator – Bezerra Senhor
Presidente
da
República,
previstas no Estatuto dos Funcionários Neto – Josaphat Marinho – Wilson enumerando, as razões fundamentadoras
Públicos Civis da União o funcionário ou Gonçalves – Menezes Pimentel – Gay da das medidas previstas.
autoridade, que, por ação ou omissão, no Fonseca.
Diz a Exposição de Motivos em
exercício das funções do seu cargo, não
referência que "as leis sucessivas que
cumprir o disposto neste artigo.
PARECER Nº 525, DE 1966
trataram da correção monetária em
diferentes ocasiões criaram certa área de
EMENDA Nº 3 – CCJ
Da Comissão de Projetos do indeterminações ou de dúvida quanto aos
Executivo, sôbre o Projeto de Lei número critérios aplicáveis às operações incluídas
O artigo 3º (caput) terá a seguinte 87, de 1936 (nº 3.500-C-66 na Câmara), no Plano Nacional de Habitação. O art. 2º
redação:
que introduz modificações na legislação do anteprojeto de lei corrige essa
Art. 3º O art. 35 da Lei número pertinente ao Plano Nacional de situação,
estendendo
a
correção
4.863, de 29 de novembro de 1965, passa Habitação.
monetária a todos os financiamentos de
a vigorar com o seguinte parágrafo:
construção ou de aquisição de unidades
Relator: Sr. Bezerra Neto
habitacionais, garantindo, com isso,
EMENDA Nº 4 – CCJ
Proveio de mensagem do Poder absoluta unidade na defesa dos recursos
Executivo o presente projeto de lei, investidos no setor contra qualquer
Acrescente ao art. 2º o seguinte § 1º, acompanhado de Exposição de Motivos possibilidade de descapitalização ou de
passando a § 3º o § 1º do projeto:
do Ministro Extraordinário para o perda de substância, em virtude do
§ 1º As unidades habitacionais cujos Planejamento e Coordenação Econômica, resíduo inflacionário contra o qual ainda
ocupantes tenham optado pela sua e por êle são modificados o art. 61 se debate o País".
compra até a data da publicação desta lei, (acréscimo de parágrafos) de Lei nº
O projeto teve tramitação pacífica na
ficam isentas da correção monetária de 4.380, de 21 de agôsto de 1964, a Câmara, encerrada com a sua aprovação
que trata êste artigo.
redação do art. 30 e parágrafos da Lei nº em 20-4-66.
Estabelecer a correção monetária no 4.864, de 29 de novembro de 1965, o art.
No Senado foi a matéria examinada
preço das unidades residenciais ora em 35, da Lei nº 4.863, de 29 de novembro pelas Comissões de Constituição e
venda,
pelos
Institutos
e
Caixa de 1965, (acréscimo do parágrafo oitavo) Justiça e de Projetos do Executivo. Êsses
Econômica, a seus atuais moradores, na e revogação do parágrafo único do art. órgãos técnicos opinaram pela aprovação
maioria
contribuintes
obrigatórios 34, da Lei nº 4.494, de 25 de novembro do projeto, com a apresentação de
dêsses órgãos, é algo de arbitrário, de 1964.
emendas a seu texto.
vidrento e injusto, principalmente se
Tôdas as modificações referem-se
A Comissão de Constituição e
levarmos em conta o que se vem ao Plano Nacional de Habitação.
Justiça ofereceu quatro emendas à
passando, na hipótese, relativamente a
2. Já se manifestou a douta propositura. A primeira delas, propondo
Brasília.
Comissão de Constituição e Justiça, nova redação para o caput do artigo 1º; a
Realmente correção monetária que, oferecendo emendas (4), uma delas segunda alterando o caput e o parágrafo
pela surprêsa que constitui – eis que virá ajustando a proposição às regras do 1º do artigo 2º; a terceira dando nova
ser aplicada a contrato de condições pré- Direito Intertemporal, isto é sôbre a redação ao caput do artigo 3º; a emenda
estabelecidas e que não a previam – vale vigência e o tempo. Trata-se da emenda número quatro, finalmente, acrescentando
como verdadeira aberração jurídica, tendo nº 4-CCJ, que manda incluir, como um parágrafo ao artigo 2º.
ainda o inconveniente de onerar parágrafo primeiro ao artigo "terceiro,
A Comissão de Projetos do
enormemente a vida do morador em seguinte: "As unidades habitacionais Executivo apresentou subemenda à
Brasília, já imensamente sacrificado cujos ocupantes tenham optado pela sua emenda número 4, da Comissão de
com o aumento diária do preço dos compra até a data de publicação desta lei Constituição e Justiça.
gêneros
de
primeira
necessidade. ficam isentas da correção monetária de
As emendas formuladas têm por
Demais disso, trata-se de residência que trata êste artigo".
finalidade o mesmo ajustamento da
compulsória, decorrente da mudança da
3. Alcança a alteração proposta na proposição aos seus objetivos, que
capital para o Planalto Central, em virtude CCJ o objetivo quanto a evitar que o consistem, em nosso entender, na
de lei.
preceito atente contra situações já perfeita conciliação do princípio da
Com a desvalorização crescente do definidas juridicamente, mas, data vênia correção monetária aplicável à venda de
poder aquisitivo da moeda e a alta incide mim aspecto particularista e não imóveis residenciais processada nos
constante dos preços, os funcionários leva em conta que houve às vésperas da têrmos da Lei nº 4.380 com os multe
públicos, que vivem de rendimentos fixos, opção pela compra uma atualização do respeitáveis interêsses dos cidadãos
não podem suportar medidas como esta, valor da venda. Face a isto, rendendo candidatos à aquisição dêsses imóveis.
Interêsse público é um conceito
de correção monetária, sob pena de nossa homenagem ao mérito da emenda
serem lançados ao desespêro e à nº 4 nosso parecer é pela aprovação do amplo e nêle cabem, não apenas as
projeto e das emendas números 1, 2 e medidas e as fórmulas que resguardesesperança.
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dam a coisa pública de um modo direto,
mas, também, fórmulas e medidas que
assegurem a justa defesa da economia
privada do contribuinte, principalmente
quando ela está sacrificada ao extremo,
como ocorre hoje em nosso País.
Nesta ordem de idéias, opinamos
pela aprovação do projeto, e pela
aceitação das emendas números 1, 2 e 3
da Comissão de Constituição e Justiça e
da subemenda formulada pela Comissão
de Projetos do Executivo à Emenda nº 4CCJ.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 25 de maio
de 1966. – Irineu Bornhausen, Presidente
– Adolpho Franco, Relator _ Bezerra Neto
– Victorino Freire – Manoel Villaça – José
Leite – Lobão da Silveira – Eugênio
Barros – Oscar Passos.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O Sr. 1º Secretário vai
proceder à leitura de emendas, que foram
oferecidas ao projeto.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1 (DE PLENÁRIO)
Emenda aditiva ao artigo nº 2
Acrescente-se, in fine, à nova
redação dada ao art. 30 da Lei nº 4.864,
de 29 de novembro de 1965, a seguinte
expressão:
"..., excluídas a operações efetivadas
no Distrito Federal até 31 de dezembro de
1966".
Justificativa
Na legislação anterior ficaram
excluídas de correção monetária as
operações imobiliárias referentes a
unidades residenciais de mais de 100
metros quadrados.
Como é notório, as unidades
residenciais de área superior a 100
metros quadrados, existentes em Brasília,
já foram, em sua maior parte, vendidas
aos seus legítimos ocupantes, sem
cláusula de correção monetária.
Com a aprovação em sua redação
original, do art. 29 dêste projeto, verificarse-ia, grave discriminação, pois aquêles
que, por motivos independentes de sua
vontade ainda não tiveram oportunidade
de efetivar a aquisição do imóvel em que
residem, viriam a fazê-Io sujeitos a
correção
monetária,
injustamente
penalizados, portanto.
Por outro lado, a emenda proposta
vai ao encontro dos objetivos do govêrno,
quando oferece aos funcionários que
devam ser transferidos para Brasília o
atrativo da aquisição da casa própria, em
condições especiais para a obra de
consolidação da nova Capital.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Nelson Maculan, Senador.
EMENDA Nº 2 (DE PLENÁRIO)
Inclua-se, onde couber:
"Art. Os §§ 1º e 3º do Art. 65 da Lei
nº 4.380, de 21 de agôsto de 1964,
passam a ter a seguinte redação:
Art. 65 ................................................
§ 1º Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões, as Autarquias em geral, as
Fundações e as Sociedades de Economia
Mista, inclusive a Petrobrás S.A. e o
Banco do Brasil S.A. efetuarão, no prazo
máximo de 12 (doze) meses, a venda dos
seus conjuntos e unidades residenciais,
em consonância com o sistema financeiro
da habitação, de que trata esta lei, de
acôrdo com as instruções expedidas no
prazo
de
90
(noventa)
dias,
conjuntamente, pelo Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo e o Departamento
Nacional da Previdência Social;
§ 2º ....................................................
§ 3º Os órgãos referidos no § 1º
dêste artigo que possuam unidades
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residenciais em Brasília, conjuntamente
com a Caixa Econômica Federal de
Brasília, submeterão à aprovação do
Presidente da República, por intermédio
do
Ministro
do
Planejamento
e
Coordenação Econômica, no prazo de 90
(noventa) dias, sugestões e normas em
consonância com o sistema financeiro da
habitação, referentes à alienação das
unidades de sua propriedade, em
Brasília".
Justificativa
Com a promulgação da Lei número
4.380, de 21 de agôsto de 1964, o
Govêrno Federal procedeu com acêrto e
justiça, possibilitando em primeiro lugar,
que as construções em geral, na nossa
Capital, sem riscos inflacionários voltem a
um ritmo necessário e indispensável ao
seu bom desenvolvimento; e, em segundo
lugar, possibilitando que os habitantes de
Brasília adquiram suas residências
próprias – objetivo de alto valor social.
Entretanto, a exclusão de algumas
entidades, tais como a Petrobrás S. A. e o
Banco do Brasil S.A., da saudável
providência governamental, não se
justifica, antes, fere, frontalmente, o
espírito do magnífico instituto ao qual
estamos propondo a presente alteração,
ao mesmo tempo que comete grave
injustiça contra uma área de habitantes
de Brasília, que ficaram impossibilitados
de adquirir as residências que ocupam.
Temos a certeza de que o
Congresso Nacional – Câmara e Senado
– aprovando, como aprovará, a presente
emenda, restabelecerá, sem restrições, o
espírito da lei na sua pureza.
Senado Federal, 25 de maio de
1966. – Nelson Maculan.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGÔSTO
DE 1964
Art. 65. A partir da data da vigência
desta lei as Carteiras Imobiliárias dos
Institutos de Aposentadoria e Pensões
não poderão iniciar novas operações
imobiliárias e seus Segurados passarão a
ser atendidos de conformidade com êste
diploma legal.
§ 1º Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões efetuarão no prazo máximo de
doze meses, a venda dos seus conjuntos
e unidades residenciais em consonância
com o sistema financeiro da habitação de
que trata esta lei, de acôrdo com as
instruções expedidas, no prazo de
noventa dias, conjuntamente Pelo serviço
Federal de Habitação e o Departamento
Nacional da Previdência Social.
§ 2º Os recursos provenientes da
alienação a que se refere o parágrafo
anterior serão obrigatòriamente aplicados
em Letras Imobiliárias emitidas pelo BNH,
de prazo de vencimento não inferior a 10
(dez) anos.
§
3º
Os
órgãos
referidos
no parágrafo 1º, bem como o IPASE,
as autarquias em geral, as Fundações e
as Sociedades de Economia Mista,
excluído o Banco do Brasil, que possuam
unidades residenciais em Brasília,
conjuntamente com a Caixa Econômica
Federal de Brasília submeterão à
aprovação do Presidente da República,
por
intermédio
do
Ministro
do Planejamento, no prazo de 90 dias,
sugestões e normas em consonância
com o sistema financeiro da habi-

tação, referentes á alienação das
unidades residenciais de sua propriedade,
em Brasília.
Brasília, 21 de agôsto de 1964; 143º
da Independência e 76º da República. –
H. Castello Branco. – Milton Campos. –
Ernesto de Mello Baptista. – Arthur da
Costa Silva. – Vasco da Cunha. – Octávio
Gouveia de Bulhões. – Juarez Távora. –
Hugo de Almeida Leme. – Flávio Suplicy
de Lacerda. – Arnaldo Sussekind. –
Nelson
Lavenere
Wanderley.
–
Raymundo de Brito. – Mauro Thiban. –
Daniel Faraco. – Roberto Campos. –
Osvaldo Cordeiro de Farias.
EMENDA Nº 3 (DE PLENÁRIO)
Substitua-se o parágrafo 1º do artigo
9º da Lei nº 4.380 de 1964, pelo seguinte:
"§ 1º Os Institutos de Aposentadoria
e Pensões efetuarão, até 31 de dezembro
de 1967, a venda dos seus conjuntos e
unidades residenciais, bem como aquêles
ocuados por instituições hospitalares,
assistenciais
ou
de
ensino
em
consonância com sistema financeiro da
habitação de que trata esta lei, de acôrdo
com as instruções expedidas, no prazo de
noventa dias conjuntamente pelo Serviço
Federal de Habitação e o Departamento
Nacional da Previdência Social".
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cias nos lugares de origem, para atender
a situações familiares (pessoas de idade
que não poderiam vir para a nova capital,
filhos estudando em colégios ou
faculdades em cursos ainda não
existentes em Brasília, e, até mesmo,
casais
com
2
residências
por
impossibilidade de vinda do outro cônjuge
para Brasília).
A Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de
1964, dispôs, em seu art. 9º § 1º, que
sòmente seria vedada a compra de
unidade residencial às pessoas que ja
fôssem
proprietárias,
promitentescompradoras ou cessionárias na mesma
localidade, permitindo o entendimento de
que a compra é facultada amplamente
com aquela única ressalva.
Entretanto, os Decretos 55.738, de 4
de fevereiro de 1965, 56.793, de 27 de
agôsto de 1965, e 58.082, de 25 de
março de 1966, trataram do assunto de
maneira tão diversa que se justifica a
presente emenda tornando claro que os
funcionários com exercício em Brasília,
vindos, compulsòriamente ou no interêsse
da Administração, de outras regiões do
país, possam adquirir as unidades
residenciais que já ocupavam nos lugares
de origem quando de sua remoção para
Brasília.
LEGISLAÇÃO CITADA

Justificação

LEI Nº 4.380, DE 21-8-64

Incluimos na dispositivo a permissão
às instituições, assistenciais e de ensino
para, também, poderem comprar dos I. A.
Ps. os imóveis que ocupam como
inquilinos.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1965. – Lino de Mattos, Senador.

Art. 9º § 1º – "As pessoas que já
forem
proprietárias,
promitentes
compradoras ou cessionárias de imóvel
residencial na mesma localidade... –
(vetado) não poderão adquirir imóveis
objeto da aplicação pelo sistema
financeiro da habitação."

EMENDA Nº 4 (DE PLENÁRIO)

DECRETO Nº 55.738, DE 4-2-65

Acrescente-se ao art. 9º da Lei
número 4.380, de 21 de agôsto de 1964,
o seguinte § 9º:
§
9º
Ficam
canceladas,
e
conseqüentemente devem ser arquivadas
pelas
autoridades
judiciárias
competentes, as ações de despejo
movidas por qualquer um dos Institutos
de Aposentadoria e Pensões contra
instituições hospitalares, de assistência
social ou de ensino, desde que as
referidas ações não sejam motivadas por
falta
de
pagamento
do
aluguel
convencionado.

"Art. 79 – É vedado a venda:
a) .......................................................
b) .......................................................
c) de mais de um imóvel sob as
condições dêste decreto a cada locatário,
ocupante ou qualquer interessado."
DECRETO Nº 56.793, DE 27-8-65
Art.
5º
Parágrafo
único:
"Em nenhuma hipótese será admitida a
venda de mais de um imóvel a uma só
pessoa e a seu cônjuge, na mesma
localidade".

Justificação

DECRETO Nº 58.082, DE 25-3-68

A falta de clareza, na última lei sôbre
locação de prédio e na Lei sôbre
Construção Civil, está dando margem a
numerosas ações de despejo contra
instituições hospitalares, de assistência
social ou de ensino.
A Emenda coloca um justo paradeiro
na aplicação, em que vivem essas
instituições.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1960. – Lino de Mattos.

Art. 2º – III: "Em nenhuma hipótese
será admitida a venda a uma mesma
pessoa ou seu cônjuge de mais de uma
unidade residencial, sendo, igualmente,
vedada a compra por aquêle que, na
mesma localidade, seja proprietário,
promitente-comprador ou cessionário do
direito à aquisição de outra unidade
residencial".
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966.– Eurico Rezende.

EMENDA Nº 5 (DE PLENÁRIO)

EMENDA Nº 6 – (DE PLENÁRIO)

Acrescente-se um parágrafo ao art.
9º da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de
1964:
" § ... – Os atuais locatários ou
ocupantes de imóveis residenciais, em
Brasília, de propriedade dos IAPs ou de
entidades
integrantes
do
sistema
financeiro da habitação e que hajam sido
removidos, compulsòriamente ou no
interêsse da administração, para servir na
nova capital, poderão também, adquirir
imóvel nos Estados de origem, nos
têrmos da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto
de 1964.

O § 3º do art. 65 da Lei nº 4.380, de
21 de agôsto de 1964, passa a ter a
seguinte redação:
Art. 65 ................................................
§ 3º Os órgãos referidos no § 1º,
bem como o IPASE, as autarquias em
geral, as Fundações e as Sociedades de
Economia Mista que possuam unidades
residenciais em Brasília, conjuntamente
com a Caixa Econômica Federal de
Brasília, submeterão à aprovação do
Presidente da República, por intermédio
do Ministro do Planejamento, no prazo de
90 dias sugestões e normas em
consonância com o sistema financeiro da
habitação, referentes á alienação das
unidades residenciais de sua propriedade,
em Brasília.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Dinarte
Mariz.
– Wilson
Gonçalves.

Justificação
Os funcionários federais que vieram
para Brasília, acompanhando suas
repartições, foram forçados – na maioria
dos casos – a manter as residên-
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Justificativa

Com a promulgação da Lei nº 4.380,
de 21 de agôsto de 1964, o Govêrno
Federal procedeu com acêrto e justiça,
possibilitando, em primeiro lugar, que as
construções em geral, na nossa Capital,
sem riscos inflacionários, voltem a um
ritmo necessário e indispensável ao seu
bom desenvolvimento; e, em segundo
lugar, possibilitando que os habitantes de
Brasília adquiram suas residências
próprias – objetivo de alto valor social.
Entretanto, a exclusão de algumas
entidades, tais como a Petrobrás
Sociedade Anônima e o Banco do Brasil.
S A., da saudável providência e
governamental, não se justifica, antes,
fere, frontalmente, o espírito do magnífico
instituto, ao qual estamos propondo a
presente alteração, ao mesmo tempo que
comete grave injustiça contra uma área
de habitantes de Brasília, que ficaram
impossibilitados de adquirir as residências
que ocupam.
Temos a certeza de que o
Congresso Nacional – Câmara e Senado
– aprovando, como aprovará, a presente
emenda, restabelecerá, sem restrições, o
espírito da lei na sua pureza.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGÔSTO
DE 1964
Art. 65. A partir da data da vigência
desta lei as Carteiras Imobiliárias dos
Institutos de Aposentadoria Pensões não
poderão
iniciar
novas
operações
imobiliárias e seus segurados passarão a
ser atendidos de conformidade com êste
diploma legal.
§ 1º Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões efetuarão no prazo máximo de
doze meses, a venda dos seus conjuntos
e unidades residenciais em consonância
com o sistema financeiro da habitação de
que trata esta lei, de acôrdo com as
instruções expedidas, no prazo de
noventa dias, conjuntamente pelo Serviço
Federal de Habitação e o Departamento
Nacional da Previdência Social.
§ 2º Os recursos provenientes da
alienação a que se refere o parágrafo
anterior serão obrigatòriamente aplicados
em Letras Imobiliárias emitidas pelo BNH,
de prazo de vencimento não inferior a 10
(dez) anos.
§ 3º Os órgãos referidos no § 1º,
bem como o IPASE, as autarquias em
geral, as Fundações e as Sociedades de
Economia Mista, excluído o Banco do
Brasil,
que
possuam
unidades
residenciais em Brasília, conjuntamente
com a Caixa Econômica Federal de
Brasília, submeterão aprovação do
Presidente da República, por intermédio
do Ministro do Planejamento, no prazo de
90 dias, sugestões e normas em
consonância com o sistema financeiro da
habitação, referentes à alienação das
unidades
residenciais
de
sua
propriedade, em Brasília.
Brasília, 21 de agôsto de 1964: 143º
da Independência e 76º da República. –
H. Castello Branco.
EMENDA Nº 7 – (DE PLENÁRIO)
Acrescente-se ao art. 65, da Lei nº
4.380, de 21 de agôsto de 1964, o
seguinte parágrafo:
Art. 65 ................................................
§ – Ficam o Govêrno da União e o
Banco do Brasil S. A. autorizados a
promover a venda de seus conjuntos,
unidades residenciais e edifícios, em
consonância com o sistema finan-
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ceiro da habitação, de que trata esta lei.
Justificativa
Com a promulgação da Lei nº 4.380,
de 21 de agôsto de 1964, o Govêrno
Federal procedeu com acêrto e justiça,
possibilitando, em primeiro lugar, que as
construções em geral, na nossa Capital,
sem riscos inflacionários, voltem a um
ritmo necessário e indispensável ao seu
bom desenvolvimento; e, em segundo
lugar, possibilitando que os habitantes de
Brasília adquiram suas residências
próprias – objetivo de alto valor social.
Entretanto, a exclusão de algumas
entidades, tais como a Petrobrás
Sociedade Anônima e o Banco do Brasil
S.
A.,
da
saudável
providência
governamental, não se justifica, antes,
fere, frontalmente, o espírito do magnífico
instituto, ao qual estamos propondo a
presente alteração, ao mesmo tempo que
comete grave injustiça contra uma área
de habitantes de Brasília, que ficaram
impossibilitados de adquirir as residências
que ocupam.
Temos a certeza de que o
Congresso Nacional – Câmara e Senado
– aprovando, como aprovará, a presente
emenda, restabelecerá, sem restrições, o
espírito da lei na sua pureza.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. Wilson Gonçalves. – Dinarte Marte.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.380, DE 21 DE AGÔSTO
DE 1964
Art. 65. A partir da data da vigência
desta lei as Carteiras Imobiliárias dos
Institutos de Aposentadoria e Pensões
não poderão iniciar novas operações
imobiliárias e seus segurados passarão a
ser atendidos de conformidade com êste
diploma legal.
§ 1º Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões efetuarão no prazo máximo de
doze meses, a venda dos seus conjuntos
e unidades residenciais em consonância
com o sistema financeiro da habitação de
que trata esta lei, de acôrdo com as
instruções expedidas, no prazo de
noventa dias, conjuntamente pelo serviço
Federal de Habitação e o Departamento
Nacional da Previdência Social.
§ 2º Os recursos provenientes da
alienação a que se refere o parágrafo
anterior serão obrigatoriamente aplicados
em Letras Imobiliárias emitidas pelo BNH,
de prazo de vencimento não inferior a 10
(dez) anos.
§ 3º Os órgãos referidos no § 1º,
bem como o IPASE, as autarquias em
geral, as Fundações e as Sociedades de
Economia Mista, excluído o Banco do
Brasil,
que
possuam
unidades
residenciais em Brasília, conjuntamente
com a Caixa Econômica Federal de
Brasília, submeterão à aprovação do
Presidente da República, por intermédio
do Ministro do Planejamento, no prazo de
90 dias, sugestões e normas em
consonância com o sistema financeiro da
habitação, referentes á alienação das
unidades residenciais de sua propriedade,
em Brasília.
Brasília, 21 de agôsto de 1964: 143º
da Independência e 76º da República. –
H. Castello Branco.
EMENDA Nº 8 – (DE PLENÁRIO)
Inclua-se, onde couber:
Art. As unidades habitacionais,
pertencentes
aos
Institutos
de
Aposentadoria e Pensões, Autarquias em
geral,
Fundações,
Sociedades
de
Economia Mista, inclusive a Petrobrás

S. A. e o Banco do Brasil. S. A., serão
vendidas aos seus legítimos ocupantes
em consonância com o sistema financeiro
da habitação, de que trata a Lei nº 4.380,
de 21 de agôsto de 1964, de acôrdo com
as instruções expedidas, no prazo de
noventa (90) dias, conjuntamente pelo
Serviço Federal de Habitação e o
Departamento Nacional da Previdência
Social.
Justificativa
Com a promulgação da Lei nº 4.380,
de 21 de agôsto de 1964, o Govêrno
Federal procedeu com acêrto e justiça,
possibilitando, em primeiro lugar, que as
construções em geral, na nossa Capital,
sem riscos inflacionários, voltem a um
ritmo necessário e indispensável ao seu
bom desenvolvimento; e, em segundo
lugar, possibilitando que os habitantes de
Brasília adquiram suas residências
próprias – objetivo de alto valor social.
Entretanto, a exclusão de algumas
entidades, tais como a Petrobrás
Sociedade Anônima e o Banco do Brasil
S.
A.,
da
saudável
providência
governamental, não se justifica, antes,
fere, frontalmente, o espírito do magnífico
instituto, ao qual estamos propondo a
presente alteração, ao mesmo tempo que
comete grave injustiça contra uma área
de habitantes de Brasília, que ficaram
impossibilitados de adquirir as residências
que ocupam.
Temos a certeza de que o
Congresso Nacional – Câmara e Senado
– aprovando, como aprovará, a presente
emenda, restabelecerá, sem restrições, o
espírito da lei na sua pureza.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Nelson Maculan.
EMENDA Nº 9 – (DE PLENÁRIO)
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... Os recursos destinados ao
setor
habitacional
pelas
entidades
estatais obedecerão ao disposto no art.
11 da Lei número 4.380, de 21 de agôsto
de 1964, sendo facultado ao mutuário
completar, com recursos próprios, o
montante do financiamento estabelecido
no inciso II, sempre que o valor do prédio
a ser construído ou adquirido exceder a
400 vêzes o maior salário-mínimo mensal
vigente no País".
Justificação
A prática da Lei nº 4.380, de 21 de
agôsto de 1964, vem resultando ineficaz.
Os órgãos financiadores do Plano de
Habitação devem ater-se ao problema do
limite dos recursos a serem deferidos ao
mutuário, jamais ao preço do imóvel
objeto de aquisição. É claro que nem
sempre os interessados encontram um
imóvel cujo preço se ajuste ao limite do
financiamento pleiteado. Nada mais
natural do que dar a êsses a faculdade de
completar, com recursos próprios, o preço
da habitação pretendida.
Por outro lado, também se procura
corrigir, em face da crescente elevação
do custo imobiliário, o limite estabelecido
pela lei, elevando-o a 400 vêzes o maior
salário-mínimo mensal vigente no país.
A
medida
visa
a
propiciar
a tramitação de milhares de processos
de financiamentos paralisados nas
Caixas Econômicas Federais, em virtude
da proibição, até agora vigente, de
o mutuário completar com
suas
poupanças pessoais o preço do valor
aquisitivo. As Caixas nada têm a
perder com a inovação. Ao contrário,
ganham na ampliação das garantias
oferecidas, pois que, se elas financiam
uma casa em 33.600.000 cruzeiros,
mas o imóvel é adquirido por preço
mais elevado, claro que se apura
uma
garantia
suplementar
pon-
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derável, a responder pela aplicação de
seus recursos.
Parece não ser necessário dizer
mais, para justificar a alteração aqui
proposta.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Josephat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão o projeto com
as emendas.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, darei como encerrada a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria sai da Ordem do Dia.
Vai às Comissões de Constituição e
Justiça, de Projetos do Executivo e de
Finanças, para darem parecer sôbre as
emendas, voltando à Ordem do Dia na
sessão ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
Item 5:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 1966,
de iniciativa do Sr. Presidente da
República, (nº 3.514-B, de 1966, na Casa
de origem) que altera a carreira de
motorista do Quadro da secretaria do
supremo Tribunal Militar, e dá outras
providências, tendo Pareceres favoráveis,
sob ns. 490 e 491, de 1966, das
Comissões: de Projetos do Executivo; e
de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 1966
(Nº 3.514-B-66, na Casa de origem)
Altera a carreira de motorista do
Quadro da Secretaria do Superior
Tribunal Militar, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
I Art. 1º A carreira de motorista do
Quadro da Secretaria do Superior
Tribunal Militar fica assim alterada:
4 – Motorista, Símbolo PJ-8.
6 – Motorista, Símbolo PJ-9
10 – Motorista, Símbolo PJ-10.
Art. 2º As despesas decorrentes
desta Lei, no presente exercício, correrão
à conta das dotações próprias do
Orçamento
vigente,
que
serão
suplementadas, quando necessário, pelo
Poder Executivo, respeitado o limite da
despesa dela decorrente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O
SR.
PRESIDENTE
Moura
Andrade)
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Item 6:
Discussão em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 94, de 1966, (nº
3.558-B-66, na Casa de origem), de iniciativa
do Sr. Presidente da República, que altera o
Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, constante da Lei número 4.279, de
4 de novembro de 1963, tendo Pareceres
favoráveis, sob os números 494 e 495, de
1966, das Comissões: de Projetos do
Executivo e de Finanças.
Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa. )
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 94, DE 1966
(Nº 3.558-B-66, na Casa de origem)
Altera o Quadro da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, constante da
Lei nº 4.279, de 4 de novembro de 1963.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica elevado de 1 (um)
para 3 (três) o número de ocupantes
do cargo de EIetricista - Auxiliar, símbolo
PJ-9
do
Quadro
da
Secretaria
do Supremo Tribunal Federal constante
da Lei nº 4.279, de 4 de novembro de
1963, que reestruturou o referido
Quadro:
Art. 2º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir o crédito suplementar
de Cr$ 4.000.000 (quatro milhões de
cruzeiros), em refôrço às dotações do
Pessoal Civil e Salário-Família.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade).
Item 7:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 95, de
1966 (nº 3.538-B-66, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir
pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ 1.500.000.000
(um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros),
para atender a despesas com a
manutenção dos serviços afetos à
segurança do tráfego aéreo, tendo
Parecer favorável, sob número 505, de
1966, da comissão de Finanças.
Há emenda a ser lida pelo Senhor 1º
Secretário.
E' lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte artigo ao
Projeto:
"Art. ... As taxas (tarifas) devidas
pelos Serviços de Comunicações é
Meteorologia, prestados a terceiros, serão
pagas ao Ministério da Aeronáutica, para
compensar as despesas que o referido
Ministério está realizando com relação à
manutenção dos mencionadas serviços."
Justificação
A
rêde
de
circuitos
AFTN
(Aeronáutical Fixed Telecomunication
Network) no Brasil é parte integrante
da rêde AFTN mundial, de conformidade
com
os
convênios
internacionais
da Organização Internacional de Aviação
Civil (OACI), da qual o Brasil é
um
dos
países-membros.

Os referidos circuitos do Serviço Fixo
Aeronáutico se entrelaçam com os da
Rêde Suplementar Oriental e o Serviço
Móvel Aeronáutico que apóiam as rotas
internacionais com escala no Brasil.
O
complexo
sistema
assim
constituído é de responsabilidade do
Govêrno Brasileiro e vinha sendo
operado,
mediante
autorização
e
fiscalização do Ministério da Aeronáutica,
pelo Departamento de Comunicações e
Meteorologia da extinta Panair do Brasil,
sem finalidade de lucro, limitando-se à
cobertura de seus custos operacionais.
Com a falência da referida emprêsa
de aviação, conseguiu o Ministério da
Aeronáutica, que o antigo Departamento
de Comunicações e Meteorologia desta
emprêsa continuasse funcionando com a
totalidade do seu corpo de profissionais,
equipamentos e instalações, a fim de
manter o apoio aos vôos das rotas
internacionais com escala no Brasil.
No entanto, tôdas as despesas
relativas à operação e à manutenção dos
circuitos AFTN e seus prolongamentos,
estão correndo por conta do Ministério da
Aeronáutica, daí a necessidade da abertura
do crédito especial pedido pelo Govêrno,
de que trata o projeto. Acontece, porém,
que a receita do referido Serviço é
recolhida à Massa Falida Panair do Brasil,
o que é injustificável.
Assim, se impõe a modificação da
situação, a fim de permitir à União
Federal ressarcir-se das despesas por ela
realizadas para a manutenção do serviço,
mediante
recebimento
da
receita
produzida pelo mesmo.
Brasília, 25 de maio de 1966. –
Gouvêa Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão o projeto com
a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso de palavra, encerrarei a
discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
O projeto vai à Comissão de
Constituição e Justiça, para que se
pronuncie sôbre o projeto e a emenda, e
à Comissão de Finanças, para que se
pronuncie sôbre a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade).
Item 8:
Discussão, em turno único do Projeto
de Lei da Câmara número 96, de 1966,
(nº 3.556-B-66, na casa de origem), que
altera o Quadro de Pessoal do Tribunal
Marítimo, tendo Pareceres favoráveis sob
números 500 e 501, de 1966, da
Comissão de Projetos do Executivo e da
Comissão de Finanças.
Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso
da palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o
projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Vai à Comissão de Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 96, DE 1966
(Nº 3.556-B-66, na Casa de origem)
Altera o Quadro de Pessoal do Tribunal
Marítimo
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de
Pessoal
–
Parte
Permanente
–

do Tribunal Marítimo, 1 (um) cargo de
provimento em comissão, símbolo 2-C –
Direção Superior –, de Diretor-Geral da
Secretaria, e 4 (quatro) cargos, também
de provimento em comissão, símbolo 5-C
– Direção Intermediária –, de Diretor de
Divisão.
Art. 2º O provimento dos cargos em
comissão, de que trata o artigo anterior,
da competência do Presidente da
República, na forma do art. 6º da Lei nº
2.674, de 8 de dezembro de 1955, fica
condicionado à supressão dos cargos de
igual denominação existentes na Parte
Suplementar do Tribunal Marítimo,
assegurando-se aos ocupantes efetivos,
enquanto estiverem em exercício nestes
cargos extintos, os vencimentos dos
símbolos dos cargos em comissão
correspondentes da Parte Permanente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade).
Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 97, de 1966, nº
3.559-B-66, na Casa de origem, de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a
abertura pelo Ministério da Viação e Obras
Públicas do crédito especial de Cr$
2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros)
para atender às despesas com obras de
emergência na Nova Adutora do Guandu, no
Estado da Guanabara, tendo Parecer
favorável sob número 506, de 1966, da
Comissão de Finanças.
Em discussão.
Se nenhum Sr. Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovara o
projeto queiram permanecer sentados.
(pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 97, DE 1966
(Nº 3.559-B-66, na Casa de origem)
Autoriza a abertura pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas de crédito
especial de Cr$ 2.000.000.000 (dois
bilhões de cruzeiros) para atender às
despesas com obras de emergência na
Nova Adutora do Guandu, no Estado da
Guanabara.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, em favor do
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, o crédito especial do Cr$
2.000.000.000 (dois bilhões de cruzeiros),
para atender às despesas com obras de
emergência na Nova Adutora do Guandu,
no Estado da Guanabara.
Art. 2º O crédito de que trata a
presente Lei será aplicado mediante
convênio a ser celebrado entre o
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento e a CEDAG – Companhia
Estadual de Águas – Guanabara.
Art. 3º A CEDAG indenizará o
Tesouro Nacional na forma a ser prevista
no convênio referido no art. 2º.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições e
em contrário.
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Item 10.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 98, de 1966 (nº
3.560-B-66, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder judiciário –
Superior. Tribunal Militar – o crédito especial
de Cr$ 90.000.000 (noventa milhões de
cruzeiros), para aquisição de nove viaturas
destinadas ao serviço daquela Egrégia
Côrte, tendo Parecer favorável, sob nº 496,
de 1966, da Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai à Comissão de
Redação.
E' o seguinte o projeto aprovado:
O PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 93, DE 1966
(Nº 3.560-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
ao Poder Judiciário – Superior Tribunal
Militar – o crédito especial de Cr$
90.000.000
(noventa
milhões
de
cruzeiros), para aquisição de nove
viaturas destinadas ao serviço daquela
Egrégia Côrte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Poder Judiciário –
Superior Tribunal Militar – o crédito
especial de Cr$ 90.000.000 (noventa
milhões de cruzeiros), para aquisição de 9
(nove) viaturas destinadas ao serviço de
transporte dos Senhores Ministros e ao
serviço de comunicação dêsse Tribunal.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE – (Moura
Andrade):
Item 11:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 100, de
1966 (nº 3.563-B-66 na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que altera, sem aumento de
despesa,
distribuição
de
dotações
consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de
dezembro de 1965, tendo Parecer
favorável, sob o nº 509, de 1966, da
Comissão de Finanças, com as emendas
que apresenta de ns. 1 a 3-CF.
Há emendas e que serão lidas pelo
Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 4
Ministério da Justiça.
Adendo – A.
Guanabara
Onde se lê:
Instituto Souza Lima (Internação de
Menores) 10.000.
Leia-se:
Instituto Souza Lino (Internação de
Menores) 10.000.
Justificativa
Houve um êrro de datilografia,
na emenda por mim apresentada. O
Instituto Beneficiado denomina-se "Sou-
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za Lino" e não "Souza Lima". – Senador
Oscar Passos.
EMENDA Nº 5
Ministério da Educação.
adendo B – Subvenção Ordinária.
11 – Guanabara.
Onde se lê:
Instituto Souza Lima – 1.000
Leia-se:
Instituto Souza Lino – 1.000
Justificativa
Houve êrro de datilografia, na
emenda por mim apresentada. O Instituto
beneficiado denomina-se "Souza Lino" e
não "Souza Lima". – Senador – Oscar
Passos.
O SR. PRESIDENTE – (Moura
Andrade): – Em discussão o projeto com
as emendas.
Se nenhum Sr. Senador pedir a
palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria sai da Ordem do Dia e vai
à Comissão de Constituição e Justiça,
para que se pronuncie sôbre o projeto e
emendas, e à Comissão de Finanças,
para que se pronuncie sôbre as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
Item 12:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 101, de
1966 (nº 3.587-B-66 na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que modifica os arts. 1º e 3º
da Lei nº 4.874, de 2 de dezembro de
1965, que "autoriza a doação, ao Hospital
Evangélico da Bahia, de um lote de
terreno", tendo Parecer favorável, sob nº
497, de 1966, da Comissão de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum Senhor Senador desejar
fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão.
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 1966
(Nº 3.587-B-66, NA ORIGEM)
Modifica os arts. 1º e 3º da Lei nº
4.874, de 2 de dezembro de 1965, que
"autoriza
a
doação,
ao
Hospital
Evangélico da Bahia, de um lote de
terreno".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passam a ter a seguinte
redação os arts. 1º e 3º da Lei número
4.874 de 2 de dezembro de 1965, que
autoriza a doação, ao Hospital Evangélico
da Bahia, de um lote de terreno:
"Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a doar ao Hospital Evangélico
da Bahia, entidade assistencial de
fins filantrópicos, regularmente inscrita
no Conselho Nacional de Serviço Social,
uma área de terrena com 17.992,50
m2 (dezessete mil novecentos e noventa
e dois metros e cinqüenta centímetros
quadrados), desmembrada da área maior
de 125.258,06 m2 (cento e vinte e
cinco mil duzentos e cinqüenta e oito
metros e seis centímetros quadrados),
adquirida pela União à Associação da
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Companhia de Santa Úrsula, na Vila
Santa Ângela, antiga ilegível da Ondina,
Estrada de São Lázaro, na Cidade de
Salvador, Estado da Bahia".
"Art. 3º A área doada terá os limites
abaixo
indicados,
partindo
do
seguinte caminhamento de referência:
alinhamento definido pelo cruzamento
da direção do muro de alvenaria de
pedra, esquerdo, de propriedade do
CRINEP, na Av. Presidente Vargas, com
o meio-fio" da rua, com comprimento de
31,00 m (trinta e um metros) e azimute de
34º 20' N. M. (trinta e quatro graus vinte
minutos norte magnético); a partir daí,
alinhamento com 1,30 m (um metro e
trinta centímetro) e rumo de 6º 10' NE
(seis graus e dez minutos nordeste); a
partir daí, alinhamento com 3,70m (três
metros e setenta centímetros) e rumo de
32º 30' NW (trinta e dois graus e trinta
minutos noroeste). O extremo dêsse
terceiro alinhamento constitui o marco
inicial do caminhamento limítrofe do
terreno.
Divisória Sul – Com terrenos de
quem de direito.
Partindo do marco inicial, extremo do
terceiro alinhamento atrás definido, um
alinhamento de 91,29 m (noventa e um
metros e vinte e nove centímetros) e rumo
de 32º 30' NW (trinta e dois graus e trinta
minutos noroeste), correspondente a uma
cêrca existente.
Divisória Oeste – Com terrenos do
"Loteamento Jardim Atlântida".
A partir do extremo do alinhamento
anterior, um alinhamento com 19,28m
(dezenove metros e vinte e oito
centímetros) e rumo de 64º 20' NE
(sessenta e quatro graus e vinte minutos
nordeste); a partir daí, alinhamento com
29,67m (vinte e nove metros e sessenta e
sete centímetros) e rumo de 36º 30' NE
(trinta e seis graus e trinta minutos
nordeste); a partir daí, alinhamento com
54,54m (cinqüenta e quatro metros e
cinqüenta e quatro centímetros) e rumo
17º 10' NE (dezessete graus e dez
minutos
nordeste);
a
partir
daí,
alinhamento com 79,70m (setenta e nove
metros e setenta centímetros) e rumo de
10º 34' NE (dez graus e trinta e quatro
minutos nordeste).
Divisória Norte – Com terrenos do
CRINEP (remanescentes).
A partir do extremo, do alinhamento
anterior, um alinhamento com 71,47m
(setenta e um metros e quarenta e sete
centímetros) e rumo de 80º 32' SE
(oitenta graus e trinta e dois minutos
sudeste).
Divisória Este – Com terrenos
remanescentes do CRINEP.
A partir do extremo do alinhamento
anterior,
um
arco
de
círculo
correspondente ao raio de 54,50m
(cinqüenta e quatro metros e cinqüenta,
centímetros) e ângulo central de 14º 30'
(quatorze graus e trinta minutos); a partir
daí, um alinhamento tangente de 15,17m
(quinze metros e dezessete centímetros)
e rumo de 17º 57' SW (dezessete graus e
cinqüenta e sete minutos sudoeste); a
partir daí,
um
arco de
círculo
correspondente ao raio de 66,00m
(sessenta e seis metros) e ângulo central
de 29º 30' (vinte e nove graus e trinta
minutos); a partir daí, uma tangente com
48,12m (quarenta e oito metros e doze
centímetros) e rumo de 11º 54' SE (onze,
graus e cinqüenta e quatro minutos
sudeste); a partir daí, um arco de círculo
correspondente ao raio de 20,50 metros
(vinte metros e cinqüenta centímetros) e
ângulo central de 56º 30' (cinqüenta e
seis graus e trinta minutos); a partir daí,
uma tangente com 7,56m (sete metros e
cinqüenta seis centímetros) e rumo de 44º
46' SW (quarenta e quatro graus e qua-

renta e seis minutos sudoeste); a partir
daí, um arco de círculo de raio igual a
60,50m (sessenta metros e cinqüenta
centímetros) e ângulo central de 33º 00'
(trinta e três graus); a partir daí, uma
tangente com 30,22m (trinta metros e
vinte e dois centímetros) e rumo de 11º
56' SW (onze graus e cinqüenta e seis
minutos sudoeste); a partir daí, um arco
de circulo correspondente ao raio de
25,50m (vinte e cinco metros e cinqüenta
centímetros) e ângulo central de 55º 30'
(cinqüenta e cinco graus e trinta minutos);
a partir daí, uma tangente com 27,89m
(vinte e sete metros e oitenta e nove
centímetros) e rumo de 66º 51' SW
(sessenta e seis graus e cinqüenta e um
minutos sudoeste); a partir daí, um arco
de círculo correspondente ao raio de
39,00 (trinta e nove metros) e ângulo
central de 17º 15' (dezessete graus e
quinze minutos), constituindo êste ponto
(limite do arco) o final e também inicial do
caminhamento".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
O Projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
Item 13:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 102, de
1966 (nº 3.608-B-66 na Casa de origem),
que dispõe sôbre as promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica e dá
outras providências, tendo Pareceres
favoráveis, sob os nº 510 e 511, de 1966,
das Comissões de Projetos do Executivo
e de Finanças.
Em discussão.
Se
nenhum
dos
Senhores
Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à sanção.
E' o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 102, DE 1966
(Nº 3.608-B-66, NA ORIGEM)
Dispõe sôbre as promoções dos
oficiais da ativa da Aeronáutica e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1º A presente Lei tem por
finalidade estabelecer os princípios, os
requisitos e o processamento para as
promoções dos Oficiais da ativa da
Aeronáutica.
Art. 2º As promoções no Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da ativa são
realizadas no interêsse da Aeronáutica
com o objetivo de atender:
1 – às necessidades de pessoal para
a organização militar, com base nos
efetivos fixados em lei;
2 – ao justo aproveitamento dos
valôres profissionais para o desempenho
das diferentes funções, principalmente as
de comando, chefia e direção;
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3 – ao adequado equilíbrio de
acesso, de forma regular, gradual e
sucessiva, aos postos da hierarquia
militar.
Art. 3º O ingresso nos Quadros do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica da ativa
é feito no pôsto inicial da escala
hierárquica do respectivo Quadro.
Art. 4º O ingresso nos quadros é
permitido:
1 – aos possuidores de Curso de
escola de formação de Oficiais da
Aeronáutica da ativa;
2 – aos diplomados pelas faculdades
civis, reconhecidas pelo Govêrno Federal,
na forma estabelecida em lei, desde que
habilitados em concurso, curso ou
estágio, organizado pelo Ministério da
Aeronáutica, quando não haja escola de
formação de Oficiais da Aeronáutica da
ativa para o respectivo Quadro.
Art. 5º Para os Quadros do Serviço
de Saúde, é considerado pôsto inicial da
escala hierárquica o de Primeiro-Tenente.
Art. 6º Para ingresso nos quadros é
necessário que o Aspirante ou Estagiário
revele correta conduta civil e militar.
Art. 7º O acesso aos postos da
hierarquia militar é feito através de
promoções graduais e sucessivas,
obedecendo
aos
princípios
de
antiguidade, merecimento ou escolha.
Parágrafo único. Para a atender a
casos específicos, as promoções também
poderão ser efetuadas por bravura, em
ressarcimento de preterição ou "post
mortem".
Art. 8º A ordem hierárquica de
colocação dos oficiais no pôsto inicial é
ditada pela Antiguidade Selecionada.
Parágrafo
único.
Antiguidade
Selecionada é a ordem de colocação
final, por aproveitamento, em Curso da
Escola de Formação, Concurso, Curso ou
Estágio, de acôrdo com a exigência para
ingresso nos quadros do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da Ativa.
Art. 9º A efetivação da promoção só
ocorrerá pela existência da vaga
correspondente, exceto as efetuadas por
bravura, em ressarcimento da preterição
ou "post mortem".
Art. 10. As vagas nos diferentes
quadros do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica da Ativa são provenientes de:
1 – falecimento;
2 – aumento ou criação de quadros;
3 – promoção ao pôsto superior;
4 – transferência para categoria
especial;
5 – agregação;
6 – perda de patente,
7 – demissão:
8 – transferência para a reserva;
9 – reforma.
Art. 11. Os oficiais em condições de
serem promovidos, de acôrdo com os
princípios estabelecidos nesta serão
relacionados em Quadros de Acesso, por
Antiguidade, por Merecimento ou por
Escolha, organizados separadamente,
para cada pôsto e quadro.
Art. 12. A organização dos Quadros
de Acesso é atribuição da Comissão de
Promoções, que relacionará os oficiais da
seguinte forma:
1 – Quadros de Acesso por
Antiguidade:
Por
ordem
de
precedência
hierárquica.
2 – Quadros de Acesso por
Merecimento:
Por ordem decrescente do grau de
merecimento, no julgamento da Comissão
de Promoções.
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3 – Quadros de Acesso por Escolha:
Por
ordem
de
procedência
hierárquica.
§
1º
Para
as
promoções
por
merecimento
serão,
sempre,
reformulados
os
correspondentes
Quadros de Acesso, mesmo que
não tenha havido promoção anterior,
em uma das datas fixadas no art.
52.
§ 2º Os Quadros de Acesso serão
publicados nas condições previstas na
regulamentação desta lei.
§ 3º Os Quadros de Acesso por
Antigüidade, serão constituídos pelos
oficiais, em condições de promoção
colocados em ordem de precedência
hierárquica, até os seguintes limites:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

efetivos até 20 .....................
efetivos de 21 a 40 ..............
efetivos de 41 a 80 ..............
efetivos de 81 a 160 ............
efetivos de 161 a 320 ..........
efetivos acima de 320 .........

12
16
24
36
52
72

§ 4º Os Quadros de Acesso por
Merecimento são constituídos por metade
do número de oficiais constantes dos
correspondentes Quadros de Acesso por
Antiguidade, e selecionados, dentre
êsses, pela Comissão de Promoções.
§ 5º Os Quadros de Acesso por
Escolha, para promoção a Brigadeiro,
serão constituídos pela metade do
número de Coronéis, em condições de
promoção, colocados em ordem de
precedência hierárquica, até os limites
abaixo
fixados,
selecionados
pela
Comissão de Promoções:
a)
b)
c)

efetivos até 25.......................
efetivos de 26 a 50................
efetivos acima de 50.............

16
20
26

§ 6º Os Quadros de Acesso por
Escolha para promoção de OficiaisGenerais serão constituídos pelos oficiais,
em condições de promoção, colocados
em ordem de precedência hierárquica, até
os seguintes limites:
a) efetivos até 10 – Todos;
b) efetivos acima de 19 – 10 mais
60% do que exceder, de 10.
Art. 13. Não poderá ser cogitado,
incluído ou mantido em Quadros de
Acesso, o oficial que estiver nas
seguintes situações:
1 – "Sub judice";
2 – Agregado sem direito a
promoção;
3 – Prisioneiro de guerra,
4 – Desaparecido;
5 – Extraviado.
§ 1º Considera-se sub judice" o
oficial:
a) prêso preventivamente em
flagrante delito, enquanto a prisão não
houver sido revogada;
b)
Condenado
em
sentença
transitada em julgado, durante o
cumprimento da pena;
c) condenado, mesmo beneficiado
com "sursis", durante a sua vigência.
d)
denunciado
em
processo
crime, revogada ou não a prisão
preventiva porventura imposta, enquanto
não houver a sentença final transitado
em julgado. Exclui-se o caso em
que a denúncia não fôr aceita, quando
então, o Oficial deixará de ser
considerado "sub judice", a partir da data
em que tenha transitado em julgado o
despacho do não recebimento da
denúncia;
e) na situação de desertor.
§ 2º Considera-se agregado, sem
direito a promoção, o oficial:
a) licenciado para tratar de interesse
particular;
b) licenciado para exercer atividades
em organizações civis;
c) desertor.
§ 3º Considera-se prisioneiro de
guerra o oficial que, em campanha,

fôr capturado por fôrças inimigas, até sua
libertação ou repatriamento.
§ 4º Considera-se desaparecido o
oficial do qual não haja noticia até 30
(trinta) dias, quando, comprovadamente,
tenha desaparecido em viagem, acidente,
operações ou calamidade pública.
§ 5º Considera-se extraviado,
quando o desaparecimento ultrapassar
de 30 (trinta) dias.
Art. 14. O oficial será excluído de
qualquer Quadro de Acesso pela
Comissão de Promoções, quando:
1 – fôr considerado incapaz para o
acesso, temporária ou definitivamente;
2 º fôr enquadrado em qualquer uma
das situações previstas no artigo 13;
3 – tiver sido Incluído indevidamente
no Quadro de Aceso.
Art. 15. O oficial não incluído em
Quadros de Acesso, ou dêles excluído,
por motivo de situação de prisioneiro
guerra, desaparecido ou extraviado, será
incluído ou reincluido no correspondente
Quadro de Acesso, desde que, cessado o
motivo, satisfaça as condições para o
acesso.
Parágrafo único. Êste artigo também
se aplica ao oficial que, tendo estado na
situação
de
"sub
judice",
foi
impronunciado ou absolvido por sentença
passada em julgado.
Art. 16. As vagas abertas serão
preenchidas, em cada pôsto, por
promoção, da seguinte forma:
1 – as de 2º Tenente, 1º Tenente e
Capitão – tôdas por antigüidade;
2 – as de Major – duas por
antigüidade e uma por merecimento;
3 – as de Tenente-Coronel – uma
por antigüidade e uma por merecimento;
4 – as de Coronel – uma por ano
antigüidade e três por merecimento;
5 – as de Brigadeiro, MajorBrigadeiro e Tenente-Brigadeiro – tôdas
por escolha.
Parágrafo único. Serão preenchidas,
exclusivamente por merecimento, as
vagas do último pôsto, nos quadros em
que não haja acesso ao pôsto de
Brigadeiro.
Art. 17. Havendo num pôsto oficiais
aguardando reinclusão em seu Quadro as
vagas que ocorrerem serão por êles
preenchidas, por ordem de precedência
hierárquica,
e
prioritàriamente
ao
preenchimento
das
mesmas
por
promoções; excetuam-se as vagas
decorrentes da aplicação das cotas
compulsórias, de que trata a Lei de
Inatividade das Militares, as quais serão
preenchidas de acôrdo com a referida lei.
Art. 18. Os oficiais incluídos em
categoria especial, e os agregados, não o
preenchem vagas e, quando promovidos,
não alteram o cômputo das cotas
previstas no art. 16: quando integrado
Quadros de Acesso, são considerados
como excedentes aos limites fixados no
art. 12.
Parágrafo único. Os oficiais de que
trata êste artigo serão incluídos em
Quadros de Acesso:
a) por Antigüidade – desde que
sejam mais antigos do que o último oficial
numerado incluído;
b) por Merecimento – desde que
constante do correspondente Quadro de
Acesso por Antigüidade e selecionado
pela Comissão de Promoções.
Art. 19. O preenchimento de vaga e
que deva ser feito pelo principio de
antigüidade, na forma do art. 16, poderá
ser processado pelo principio de
merecimento, sem alterar a seqüência ao
cômputo de cotas futuras, desde que o
oficial a ser promovido figure em primeiro
lugar no Quadro de Acesso por
Merecimento.

Art. 20. A Incapacidade do oficial
para o acesso será:
1 – temporária:
a) por falta de requisitos sanáveis
para a promoção;
b) na situação de "sub 'judice";
c) agregado sem direito a promoção;
d) na situação de prisioneiro de
guerra;
e) na situação de desaparecido ou
extraviado;
f) quando em inspeção de saúde fôr
julgado
incapaz
temporáriamente,
observadas as aposições desta lei.
2 – definitiva, quando:
a) enquadrado em dispositivo da lei
que acarreta sua passagem compulsória
para a inatividade;
b) cogitado para integrar Quadros de
Acesso, na forma desta lei, não possuir
diploma de Curso exigido como requisito
para acesso, esgotadas as possibilidades
de obtê-lo.
c) fôr julgado incapaz, moral ou
profissionalmente, em processe regular,
na forma da legislação em vigor.
d) por falta de requisitos sanáveis,
estiver fora de Quadro de Acesso por 2
(dois) anos consecutivos.
CAPITULO II
Requisitos Essenciais
Art. 21. Para a promoção por
qualquer dos princípios é necessário que
o oficial possua, como requisitos
essenciais, o interstício, a aptidão física, o
conceito moral e profissional e as
condições peculiares a cada pôsto e
Quadro.
Art. 22. O interstício é o período
mínimo de serviço, em cada pôsto,
necessário para que o oficial adquira os
conhecimentos
imprescindíveis
ao
exercício das funções atribuídas ao pôsto
imediatamente superior.
§ 1º Os interstícios para promoção,
nos diferentes postos, são:
a) a 2º Tenente – 6 (seis) meses
como Aspirante;
b) a 1º Tenente – 2 (dois) anos como
2º Tenente;
c) Capitão – 6 (seis) anos como
Oficial subalterno, dos quais pelo menos
2 (dois) anos como 1º Tenente;
d) a Major – 4 (quatro) anos como
Capitão;
e) a Tenente-Coronel – 3 (três) anos
como Major;
f) a Coronel – 2 (dois) anos como
Tenente-Coronel;
g) a Brigadeiro – 2 (dois) anos como
Coronel;
h) a Major-Brigadeiro – 2 (dois) anos
como Major-Brigadeiro.
§ 2º O interstício de Oficial Estagiário
do Serviço de Saúde é fixado pela
duração do Curso ou Estágio previsto em
legislação especial, não podendo, no
entanto, ser inferior a (seis) meses.
Art. 23. A aptidão física exprime as
condições de sanidade que habilitam o
oficial ao exercício das atividades físicas
funcionais, inerentes ao o pôsto, quadro e
categoria a que pertence.
§ 1º A aptidão física será verificada
mediante inspeção de saúde realizada
por Junta Especial de Saúde, quando se
tratar de pessoal funcionalmente obrigado
ao vôo, e por junta Regular de Saúde, nos
demais casos.
§ 2º O Oficial hospitalizado, ou
temporariamente
incapaz,
em
conseqüência de acidente ocorrido em
serviço ou de moléstia adquirida em
serviço será considerado para efeito
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de promoção, em relação à aptidão física.
da seguinte forma:
a) incluído ou mantido no Quadro de
Acesso, satisfeitas as demais condições,
desde que se encontre na situação de
hospitalizado,
ou
incapaz
temporáriamente, até 12 (doze) meses
consecutivos; referidos à data em que
teve inicio a sua hospitalização ou
incapacidade temporária;
b) excluído de Quadro de Acesso, se
a
hospitalização,
ou
incapacidade
temporàriamente, até 12 (doze) meses
consecutivos;
c) Os prazos referidos nas letras a e
b acima,
quando se tratar de
incapacidade temporária resultante de
acidente aéreo em serviço autorizado por
ordem de missão, será de 24 (vinte e
quatro) meses.
§ 3º O oficial enquadrado na letra b
do parágrafo anterior, que venha a ser
julgado apto em nova inspeção de saúde,
realizada por Junta Superior, antes
período, antes de haver atingido o
vigésimo quarto mês de incapacidade
física continuada, terá sua situação
estabelecida na regulamentação desta
Lei.
Art. 24. O conceito constitui requisito
para promoção, por aferir o conjunto de
qualidades morais do oficial e as
qualidades profissionais reveladas e
aperfeiçoadas durante o desempenho de
suas atividades militares.
Parágrafo único. As instruções sôbre
avaliação, análise e processamento do
conceito
serão
estabelecidas
na
regulamentação desta Lei.
Art. 25. As condições peculiares de
acesso
serão
estabelecidas
na
regulamentação desta lei, devendo, entre
outras, ser consideradas as seguintes:
1 – para promoção ao pôsto de
Major – o Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais, previsto para o correspondente
Quadro;
2 – para promoção ao pôsto de
Coronel no Quadro de Oficiais Aviadores
– o Curso de Estado – Maior da
aeronáutica;
3 – para promoção ao pôsto de
Brigadeiro no Quadro de OficiaisAviadores – o Curso Superior de
Comando da Aeronáutica;
4 – para promoção ao pôsto de
Coronel
no
Quadro
de
Oficiais
intendentes e no Quadro de Oficiais
Médicos – o Curso de Direção de serviço.
CAPITULO III
PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE
Art. 26. A antigüidade é a
precedência hierárquica de um oficial
sôbre os demais do mesmo pôsto,
estabelecida de acôrdo com as leis e os
regulamentos em vigor.
Art. 27. As vagas de cada pôsto e
quadro, correspondentes às cotas de
antiguidade,
serão
preenchidas,
sucessivamente, pela promoção dos
oficiais, de acôrdo com a ordem de
colocação dos mesmos no Quadro de
Acesso por Antigüidade.
Parágrafo único. O oficial agregado
por motivo de licença para tratamento de
saúde de pessoa da família o só
concorrerá à promoção pelo princípio, de
antigüidade.
Art. 28. Os oficiais incluídos em
categoria especial e os agregado, quando
em Quadros de Acesso por Antigüidade,
serão promovidos por êsse princípio
sempre que oficial mais moderno
numerado, do mesmo pôsto e quadro,
houver sido promovido por antigüidade.
CAPÍTULO IV
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO
Art. ilegível O merecimento é o
conjunto de atributos que distinguem a
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realçam o valor do oficial, entre os de seus
pares. Tem por base as qualidades
profissionais, morais e intelectuais de cada
um, e a proficiência no desempenho das
funções exercidas.
Art. 30. As vagas de cada pôsto e
quadro, correspondentes às cotas de
merecimento,
serão
preenchidas,
sucessivamente, pela promoção dos oficiais,
de acôrdo com a ordem de colocação dos
mesmos no Quadro de Acesso por
Merecimento.
Art. 31. Os oficiais incluídos em
categoria especial e os agregados, quando
em Quadros de Acesso por Merecimento,
serão promovidos por êsse princípio sempre
que oficial numerado, e colocado abaixo
dêles nos referidos Quadros de Acesso,
houver sido promovido por merecimento.
CAPÍTULO V
PROMOÇÃO POR ESCOLHA
Art. 32. A Promoção por Escolha é a
forma pela qual é processado o acesso aos
postos de Oficial-General, no Corpo de
Oficiais da Aeronáutica da ativa.
Art. 33. A Escolha é ato da competência
do Presidente da República, recaindo a
mesma em oficiais selecionados de Quadros
de Acesso por Escolha e apresentados em
Listas Para Promoções.
§ 1º O número de oficiais numerados
promovidos deverá ser igual ao de vagas
existentes.
§ 2º Os oficiais incluídos em Categoria
Especial poderão ser promovidos, desde que
não ultrapassem o total de oficiais
numerados, previsto no parágrafo anterior.
Art. 34. As Listas Para Promoção,
organizadas em função do número de vagas,
são relações de oficiais de cada pôsto e
quadro, selecionados dos correspondentes
Quadros de Acesso por Escolha e sôbre os
quais recairá a preferência do Presidente da
República, para a promoção aos postos de
Oficial-General.
§ 1º Os oficiais do Quadro de OficiaisAviadores de categoria especial, colocados
em Quadros de Acesso por Escolha acima de
oficiais numerados incluídos em Listas Para
Promoção, serão também incluídos nas
correspondentes Listas Para Promoção, a
critério da Comissão Especial.
§ 2º Os oficiais incluídos nas Listas
Para Promoção, na forma do parágrafo
anterior
serão
considerados
como
excedentes aos limites fixados no art. 38.
Art. 35. As Listas Para Promoção são
constituídas por oficiais selecionados, de
Quadros de Acesso por Escolha, pelo
julgamento de uma Comissão Especial, tendo
como membros natos o Ministro da
Aeronáutica e o Chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica.
§ 1º Os demais membros da Comissão
Especial são convocados pelo Ministro da
Aeronáutica dentre os Tenentes-Brigadeiros
e Majores-Brigadeiros do Quadro de OficiaisAviadores, em função.
§ 2º A seleção de oficiais, para
constituírem as Listas Para Promoção, será
realizada em reunião da Comissão Especial,
com a presença de, no mínimo, 5 (cinco)
membros, incluído o seu Presidente, salvo
quando se tratar de promoção ao pôsto de
Tenente-Brigadeiro, quando então serão
convocados apenas os Tenentes-Brigadeiros.
§ 3º No impedimento do Ministro da
Aeronáutica, a Comissão Especial será
presidida pelo Chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica.
Art. 36. A Comissão Especial registrará
em ata o julgamento feito em cada reunião e
a respectiva apuração de votos.
Art. 37. Os oficiais, inclusive os
de categoria especial, serão relacionados
nas Listas para Promoção, em ordem
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decrescente do número de votos obtidos, no
julgamento da Comissão Especial.
Parágrafo único. No caso de empate, a
colocação dos Oficiais nas Listas. Para
Promoção
será
determinada
pela
precedência hierárquica.
Art. 38. Em função das vagas nos
postos de Oficial-General, as Listas Para
Promoção serão constituídas de:
I – Quadro de Oficiais-Aviadores:
a) promoção ao pôsto de Brigadeiro:
1 – para a primeira vaga: 3 (três)
Coronéis numerados, ou assim considerados,
selecionados dentre os colocados no Quadro
de Acesso:
2 – para cada vaga subseqüente: mais
2 (dois) Coronéis numerados, ou assim
considerados, selecionados dentre os
colocados no Quadro de Acesso.
b) promoção aos postos de MajorBrigadeiro e Tenente-Brigadeiro:
1 – para a primeira vaga: 3 (três)
Brigadeiros
ou
Majores-Brigadeiros
numerados,
ou
assim
considerados
selecionados dentre os colocados no Quadro
de Acesso correspondentes;
2 – para cada vaga subseqüente: mais
1 (um) Brigadeiro ou Major-Brigadeiro
numerado,
ou
assim
considerado,
selecionado dentre os colocados no Quadro
de Acesso correspondente.
II – Quadros de Oficiais-Intendentes e
de Oficiais Médicos:
a) promoção ao pôsto de Brigadeiro:
1 – para a primeira vaga: 3 (três)
Coronéis numerados, ou assim considerados,
selecionados dentre os colocados no Quadro
de Acesso correspondente;
2 – para cada vaga subseqüente: mais
2 (dois) Coronéis numerados, ou assim
considerados, selecionados dentre os
colocados
no
Quadro
de
Acesso
correspondente.
b) promoção ao pôsto de MajorBrigadeiro: todos os Brigadeiros constantes
do Quadro de Acesso correspondente.
Art. 39. Os Coronéis e Oficiais-Generais
não incluídos em Categoria Especial, quando
agregados e em Quadros de Acesso, serão
considerados como numerados para os
efeitos de seleção, relacionamento e
promoção.
Parágrafo
único.
Aos
oficiais
promovidos na forma dêste artigo, não se
aplica o disposto no art. 18.
Art. 40. O oficial, cujo nome constar por
quatro vêzes consecutivos em primeiro lugar
na Lista Para Promoção, não poderá deixar
de ser promovido, quando da sua
apresentação pela quarta vez.
Art. 41. O Ministro da Aeronáutica
apresentará ao Presidente da República, até
45 (quarenta e cinco) dias, contados da data
de abertura da vaga, a as Listas Para
Promoção.
Parágrafo único. As Listas Para
Promoção
serão
organizadas
considerando-se as vagas existentes em
cada pôsto e quadro, e aquelas que
decorrerem
do
preenchimento
das
mesmas.
CAPÍTULO VI
PROMOÇÃO POR BRAVURA
Art. 42. Bravura é o ato meritório
que, ultrapassando o cumprimento do
dever
militar,
é
praticado
com
desprendimento e risco de vida.
Art. 43. A bravura, em casos de
operações de guerra, constitui motivo de
promoção.
§ 1º Para efeito dêste artigo, a
bravura deverá ser comprovada na forma
estabelecida na regulamentação desta
Lei.
§ 2º A Promoção por Bravura será
feita, independente de vaga ou condi-

ções, pelo Comandante do Teatro de
Operações, pelo Comandante-em-Chefe ou pelo
Presidente da República.
§ 3º O Govêrno, posteriormente,
proporcionará ao promovido a oportunidade de
satisfazer as condições exigidas para o acesso.
CAPÍTULO VII
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
Art. 44. Promoção em Ressarcimento de
Preterição é aquela que é feita após ser
reconhecido o direito de um oficial preterido à
promoção que lhe caberia.
Art. 45. A promoção em ressarcimento de
preterição ocorrerá após o reconhecimento, ex
offício ou recorrido, do direito assecuratório da
promoção.
Parágrafo único. Cabe à Comissão de
Promoções a abertura do processo, quando o
reconhecimento fôr ex offício, ou sua informação,
quando recorrido.
Art. 46. A antiguidade do oficial promovido
em ressarcimento de preterição será contada da
data estabelecida no ato em que lhe fôr
reconhecido o direito à promoção.
Art. 47. O oficial incluído ou reincluído em
Quadro de Acesso por Antiguidade ou por
Merecimento, na forma do disposto no art. 15,
será promovido em ressarcimento de preterição,
a contar da data em que lhe caberia a promoção
por Antiguidade ou Merecimento.
Parágrafo único. As promoções efetuadas
na forma dêste artigo não dependerão de vagas.
CAPÍTULO VIII
PROMOÇÃO POST MORTEM
Art. 48. Promoção Post Mortem é aquela
efetuada após o falecimento do militar.
Art. 49. A promoção Post Mortem é feita de
conformidade com a legislação em vigor.
CAPÍTULO IX
EFETIVAÇÃO DAS PROMOÇÕES
Art. 50. As promoções pelos diversos
princípios, exceto o de bravura são
efetivadas por Portaria Ministerial até o pôsto
de Capitão, e por Decreto Presidencial para
os demais postos.
Art. 51. A promoção ao pôsto inicial dos
quadros, satisfeitas as condições, ocorrerá
em qualquer época, o mesmo acontecendo
com as nomeações e inclusões.
Art. 52. As promoções por Antiguidade e
Merecimento se efetuarão nos dias 20 de
janeiro, 22 de abril, 20 de julho e 23 de
outubro, para preenchimento das vagas
abertas até os dias 10 de janeiro, 12 de abril,
10 de julho e 13 de outubro, respectivamente.
Art. 53. As promoções por Escolha
serão efetivadas a partir da apresentação da
Lista Para Promoção
CAPÍTULO X
RECURSO
Art. 54. O recurso é o meio legal de que
dispõe o oficial, ou Aspirante-a-Oficial, para
pleitear o reconhecimento de um direito que
julga lhe tenha sido negado.
Parágrafo
único.
Os
prazos
e
processamento do recurso serão fixados na
regulamentação desta Lei.
CAPÍTULO XI
COMISSÃO DE PROMOÇÕES
Art. 55. A Comissão de Promoções,
diretamente
subordinada
ao
Ministro
da Aeronáutica, é o órgão encarregado
do estudo de todos os assuntos re-
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lativos a promoções no Corpo de Oficiais
da Aeronáutica da Ativa.
Art. 56. O Presidente da Comissão
de Promoções é o Chefe do EstadoMaior da Aeronáutica.
Art. 57. Compete essencialmente à
Comissão de Promoções:
1 – organizar os Quadros de Acesso
para promoção pelos diversos princípios;
2 – assistir à Comissão Especial na
organização das Listas Para Promoção;
3 – encaminhar ao Ministro da
Aeronáutica, com parecer, os recursos
interpostos;
4 – formular e emitir pareceres
sôbre
promoções,
merecimento
profissional, precedência hierárquica e
colocação nos Quadros de Acesso ou no
Almanaque dos Oficiais da Aeronáutica;
5 – providenciar os documentos
indispensáveis
à
elaboração
dos
Quadros de Acesso, determinando às
Organizações
as
providências
necessárias;
6
–
propor
ao
Ministro
da
Aeronáutica agregações e reversões de
oficiais, nos processos que impliquem
em promoções.
Art. 58. A Comissão de Promoções
é constituída por 7 (sete) Membros
Efetivos e 5 (cinco) Membros Suplentes,
todos Oficiais-Generais do Quadro de
Oficiais-Aviadores.
§ 1º Dos 7 (sete) Membros Efetivos,
2 (dois) são considerados Membros
Natos
e
5
(cinco),
Membros
Temporários.
a – São Membros Natos o Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica e o DiretorGeral do Pessoal da Aeronáutica;
b – Os Membros Temporários são
designados anualmente, por decreto, na
segunda quinzena do mês de dezembro,
coincidindo com o ano civil imediato o
período de exercício de funções na
Comissão de Promoções.
§ 2º Os Membros Suplentes são
designado no mesmo decreto de
designação dos Membros Temporários,
coincidindo com o ano civil imediato o
período de exercício da suplência.
§ 3º A Comissão de Promoções será
acrescida de 2 (dois) membros, o
Diretor-Geral de Intendência e o DiretorGeral de Saúde, convocados para a
organização dos Quadros de Acesso de
Oficiais Intendentes, Oficiais-Médicos e
Oficiais-Farmacêuticos.
Art. 59. Os Membros Efetivos serão
substituídos por Membros Suplentes, em
seus impedimentos eventuais.
§ 1º No impedimento do Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica as reuniões
da Comissão de Promoções serão
presididas pelo Membro Efetivo ou
Suplente
de
maior
precedência
hierárquica.
§ 2º O Diretor-Geral de Intendência
e o Diretor-Geral de Saúde serão
substituídos pelo oficial do respectivo
Quadro que lhe seguir na escala
hierárquica e que esteja em função.
Art. 60. Só imperiosa necessidade
do serviço, ou motivo de saúde, poderá
impedir a presença de qualquer dos
membros aos trabalhos da Comissão de
Promoções, os quais preterem qualquer
outro serviço, que não os da Justiça.
Art. 61. Os membros temporários
não poderão exercer consecutivamente
funções na Comissão de Promoções, por
período superior a 2 (dois) anos.
Art. 62. A Comissão de Promoções
disporá de uma Secretaria, chefiada
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por um Coronel-Aviador, com organização
e
funcionamento
fixados
na
regulamentação desta lei.
Parágrafo único. A Comissão de
Promoções disporá de um Regimento
Interno, baixado por ato Ministerial.
Art. 63. As normas de trabalho,
reguladoras do funcionamento e das
atribuições da Comissão de Promoções
serão fixadas na regulamentação desta
lei.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 64. O Aspirante a Oficial que,
uma vez completado o interstício, – deixar
de ser promovido por não possuir correta
conduta civil ou militar, ou por indisciplina
de vôo, poderá ser licenciado do serviço
ativo, mediante proposta da Comissão de
Promoções.
Parágrafo único. Será, também por
proposta da Comissão de Promoções,
licenciado do serviço ativo o Aspirante a
Oficial que, por conceito desfavorável,
deixar de ser promovido na época
regulamentar e que, 6 (seis) meses após
haver completado o interstício, não
satisfaça, ainda, essas condições para a
promoção.
Art. 65. O oficial estagiário, desligado
durante o curso ou estágio, por lhe faltar
correta conduta e conceito favorável,
retornará à situação que tinha antes da
matrícula.
Art. 66. O oficial promovido
indevidamente será agregado ao quadro
a que pertence, sem contar antiguidade
no nôvo pôsto.
Parágrafo único. O oficial agregado,
na forma dêste artigo, desagregará
quando lhe couber a promoção de acôrdo
com esta lei.
Art. 67. O oficial promovido em
ressarcimento de preterição retornará à
sua
situação
hierárquica
sendo
considerado excedente o oficial mais
moderno
do
pôsto
e
quadro
correspondente, se fôr o caso.
Art. 68. Aos oficiais que estiverem
matriculados em Curso do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica ou do
Instituto Militar de Engenharia, ou que
concluírem com aproveitamento os
referidos cursos, há menos de 2 (dois)
anos da data em que lhes caiba
promoção ao pôsto de Major, não se
aplica, para efeito dessa promoção, o
disposto no item 1º do art. 25 desta Lei.
Parágrafo
único.
Os
oficiais
promovidos na forma dêste artigo ficam
obrigados ao cumprimento da exigência
do item 1 do art. 25, para que possam ser
incluídos em Quadro de Acesso para
promoção ao pôsto de Tenente-Coronel.
Art. 69. O "Alto Comando da
Aeronáutica",
quando
fôr
ativado,
assumirá as atribuições da Comissão
Especial de que trata o art. 35 desta lei.
Art. 70. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Poder Executivo.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 71. Esta Lei não se aplica aos
oficiais do Quadro Complementar de
Aviadores, de que trata o Decreto lei nº
3.448, de 23 de julho de 1941.
Art. 72. As promoções dos oficiais
homólogos do Quadro de InfantariadeGuarda serão processadas da seguinte
forma:
1 – as de Antiguidade – de acôrdo
com o disposto em regulamentação
específica:
2 – as de Merecimento – em número
igual
ao
de
oficiais
numerados
promovidos, do mesmo pôsto, satisfeitas,
ainda, as condições estabelecidas nesta
Lei e na sua regulamentação.
Art. 73. Aos atuais PrimeirosTenentes que já tenham completado
o interstício previsto para seu pôsto
pelo Decreto nº 48.983, de 1º de ou-
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tubro de 1960, não se aplica a
exigência da letra e do § 1º do artigo
22 desta Lei.
Art. 74. Aos atuais TenentesCoronéis do Quadro de Oficiais
Intendentes e Quadro de OficiaisMédicos, não se aplica o dispôsto no
item 4º do art. 25, durante o período
de carência de 2 (dois) anos,
contados da data de vigência desta
Lei.
§ 1º Os oficiais promovidos de
conformidade com êste artigo ficam
obrigados à realização do Curso de
Direção de Serviços, no prazo
máximo de 3 (três) anos, contados a
partir da data de promoção ao pôsto
de Coronel.
§ 2º Os oficiais enquadrados no
presente artigo estarão incapacitados
definitivamente para o acesso, na
forma estabelecida nesta Lei, se,
dentro do prazo fixado no parágrafo
anterior, e por motivo dependente do
interessado, não realizarem o Curso
de Direção de Serviços.
Art. 75. Dentro de 60 (sessenta)
dias, a partir da data da publicação
desta Lei, o Poder Executivo baixará
a sua regulamentação.
Art. 76. Ficam revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (MOURA
ANDRADE):
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de
1966, (nº 3.580-B-66, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da
República, que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e
dá
outras
providências,
tendo
pareceres favoráveis, sob ns. 492 e
493, de 1966, das Comissões: de
Projetos do Executivo; e de Finanças.
Há emendas que vão ser lidas
pelo Sr. 1º Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDA Nº 1
3º:

Art. 6º Acrescentar o seguinte §

"§ 3º As taxas instituídas por esta
lei absorvem e substituem tôdas e
quaisquer outras taxas federais, e,
salvo quando as emprêsas de
telecomunicações operarem, apenas,
dentro do Estado ou do Município,
excluem, ainda, a cobrança, que fica
vedada, de quaisquer taxas ou
contribuições,
estaduais
ou
municipais, para a formação de
fundos de qualquer natureza ou a
título de fiscalização, porventura
exigíveis, diretamente,
às
concessionárias ou permissionárias,
ou, indiretamente, aos usuários ou
promitentes-usuários".
Justificativa
1. A emenda pretende que, na
oportunidade da fixação de taxas
fiscalizadoras
dos
serviços
de
telecomunicações, fique, desde logo,
estabelecido
que
tais
encargos
absorvam, substituam ou eliminem
tôda e qualquer outra taxa que já
venha sendo cobrada por órgãos
federais.
2. O CONTEL (Conselho Nacional
de
Telecomunicações),
que
passou a existir a partir de 1963, com
o advento da Lei nº 4.117, de
1962,
instituidora
do
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações,
detém,
hoje,
a
competência
universal, que é excludente da que
era
exercida,
anteriormente

por outros órgãos, para a fiscalização
dos serviços de telecomunicações;
dêste modo, atribuída ao CONTEL a
tarefa de fiscalizar os serviços de
telecomunicações,
não
poderiam
subsistir taxas outras, principalmente
em se considerando que à taxa deve
corresponder um serviço efetivamente
prestado; no caso, o serviço há de ser
a
fiscalização,
entendida
esta,
igualmente, como assistência do órgão
técnico
competente;
cessada
a
competência para a prestação do
serviço – a fiscalização – e transferido
o encargo a outro órgão, é natural que
cesse, desde logo, igualmente, a
cobrança de qualquer taxa ou gravâme
tributário. Ao invés de transferir a
competência para a cobrança de taxas
de fiscalização já existentes, para o
CONTEL, o projeto preferiu disciplinar,
de modo integral, a matéria. A emenda,
entretanto, procura suprir a lacuna que,
no particular, nêle se pode anotar,
dispondo, como dispõe, sôbre a
cassação da cobrança de outras taxas,
que não as agora em vias de
instituição.
3. O dispositivo pretende, por
outro lado, o afastamento de quaisquer
taxas acaso cobranças pelos Estados e
pelos Municípios, salvo quando, sendo
os serviços estritamente estaduais ou
municipais, estejam êles sob a
jurisdição estadual ou municipal.
Excluídos os serviços de telegrafia e
radio-telegrafia,
rádio-difusão
e
televisão de rádio-amadores, cuja
concessão é da competência exclusiva
da União, poder-se-ia admitir, em
certos casos, como de concessão de
Estados e Municípios, apenas os
serviços telefônicos, quando êstes se
limitassem ao território estadual ou ao
território municipal, e, ainda assim, até
o momento em que, pela expansão,
êles se interligassem a serviços outros
fora
dos
respectivos
territórios,
quando, então, a competência seria,
automàticamente, deslocada para a
União ou o para o Estado. Enquanto
estaduais ou enquanto municipais,
Estado e Município poderia, talvez,
instituir taxas de fiscalização ou, até
mesmo,
para
a
formação
de
determinados
fundos,
exigíveis
diretamente às concessionárias ou
permissionárias ou aos usuários ou
promitentes-usuários,
indiretamente.
Seria, entretanto, legítima a exigência?
Quando
se
elaborava
a
Constituição Federal, em 1946, foi
objeto de exame a questão da
tributação
dos
serviços
públicos
concedidos em face da competência
federal, estadual ou municipal. Ao
apreciar a emenda número 1.925, de
autoria do deputado Aliomar Baleeiro,
a Sub-Comissão de Distribuição de
Renda – pág. 125 dos Anais da
Comissão de Constituição – registrou:
"E' viva a controvérsia sôbre êsse
inciso. A Sub-Comissão deliberou
acrescentar ao inciso V, "a", cláusula
que permite a tributação dos serviços
concedidos, mas a subordina à lei
federal, sempre que o serviço em
causa constitua matéria trabuída à
competência da União por disposições
constitucionais."
Prosseguindo, a Sub-Comissão
fixou, entre outras, uma consequência:
"A União poderá obrigar Estado ou
Município a conceder isenção ou
redução de impostos não só para as
concessões
federais,
mas
ainda
compelir o Estado
a
isentar
concessionário municipal, desde que
esteja em jôgo matéria que a
Constituição
atribuiu
também
à
competência federal".
Conquanto
o
projeto
cogite
de
taxas
de
fiscalização
e
não de impostos, a verdade é
que
a
invocação
da
"mens
legis" põe em relevo o espírito
do constituinte no que concerne à
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questão da competência múltipla para
deixar
claramente
acentuada
a
prevalência da atitude da União
quando "esteja em jôgo matéria que a
Constituição
atribuiu
também
à
competência federal".
E' no nº XII do art. 5º da Carta
constitua
matéria
atribuída
à
competência da União para "explorar,
diretamente ou mediante autorização
ou
concessão,
os
serviços
de
telégrafos,
radiocomunicações,
de
radiodifusão,
de
telefones
interestaduais e internacionais," donde
concluir-se que, legislando sôbre taxas
de fiscalização de serviços de
telecomunicações, a União pode
determinar o afastamento da cobrança
de ônus de tal natureza pelos Estados
e Municípios. Até mesmo para
defender a uniformidade da tarifa,
senão para resguardar o próprio
usuário, a União tem o dever de
impedir a multiplicidade de ônus sôbre
os serviços de telecomunicações.
4. A emenda, que encontra apôio
na Constituição, tem, assim, o objetivo
de, com a fixação de uma correta
disciplina, eliminar dos serviços de
telecomunicações ônus e encargos que
possam contribuir para o agravamento
dos custos tarifários, os quais como é
óbvio, são suportados, sempre e
exclusivamente, pelo usuário. Ademais,
e fixando uma orientação, que encontra
justificativa no espírito do legislador
constituinte de 1946, a Emenda
Constitucional nº 18, determinou, no nº
II do art. 18, embora para vigência a
partir de 1º de janeiro vindouro, que
competirá à União a cobrança de
impôsto sôbre serviços de transporte e
comunicações, salvo os de natureza
estritamente municipal, com o que
assentou-se, já, a diretriz a seguir, no
que concerne aos ônus tributários, a
política
federal
relativa
às
comunicações. Não haverá, além dos
de
natureza,
outros
encargos
tributários sôbre as comunicações.
5. Com êste raciocínio e tendo em
vista que a competência para fiscalizar
as telecomunicações é de um órgão
federal – o CONTEL – conclui-se que,
através dêle e não, difusamente,
através de vários órgãos, é que devem
ser praticados todos os atos que com a
fiscalização se relacionem e, assim
sendo, a retribuição de tal serviço
sòmente pode ser uma, isto é, a que é
devida ao CONTEL.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966. – Eurico Rezende.
EMENDA Nº 2
Art. 7º Acrescentar o seguinte § 2º,
passando a § 1º o atual parágrafo único:
§ 2º – Não é considerada "estação",
para efeito de incidência das taxas
contidas na tabela que acompanha esta
lei, o simples pôsto público de serviço
telefônico
ou
telegráfico,
rádiotelefônico ou rádio-telegráfico, as
mesas
distribuidoras
de
tráfego
urbano ou as agências receptoras ou
distribuidoras de mensagens de e
para o usuário e cuja efetiva
transmissão deva ser feita ou
manipulada por um conjunto de
equipamentos
e
instalações
necessários para assegurar efetivos
serviços de telecomunicações.
Justificativa
1. O dispositivo pretende afastar,
desde logo, a possibilidade de
controvérsias que surgissem quando
em vigor a cobrança da taxa de
fiscalização. O projeto determina que
a taxa de fiscalização seja paga "por
estação", mas não define o que seja
"estação". O conceito de "estação" é
dado pelo Regulamento dos Serviços
de Telefonia, aprovado pelo Decreto
nº 57.611, de 7 de janeiro dêste ano,
de cujo art. 7º emerge esta definição:
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"9) – Estação é o conjunto de
equipamentos, incluindo as instalações
acessórias necessários para assegurar
serviços de telecomunicações".
2. A despeito da existência, em
regulamento, de tal definição, a emenda
pretende tornar claro – através de
instrumento próprio, que é a lei – para
elidir, desde logo, quaisquer dúvidas, que
a taxa de fiscalização não alcançará
postos públicos de serviços telefônicos,
instalados em localidades desprovidas de
serviço urbano, assim como as mesas
distribuidoras de tráfego urbano, cujas
centrais estão localizadas em outro ponto
ou cidade. A emenda pretende que a taxa
de fiscalização alcance apenas, a estação
no exato sentido da definição oficial já
existente. Não é superabundante; antes,
é esclarecedora.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966. – Eurico Rezende.
EMENDA Nº 3
Disposições Gerais – Acrescentar
onde convier:
Art. Passa à exclusiva competência
do
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações
(CONTEL),
com
supressão
de
qualquer
outra,
a
fiscalização
dos
serviços
de
telecomunicações, desde a implantação e
a ampliação, até o efetivo funcionamento,
resguardada a competência estadual ou
municipal quando tais serviços, sendo
estritamente regionais ou locais, não
estejam interligados a outros Estados ou
Municípios.
Justificativa
1. O serviço de telecomunicações
não comporta mais do que uma ação
fiscalizadora e esta há-de ser a do
CONTEL, órgão criado pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações. Se,
porventura, o CONTEL, por motivos de
ordem técnica e até mesmo pela
necessidade de uma imediata ação de
presença
em
caráter
permanente,
pretender a colaboração de outros
organismos, êle poderá solicitá-la a
terceiros, até mesmo sob a forma de
convênios com órgãos estaduais ou
municipais.
2. O que não é possível é a
coexistência de diferentes órgãos de
fiscalização,
agindo,
por
vêzes,
desarticuladamente,
e,
assim
prejudicando a ação uns dos outros e
perturbando a orientação do órgão
realmente competente, sôbre estabelecerse a dúvida no espírito das emprêsas de
telecomunicações sôbre a exatidão das
exigências de uns e de outros.
3. Com o advento do CONTEL – e
isto o dispositivo ora proposto quer
deixar evidente – tôda e qualquer outra
fiscalização deve ficar eliminada, pois
não se compreenderia que uma
emprêsa de telecomunicações, para
satisfazer a preceitos legais que se
tornaram anacrônicos, se veja obrigada,
ainda,
a
cumprir
dispositivos
já
ultrapassados. Não seria compreensível,
assim,
que
as
emprêsas
de
telecomunicações se vissem obrigadas,
entre outras, a fiscalização que se impõe
ao exercício da profissão de engenheiro,
pois que esta há-de atingir, apenas, a
profissão em seu caráter individual, e não
o propósito de impor a tais emprêsas a
permanente presença em suas estações
de um engenheiro. Saliente-se, ainda,
que alguns Estados, justamente porque
tardava a criação do Conselho Nacional
de Telecomunicações, criaram órgãos
regionais de fiscalização dos serviços de
telecomunicações, cuja desapropriação
se impõe porque a tarefa passou a outra
competência mais eminente na hierarquia
federativa.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966. – Eurico Rezende.
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EMENDA Nº 4
Das
Disposições
Gerais
–
acrescentar:
Art.
As
concessionárias
ou
permissionárias
de
serviços
de
telecomunicações que, para a instalação
ou funcionamento de seus equipamentos
tiverem tido ou tenham a orientação e
assistência de emprêsa fabricante ou
instaladora, através de profissional
habilitado na forma do Decreto número
23.569, de 11 de dezembro de 1933 não
ficam obrigadas a contratar ou a manter
encarregados da parte técnica, não se
lhes aplicando, dêste modo, o disposto no
art. 8º do aludido decreto.
Justificativa
1. Os serviços de telecomunicações
não são operados, apenas, por emprêsas
de
grande
porte.
São
poucas,
pouquíssimas, as emprêsas de grande
porte. Mais de 90% das operadoras de
serviços de telecomunicações, compõemse de emprêsas pequenas, constituídas
nas próprias cidades, pelo recrutamento
das poupanças locais e pela boa vontade
de uns poucos munícipes que aceitam o
encargo de administrá-las. Generalizouse, de tal modo, o sistema da participação
financeira do usuário no empreendimento
– que o Govêrno já recomenda e o
próprio CONTEL incentiva – que, em
breve, tôdas as cidades brasileiras
possuirão serviços telefônicos locais, ao
invés de se incorporarem à rêde de
emprêsas maiores. Vivendo, via-de-regra
com dificuldades, apresentando, quase
sempre,
balanços
deficitários,
tais
emprêsas não poderão se dar ao luxo de
manterem
engenheiros
assistentes,
desnecessários no caso dos serviços
telefônicos, porque, em verdade, quando
da
fabricação
e
instalação
do
equipamento – feito, sempre, pelas
emprêsas produtoras – é que tal
assistência é imprescindível. Pôsto a
funcionar, o equipamento prescinde
dessa permanente assistência salvo nos
casos de emprêsas de grande parte e de
rêde mais difundida, hipótese em que o
interêsse da concessionária, êle mesmo,
exige tal assistência.
2. As difusoras e as emissoras de
televisão, pela sua natureza, sentem
necessidade de tal assistência e, por isso,
mantém profissionais para a sua parte
técnica, mas a atividade destas é
inteiramente diferente da das emprêsas
telefônicas, e, por outro lado, o
equipamento é muito mais delicado. Além
disso,
tais
atividades
não
estão
subordinadas ao contrôle tarifário do
Poder Público.
3. Estas razões inspiraram a
presente emenda que em nada prejudica
os interêsses da nobre profissão de
engenheiros. De resto, o Decreto número
23.569, de 11-12-33 – que regulamentou
a profissão – não impõe, realmente, a
presença permanente dêsses técnicos
nas emprêsas telefônicas – que, ao
tempo eram raras.
"Art. 8º Os indivíduos, firmas,
sociedades, associações, companhias e
emprêsas, em geral, e suas filiais, que
exerçam ou explorem, sob
qualquer
forma, algum dos ramos da engenharia,
arquitetura ou agrimensura, ou a seu
cargo tiverem alguma seção dessas
profissões, só poderão executar os
respectivos serviços, depois de provarem,
perante os Conselhos de Engenharia e
Arquitetura, que os encarregados da parte
técnica são, exclusivamente, profissionais
habilitados e registrados de acôrdo com
êste decreto".
4. O decreto, como se vê, não obriga
que as emprêsas possuam, em caráter
permanente um engenheiro; exige,
isto sim que, os encarregados da
parte técnica tenham a habilitação
profissional e estejam registrados,

para
que,
em
respeito
à
regulamentação da profissão outros
não
executassem
ou
supervisionassem
os
serviços
técnicos. Uma coisa é exigir-se que
determinada emprêsa possua em
caráter
permanente,
determinado
profissional, e disto o decreto não
cogita; outra coisa é exigir-se que
determinados
serviços,
quando
executados,
tenham
a
responsabilidade e orientação de
determinados profissionais. Pretende,
pois a emenda corrigir um defeito de
interpretação, mercê do qual está
sendo dada ao dispositivo transcrito
uma ampliação que a sua letra e o
seu espírito não autorizam pois
alguns
órgãos
incumbidos
da
fiscalização do exercício da profissão
de engenheiros estão exigindo que
tôda e qualquer emprêsa telefônica –
até mesmo aquelas que não possuam
mais de 50 ou 100 linhas telefônicas –
mantenham um engenheiro, quando,
como é sabido, a receita de tais
emprêsas não comporta a despesa
daí decorrente.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966 – Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão o projeto
com as emendas. (Pausa.)
Como nenhum dos Senhores
Senadores deseja fazer uso da
palavra,
dou
a
discussão
por
encerrada.
O projeto sairá da Ordem do Dia
e irá à Comissão de Constituição e
Justiça, para que se pronuncie sôbre
êle e as emendas; às Comissões de
Projetos do Executivo e de Finanças,
para que se pronuncie sôbre as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade):
Item 15:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número
104, de 1966 (nº 3.603-B-66 na Casa
de origem), de iniciativa do Sr.
Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ 1.956.750.000 (um
bilhão, novecentos e cinqüenta e seis
milhões, setecentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para atender a despesas
com a aquisição de helicópteros,
tendo Parecer favorável, sob número
498, de 1966, da Comissão de
Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Como nenhum dos Senhores
Senadores deseja fazer uso da palavra,
dou a discussão por encerrada.
Em votação.
Os Senhores Senadores que
o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 104, DE 1966
(Nº 3.603-B-66, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito
especial de Cr$ 1.956.750.000 (um
bilhão, novecentos e cinqüenta e seis
milhões, setecentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para atender a despesas com
a aquisição de helicópteros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.956.750.000 (um bilhão, novecentos
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e cinqüenta e seis milhões e
setecentos e cinqüenta mil cruzeiros),
para atender a despesas com a
aquisição de helicópteros, respectivos
sobressalentes
e
itens
de
suprimentos, destinados ao Ministério
da Aeronáutica.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art.
3º
Revogam-se
as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade.):
Item 16:
Discussão, em turno único, ao
Projeto de Lei da Câmara número
105, e nº 3.557-B-66, na Casa de
origem, de iniciativa do Presidente da
República, que altera a redação do
art. 86, da Lei número 4.215, de 27 de
abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil), tendo Parecer
sob nº 496, de 1966, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável.
Sôbre a mesa emenda que vai
ser lida pelo Sr. 1º Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
1º:

Dê-se a seguinte redação ao art.

"O art. 86 da Lei nº 4.215, de 27
de abril de 1963, passa a ter a
seguinte redação:
– Os magistrados, membros do
Ministério
Público,
servidores
públicos, inclusive de autarquias e
entidades
paraestatais
e
os
funcionários
de
sociedades
de
economia
mista,
definitivamente
aposentados ou em disponibilidade, e
os militares reformados ou da reserva
remunerada
ou
não,
salvo
se
tornarem à atividade e enquanto esta
perdurar,
não
terão
qualquer
incompatibilidade ou impedimento
para a o exercício da advocacia,
decorridos dois anos do ato que os
afastar do cargo ou da função."
Justificativa
A emenda proposta restabelece,
integralmente, as disposições constantes
do projeto originário.
Pela adequação de que se reveste o
texto sugerido pela Mensagem, a
providência, como foi submetida à
apreciação do Congresso, merece
mantida, eis que, além de dar desate
justo ao problema enfocado, contém
medida meritória, ao estabelecer o
interstício de dois anos para a vigência do
impedimento de advogar para os
servidores que menciona.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966. – Eugênio Barros.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em discussão o projeto
com a emenda. (Pausa.)
Se nenhum Senador quiser fazer
uso
da
palavra,
encerrarei
a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
O Projeto sai da Ordem do Dia.
Vai à Comissão de Constituição e
Justiça para que se pronuncie sôbre a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Está esgotada a matéria
da Ordem do Dia.
Não
há
oradores
inscritos.
(Pausa.)
Lembro aos Senhores Senadores
que hoje, às 21h, haverá sessão
conjunta do Congresso Nacional para
promulgação
de
Emenda
Constitucional, e às 21h 30m outra
sessão para apreciação de Veto
presidencial ao Projeto que institui o
Estatuto do Magistério Superior.
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão de
amanhã a seguinte:
ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 26 DE MAIO DE 1966
(QUINTA-FEIRA)
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500-C-66, na
Casa de origem, de iniciativa do Sr. Presidente da República, que introduz modificações na
legislação pertinente ao Plano Nacional de Habitação (projeto incluído na Ordem do Dia em
virtude do disposto no art. 171, nº III, do Regimento Interno), dependendo de pronunciamento
das Comissões:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças e
dependendo do pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o projeto e as
emendas de Plenário e das Comissões de Projetos do Executivo e de Finanças sôbre as
emendas.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 95, de 1966 (nº 3.538-B-66, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República que autoriza o Poder Executivo a
abrir, pelo Ministério da Aeronáutica, o crédito especial de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão e
quinhentos milhões de cruzeiros), para atender a despesas com a manutenção dos serviços
afetos à segurança do tráfego aéreo, tendo:
Parecer favorável, sob nº 505, de 1966, da Comissão:
– de Finanças;
– e dependendo de pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre o projeto e a emenda de Plenário; e da
Comissão de Finanças sôbre a emenda.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 1966 (nº 3.563-B-66
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera, sem aumento de
despesa, destribuição de dotações consignadas na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
tendo:
Parecer favorável, sob nº 509, de 1966, da Comissão:
– de Finanças, com as emendas que apresenta de ns. 1 a 3-CF;
e dependendo de pronunciamento
– da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o projeto e as emendas de Plenário;
– da Comissão de Finanças, sôbre as emendas.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 1966 (nº 3.580-B-66,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Republica, que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e dá outras providências, tendo:
Pareceres favoráveis, sob ns. 492 e 493, de 1966, das Comissões:
– de Projetos do Executivo;
– de Finanças; e
– dependendo de pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o
projeto e as emendas de Plenário;
– das Comissões de Projetos do Executivo e de Finanças sôbre as emendas.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 1966
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 3.557-B-66, na casa de
origem, de iniciativa do Presidente da República, que altera a redação do art. 86, da Lei nº
4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), tendo:
Parecer sob nº 49, de 1966;
– da Comissão de Constituição e Justiça, favorável e dependendo de pronunciamento
da mesma Comissão sôbre a emenda de Plenário.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 174, DE 1964
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 1964 (nº 859-B-63
na Casa de origem), que dispõe sôbre concursos de prognósticos esportivos e dá outras
providências, tendo:
Pareceres (sob ns. 452 a 455, de 1966) das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do Conselho Nacional de Desportos e do Ministério
da Educação;
2º pronunciamento, favorável, nos têrmos do Substitutivo que apresenta;
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e do Substitutivo; e
– de Finanças, favorável ao Substitutivo.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENHOR SENADOR VIVALDO LIMA NA
SESSÃO DE 23 DE MAIO DE 1966, QUE
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIVALDO LIMA (sem revisão
do orador): – Senhor Presidente, os dois
oradores que me antecederam versaram
assunto de interêsse da nacionalidade. Sôbre
o Rio Grande do Sul, quanto à sua situação
atual em têrmos de produção agrícola e,
portanto, quanto ao comportamento do IBRA
em relação àquelas áreas prósperas do País.
O nobre Senador Gay da Fonseca foi
claro, explicito, veemente, tendo recebido de
seus pares o devido apoio em favor da tese
esposada. A seguir, outro mandatário de uma
vasta área dêste País, o nobre Senador
Bezerra Netto, reclama também sôbre os
problemas de Mato Grosso, que representa
nesta Casa.
Agora, Sr. Presidente, embora rarefeito
êste recinto, neste comêço de semana,
ocuparei a atenção dos nobres pares que
aqui se mantêm, para um tema de ordem
continental e que se refere à nuclearização
da América Latina.
Como membro da Comissão de
Relações Exteriores, acompanho os debates
que a Organização dos Estados Americanos
provoca em suas reuniões, ora sôbre a
implantação de uma fôrça específica para
resolver seus problemas, ora sôbre a questão
nuclear no hemisfério americano. Aos que
lêem muito por alto o assunto, parece que
existe razão aos que se insurgem contra a
nuclearização da América Latina, como uma
coisa inteiramente evitável, indesejável,
porque não dizê-lo, até impertinente, em
têrmos de ordem e progresso e de
convivência pacífica. Entretanto, nos debates
do último encontro dos homens da OEA, a
que não faltou a presença atuante e decisiva
do Brasil, o tema foi por demais debatido em
têrmos polêmicos. E o Brasil situou-se numa
posição ele intransigência a respeito de que a
tese não fôsse adotada senão quando tôda a
América Latina estivesse de acôrdo, pois,
enquanto Cuba, país integrante dêste
hemisfério
–
embora
no
momento
marginalizado da sua convivência política e
da própria organização – não estivesse
inteiramente informado na idéia seria
impossível aos demais países resolverem a
questão da desnuclearização do hemisfério.
Ora, Sr. Presidente, o tema, posto
nos têrmos em que tem sido, prestasse
naturalmente a interpretações vagas
dúbias e até inconseqüentes.
Quando se diz desnuclearizar é o
mesmo que se pensar que o continente
não deve possuir o armamento atômico,
isto é, armas nucleares. Não é êste, na
verdade, o espírito em que se deve
situar o problema porque êle se situa em
têrmos de nuclearização ou não, sempre,
é óbvio, na sua aplicação em bem da
Paz.
Revolvendo os editoriais da semana
passada, tive a minha atenção voltada
para um de "O Globo", edição de 18 de
maio, portanto, do corrente mês, com
título
muito
interessante:
"Salto
Necessário".
Êste editorial me fêz meditar na
tese ora tão debatida, no seio da O.E.A.,
saindo, portanto, dos próprios governos
latinoamericanos as instruções para que
os seus porta-vozes, naquele cenáculo,
dissessem que não será possível
chegar-se a uma solução, desde que não
esteja Cuba de acôrdo com os
propósitos em vista.
Diz o editorial: (Lendo)
"SALTO NECESSÁRIO"
Na abertura do curso sôbre Energia
Nuclear, patrocinado pelo Itamarati, o
Ministro Juraci Magalhães declarou
ontem que o Brasil tem de se nuclearizar
ràpidamente, a fim de que, através
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da aplicação da tecnologia atômica, possa
imprimir maior aceleramento ao processo do
seu desenvolvimento econômico e social".
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Exa. um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Com prazer,
ouvirei V. Exa.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Não com o
acôrdo atômico ora no Senado pois está
inteiramente ultrapassado, falando sòmente
em U-235, quando sabemos que existem
reatores modernos que utilizam o tório
transformado em U-233, U-233 – urânio – e
U-239 que é o plutônio. No referido acôrdo
não se fala dêsses elementos.
O SR. GAY DA FONSECA: – Permite o
nobre orador um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Tem V. Exa. o
aparte.
O SR. GAY DA FONSECA: – Queria
lembrar ao nobre Senador José Ermírio
que o acôrdo, ora no Senado da
República, é, nada mais nada menos, a
revalidação do acôrdo celebrado em 1955,
prorrogado várias vêzes e que atende a
uma realidade brasileira, ou seja, às
exigências dos quatro reatores que
possuímos e não dos que desejaríamos
possuir.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite o
nobre Senador Vivaldo Lima um contraaparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Pois não.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Hoje, a
energia atômica é conhecida em todo o
mundo. Se o Brasil quiser ter reatores
modernos os encontrará em vários
países. A França, em 1975, terá
instalada energia nuclear superior a tôda
sua energia térmica, de combustíveis
fósseis e hidráulica. A Alemanha, o
Canadá, a União Soviética, enfim, todos
os países civilizados do mundo têm
programada a energia atômica. E'
preciso estudar bem o assunto, porque a
respeito, estamos atrasados só temos
feito
pesquisas.
Precisamos,
naturalmente, de pesquisas, mas firmar
acôrdo tendo em vista reatores de 10 ou
15 anos não atende ao que se quer fazer
no Brasil.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite o nobre Senador Vivaldo Lima
um nôvo aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – O
assunto, realmente, exige dos nobres
Senadores, que se contra-aparteiam, a
fim de que seus raciocínios não fiquem
desordenados. Tem V. Exa., pois, o
aparte.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Devemos ter em vista a realidade
quando falarmos nos célebres acôrdos
atômicos. Existem quatro reatores para
atender a essa realidade. E não é só no
Brasil. Se V. Exa. me permite alongarme no aparte, citarei outros acôrdos
como, por exemplo:
"Argentina 22-junho-1962; Austrália
(22-junho-1966); Austria (22 de 3 junho1959); Bélgica (12-julho-1956); Colômbia
(8-abril-1962);
Dinamarca
(26-junho1958); França (19-junho de 1956);
Alemanha Ocidental (3-julho de 1957);
Índia (8-agôsto-1963); Israel (20-agosto1959); Itália (3-julho de 1957); Japão
(16-junho-1958); Países Baixos (3-julho1957);
Noruega
(25-fevereiro-1957);
Portugal (11 de agôsto de 1964); União
Sul-Africana (8-julho-1957); Espanha
(16-agôsto-1957);
Suécia
(25-abril1958); Suíça (21-junho-1956); Tailândia
(11 de junho-1960); Turquia (27-abril1961); Venezuela (8-outubro de 1958);
Êstes dados nobre Senador, servem
apenas para elucidar."
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Se o
nobre orador me permitir, darei a razão
do meu aparte. (Assentimento do
orador). Vejam V. Exas. que êsses
acôrdos foram firmados, há oito ou dez
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anos. No entanto, de 1960 para cá, a energia
atômica tomou vulto. Por isso, todo acôrdo do
Brasil deve estabelecer, como defesa de sua
parte, reserva atômica. Devemos fazer uma
transação útil tendo em mira o futuro.
Concordamos em que o Itamarati faça êste
acôrdo mas não exclusivamente olhando
interêsses nossos de há 10 anos. Hoje,
conforme livros que tenho em meu poder, um
reator atômico dêsse tipo já está
ultrapassado. Veja V. Exa. como estão as
coisas: o mundo a crescer e nós a
estudarmos coisa de há 10 anos.
O SR. GAY DA FONSECA: – Permitame, nobre orador.
O SR. VIVALDO LIMA: – Ouvirei
novamente V. Exa. com muito prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – Queria
lembrar a V. Exa. que o Brasil deve avançar,
ir para diante, sem porém deixar de atender à
realidade. Se não possuímos nem mesmo os
quatro reatores é porque não fizemos ainda o
acôrdo.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – São
obsoletos; não valem mais nada.
O SR. GAY DA FONSECA: – Mas
produzem o suficiente para as nossas atuais
necessidades.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Permite o nobre orador um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – De pleno
acôrdo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Apenas para ponderar que a simples leitura
da relação feita pelo nobre Senador Gay da
Fonseca não presta ao Senado os
esclarecimentos devidos. O que importa
saber é quais os têrmos dos acordos
celebrados por êsses países sobretudo
comparados com os têrmos do entendimento
firmado pelo Brasil. O nobre Senador Gay da
Fonseca leu apenas uma expressão
numérica, mas o que importa ao debate é a
expressão qualitativa dos acordos. Isso S.
Exa. não trouxe ao nosso esclarecimento.
O SR. GAY DA FONSECA: – Permitame o nobre orador, para atender à solicitação
do Senador Josaphat Marinho.
O SR. VIVALDO LIMA: – Com todo o
prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – Quando
da discussão do acôrdo atômico, pretendo
examinar o assunto, como o estou fazendo.
Ùnicamente queria declarar a V. Exa. neste
momento, que êsse acôrdo é nada mais nada
menos do que a repetição do Acôrdo de
1955, pelo qual os Estados Unidos cediam ao
Brasil combustível para seus reatores de
pesquisa, acôrdo revisto em 1957.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não,
Exa. Eu me refiro aos acordos dos outros
Países, não do Brasil.
O SR. GAY DA FONSECA: – Todos os
que indiquei a V. Exa. foram estabelecidos de
igual modo ao acôrdo atômico Brasil-Estados
Unidos, sob a fiscalização da Agência
Internacional de Energia Atômica, organismo
autônomo, sob a égide da ONU, em 1957.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Quem
conhece o U-235, que tem apenas 1/140
partes e o 308 que é o urânio, não pensará
mais nesse acôrdo. Hoje, com os projetos
novos, não se pensa, em usar uma coisa que
tem 1/140 partes! E o 3 o 8 que é óxido de
urânio? E' preciso que o Brasil faça saber lá
fora que não estamos como há 50 anos;
ainda temos homens que estudam, que
desejará ver o Brasil falando de igual para
igual. Quero perguntar ao Senador Gay da
Fonseca: o México assinou êsse acôrdo?
O SR. GAY DA FONSECA: –
Infelizmente,
não
posso
responder
à indagação do Senador José Ermírio,
porque a Taquigrafia pediu os elementos
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que tinha em mãos. Na oportunidade, entretanto,
o farei. O fato porém de ter o México assinado o
acôrdo ou não, não interessa. O que interessa é
que o Brasil, fazendo acôrdo com outro País,
como outros Países o fizeram, resguarde sua
soberania.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Muito bem.
O SR. GAY DA FONSECA: – O
importante é não haja qualquer alienação de sua
soberania. Concordo, assim com o Senador
José Ermírio e com o discurso de V. Exa.: vamos
entrar na era atômica, vamos desenvolver-nos,
vamos aprimorar-nos nesse sentido, mas, por
desejarmos melhorar e ampliar nossa situação,
no que tange à energia nuclear, não significa que
devamos deixar parar o pouco que temos.
Conservemos o pouco que possuímos e vamos
ampliar aquilo que desejamos.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Nobre Senador
Vivaldo Lima, permita-me responder ao colega
Gay da Fonseca, para que S. Exa. não pense
que sou contra o desenvolvimento atômico do
Brasil. Disse-o aqui, neste Senado, em discurso
que fiz sôbre energia atômica. Aliás, soube por
um senador amigo que os Estados Unidos e a
França mandaram buscar o discurso, com o que
me sinto honrado.
Posso dizer a V. Exa. que o seu Estado,
em que a energia custa de 80 a 90 cruzeiros o
quilowatt, pode produzir hoje, com reatores
modernos, o quilowatt a 8 cruzeiros. Dez vêzes
menos. Então, vamo-nos amarrar, vamos pensar
em coisas velhas do passado, carcaças que
deviam estar na sucata, como fazemos em
nossas fábricas? Não. Devemos progredir não
com acordos antigos, que nada valem para o
Brasil, mas sim, com coisas novas, as mais
modernas que possam existir no mundo.
O SR. GAY DA FONSECA: – Estou de
pleno acôrdo com o Senador José Ermírio. Só
entendo o seguinte: quero saber o preço de
custo dêsses reatores e quem vai fornecer
recursos materiais. Enquanto não tivermos
condições para instalar os novos, vamos manter
os velhos, que ainda prestam relevantes serviços
à nossa pátria.
O SR. VIVALDO LIMA: – Sr. Presidente,
nas minhas palavras iniciais alegava que, neste
recinto, havia pouca gente, quer dizer, muitos
poucos pares e, não obstante, iria versar tema
que é objeto de longos, árduos e polêmicos
debates no seio da Organização dos Estados
Americanos, mas previa que, com número
exíguo embora, talvez despertasse nos
presentes alguma atenção para o assunto que
me trazia a esta tribuna.
Na verdade, entre êles, três Srs.
Senadores lançam-se em apartes e contraapartes, mostrando que cada um dos três vale
por muitos. Assim em vez de enxergar um
plenário de acanhado número, estou vendo
cêrca de algumas dezenas de homens frente a
esta tribuna, dialogando com ardor e calor, como
se estivesse esta Casa Cheia e interessando,
fisicamente, até a população de Brasília, se aqui
estivesse lotando estas dependências por outros
motivos...
O tema é realmente empolgante e
desperta raciocínios até os mais dispares.
Quando se fala em nuclearização da América
Latina, parece-me que se está pensando em
aumento de poderio atômico, no sentido da
ofensiva guerreira, da dizimação cruel e
indiscriminada da espécie humana, por
questiúnculas políticas ou necessidade de
espaços vitais...
Os debates, entre nós, no entanto
demonstram que no espírito dos brasileiros,
quando se fala em energia nuclear, vem logo
a idéia de trabalho em têrmos pacíficos, de
pesquisas, de aprimoramento de bens de
produção etc. Enfim, o que deseja o latinoamericano, em suma, é saltar do subdesenvolvimento
para
o
desenvolvi-

mento,
agora
dentro
dos
novos
aperfeiçoamentos
técnicos
da
sua
maquinaria, com a providencial energia
nuclear. Isto é interessante de saber-se,
para que o Brasil, mais uma vez, se
apresente
nos
conclaves
interamericanos com a disposição de
promover a nuclearização, ao invés da
desnuclearização do continente, porque,
lá comparecendo e assim se mantendo
disposto, o faz apenas em têrmos
superiores, com a palavra de uma nação
que já vive um século sem pràticamente
participar
de
ação
de
conquista
territorial. Ao contrário, lança-se em
auxílio de outros, por fôrça de tratados,
no interêsse de encerrar um desajuste
entre nações, reduzindo o tempo de luta
e assim o menor sacrifício humano.
Vou, destarte, prosseguir a leitura
do editorial que, pelo seu teor, diz bem
dos sentimentos do povo brasileiro.
(Lendo)
"Mas não é só essa necessidade
interna
de
aceleração
do
nosso
progresso que reclama a transformação
do Brasil em potência nuclear."
Potência
nuclear
aqui
está
naturalmente interpretado como nação
que tenha tôda a sua vida dinamizada
com essa nova fonte de energia perene,
e, portanto, asseguradora
da
própria
sobrevivência da criatura humana, que
não
pode
sobreviver
com
os
combustíveis ou fontes de energia
obsoletos, reconhecidamente coisas do
passado.
(Lendo):
Ela
é
também
exigida
pela
necessidade
de
vencermos,
externamente, a distância que hoje nos
separa das Nações que constituem a
vanguarda do mundo moderno.
Alinhavando
as
razões
que
justificam a sua clara advertência, o
Chanceler Juraci Magalhães afirmou
que, no fim dêste século, o consumo
universal de energia será superior a todo
o potencial hidrelétrico conhecido. Por
sua vez, dentro de 75 anos, segundo os
cálculos dos especialistas, as reservas
mundiais
de
combustíveis
fósseis
estarão esgotadas, fato que tornará
indispensável o uso, muito antes daquele
prazo, das centrais nucleoelétricas.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Exa. outro aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Pois não.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Isto já foi dito,
há um ano, pelo Sr. U-Thant, Secretário
Geral das Nações Unidas. É uma coisa
conhecida de todo mundo. Tenho dito várias
vêzes no Senado: os combustíveis fósseis
não durarão mais de trinta anos, enquanto a
energia atômica está na infância e reatores
cada vez mais se aperfeiçoam e representam
o futuro do mundo.
O SR. VIVALDO LIMA: – O editorial de
"O Globo" rememora, refresca então a
memória dos contemporâneos, que precisa
ser periòdicamente reavivada. Dentro de
setenta e cinco anos, segundo cálculos dos
especialistas, as reservas mundiais de
combustíveis fósseis estarão esgotadas.
Agora
mesmo,
no
Amazonas,
descobriu-se uma grande reserva de linhita
calculada em três trilhões de toneladas. Está
aí uma fonte de combustível à disposição do
Brasil e do mundo, dormindo séculos e agora
epidèrmicamente apalpada.
(Lendo):
"Premunindo-se contra o colapso
das
fontes
clássicas
de
energia,
a
Inglaterra,
os
Estados
Uni-
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dos, a União Soviética, a Itália, a França,
o Japão, o Canadá, a Alemanha
Ocidental, a Bélgica e a Suécia já se
estão equipando com centrais atômicas.
E dentro em breve passarão a possuí-las
a Índia, a Espanha, a Suécia, a RAU, as
Filipinas, o Paquistão, a TchecoEslováquia, a Holanda e a Iugoslávia.
Nesse grupo de Nações nucleares estão
em vias de integração a Dinamarca,
Portugal e Romênia. E' evidente que o
Brasil
não
pode
marginalizar-se,
colocando-se a reboque dessas Nações,
algumas
hoje
em
nível
de
desenvolvimento mais baixo do que o
nosso, e com menor riqueza em matéria
de recursos minerais.
Defronta-se-nos
assim
uma
verdadeira intimação do mundo moderno.
Recentemente, em mais de um editorial.
"O Globo" tem, chamado a atenção do
País para êsse desafio. Se não nos
transformamos em Nação que incorpore
ao seu processo produtivo as conquistas
da ciência e da tecnologia, não teremos
condições para dar os saltos históricos
reclamados
pela
necessidade
de
atualização de nossa existência social,
ajustando-a aos padrões técnicos que
regem a vida contemporânea. A verdade
é que êsse salto depende da nossa
capacidade
de
reestruturarmos
a
educação no Brasil, tornando-a acessível,
em todos os seus níveis, ao homem
brasileiro. Não é possível que a China,
país muito mais atrasado do que o Brasil,
vivendo sob regime discricionário, tenha
hoje suas bombas atômicas, enquanto,
em matéria de explosivos, ficamos nas
bombas juninas de São João.
Com oitenta milhões de habitantes,
temos apenas 120 mil universitários.
Quer isto dizer claramente que, enquanto
não franquearmos a Universidade à
Juventude Brasileira, não poderemos ter
os técnicos capazes de acionar a
revolução tecnológica, reclamada pelo
nosso desenvolvimento. Como pensar na
mobilização integral de todos os recursos
naturais do Brasil, se dispomos apenas
de um geólogo para cada grupo de um
milhão de brasileiros? Como desejarmos
ingressar na era atômica, se a educação
superior, além de restrita a pequenos
números, é ainda em grande parte de
natureza retórica, feita longe dos
laboratórios e dos centros de pesquisa?
Se o próprio cientista e o pesquisador, no
Brasil,
não
são
condignamente
remunerados, e por isto são obrigados a
se desviarem de seu trabalho, para
enfrentar
as
necessidades
de
sobrevivência?
Recentemente, o Ministro da Saúde
declarava existir no País um deficit de 40
mil médicos. Ora, a saúde está
diretamente vinculada à capacidade
produtiva humana. Onde ela é precária
caem não só as taxas de produtividade,
como ainda passam a faltar ao ser
humano os estímulos para as tarefas de
autovalorização social, que são aquelas
que dependem do grau de cultura
coletiva.
Inserindo-se
nesse
quadro,
a
iniciativa do Itamarati, absolutamente
inédita nos anais da Casa de Rio Branco,
patrocinando
cursos
sôbre
energia
nuclear, é altamente promissora. Mas seu
rendimento
será
maior
se
fôr
acompanhada de um movimento do
Govêrno,
visando
a
integrar
a
Universidade
nas
necessidades
do País, e também a criar uma po-
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lítica de desenvolvimento científico,
através do reequipamento dos centros de
pesquisa e da valorização social e
humana do cientista, enfim, da articulação
da cultura com as tarefas de reedificação
do Brasil. Estamos hoje perdendo muito
tempo
com
questões
bizantinas,
relegando a plano secundário o
cumprimento das missões essenciais à
nossa transformação em potência de
primeira classe. Já é tempo de mudarmos
de mentalidade.
Assim conclui o editorial. E vêem,
contudo, os Srs. Senadores a tramitação
morosa de um projeto de resolução que
confirma um acôrdo de energia atômica.
As incompreensões têm provocado o
andamento lento de um instrumento
internacional, que visa a regular
entendimentos entre nações para uso de
energia nuclear. A Comissão de Relações
Exteriores, ao examinar a proposição, a
que há pouco se referiu o Senador Gay
da Fonseca, verificou que ela não é de
data recente, procura, apenas, atualizar
um antigo, se não me engano, datado de
1955! Cabe, portanto, ao Parlamentar
cuidar do problema com um pouco mais
de presteza, a fim de que, quando
chegarmos a aprovar êsse nôvo
instrumento, já não exista outro no
encalço dêle encaminhado pelo Poder
executivo, com idéias novas ou objetivos
mais consentâneos ou atualizados,
próprio
desta
época
tecnológica
admirável, que não se detém mais frente
à rotina.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. VIVALDO LIMA: – Pois não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Êsse
acôrdo que tem provocado tanta celeuma
e debate no Congresso Nacional, e
inclusive, sido obstruído na Câmara dos
Deputados, foi celebrado em 1955,
revigorado em 1959 e revigorado
novamente em 1965. Até então vinha o
Poder
Executivo
subtraindo-o
ao
conhecimento do Poder Legislativo,
porque entendia não ser a matéria da
competência do Congresso Nacional. O
atual Govêrno entendeu, no entanto –
nessa fase de revigoramento do acôrdo –
de submetê-lo à consideração do
Congresso Nacional. O acôrdo nada mais
é, portanto, do que aquêle que está em
vigência desde 1955.
O SR. VIVALDO LIMA: – Aduzindo
às palavras de V. Exa., lembro aos Srs.
Senadores, não integrantes da Comissão
de Relações Exteriores, o que foi
esclarecido pelo Presidente da Comissão
de Energia Nuclear no sentido de que, se
não votarmos o acôrdo ainda êste ano, os
atuais equipamentos termo-nucleares
existentes acabam Imobilizados por falta
de garantias. una vez que a manutenção
está chegando ao limiar de riscos
irreparáveis. Assim, para evitar a evasão
de
partículas
radioativas,
conseqüentemente,
o
perigo
da
radioatividade, encarece o Presidente
daquela Comissão a instância de que
êste acôrdo seja homologado pelo Poder
Legislativo a tempo de essas estruturas
termo-nucleares, assim reacondicionadas,
poderem prosseguir sem interrupção seu
extraordinário e útil trabalho.
Sr. Presidente, com a leitura dessa
oportuna divulgação e honrado pelos
apartes de ilustres e nobres pares, devo
declarar a V. Exa. que me dou por
satisfeito, è não foi em vão ter,
ocasionalmente, com o editorial de um
órgão de projeção nacional de "O Globo",
ventilado êste assunto.
Na verdade, o Brasil deve colocarse, mora, em atitude franca, clara e os
tensiva em favor da nuclearização da
América
Latina
–
naturalmente
excetuadas as armas ofensivas – com o
que, tôda ela em conjunto, poderá, então,
sair
do
rol
dos
continentes
subdesenvolvidos, posição aviltante e
constrangedora, que se prolonga inde-
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sejàvelmente além dos limites da
paciência de suas próprias e estóicas
populações.
Era, Sr. Presidente, o que tinha a
dizer sôbre essa atraente tese, que o
magnífico editorial versa em têrmos que
não deixam a menor sombra de

dúvida de interpretar os anseios legítimos
desta grande Nação, em particular, ávida
por merecer um devido e honroso lugar
no seio da comunidade mundial. (Muito
bem!)
Republique-se por haver saído com
incorreções.

SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
EDITAL
Pelo presente edital, fica convocado
o Auxilias de Limpeza, Paulo Ferreira
Leite, a comparecer a esta Secretaria, a
fm de justificar sua ausência ao serviço
sob a pena de lhe ser aplicada o disposto
no art. 210, item II e § 2º da Resolução nº
6, de 1960.
Secretaria do Senado Federal, em
18 de abril de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
Republique-se por haver saído com
incorreções.
EDITAL
Pelo presente edital, fica convocado
o Auxiliar de Limpeza, Mário Jager, a
comparecer a esta Secretaria, a fim de
justificar sua ausência ao Serviço, sob
pena de lhe ser aplicado o disposto no
art. 210, item II e § 29 da Resolução nº 6,
de 1960.
Secretaria do Senado Federal, em
10 de março de 1966. – Evandro Mendes
Vianna, Diretor-Geral.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
De ordem do Sr. Presidente do I.P.C.
Aviso: Aos Senhores Congressistas
que
requereram
do
Instituto
a
encampação
do
compulsório
para
receberem de uma vez nos têrmos do
requerimento e a quem interessar possa,
que se desejam tal transação na
conformidade do resolvido pelo Conselho
Deliberativo, podem vir inscrever-se no
16º andar do anexo da Câmara, das 14
às 18 horas a começar de 2ª feira, dia 23
do corrente.
Avisa mais que se a correção
monetária exceder de 3% (três por cento)
de juros ao mês do empréstimo
concedido, devolverá o restante aos
interessados embora o Instituto tenha
recebido a proposta de retê-la em seu
favor em todo.
Brasília, em 20 de maio de 1966. –
Alberto de Oliveira, Secretário.
ATA DA 4ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA
DE CONTRIBUINTES, REALIZADA EM
30 DE MARÇO DE 1966
Aos trinta dias do mês de março de
mil novecentos e sessenta e seis, às dez
horas, no Plenário do Senado Federal
realizou-se a quarta Assembléia de
Contribuintes do Instituto de Previdência
dos Congressistas, com o objetivo de
eleger o Conselho Deliberativo e
conhecer o relatório do seu Presidente,
referente ao período de abril de 1965 a
março de 1966. Após a abertura da
Sessão o Sr. Presidente procede a leitura
do Relatório que se segue: "Srs. Membros
do Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas. Senhores
Associados. Com a Legislação Social de
nosso Pais tôdas as classes sociais já se
achavam amparadas, à exceção de duas:
os capelães militares e os Parlamentares.
Em 1960 iniciei, pelos projetos 2.450 e
2.490, a luta para inclui-los nos quadros
da Legislação previdencial. Os capelães
foram atendidos em meados de 1963. A
20 de novembro de 1963 o Presidente
João Goulart sancionou, com solenidade
e perante grande assistência, a Lei
Orgânica do I.P.C., de nº 4.284. Aos 27

daquele mês fui eleito pela Câmara dos
Deputados, unânimemente, 1º Presidente
da Instituição, sendo empossado em
seguida. No dia 28 oficiei aos Presidentes
das duas Casas Legislativas, solicitando
as providências necessárias para o
recolhimento
das
contribuições
e
descontos das faltas dos Congressistas a
favor do Instituto, suas principais, fontes
de receita, nos têrmos do artigo 6º e
alíneas do citado Diploma Legal. Dez dias
depois foi eleito o 1º Conselho
Deliberativo. Face, porém, ao recesso do
Parlamento, só nos primeiros meses de
1964 pudemos iniciar nossas atividades.
Vencidas estavam as incompreensões e a
má vontade daqueles, que, antipáticos a
tôda e qualquer iniciativa que beneficie os
congressistas, combatiam a criação do I.
P. C. A segurança legal e a estrutura da
Instituição eram, porém, inatacáveis.
Apresentara eu o exemplo de quase
tôdas as Nações civilizadas, que haviam
criado a "Pensão Parlamentar". Nossa Lei
não era de aposentadoria como
insinuavam muitos, mas uma Previdência
calcada no artigo 157, parágrafos XVI e
XVII da Lei Maior do País. Silenciadas as
baterias do inimigo externo, restava
vencer o pessimismo e a descrença de
alguns dos próprios parlamentares e
funcionários do Legislativo. Supunham,
erradamente, que O.I.P.C. seria um
Instituto como os outros. O l.P.C.
entretanto cresceu, se afirmou e
desenvolveu de tal arte, que superou
galhardamente a segunda etapa de sua
marcha gloriosa. Terceira linha de lutas,
ainda em parte a vencer, tem sido a
resistência das Mesas das duas Casas
Legislativas ao desconto de parte dos
jetons das faltas dos Srs. Congressistas,
principalmente na Câmara. A Lei,
desgraçadamente;
não
tem
sido
integralmente observada. O ano passado
nos foi dado pela Mesa da Câmara um
prejuízo de mais de cem milhões. E a
atual Comissão Diretora resiste ainda,
arbitràriamente, em nome de uma praxe
liberal
e
revogada
pelo
texto
constitucional (artigo 57), pelo Regimento
(art. 195, § 2º) e pelo Decreto Regulador
dos subsídios, de agôsto do ano passado,
ao dever de descontar as faltas oriundas
da obstrução. Tudo, mau grado nossa
tenacidade em defender os direitos e
interêsses do Instituto. Não sei quando
homens que sempre foram tidos quais
magistrados encontrarão a estrada de
Damasco... Os jetons descontados
constituem, por Lei, a melhor fonte de
receita do Instituto de e Previdência dos
Congressistas. Ademais, só em abril de
1966 estaremos acabando de receber as
contribuições das duas Casas, em crédito
especial, relativas a 1963 e 1964, apesar
de todos os esforços e canseiras. Não
obstante nosso patrimônio tomou um
vulto assombroso, cumprimos tôdas as
nossas
obrigações
referentes
dos
benefícios, rigorosa e pontualmente,
criamos o Fundo Assistencial, com o qual
pagamos as carências dos "cassados" e
vimos concedendo o auxílio doença, nos
têrmos da Resolução do colendo
Conselho Deliberativo. Temos contado
com o apoio e o zêlo dos Conselheiros e
da equipe impar dos nossos funcionários.
Só assim poderíamos alcançar os triunfos
que o Instituto, vem obtendo. Fosse
integral e mais zelosa a colaboração dos
Dirigentes da Câmara, e o Instituto estaria
em situação imito mais auspicio-
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sa e lisonjeira. De qualquer forma, temos
que agradecer o que as Mesas e
Diretorias nos têm atribuido no campo da
cooperação. Oriunda do Projeto Último de
Carvalho, com nossos acréscimos e com
os do Senado Federal, foi em 18 do
corrente sancionada a Lei 4.937,
publicada no Diário Oficial de 22 dêste
mês. Somos gratos ao Sr. Presidente
Castelo Branco pela sanção integral
dêsse
Diploma,
que
ampliou
consideràvelmente
os
benefícios
concedidos pelo I.P.C. Nosso quadro
social é, atualmente, o seguinte:
Associados obrigatórios 475; Associados
facultativos 1.270. Total de Associados:
1.745. Pensionistas ex-Parlamentares –
139,
Pensionistas
funcionários
aposentados – 75; Famílias – 17; Total –
231. Boletim informativo de nossas
Finanças: Depósitos nos Bancos. Banco
do Brasil – Cr$ 579.063.165; Banco de
Crédito Real, inclusive conta de
movimento – o Cr$ 289.355.655; Caixa
Econômica Federal – Cr$ 3.063,165;
Banco do Povo – Cr$ 170.117.718; Banco
Mineiro da produção – Cr$ 160.949.317;
Banco Hipotecário e Agrícola de Minas
Gerais – Cr$ 50.000.000; Banco do
Estado do Rio Grande do Sul – Cr$
155.114.759. Em Letras de Importação do
Banco do Brasil, compradas e em
movimento, inclusive Cr$ 115.000.000 de
lucro – Cr$ 465.720.168; Saldo do
empréstimo em fôlha, aproximadamente –
Cr$ 760.000.000; Dívida da Câmara
relativa às contribuições de janeiro a
março dêste ano – Cr$ 136.000.000;
Divida relativa a 1963 -1964 – Cr$
73.000,000; Divida do Senado referente a
1965
e
1966
(6
meses),
aproximadamente – Cr$ 70.000.000;
Divida relativa a 1983-1964 – Cr$
20.000.000; A recolher cota dos
Senadores
(aproximadamente)
Cr$
20.000.000; Doações – Cr$ 4.000.000;
Juros do 1º semestre, não computados
(aproximadamente) – Cr$ 16.000.000;
Benefícios, pensões, seguros e um
funeral, até fevereiro p.pdo. – Cr$
654.982.390; Total – Cr$ 3.628.366.337;
Dedução
de
benefícios
–
Cr$
654.982.390; Saldo – Cr$ 2.973.383.947.
A fôlha dos pensionistas, êste mês, é de
Cr$ 41.652.901. Podemos, com positiveis
acréscimos, dizer que o saldo, incluindo
parte a recolher, é aproximadamente de
Cr$3.000.000.000
(três
bilhões
de
cruzeiros). Os nossos a empréstimos, sob
consignação, aos associados, o ano
passado, foram de 2.171, atingindo à cifra
bruta de Cr$ 1.685.073.000 e líquido a
receber de Cr$ 1.347.088.580. O Fundo
Assistencial, pagas as carências e Cr$
13.000.000
aos
cassados
mais
necessitados, e os auxílios-doença, e
feitos vários empréstimos de emergência
tem o saldo no Banco de Crédito Real de
Cr$ 18.597.300. Concedeu, até agora, de
auxílio-doença Cr$ 4.227.500. Os nossos
depósitos nos Bancos visam ainda a que
êles façam e empréstimos aos nossos
associados. Para aquilatar do vulto
dessas operações basta dizer que só o
Banco de s Crédito Real, em 1965, lhes
emprestou mais de um bilhão de
cruzeiros, em 4.418 títulos, tendo saldo a
receber de Cr$ 541.000.000, em 1.168
promissórias. Como vêem os Senhores
Membros desta augusta Assembléia é
animador nosso movimento e tombem
nosso saldo. Depois da Semana Santa
traremos um atuário de renome, da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, para fixarmos
nossos cálculos e os rumos futuros de
nossa economia. Hoje esta nobre
Assembléia
elegerá
o
Conselho
Deliberativo para o período de 1966-1967.
Fá-lo-á democráticamente e pelo voto
secreto, nos têrmos da Lei 4.284-63. Era
o que tinha a dizer Em prosseguimento o
Senhor Presidente declara iniciada a
votação
solicitando
aos
Senhores
Congressistas.
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e funcionários associados a se
dirigirem à cabina secreta e
convida, para escrutinadores,
os Srs. Ary Pitombo, Armando
Corrêa e Paulo Maestrali. Ás
11,30 horas e encerrada a
votação. Votaram 215 senhores
associados o que confere com
o número de sôbre-cartas
depositadas nas urnas. Feita a
apuração, apresenta o seguinte
resultado
para
membros
efetivos João Herculino, 215
votos; Catete Pinheiro, 215; Ary
Pitombo, 214; Aniz Badra, 214;
Campos Vergal, 210; Guido
Mondim, 210; Aurélio Viana, 9;
Último de Carvalho, 9. Para
suplente o resultado foi o
seguinte: Dyrno Pires 213
votos; Passos Pôrto, 210;
Jaeder Albergaria, 210; Lauro
Cruz, 210; Sigefredo Pacheco,
210; Sebastião Archer, 209;
pedra Braga; 9; José Bonifácio,
6; Guido Mondim, 5; Campos
Vergal, 5; Joaquim Parente, 5;
Carvalho Sobrinho, 2. O Senhor
Presidente proclama eleitos e
empossados os Srs. João
Herculino, Catete Pinheiro; Ary
Pitombo, Aniz Badra, Campos
Vergal e Guido Mondim. Para
suplentes os Senhores Dyrno
Pires, Passas Pôrto, Jaeder
Albergaria,
Lauro
Cruz,
Sigefredo Pacheco e Sebastião
Archer. Nada mais havendo a
tratar o Senhor Presidente
encerra a sessão às 12 horas.
E para constar, eu, (ilegível),
Secretário, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor
Presidente, – Mons. Arruda
Câmara
ATA DA QUADRAGÉSIMA
NONA REUNIÃO, REALIZADA
EM 24 DE MARÇO DE 1966
Aos vinte e quatro dias
do
mês
de
março
de
mil novecentas e sessenta
e seis, às onze horas, na
sala de reunião, presentes
os Srs. Último de Carvalho,
Ary Pitombo, Guido Mondin e
Dirceu
Cardoso,
sob
a Presidência do Monsenhor
Arruda
Câmara,
reuniu-se
o
Conselho
Deliberativo
dêste Instituto, a fim de
tratar de assuntos diversos.
Lida e aprovada a ata
da
reunião
anterior
o
Sr. Presidente sugere que
se homenageie o Presidente
da
República,
presentean-
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do-o com uma das medalhas
comemorativas
da
criação
do
Instituto,
como
prova
de gratidão pela sanção da
Lei 4.937 de 13 de março
último, sem qualquer veto, e se
faça o mesmo com o exPresidente
João
Goulart
para sanção da Lei 4.233 de
20 de novembro de 1963,
que criou o Instituto. O Sr.
Ultimo
de
Carvalho
se
pronuncia contra a medida, mas
a sugestão é aprovada. Em
continuação
trata-se de
nova regulamentação para a
concessão de auxílio-doença,
sendo
designado
o
Sr.
Ary Pitombo para elaborar
projeto
das
normas
a
serem baixadas. A seguir são
apresentados os requerimentos
de auxílio-doença de: Maria
Madalena Paes da Silveira,
que é convertido em diligencia:
Humberto
Lucena,
Arimar
de
Oliveira
Freitas,
Luiz
Beuttenmuller,
Elízia
da
Cruz Cavalcanti e Ivan Luz, os
quais o Presidente já havia
despachado
favoràvelmente.
São
referendados
pelo
Conselho.
Quanto
ao
requerimento
do
Sr.
Aloisio Nonô que pede nôvo
auxílio-doença
para
sua
dependente Dª Eunice Auto da
Silva Nonô fica adiada a
decisão
até
que
sejam
aprovadas as normas relativas
ao assunto. Em continuarão é
apresentado o requerimento do
Sr. João Rodrigues Leal e
Francisco Taborda Athayde, o
primeiro solicitando lhe seja
concedido
efetuar
os
pagamentos das contribuições
a partir de fevereiro de 1963,
data da criação do Instituto, e o
segundo solicitando lhe seja
permitido pagar quatro anos de
carência. O Conselho resolveu
deferir o primeiro e indeferir o
segundo, concedendo a êste,
também, o pagamento a partir
de fevereiro de 1963, e
declarando que não mais
tomará
conhecimento
de
requerimentos em que se
solicite pagamento de parte de
carência
antes
da
aposentadoria. Prosseguindo, é
apresentado o requerimento do
Sr. Ataliba Nogueira que pede
para pagar a carência em
dezoito prestações, o que é
deferido. O Sr. Presidente, a
seguir, solicita que o Conselho
se pronuncie sôbre o ar-

ligo 2º da Lei 4.937-66, que
permite,
a
Inscrição
dos
funcionários do Congresso, no
instituto, por mais seis meses.
Fica decidido que o ingresso
referido se fara seguindo o
critério da resolução de 21 de
outubro do ano passado, ou
seja, pagando as contribuições
a partir de dezembro de 1964.
Em continuação, trata-se dos
requerimentos dos Senhores
Licurgo
Leite
e
Lustosa
Sobrinho,
suplentes
do
Deputado
na
presente
Legislatura, que pedem para
pagar a carência, tendo em
vista que não se encontram no
exercício
do
mandato;
o
Conselho
decide
deferir,
esclarecendo que doravante os
suplentes
só
poderão
integralizar a carência no fim da
legislatura.
Quanto
ao
requerimento do Sr. José
Roque Martins e Silva que
solicita pagar a carência através
de empréstimo do Fundo
Assistencial, liquidando o débito
em vinte e seis prestações
mensais,
o
Conselho
decide favoràvelmente. A seguir
trata-se
do
requerimento
de Dª Amélia Silveira Reis que
solicita
seja
suspenso
o pagamento de pensão à viúva
do Sr. Cezar Pereira dos
Santos até que se decida o
seu, direito à mesma, na
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qualidade
de
dependente
econômica.
"Tendo
em
consideração a sua condição de
dependente
comprovada
em juízo e, mais ainda, a
sua situação de permeia, o
Conselho resolve conceder-lhe
10% (dez por cento) de
pensão de acordo com o art.
6º letra "b" da Lei 4.937,
de
18-3-966;
quanto
à
suspensão
do
pagamento
da pensão da espôsa legitima,
resolve indeferir o pedido
de sustar o pagamento da
pensão por falta de assento
legal". Em continuação são
deferidos os requerimentos
de contagem de mandato
estadual dos Srs. Rubens
Bento Alves, Oceano Carleial e
Cícero
Dantas
Martins.
Finalmente, são aprovados
os
requerimentos
de
inscrição
dos
Srs.
José
Dias Roxo, Manoelito Novais de
Oliveira, Francisco Carneiro
Nobre
de
Lacerda.
Neto
Reny de Souza Silveira Banhos,
José Galdino da Silva. Nada
mais havendo a tratar é
encerrada a reunião às treze
horas, e, cara constar, eu
Alberto de Oliveira, Secretário,
lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será
assinada
pelo
Senhor
Presidente. –
Mons. Arruda
Câmara.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
13ª
REUNIÃO,
EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 12 DE
MAIO DE 1966
Às 17 horas do dia 12 de
maio de 1966, na Sala das
Comissões, sob a presidência
do Senhor Senador Milton
Campos,
presentes
os
Senhores Senadores Jefferson
de Aguiar, Menezes Pimentel,
Josaphat Marinho, Gay da
Fonseca, Bezerra Neto e
Wilson Gonçalves, reúne-se a
Comissão de Constituição e
Justiça.
Deixam de comparecer os
Senhores Senadores Eurico
Rezende e Arthur Virgilio.

E' dispensada a leitura, da
ata da reunião anterior e, em
seguida, aprovada.
O
Senhor
Presidente
concede a palavra ao Senhor
Senador Jefferson Aguiar que
passa a ler o seu parecer sôbre
o Projeto de Lei da Câmara nº
87-66 – Introduz modificações
na legislação pertinente ao
Plano Nacional de Habitação,
concluindo pela sua aprovação
com quatro emendas.
Submetido o parecer à
discussão e votação, sem
restrições, é aprovado.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião lavrando
eu, Maria Helena Bueno
Brandão, Secretária, a presente
ata que depois de lida e
aprovada, será assinada pela
Senhor Presidente.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-presidente – Nogueira da
Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º secretário – Gilberto Marinho
3º secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Cattete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attílio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção

Attilío Fontana
Júlio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
José Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
M. D. B

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgílio

João Abrahão
Josaphat Marinho
Jose Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras ás 15,30 horas

M. D. B
Argemiro de Figueiredo
José Ermírio

SUPLENTES

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, ás 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente Senador Milton Campos
Vice-Presidente Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
M. D. B

Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES

Benedicto Vaiada
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
M. D. B
Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Antônio Balbino
Josaphat Marinho
Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras ás 15,30 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretaria: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo PL-9.
Reuniões: 4ªs-feira, ás 16 horas.

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
José Leite

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Péricles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
HeribaIdo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

Jose Feliciano
Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
M. D. B

Aurélio Viana
Silvestre Péricles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões: Têrças-feiras ás 16 horas.

ARENA

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
M. D. B

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras ás 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
José Ermírio
Lino da Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SECAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇãO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano
Vice Presidente: Senador Nelson Maculan

Presidente: Senador Ruy Carneiro
Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domício Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES

SUPLENTES

Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaido Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domício Gondim

M. D. B
José Ermírio
Nelson Maculan

M. D. B
Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiras

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Leg. PL-6.
Reuniões: Quintas-feiras, ás 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ..s dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima
Vice-Presidente: Senador José Cândido

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar
Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Vivaldo Lima
José Cândido
Enrico Rezende
Zacharias de Assunção
Attílio Fontana
Heribaldo Vieira

José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça
M. D. B

Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerro Neto

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrças-feiras ás quinze horas.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

TITULARES

SUPLENTES

Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
M. D. B

Bezerra Neto
José Ermírio
Lino de Mattos

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Secretario: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Josaphat Marinho
Vice-Presidentes Comício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos
Vice-Presidente: Enrico Rezende

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

TITULARES
Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Torres

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quartas feiras, ás quinze horas.

Filinto Müller
Jose Feliciano
Dix-Huit Rosado
M. D. B

M. D. B
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Bezerra Neto
Lino de Matos
Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras,

Edmundo Levi
Silvestre Péricles
ás 16 horas.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador. Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
José Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
M. D. B

Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Secretario: J. B. Castejon Branco.
Reuniões:Quartas-feiras ás 15 horas.

TITULARES

SUPLENTES

Vasconcelos Tôrres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
M. D. B

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Viana
Lino de Matos

Secretário: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Terças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
E OBRAS PUBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(6 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente: João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça
ARENA

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros
M. D. B

Adalberto Sena
Pedro Ludovico

ARENA

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretario: Alexandre Mello.
Reuniões: Terças-feiras, as 16 horas.
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
M. D. B

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.
COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA
(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: José Guiomard

ARENA
TITULARES

ARENA

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Iriam Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezando
Manoel Villaça

TITULARES

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras ás 16 horas

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assumpção
Lobão da Silveis
M. B. D

M. D. B
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretária: Neuza Joanna Orlando Veríssimo.
Reunião: Têrças-feiras, ás 16 horas.
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 67

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20
Às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam, nos termos do art. 217, § 4º, da Constituição, a seguinte
emenda ao texto constitucional:
O art. 185 da Constituição passa a ter a seguinte redação:
"Art. 185. É vedada a acumulação de cargos, no Serviço Público
federal, estadual, municipal ou dos Territórios e Distrito Federal, bem como
em entidades autarquicas, paraestatais ou sociedades de economia mista,
exceto a prevista no art. 96, nº I, a de dois cargos de magistério, ou a de
um dêstes com outro técnico ou cientifico ou, ainda, a de dois destinados a
médicos, contanto que haja correlação de matérias e compatibilidade de
horário.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição dêste artigo os professôres
da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal, considerados servidores
municipais da Prefeitura do Distrito Federal, por fôrça da Lei número 4.242,
de 17 de julho de 1963, respeitada a compatibilidade de horário."
Brasília, 25 de maio de 1966
A MESA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Adauto Cardoso
Presidente
Baptista Ramos
1º Vice-Presidente
Jose Bonifácio
2º Vice-Presidente
Nilo Coelho
1º Secretário
Henrique La Rocque
2º Secretário
Aniz Badra
3º Secretário
Ary Alcântara
4º Secretário

A MESA DO SENADO FEDERAL
Moura Andrade
Presidente
Nogueira da Gama
Vice-Presidente
Dinarte Mariz
1º Secretário
Gilberto Marinho
2º Secretário
Barros de Carvalho
3º Secretário
Cattete Pinheiro
4º Secretário

DESIGNAÇÃO DE SESSÃO CONJUNTA PARA APRECIAÇÃO DE
VETOS PRESIDENCIAIS
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3º, da
Constituição e do art. 1º, n. IV, do Regimento Comum, designa a sessão
conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo, às 21,30 horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, para a apreciação, sem prejuízo da
matéria para ela já programada, do seguinte veto presidencial:
– Projeto de Lei da Câmara nº 307, de 1965 (nº 2.766-B/65 na
Câmara) que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro.
Senado Federal, em 25 de maio de 1966
Auro Moura Andrade
Presidente do Congresso Nacional
Dias 7 e 8 de junho:
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-65 (C.N.) que dispõe sôbre a
produção açucareira, a receita cio Instituto do Açúcar e do Álcool e sua
aplicação e dá outras providências.

MENSAGEM
Nº 9, DE 1966 (C.N )
Nº DE ORIGEM 300
Excelentíssimos
Senhores
Membros do Congresso Nacional:
Na forma do art. 5º, § 3º do Ato
Institucional nº 2, da 27 de
outubro de 1965, tenho a honra de
submeter à deliberação de Vossas
Excelências,
acompanhado
de
Exposição
de
Motivos
dos
Senhores Ministros da Viação e
Obras
Públicas,
Fazenda
e
Extraordinário para o Planejamento
e Coordenação Econômica, o anexo
projeto de lei que autoriza a
abertura, pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, de crédito especial
de Cr$ 97.500.000.000, para
atender ao pagamento de obras
rodoviárias.
Brasília, 25 de maio de 1966. –
H. CASTELLO BRANCO
PROJETO DE LEI
Nº 8, DE 1966 (C.N.)
Autoriza o Poder Executivo a
abrir pelo Ministério da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial
de Cr$ 97.500.000.000 (noventa
e sete bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros), em favor
do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, para obras
rodoviárias constantes do Programa
de Construção, Pavimentação e
Restauração de Rodovias do Plano
Nacional de Viação para 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas, o credito
especial de Cr$ 97.500.000.000
(noventa e sete bilhões e quinhentos
milhões de cruzeiros), em favor
do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, destinado a
suplementar os recursos financeiros
de que dispõe para realização
do
Programa
de
Construção,
Pavimentação e Restauração de
Rodovias do Plano Nacional de
Viação para 1966.
Art. 2º O crédito especial a que
se refere o Art. 1º terá vigência nos
exercícios financeiros de 1966 e
1967.
Art.
3º
Para
ocorrer
a
essa
Despesa,
fica
o
Poder
Executivo
autorizado

a emitir Obrigações Reajustáveis do
Tesouro, no valor de oitenta bilhões
de cruzeiros, a serem colocadas pelo
Tesouro Nacional e a utilizar contrapartida em cruzeiros de empréstimos
internacionais para cobertura dos
restantes dezessete bilhões e
quinhentos milhões de cruzeiros.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art.
5º
Revogam-se
as
disposições em contrário.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Em 16 de maio de 1966.
E.M. nº 81-66.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente da Republica:
A arrecadação da impôsto único
em 1966, prevista em 943.926
milhões de cruzeiros, reserva para o
Fundo Rodoviário Nacional 840.094
milhões de cruzeiros no exercício,
dos quais, por fôrça de disposição
legal, 60% (sessenta por cento) se
destinam aos Estados e Municípios,
cabendo ao Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, os
restantes 40% (quarenta por cento)
para atendimento de tôdas as suas
atividades.
2. Para aplicação a cargo do
Departamento em 1966, resulta,
por conseguinte, o montante de
336.038 milhões de cruzeiros, dos
quais 4% (quatro por cento) são
transferidos à "construção, melhoria,
pavimentação e instalações de
aeródromos, aeroportos etc." (Lei nº
4.452-64 – Art. 10) e 11% (onze
por cento) vinculados a "substituição
de ferrovias ou trechos ferroviários
federais,
reconhecidamente
antieconômicos" (Lei nº 4.452-64 –
Art. 6º, item I.)
3.
Referidos
destaques
totalizando, no corrente exercício,
50.406 milhões de cruzeiros, reduzem
a 285.632 milhões de cruzeiros a
Receita Ordinária destinada a atender
a atividade precípua do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
isto é, administração, fiscalização,
conservação da rêde rodoviária
federal, construção, pavimentação e
restauração
das
rodovias
que
integram o Plano Nacional de Viação,
valor êste que somado à previsão
de 3.301 milhões de cruzeiros
provenientes de receitas diversas
(juros, alienação de material, multas,
etc.), totaliza, finalmente 288.933
milhões de receita própria.
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4. A estimativa da Despesa Corrente,
destinada a atendimento dos gastos com
administração, fiscalização e conservação da
rêde rodoviaria federal, alcançando 134.950
milhões de cruzeiros, diminui para 153.883
milhões de cruzeiros a disponibilidade para
aplicação em Despesas de Capital.
5. A execução dos programas de
construção, pavimentação e restauração de
rodovias do Plano Nacional de Viação, face
aos acentuados aumentos de custos das
obras e das despesas de Custeio do
Departamento, exigiram, já em 1965,
suplementação de recursos, sob as formas
de crédito especial (50.000 milhões de
cruzeiros em Obrigações do Tesouro) e de
antecipação de despesas, à conta do
Orçamento de 1966 (Decreto nº 56.369-65,
no valor de 73.969 milhões de cruzeiros.
Êsses recursos suplementares, acrescidos
de recursos externos na ordem de 24.200
milhões de cruzeiros, permitiram atingir-se,
naquêle exercício, o nível de investimentos
de 164.000 milhões de cruzeiros.
6. Em 1966 a disponibilidade de recursos
próprios para Despesas de Capital, no valor de
153.883 milhões de cruzeiros, face à
necessidade de cobertura da antecipação de
despesas já mencionadas, ficará reduzida para
79.914 milhões de cruzeiros.
7. Êsse montante foi considerado
insuficiente para o estabelecimento de um
programa de obras rodoviárias, de vez que
existe obrigação legal de investir 58.846
milhões de cruzeiros em pavimentação e
Restauração de Rodovias, e uma previsão
para Investimentos Diversos (Estudos,
Equipamento, Material Permanente, etc.),
Amortização de Dívidas e Inversões
Financeiras, num valor de 50.171 milhões de
cruzeiros, o que configura um "deficit" inicial
de 29.003 milhões de cruzeiros.
8. Dêsse modo, no início do ano, através
de entendimentos entre o Ministro da Viação e
Obras Públicas e Planejamento, estabeleceuse, em princípio, a fixação de um programa de
investimentos para 1966, num limite de
235.046 milhões de cruzeiros, assim
constituídos: 58.846 milhões de cruzeiros de
receita própria do Departamento no exercício;
71.000 milhões de cruzeiros mediante nova
antecipação de despesas, nas bases do
Decreto nº 56.369-65, 25.200 milhões de
cruzeiros à conta de recursos externos e,
finalmente, 80.000 milhões de cruzeiros a
serem supridos por Crédito especial.
9.
Recentes
estudos
contudo,
evidenciaram deficiências nos orçamentos
elaborados pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem para as
principais obras rodoviárias, e indicaram que,
para
o
prosseguimento
das
mesmas
em
rítmo
adequado,
neATA DA 62ª SESSÃO, EM 26 DE MAIO DE
1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DOS SRS.: MOURA
ANDRADE E GUIDO MONDIN
Às 14 horas e 30 minutos acham-se
presentes os Senhores Senadores:
José Guiomard
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Eugênio Barros
Victorino Freire
Joaquim Parente
Menezes Pimentel
Dix-Huit Rosado
Dinarte Mariz
Manoel Villaça
Domício Gondim
Barros Carvalho
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EXPEDIENTE

de de contrapartida de empréstimos externos.
11. Também quanto aos novos recursos
nacionais, ficou assentado que terão
aplicação como refôrço de dotações já
existentes, nas obras abaixo discriminadas,
consideradas de absoluta prioridade:

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II

BRASÍLIA

Capital e Interior
Semestre .........................
Ano ..................................

Cr$
Cr$

Semestre ..........................
Ano ...................................

Exterior
Ano ..................................

FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior

50,00
96,00

Cr$
Cr$

39,00
76,00

Cr$

108,00

Exterior
Cr$

136,00

Ano ...................................

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poder-se-ão
tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à
sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque ou vale postal,
emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
sòmente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício decorrido,
cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
cessita ainda aquêle Departamento de
substancial aumento de recursos.
10.
Novos
entendimentos
foram
então mantidos pelos Ministros signatários
desta, e consultados ainda os representantes
da USAID – entidade que vem participando
do financiamento das obras da BR-2
(Via Dutra), – ficando estabelecido que o
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem poderia ser suprido de novos
recursos para aplicação em Investimentos
Rodoviários, alguns dêles já estabelecidos,
e outros dependentes da autorização de
Vossa Excelência e aprovação do Congresso
Nacional a saber:
a) 13.500 milhões de cruzeiros de
orçamento próprio, provenientes da redução
de Despesas de Custeio;
b) 50.000 milhões de cruzeiros, da
USAID, para conclusão da BR-2 (Via Dutra),
desde que:

b1) os recursos provenientes da
USAID, seja aplicados exclusivamente nesta
obra;
b2) não haja alteração no atual ritmo
intensivo de trabalho;
b3) o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem se comprometa
a suplementar qualquer excedente de custo,
e
b4) não haja descontinuidade no atual
sistema de fiscalização até o término da obra;
e, finalmente,
c) 97.500 milhões de cruzeiros do
Tesouro Nacional, caso seja aprovado
por Vossa Excelência, mediante Crédito
Especial, a ser solicitado ao Congresso
Nacional, dos quais 80.000 milhões de
cruzeiros a serem cobertos por Obrigações
do Tesouro, por êste alocados e 17.500
milhões de cruzeiros, mediante destaque do
Fundo de Reserva Monetária, criado em virtu-

SENADO FEDERAL
Ermírio de Moraes
Rui Palmeira
Dylton Costa
Josaphat Marinho
Raul Giuberti
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Gilberto Marinho
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
Lino de Mattos
Moura Andrade
Bezerra Neto
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Attílio Fontana
Guido Mondin
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade): –
A lista de presença acusa o comparecimento de

Rodovias – Cr$ milhões
BR-2
atual 462/116 ............
BR-05
atual 101 ...................
BR-11
atual 304/101 ............
BR-13
atual 116 ...................
BR-16
atual 163 ...................
BR-31
atual 262 ...................
BR-34
atual 267 ...................
BR-35
atual 277/373 ............
BR-37
atual 290 ...................
BR-59
atual 468/101 ............
Restauração de rodovias ..........
Total ..........................................

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

USOS:

30 Srs. Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º Secretário procede à leitura da
ata da sessão anterior, que é aprovada sem
debates.
O Sr. 1º Secretário lê o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
(Restituição de autógrafo do Projeto de Lei
sancionado)
Nº 152-66 (nº de origem 301-66), de 25 do
mês em curso, com referência ao Projeto de
Lei nº 4-66 (CN), que dispõe sôbre a concessão
do aval do Tesouro Nacional em operação
de crédito no exterior (Projeto que, san-

5.850
4.026
6.570
6.570
4.710
26.210
9.430
10.401
7.011
22.605
7.437
111.000

Fontes: – Cr$ milhões
Crédito especial .........................
Economia do custeio .................

97.500
13.500
111.000

12. Com essas medidas, o nível de
investimentos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, em obras rodoviárias,
atingiria o montante de 306.246 milhões de
cruzeiros, assim constituídos:
Recursos próprios – Orç. 66
Economia do custeio em 1966
Nova antec. de despesas –
Dec. nº 56.369-65 ................

58.846
13.500
72.346
71.000

Recursos externos
U. S. A. I. D. .........
50.000
B. I. D. ..................
15.400
Crédito especial ..................
Total .................................

65.400
97.500
306.246

13. Dêsse modo, submetendo o assunto
à consideração de Vossa Excelência, tomamos
a liberdade de anexar a minuta de Projeto de
lei que – caso mereça aprovação – poderia ser
encaminhado ao Congresso Nacional para a
abertura do crédito especial em tela.
Aproveitamos a oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência nossos protestos
do mais profundo respeito. – Juarez Távora,
Ministro da Viação e Obras Públicas. –
Octavio Gouveia de Bulhões, Ministro da
Fazenda. – Roberto de Oliveira Campos,
Ministro-Extraordinário Para o Planejamento
e Coordenação Econômica.
cionado, transformou-se
5.000, de 24-5-66).

na

Lei

número

OFÍCIOS
Do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando à revisão do
Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 128, DE 1966
(Nº 3.599-B/66, NA ORIGEM)
Isenta, por 5 (cinco) anos, das taxas
de despacho aduaneiro, melhoramento
dos portos, armazenagem e de renovação
da
Marinha
Mercante
equipamentos
hospitalares, cirúrgicos, odontológicos e
farmacêuticos importados pela SUSEME.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida a isenção,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, das taxas
de despacho aduaneiro de 5% (cinco por
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cento), de melhoramento dos portos, de
armazenagem e de renovação da
Marinha Mercante, para as importações
de equipamentos e materiais hospitalares,
cirúrgicos, odontológicos e farmacêuticos
realizadas pela Superintendência de
Serviços Médicos (SUSEME), autarquia
do Estado da Guanabara.
Art. 2º A isenção concedida não
abrange o material com similar nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 129, DE 1966
(N° 3.605-B/66, NA ORIGEM)
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zenda, o crédito especial de Cr$
30.684.172 (trinta milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil, cento e setenta e
dois cruzeiros) destinado ao pagamento
das quotas federais dos impostos de
consumo e renda, relativas ao exercício
de 1963, devidas aos Municípios
alagoanos de Ouro Branco, Branquinha,
Jaramataia e Carneiros.
Art. 2º O crédito especial em questão
será registrado pelo Tribunal de Contas
da União e distribuído automàticamente
ao Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças.

Concede, por 6 (seis) anos, isenção
dos impostos de importação e consumo
sôbre a importação de material destinado
à indústria aeronáutica.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 131, DE 1966

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica isenta dos impostos de
importação e de consumo, pelo prazo de
6 (seis) anos, a importação de
equipamentos
com
os
respectivos
sobressalentes e ferramentas, destinados
à indústria de material aeronáutico.
Parágrafo único. Igual tratamento é
estendido à importação de material
primário de especificação aeronáutica, de
parte ou peça complementar de unidade a
ser fabricada no País, segundo plano de
nacionalização constante dos projetos
industriais
aprovados
pelo
Grupo
Executivo da Indústria de Material
Aeronáutico – GEIMA.
Art.
2º
A
importação
de
equipamentos industriais, sobressalentes
e ferramentas, destinados às indústrias
de fabricação de matrizes, estampas,
gabaritos, ferramentas e peças para a
produção de aeronaves, cujos projetos
industriais hajam sido aprovados pelo
Grupo Executivo da Indústria de Material
Aeronáutico – GEIMA, poderá ser
beneficiada com a isenção dos impostos
a que se refere o art. 1º, desde que
vinculada a indústria aeronáutica.
Art. 3º Os benefícios concedidos por
esta lei não compreenderão os bens com
similar nacional.
Art. 4º A outorga da isenção dos
impostos é condicionada à aprovação, em
cada caso, pelo Grupo Executivo da
Indústria de Material Aeronáutico –
GEIMA, do projeto industrial e programa
de fabricação, cuja execução dependa da
importação objeto do benefício fiscal ora
concedido.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições
em contrário.
As Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças.

Altera disposições da Lei nº 4.902,
de 16 de dezembro de 1965, revoga as
Leis nº 2.370, de 9 de dezembro de 1956,
e nº 3.725, de BC de dezembro de 1959,
e dá outras previdências.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 130, DE 1966
(Nº 3.607-B/66, NA ORIGEM)
Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o crédito
especial de Cr$ 30.684.172 (trinta
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil,
cento e setenta e dois cruzeiros),
destinado ao pagamento das quotas
federais dos impostos de consumo e
renda, relativas ao exercício de 1963,
devidas aos Municípios de Ouro Branco,
Branquinha, Jaramataia e Carneiros, no
Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da Fa-

(Nº 3.612-B/66, NA ORIGEM)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescentado o seguinte
parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 4.902,
de 16 de dezembro de 1965:
"Parágrafo único. A entrada na
escala numérica a que se refere o § 1º do
art. 94 do Decreto-Lei número 9.698, de 2
de setembro de 1946 (Estatuto dos
Militares), não se processará quando se
tratar de vaga proveniente da cota
compulsória prescrita no art. 16 da
presente Lei e necessária ao atendimento
da finalidade da referida cota."
Art. 2º O § 5º do art. 16 da Lei nº
4.902, de 16 de dezembro de 1965, passa
a ter a seguinte redação:
"§ 5º Na aplicação do disposto no
parágrafo anterior, não será consideradas
como vagas normas as que forem
preenchidas com a reversão à atividade
de oficiais agregados e as que
decorrerem da aplicação da cota
compulsória."
Art. 3º Fica acrescentado o seguinte
parágrafo único do art. 20 da Lei nº 4.902,
de 16 de dezembro de 1965:
"Parágrafo único. A verificação de
incidência da letra d do art. 14 processarse-á pelas Comissões de Promoções,
quando o oficial vier a ser objeto de
apreciação pela referida Comissão, para
o ingresso em Quadros de Acesso ou em
listas de Escolha."
Art. 4º O "caput" do art. 28 da Lei nº
4.902, de 16 de dezembro de 1965, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28 – A incapacidade, no caso
da letra c do art. 25, pode ser
conseqüente a:
Art. 5º Ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 63 da Lei nº 4.902,
da 16 de dezembro de 1965, ficam
revogadas as Leis nº 2.370, de 9 de
dezembro de 1954, nº 3.067 de 22 de
dezembro de 1956, e nº 3.725, de 28 de
dezembro de 1959, e demais disposições
que contrariam o estatuido pela Lei nº
4.902, de 16 de dezembro de 1965.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se es disposições
em contrário.
À Comissão de Projetos do
Executivo.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 132, DE 1966
(Nº 3.614-B/66, NA ORIGEM)
Modifica o § 3º do art. 35 da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de
1965, que "reajusta os vencimentos dos
servidores civis e militares, altera as
alíquotas dos impostos de renda,
importação, consumo e sêlo e dá quota
de
previdência
social,
unifica
contribuições baseadas nas fôlhas de
salários, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passa a ter a seguinte
redação o § 3º do art. 35 da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965:
"§ 3º Os créditos a cada uma das
entidades ou fundos mencionados no § 2º
serão efetuados pelos estabelecimentos
bancários depositários da arrecadação,
de acôrdo com o rateio que fôr
estabelecido em ato do Poder Executivo
guardada a respectiva proporcionalidade,
em favor do correspondente Instituto de
Aposentadoria e Pensões, mas deduzida,
antes, a taxa de administração de 1% (um
por cento)."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
À Comissão de Finanças:
PARECERES
PARECER Nº 527, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 109, de
1966 (nº 3.600 B-66, na Casa de origem),
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 360.00.000
(trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a desapropriação de terrenos onde foram
travadas as Batalhas de Guararapes, no
Município de Jaboatão, Estado de
Pernambuco.
Relator: Sr. Lobão da Silveira.
Na forma do artigo 5º, parágrafo 1º
e 2º do Ato Institucional nº 2, de 27 de
outubro de 1965, o Senhor Presidente
da República enviou ao Congresso
Nacional o presente projeto de lei,
acompanhado de Exposição de Motivos
do Sr. Ministro de Educação e Cultura,
que autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr$ 360.000.000
(trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a desapropriação de terrenos onde
foram travados as Batalhas das
Guararapes, no Município de Jaboatão,
Estado de Pernambuco.
Os terrenos em questão se destinam
à construção do parque público
paisagístico
e
arquitetônico
dos
Guararapes, a ser mantido pela Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
A área a ser desapropriada foi
declarada de utilidade pública pelo
Decreto nº 57.273, de 16 de novembro de
1965.
Ante o expôsto, somos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 25 de maio de
1966 – Irineu Bornhausen, Presidente –
Lobão da Silveira, Relator – Adolfo
Franco – Bezerra Neto – Victorino Freire
– Manoel Villaça – José Leite – Eugênio
Barros – Oscar Passos.
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PARECER Nº 528, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara número 113, de
1966 (nº 3.601-66, na Casa de origem),
que isenta de impôsto de importação
equipamento
importado
pela
Madequímica S.A. Indústria de Madeiras
Termo Estabilizadas, com sede em Pôrto
Alegre, Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Oscar Passos.
Na forma do artigo 5º, parágrafos 1º
e 2º do Ato Institucional nº 2, de 27 de
outubro de 1965, o Sr. Presidente da
República enviou ao Congresso Nacional
o presente projeto da lei que isenta de
impôsto de importação equipamento
destinado a Madequímica S.A. – Indústria
de Madeiras Termo Estabilizadas, com
sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
A Mensagem presidencial se fez
acompanhar de Exposição de Motivos do
Sr. Ministro da Fazenda, que demonstra o
alto alcance econômico social do
empreendimento.
O Conselho de Política Aduaneira e
o Instituto Nacional do Pinho, ouvidos a
respeito, manifestaram-se favoràvelmente
a isenção pleiteada.
Ante o exposto, somos pela
aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 25 de maio
de 1966. – lrineu Borgnhausen, –
Presidente – Oscar Passos – Relator –
AdoIpho Franco – Bezerra Neto –
Victorino Freire – Manoel Villaça – José
Leite – Lobão da Silveira – Eugênio
Barros.
PARECER Nº 529, DE 1966
Da Comissão Especial, sôbre
Emendas que altera o art. 199 da
Constituição Federal.
Relator:
Senador
Edmundo
Fernandes Levi.
A Emenda Constituição ora em
exame impõe-se, de acôrdo com a
justificação
apresentada
pelo
seu
eminente autor, "como uma necessidade
impostergável de aprimoramento técnico
e funcional do art. 109" da Carta Magna
vigente.
2. O dispositivo, cuja modificação se
propõe, consta do Estatuto básico sob a
seguinte redação:
"Art. 199. Na execução do plano de
valorização econômica da Amazônia, a
União aplicará, durante, pelo menos vinte
anos consecutivos, quantia não inferior a
três por cento da sua renda tributária."
Explícita-o um parágrafo único, cuja
supressão se determina na Emenda,
justificando o autor a medida "pela
absoluta inocuidade" da disposição.
3. O relator do projeto na Casa de
origem, Deputado Djalma Passos, em
seguro e exaustivo parecer, esclarece
que a Emenda.
"...procura reparar a violência e
injustiça das maiorias predominantes
na Assembléia Nacional Constituinte,
vindas de Estados de alta demografia,
contra as minorias representativas de
áreas
de
pequena
densidade
demográfica como é a Amazônia,
quando dá a seguinte redação ao
art. 199 da Constituição Federal:
"Na execução do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, a União
aplicará, em caráter permanente,
quantia não inferior a três por cento
da sua renda tributária". O referido
artigo tem a seguinte redação:
"Na execução do plano de valorização
econômica da amazônia, a União
aplicará,
durante,
pelo
menos,
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vinte anos consecutivos, quantia não
inferior a três por cento da sua renda
tributária." Evidentemente, não era êste o
espírito da emenda apresentada por
Leopoldo Peres à grande Comissão
Constitucional encarregada de elaborar o
anteprojeto da Constituição Federal.
Leopoldo Peres, espírito dos mais
brilhantes de sua geração, trazia para o
plenário
da
Assembléia
Nacional
Constituinte, como representante do
Amazonas,
o
conhecimento
das
realidades e do drama da Amazônia. Viaa no seu conjunto, nas profundidades de
seus problemas, que ainda hoje
constituem um desafio às elites dirigentes
do País. Antes de Leopoldo Peres, já o
insigne Deputado Arthur Neiva tentara em
1935 a criação de um organismo que
garantisse o aproveitamento econômico e
social de Amazônia e do Nordeste. A
Grande Comissão Constitucional aceitou
a emenda Aditiva de Leopoldo Peres que
tinha o seguinte têxto:
"Art. – A valorização econômica da
Amazônia, de modo a possibilitar-lhe o
efetivo enquadramento na órbita da
economia brasileira, constituirá encargo
nacional e serviço permanente da União."
§ 1º Para execução dêsse serviço,
obedecendo a um plano prèviamente
estabelecido, ficam reservados 4% da
receita tributária, sem aplicação especial,
nos orçamentos federais.
§ 2º Os Estados e Territórios e seus
municípios,
compreendidos
naquela
região reservarão igualmente, para tal fim,
4% das respectivas receitas, cuja
aplicação se fará secundo o critério que
for adotado no referido plano.
§ 3º No primeiro semestre de cada
ano financeiro, submeterá o Poder
Executivo ao Congresso Nacional o
esquema dos trabalhos realizados e das
despesas efetuadas bem como das que
tiver de realizar no subseqüente exercício
com o servirei de que trata.
"Art. – Tendo em vista o caráter
continental na bacia amazônica, poderá o
Brasil, mediante convênios ou tratados
que se fizerem necessários, interessar na
execução do plano de recuperação
econômica da Amazônia as nações
vinculadas à economia ou sistema
hidrográfico do vale."
E completa adiante:
"A emenda, ora proposta pelo nobre
Deputado amazonense José Esteves,
retoma assim o pensamento do
inesquecível Leopoldo Peres e do
dinâmico representante do Amazonas em
quatro legislaturas na Câmara Federal,
Francisco Pereira de Silva, que em meio
às incompreensões, ao desinterêsse
quase geral, lutaram, com outros
amazônidas, para que ao menos se
firmasse na consciência nacional a
convicção de que a Amazônia é uma
área-problema para qual o Brasil, hoje ou
amanhã, terá de encontrar a chave de
sua solução."
4. As leis, mormente as constituições
sofrem as pressões do momento, a
influência das opiniões dominantes e as
conseqüências das concepções da época
em que são elaboradas. E só o tempo, no
seu joeiramento sereno e impassível
poderá eliminar êsses fatôres de
distorção,
distinguindo
o
que
é
permanente do que é efêmero o que é
real do que é conceitual, o cerebrino e o
que é alicerçado na experiência e na
observação dos fatos sociais, históricos e
filosóficos.
5.
A
Emenda
Constitucional
nº 4 de 1965 (Câmara 19-B-64), de
autoria do ilustre e esforçado Sr. Depu-
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tado José Esteves, está fadada a
alcançar a mais ampla e benéfica
repercussão, com as mais salutares e
patrióticas conseqüências não só para a
Amazônia especificamente, com para o
Brasil na garantia da sua integridade
física, na sua uniformidade econômica e
no seu desenvolvimento social. Modifica o
art. 199 suprimindo a limitação, embora
elástica
da
sua
duração,
e,
reaIisticamente, manda eliminar o seu
parágrafo único que jamais pôde ou
poderá ser cumprido pelas entidades que
pretende obrigar.
A emenda é objetiva, real, patriótica
e se lastra nas observações da história e
da sociologia contemporânea, além de
estar conforme aos postulados da filosofia
do Estado moderno.
Favorável,
pois,
nosso
pronunciamento.
Sala das Comissões, em 25 de maio
de 1966. – Jefferson de Aguiar,
Presidente. – Edmundo Levi, Relator –
Wilson Gonçalves. – Manoel Villaça –
Gay da Fonseca – Afonso Arinos – Milton
Campos – Josaphat Marinho. – Eurico
Rezende.
PARECER Nº 530, DE 1966
Da Comissão Especial, sôbre o
Projeto de Emenda à Constituição
número 1, de 1965, que dá nova redação
ao § 1º do art. 153, da Constituição
Federal.
Relator: Sr. Aurélio Vianna
Porque
emendado,
voltou
à
Comissão Especial o Projeto de Emenda
à Constituição nº 1, de 1965, que dá nova
redação ao § 1º do artigo 153.
A Emenda Constitucional nº 1 foi
plenamente
justificada,
mas
na
justificação
feita
notou-se
uma
desarmonia que mereceu de logo os
necessários
reparos,
através
da
Subemenda objeto dêste parecer.
Que desejou o nobre Senador
Ermírio de Morais, primeiro autor da
Emenda?
Eis o seu pensamento central: "A
Emenda adota solução intermedinária,
entre o que dispunha a Constituição de
1934 e o Código de Minas, e a atual Carta
Magna. De conformidade com a primeira,
a
proibição,
com
referência
a
estrangeiros, era absoluta, enquanto que
a atual aboliu essa proibição. Propomos
que, assegurada a maioria de Capital
brasileiro, bem como a direção para
brasileiros, seja admitido o capital
estrangeiro. Para facilitar a necessária
fiscalização, entendemos que as ações
das sociedades sejam obrigatòriamente
nominativas. Adotamos, a respeito, a
exemplar
lição
do
México,
país
indubitàvelmente líder da América Latina,
que em sua regulamentadora do artigo 27
da
Constituição,
em
matéria
de
exploração e aproveitamento de minerais,
dispõe: "Art. 14 – Sòmente os mexicanos
e as sociedades constituídas de acôrdo
com as leis mexicanas e que tenham a
maioria
de
capital
subscrito
por
mexicanos, têm direito de obter as
concessões a que se refere esta Lei."
Que aconteceu, na redação da
Emenda? A proibição, pura e simples da
aquisição por estrangeiros, "a qualquer
título, de direitos ou ações relativas a
emprêsas de mineração".
A subemenda, portanto, vem retificar
o êrro de redação e acolher o
pensamento do principal autor da
Emenda, senador Ermírio de Morais.
O meu parecer é pela aprovação da
submenda.
Sala das Comissões, 25 de maio de
1966. – José Leite, Presidente. – Aurélio
Vianna, Relator. – José Guiomard. –
Lobão da Silveira. – José Ermírio. –
Sebastião Archer – Jefferson de Aguiar. –
Eurico Rezende – Victorino Freire.

PARECER Nº 531, DE 1966
Redução do vencido, para turno
suplementar do substituto do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 231, de
1965 (nº 1.473-B-63, na Casa de origem),
que aplica às telefonistas o disposto no
art. 277 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Relator: Sr. Eurico Rezende:
A Comissão apresenta a redação do
vencido, para turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 231, de 1935 (número
1.473-B-63, na Casa de origem, que
aplica as telefonistas o disposto no art.
227 e seus parágrafos da Consolidação
das Leis do trabalho.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Eurico Rezende, Relator. – Bezerra Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 531, DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 1965
(nº 1.473-B-63, na Casa de origem) que
aplica às telefonistas o disposto no art.
227 e seus parágrafos da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Altera o art. 227 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de
1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 227 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de
1943, é acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 3º O disposto neste artigo aplicase a todos os telefonistas, inclusive aos
que trabalham em emprêsas que
explorem serviços diferentes dos nêle
previstos."
Art. 2º É proibida a redução salarial,
qualquer que seja, em virtude da
aplicação do disposto nesta lei.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECER Nº 532, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965 (nº 1.642-B, de
1964, na Casa de origem).
Relator:
Sr.
Senador
Eurico
Rezende:
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara número
137, de 1965 (nº 1.642-B-64, na Casa de
origem), que dispõe sôbre o pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias
asseguradas, em sentença concessiva de
mandado de segurança, a servidor
público civil.
Sala das Sessões, 25 de maio de
1965. – Lino de Mattos, Presidente. –
Eurico Rezende, Relator. – Bezerra Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 532, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965 (nº 1.642-B, de
1964, na Casa de origem), que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em
sentença concessiva de mandado de
segurança, a servidor público civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O pagamento de vencimentos
e vantagens pecuniárias asseguradas, em
sentença concessiva de mandado de
segurança, a servidor público federal, da
administração direta ou autárquica, e a
servidor público estadual e municipal,
sòmente será efetuado relativamente às
prestações que se vencerem a contar da
data do ajuizamento da inicial.
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§ 1º Havendo crédito a efetivação do
pagamento se fará em fôlha do mês
subseqüente ao em que a autoridade
coatora tiver ciência da decisão (art. 11 da
Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951.)
§ 2º Na falta de crédito, a autoridade
coatora ou a repartição responsável pelo
cumprimento da decisão, encaminhará,
de imediato, a quem de direito, o pedido
de suprimento de recursos, de acôrdo
com as normas em vigor.
§ 3º A senteça que implicar em
pagamento de atrasados será objeto,
nessa parte, de liquidação por cálculo
(arts. 906 a 908 do Código do Processo
Civil), procedendo-se, em seguida, de
acôrdo com o art. 204 da Constituição
Federal.
§ 4º Não se concederá medida
liminar para efeito de pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias.
Art. 2º A autoridade administrativa ou
judiciária que ordenar a execução de
pagamento com violação das normas
constantes do artigo anterior incorrerá nas
sanções do artigo 315 do Código Penal e
pela acessória correspondente.
Art. 3º A autoridade que deixar de
cumprir o disposto no § 2º do artigo 1º
incorrerá nas sanções do art. 317, § 2º do
Código
Penal
e
pena
acessória
correspondente.
Art. 4º Para os efeitos da presente
lei,
aplica-se
às
autarquias
o
procedimento disposto no art. 204 e seu
parágrafo único da Constituição Federal.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PARECERES NS. 533, 534 E 535, DE
1966
PARECER Nº 538, DE 1966
Da
Comissão
de
Relações
Exteriores, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 18, de 1966 (nº 241-A-66 na
Câmara) aprova o Acôrdo de Cooperação
para Usos Civis da Energia Atômica entre
o Governos dos Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil, assinado em Washington, em 8
de julho de 1965.
Relator: Sr. Senador Pessôa de
Queiroz:
O Projeto de Decreto Legislativo nº
18, de 1966, aprova o Acôrdo de
Cooperação para
usos Civis da
Energia Atômica entre os Governos
norteamericano e brasileiro, assinado a 8
de julho de 1965, em Washington pelo
Chanceler Juracy Magalhães, como
Embaixador do Brasil e o Secretário de
Estado Assistente para os Assuntos
Interamericanos, Senhor Robert Saura.
A exposição de motivos do Itamarati
informa que vem êste complementar
Acôrdo anterior destinado à cooperação
no campo reatores de potência, assinado
em 1957.
Destacam-se do Acôrdo os seguintes
pontos essenciais: 1º) qualquer material,
equipamento ou peça, posto à disposição do
Govêrno
brasileiro
será
utilizado
exclusivamente para fins civis; 2º) proibição
terminante (artigo VII) da utilização dos
mencionados materiais para a fabricação de
armas atômicas ou para pesquisas ou outros
desenvolvimento de armas atômicas ou outros
propósitos militares; 3º) transferência (arts. II –
letras "F" e "G") para o Govêrno dos Estados
Unidos, mediante justa indenização ao
Govêrno do Brasil, dos materiais nucleares
especiais produzidos nos reatores brasileiros
alimentados com combustível fornecido por
aquele Govêrno e que estejam além das
necessidades do programa brasileiro de
utilização pacífica da energia nuclear; 4º)
limitação quantitativa do material nuclear
especial transferido para o Govêrno brasileiro;
5º) O artigo IV prevê a colaboração de
indivíduos ou entidades privadas dos dois
países, mediante autorização oficial observa-
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da as limitações da legislação de cada um
dêles; 6º) a vigência do Acôrdo é de um
período de 10 anos.
Acentua a Exposição de Motivos que
o Brasil já assinou Acôrdos semelhantes
com a França, Itália, Paraguai, Suiça,
Portugal e o EURATOM.
Diante do exposto somos pela
aprovação da proposição ora em exame.
Sala das Comissões, 27 de abril de
1966. – Benedicto Valladares, Presidente.
– Pessôa de Queiroz, Relator. – Antonio
Carlos. – Wilson Gonçalves. – Menezes
Pimentel. – Ruy Carneiro.
PARECER Nº 534, DE 1966
Da Comissão de Saúde, sôbre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de
1966 (nº 241-A-65, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Acôrdo de
Cooperação para Usos Civis da Energia
Atômica entre os Estados Unidos da
América e o Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil, assinado em Washington, em 8
de julho de 1965.
Relator: Sr. Senador Pedro Ludovico:
O presente Projeto de Decreto
Legislativo teve a sua origem na
Mensagem nº 592, de 1965, com a qual o
Poder Executivo submeteu à apreciação
do Congresso Nacional o texto do Acôrdo
de Cooperação para Usos Civis da
Energia Atômica entre os Governos do
Brasil e dos Estados Unidos da América.
O Acôrdo envolve uma série de
medidas de reciprocidade de ajuda e de
informações sôbre o emprêgo da energia
atômica em atividades civis, destacandose entre elas o campo específico de
saúde pública e de medicina.
Não é necessário ressaltar a
importância e a atualidade do emprêgo da
energia nos domínios da medicina.
A pesquisa médica, em todos os seus
setores, fundamenta seus trabalhos nas
radiações ionizantes, não sòmente no
aprimoramento de processo de diagnóstico
como em técnicas de terapêutica.
Não é mais possível ignorar o
enorme cabedal de possibilidades que a
energia atômica oferece à medicina,
sendo de notar que, mesmo com os
recursos de que dispõe o Brasil no
assunto, já está conseguindo grandes
realizações nesse domínio.
A Comissão de Saúde, sob o seu
ponto de vista específico de ação,
apreende o alcance do Acôrdo, sendo de
parecer que o Projeto deve ser aprovado.
Sela das Comissões, 10 de maio de
1966. – Manoel Vilhaça, Presidente. –
Pedro Ludovico, Relator. – Eugênio Barros.
PARECER Nº 535, DE 1966
Da
Comissão
de
Segurança
Nacional, sôbre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 18, de 1966 (nº 241-A-65,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
Acôrdo de Cooperação para usos Civis da
Energia Atômica entre o Govêrno dos
Estados Unidos da América e o Govêrno
dos Estados Unidos do Brasil assinado
em Washington, em 8 de julho de 1965.
Relator: Sr. Zacarias de Assumpção:
O presente Projeto de Legislativo
aprova o Acôrdo de Cooperação para
usos civis da energia atômica, firmado em
8 de julho de 1965, entre os Governos do
Brasil e Estados Unidos da América.
Trata-se de uma iniciativa entre os
dois Governos, capaz de facultar ao Brasil
condições de obtenção de material e
equipamento altamente interessante para
prosseguimento dos seus trabalhos no
terreno da técnica e da ciência ligados à
energia nuclear.
Compreende-se que no estado atual
do progresso, o caminho que se abriu
com o domínio do átomo, especialmente
na medicina e na engenharia, não
tem limites. E não é possível ao
Brasil deixar de acompanhar ativa-
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mente
êsse
desenvolvimento
que
empolga o mundo.
O Acôrdo vai facultar ao nosso país,
embora com restrições de oportunidade
discutível, o recebimento de material
especializado e de informações relativas à
instalação, manutenção e aplicações civis
do aparelhamento de aproveitamento da
energia nuclear permitindo, principalmente,
o adestramento de técnicos brasileiros
nesse setor.
Acreditamos que o presente Acôrdo
servirá como primeiro e decisivo passo
para a nossa emancipação técnica no
domínio da energia nuclear, facilitando,
em futuro próximo, ao Brasil, condições
de
conhecimento
objetivo
e
de
aparelhagens que o levem a condições de
igualdade com os demais países
nivelados no primeiro plano dessa
técnica.
A Comissão de Segurança Nacional,
animada por êsses sentimentos e
reconhecendo
conhecendo
principalmente o que o futuro poderá
trazer como conseqüência do bom
aproveitamento do Acôrdo, é de parecer
que o Projeto deve ser aprovado.
Sala das Comissões, 25 de maio de
1965. – Zacarias de Assumpção, Relator.
– Victorino Freire. – Irineu Bornhausen. –
José Guiomard. – Silvestre Péricles,
vencido.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa.)
Terminou ontem o prazo para
recebimento de emendas, perante a
Mesa, ao Projeto de Resolução número
28-66.
Foi-lhe oferecida uma emenda de
autoria do Sr. Senador Manoel Villaça a
ser lida.
O projeto irá, em seguida, às
Comissões de Constituição e Justiça e
Diretora.
O Sr. 1º Secretário procederá à
leitura da emenda.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1
Emenda ao Projeto de Resolução nº
28, de 1966.
§ 2º A Secretaria do Senado
remeterá, regularmente, aos Senhores
Suplentes de Senadores, exemplares do
Diário do Congresso Nacional.
Justificação
Os Senhores Senadores Suplentes,
quando convocados, assumem seus
encargos, ignorando completamente os
assuntos a que são chamados a opinar,
aprovar ou rejeitar.
Seria da maior conveniência que os
Senhores Suplentes estivessem a par dos
assuntos em tramitação no Congresso
Nacional, de modo que se capacitem a
participar dos debates, tão logo assumam
suas cadeiras, em caráter efetivo, em
substituição aos titulares.
Sala das Sessões. – Manoel Villaça.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O Projeto e a emenda vão
às Comissões de Constituição e Justiça e
Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A Presidente deferiu, hoje, o
Requerimento nº 203. de 1966, em que o
Sr. Senador José Ermírio solicita
informações a serem prestadas pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas.
Há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O primeiro orador inscrito é o
Sr. Senador Aarão Steinbruch, a que
concedo a palavra. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra
Neto. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador
Josaphat Marinho. (Pausa.)
Não está presente.

Tem a palavra o Sr. Senador Aurélio
Viana. (Pausa.)
S. Exa. desiste da palavra.
Tem a palavra o Sr. Senador
Edmundo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desde o primeiro minuto
de hoje, a colônia britânica designada por
Guiana Inglêsa passou a constituir um
país independente.
O fato não tem, apenas, uma
significação regional; tem repercussão
universal e sobretudo continental.
Já se disse que a América é o
continente da liberdade. Não se
compreende que haja países colônias
constituintes do sistema americano.
O povo americano, continentalmente
americano, tem a vocação permanente
dos sagrados ideais de liberdade. A
nação que hoje surgiu para o mundo,
refletindo os anseios da população que
domina aquela faixa equatorial, encontrase quase que esmagada por uma série de
problemas tão graves que põem em risco
a sua sobrevivência.
Verificamos o que aconteceu quando
da independência da Índia, antiga colônia
britânica. O inglês não tem vocação para
povo colonizador no sentido de educador
e, quando se retira, não deixa aquêle
sentido de unidade nacional, com que,
parece, que foi dotado a alma do luso,
nosso colonizador.
O
Brasil,
país
de
extensão
continental, surgiu como nação una e
indivisível. Foi a mentalidade portuguêsa,
sem dúvida, que muito influiu na nossa
formação e nos deu êsse sentido de
unidade.
A jovem república da Guiana surge
sob a ameaça de esfacelamento. O inglês
dominador não teve a acuidade e a
sabedoria política para alicerçar a
unidade nacional e, já hoje, aos primeiros
albôres da independência da jovem
nação, também as primeiras dificuldades
preocupações de ordem político-social se
desencadeiam, dando, de saída o indício
e a demonstração do que será, em breve,
a vida independente daquele país.
A Índia se subdividiu em três
repúblicas: a Índia pròpriamente, o
Paquistão Oriental e o Paquistão
Ocidental. E' a incapacidade britânica de
orientar o povo. A Guiana, também surge
desagregada neste instante, não só pelo
problema religioso, mas, sobretudo, pelo
problema racial.
A Guiana nasce como nação
independente,
já
dividida
peIos
preconceitos raciais entre população
negra população ameríndia e população
branca pròpriamente. Daí Sr. Presidente
e Srs. Senadores porque nós, que nos
entusiasmamos com o surgimento da
nova República, nós, que damos glória
ao Criador por ter feito desaparecer os
grilhões de mais uma Nação americana,
não podemos deixar de estar receosos
em face das pesadas nuvens que
pairam sôbre a incipiente República
irmã.
Mas nem por isso podemos deixar
de
expressar
aqui
o
nosso
contentamento, sobretudo de homem da
Amazônia, por ver surgir na faixa daquela
área, mais uma Nação livre.
Houve quem dissesse agora, que a
Guiana poderia constituir um perigo para
a segurança nacional brasileira. Aves
agourentas que aparecem sempre nos
grandes instantes. E muitos dêsses
indivíduos que apregoam e querem
apontar a jovem Nação como um perigo
para nossa segurança talvez estejam
querendo esconder a verdadeira condição
de subversivos são indivíduos que, sob a
capa de revolucionário, vêm criando
ambiente da discórdia, fomentando a
cizânia, o ódio no seio do povo brasileiro.
Indivíduos que não têm coragem de dizer
que são realmente subversivos, que são
cripto-comunistas e querem apontar a
jovem Nação como um baluarte
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do comunismo no continente americano.
Apenas querem desviar de sôbre si as
atenções
pelas
suas
atividades
malfazejas. Daí, Sr. Presidente, nós
brasileiros, que estamos esmagados em
conseqüência dessas distorções não
podemos deixar de alertar o povo para
mais uma balela que se pretende passar,
apontando-se a Guiana como um possível
reduto de Fidel Castro, em terras sulamericanas.
Não me quero alongar, porque meu
objeto é tão-sòmente não deixar em
silêncio tão belo acontecimento. Por isso,
limito-me a dizer: salve a jovem nação
sul-americana e que Deus a proteja e a
ajude a alcançar seu glorioso destino.
(Muito bem! Muito bem!)
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Adalberto Sena
Oscar Passos
Vivaldo Lima
Arthur Virgilio
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
José Cândido
Wilson Gonçalves
Ruy Carneiro
Silvestre Péricles
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira
José Leite
Jefferson de Aguiar
Eurico Rezende
Miguel Couto
Afonso Arinos
Milton Campos
Padre Calazans
José Feliciano
Pedro Ludovico
Lopes da Costa
Filinto Müller
Antônio Carlos
Daniel Krieger

OS

O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Não há mais oradores
inscritos.
Se mais nenhum Senador quiser
fazer uso da palavra vou encerrar a hora
do Expediente. (Pausa)
Está encerrada
Vai-se passar à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, Projeto de
Lei da Câmara número 87, de 1966 (nº
3.500-C-66, na Casa de origem, de
iniciativa do Senhor Presidente da
República, que introduz modificações na
legislação pertinente ao plano Nacional
de Habitação (Projeto incluído na Ordem
do Dia em vir- nº III, do Regimento
Interno), de:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças e
– dependo da pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o projeto e as emendas de Plenário e das
Comissões de Projetos do Executivo e de
Finanças sôbre as emendas.
Estando ainda ausente o Senhor
Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, em cujas mãos está o projeto,
vou iniciar a Ordem do Dia pelo Item nº 2,
aguardando que chegue ao plenário o
Senador Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade.):
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara número 95, de 1966 (nº
3.538-R-66, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo
Ministério da Aeronáutica o v.500.000.000
(um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros), para atender a despesas com
a manutenção dos serviços afetos a
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segurança do tráfego aéreo, tendo
Parecer favorável, sob nº 505, de 1966,
da Comissão: de Finanças; e dependendo
de pronunciamento da Comissão de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto e a
emenda de Plenário; e da Comissão de
Finanças sôbre a emenda.
Tem a palavra o nobre Senador
Bezerra Neto para dar parecer sôbre o
projeto e a emenda, pela Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. BEZERRA NETO (para emitir
parecer) – (sem revisão do orador.): –
Senhor Presidente, ao Projeto de Lei nº
95 foi oferecida emenda de Plenário, nos
seguintes têrmos:
"As taxas (tarifas) devidas pelos
Serviços
de
Comunicações
e
Meteorologia, prestados a terceiros, serão
pagas ao Ministério da Aeronáutica, para
compensar as despesas que o referido
Ministério está realizando com relação à
manutenção dos mencionados serviços.
O projeto autoriza o Ministério da
Aeronáutica a abrir o crédito especial de 1
bilhão e 500 milhões de cruzeiros, para
atender às despesas com a manutenção
dos serviços afetos à segurança do
tráfego aéreo.
"Art. 2º O crédito especial de que
trata esta lei será registrado pelo Tribunal
de Contas da União e distribuído ao
Tesouro Nacional."
A emenda no projeto, simples
abertura de crédito, para manutenção dos
serviços afetos à segurança nacional,
endereça, como compensação das
despesas a favor do Ministério da
Aeronáutica, a arrecadação das tarifas
devidas ao Serviço de Comunicações e
Metereologia. Não é matéria estranha ao
projeto e constitui, pela leitura que
fizemos, pelos objetivos do autor da
justificação, uma complementação ao
projeto.
O parecer é favorável à emenda. –
(Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr. Senador
Victorino Freire, para emitir parecer pela
Comissão de Finanças sôbre a emenda.
O SR. VICTORINO FREIRE (para
emitir parecer) – (sem revisão do
orador): – Senhor Presidente, trata-se da
emenda de Plenário ao projeto de Lei nº
95, assim redigido: (Lendo).
Acrescente-se o seguinte artigo ao
projeto:
"Art. As taxas (tarifas) devidas pelos
Serviços
de
Comunicações
e
Meteorologia, prestados a terceiros, serão
pagas ao Ministério da Aeronáutica, para
compensar as despesas que o referido
Ministério está realizando com relação à
manutenção dos mencionados serviços."
A emenda, do nobre Senador
Gouvêa
Vieira,
está
plenamente
justificada, motivo porque o meu parecer,
em nome da Comissão de Finanças, é
favorável à emenda. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Os pareceres das
Comissões são favoráveis à emenda.
Em votação o projeto, sem
prejuízo da emenda.
Os Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
Está aprovado.
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E' o seguinte o projeto aprovado:
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E' o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 95, DE 1966

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 100, DE 1966

(Nº 3.538-B-66, na Casa de origem)

(Nº 3.563-B, NA ORIGEM)

Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministério da Aeronáutica, o credito
especial de Cr$ 1.500.000.000 (um bilhão
e quinhentos milhões de cruzeiros), para
atender a despesas com a manutenção
dos serviços afetos à segurança do
tráfego aéreo.

Altera sem aumento de despesa, distribuição de dotações consignadas
na Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E' o Poder Executivo
autorizado a abrir, pelo Ministério da
Aeronáutica, o crédito especial de Cr$
1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros), para atender a
despesas com a manutenção dos
serviços afetos à segurança do tráfego
aéreo.
Art. 2º O crédito especial de que
trata esta Lei será registrado pelo Tribunal
de Contas da União e distribuído ao
Tesouro Nacional.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em votação a Emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Está aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Vai à Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara numero 100, de 1966
(nº 3.563-B-66, na Casa de origem) de
iniciativa do Presidente da República, que
altera, sem aumento de despesa,
distribuição de dotações consignadas na
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
tendo Parecer favorável, sob nº 509, de
1966, da Comissão de Finanças, com as
emendas que apresenta de ns. 1 a 3-CF;
e dependendo de pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre
o projeto e as emendas de Plenário; da
Comissão de Finanças, sôbre as
emendas de Plenário; da Comissão de
Finanças, sôbre as emendas.
Solicito do Sr. Senador Bezerra Neto
o seu pronunciamento sôbre o Projeto e
as
Emendas
de
Plenário,
pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças. S. Ex.ª é o Relator em ambas
as Comissões.
O SR. BEZERRA NETO (para emitir
parecer – não foi revisto pelo orador):
– Senhor Presidente, o Projeto de Lei nº
100 apresenta, como outro que votamos
na semana passada, retificação à Lei
Orçamentária.
Na Comissão já havia recebido
emendas e, no Plenário, recebe as
emendas ns. 4 e 5, subscritas pelo
Senador Oscar Passos.
São emendas de redação, retificação
de
expressões,
sem
afetar
os
quantitativos.
O parecer da Comissão de
Constituição e Justiça é favorável, pela
constitucionalidade, e a Comissão de
Finanças, no mérito, aceita as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): –- Os pareceres em ambas as
Comissões
foram
favoráveis.
Na
Comissão de Constituição e Justiça,
quanto ao projeto de lei e emenda, e na
de Finanças, quanto às emendas.
Em votação o projeto, sem prejuízo
das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica retificada a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União, para o exercício financeiro de 1966, na forma
abaixo:
Anexo 4.00.00 -- Poder Executivo
Subanexo 4.01.01 -- Presidência da República (Órgãos Dependentes)
3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.1.0.0 – Despesas de Custeio
Onde se lê:
3.1.1.0 – Pessoal
3.1.1.1 – Pessoal Civil
6) Grupo de Trabalho de Brasília ................
3.1.2.0 – Material de Consumo
7) Grupo de Trabalho de Brasília ................
3.1.3.0 – Serviços de Terceiros
7) Grupo de Trabalho de Brasília ................
3.1.4.0 – Encargos Diversos
6) Grupo de Trabalho de Brasília ................

110.890 F
158.000 V

268.890

50.000 V

50.000

2.000.000 V

2.000.000

100.000 V
2.418.890

100.000
2.418.890

150.890
880.000 V

1.038.890

Leia-se:
3.1.1.0 – Pessoal
3.1.1.1 – Pessoal Civil
6) Grupo de Trabalho de Brasília ................
3.1.2.0 – Material de Consumo
7) Grupo de Trabalho de Brasília ................
3.1.3.0 – Serviços de Terceiros
7) Grupo de Trabalho de Brasília ................
3.1.4.0 – Encargos Diversos
6) Grupo de Trabalho de Brasília ...............

50.000 V

50.000

1.230.000 V

1.230.000

100.000 V
2.418.890

100.000
2.418.890

1) Subvenções Ordinárias conforme discriminação no
Adendo
"A"
.....................................................................
V 15.879.400
2) Subvenções
Extraordinários
conforme
discriminação no Adendo "B" .................................. V 18.092.200

83.971.600

4.06.00 –
4.06.05 –
3.2.0.0 –
3.2.1.0 –

Ministério da Educação e Cultura
Conselho Nacional de Serviço Social
Transferências Correntes
Subvenções Sociais
Onde se lê:

Leia-se:
1) Subvenções Ordinárias, conforme discriminação
no Adendo "B" .........................................................
15.879.400
2) Subvenções
Extraordinárias
conforme
discriminação no Adendo "C" ..................................
16.730.200
3) Diversos (adiante do Adendo "C") ...........................
940.000 V 17.670.200
4) Para atender às entidades não contempladas na
discriminação orçamentária (§ 2º, art. 4º, da Lei nº
1.493, de 13 de dezembro de 1951) ....................... V
422.000
33.971.600
4.06.00 –
4.06.16 –
4.0.0.0 –
4.1.0.0 –
4.1.2.0 –

Ministério da Educação e Cultura
Diretoria do Ensino Superior
Despesas de Capital
Investimentos
Serviços em Regime de Programação Especial

Y-05 – Fundo Nacional do Ensino Superior.
5) Contribuições para encargos de manutenção e excepcionalmente para obras de
estabelecimentos isolados de ensino superior, conforme discriminação do Adendo
"K".
Onde se lê: ..............................................................
Leia-se: ....................................................................
Onde se lê: ..............................................................
Leia-se: ....................................................................
Onde se lê: ..............................................................
Leia-se: ....................................................................
Onde se lê: ..............................................................
Leia-se: ....................................................................
Onde se lê: ..............................................................
Leia-se: ....................................................................

285.400
305.400
11.332.800 – 11.332.800
11.352.800 – 11.352.800
11.335.780
11.355.780
14.876.423
14.876.423
44.746.501
44.766.501
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Onde se lê:
938.970
43.807.531
44.746.501

Leia-se:
Recapitulação
Despesa Fixa ......................................................................
Despesa Variável ...............................................................

Leia-se:
Sociedade Brasileira de Belas Artes ........................................................
Sociedade Propagadora de Belas Artes, (Liceu de Artes e Ofícios) ........

5.000
13.000

Onde se lê:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Clevelândia .......

3.600

Leia-se:
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Clevelândia .......

3.620

Rio Grande do Sul

20.000

Suprima-se:

Leia-se:

18.000

Clevelândia

Onde se lê:
W-06 – Universidade de Goiás
1) Escola de Serviço Social ...............................

Onde se lê:
Sociedade Propagadora de Belas Artes (Liceu de Artes Ofícios) ............

Paraná

938.970
43.827.531
44.766.501

Ministério da Educação e Cultura
Diretoria do Ensino Superior (Órgãos Dependentes)
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Encargos Diversos
Encargos Diversos em Geral, à conta de fundos especiais:

Onde se lê:
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Guanabara

Recapitulação
Despesa Fixa ......................................................................
Despesa Variável ...............................................................

4.06.00 –
4.06.17 –
3.0.0.0 –
3.1.0.0 –
3.1 4.0 –
12.00 –
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V – 3.195.000 – 3.198.800 – 3.448.590
V – 3.175.000 – 3.178.800 – 3.428.590

Onde se lê:
Salvador do Sul
Obra Social Paroquial São Pedro .............................................................

1.600

São Pedro do Sul
Obra Social Paroquial S. Pedro do Sul .....................................................

1.000

Leia-se:
Salvador do Sul
Obra Social Paroquial São Pedro .............................................................

2.600

Santa Catarina

Onde se lê:
127.364.405
Leia-se:
127.344.405
Onde se lê:
171.454.960
Leia-se:
171.434.960

Inclua-se:
Pág. 482 – Ouro (nome de Município; imediatamente após a entidade
"Instituto São José'' do município de ilegivel)
Adendo "l" – Diretoria do Ensino Industrial
I-27 – Sergipe

Onde se Iê:
Recapitulação:
Despesa Fixa ......................................................................
446.633
Despesa Variável ............................................................... 171.008.327
171.454.960

Onde se lê:
10) Artezanato de Malhador, a cargo da ASPM .......................................

4.000

Leia-se:
10) Artezanato de Malhador, a cargo do CSSJ – Aracaju ........................

4.000

Adendo "K" – Diretoria do Ensino Superior

Leia-se:
Recapitulação:
Despesa Fixa ......................................................................
446.633
Despesa Variável ............................................................... 170.988.327
171.434.960

K-10 – Goiás
Inclua-se:
Escola de Serviço Social ..........................................................................
Onde se lê: ...............................................................................................
Leia-se: .....................................................................................................

4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
(Demonstração da Despesa por Unidades)

20.000
285.400
305.400

4.10.00 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores

Onde se lê:
4.06.16 – Diretoria do Ensino Superior ........

29.890.078

14.856.423

44.746.501

Leia-se:
4.06 16 – Diretoria do Ensino Superior ........

29.890.078

14.876.423

44.766.501

Onde se lê:
4.06.17 – Diretoria do Ensino Superior
(Órgãos Dependentes) ................ 127.364.405
Leia-se:
4 06.17 – Diretoria do Ensino Superior
(Órgãos Dependentes) ................ 127.344.405

Adendo "A"
Paraná

44.090.555 171.454.960

Onde se lê:
Lar da Menina de Capinzal .......................................................................
Paróquia de S. Paulo Apóstolo, de Capinzal ............................................

4.000
4.000

44.090.555 171.434.960

Exclua-se:
Onde se lê: ...............................................................................................
Leia-se: .....................................................................................................

379.000
371.000

Onde se lê:
Total .............................................................. 329.521.036 127.910.527 457.431.563
Leia-se:
Total .............................................................. 329.501.036 127.930.527 457.431.563
1.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
Adendo "B" – Subvenções Ordinárias

Inclua-se:
Itabuna (nome de município; imediatamente após a entidade "Escola e
Gabinete Dentário Maçônico da cidade de Itaberaba") ............................
Vitória da Conquista

Leia-se:
Centro de Assistência Social de Nossa Senhora das Vitórias .................
Escola de Menores, a cargo do Centro de Assistência Social de Vitória
da Conquista .............................................................................................

Inclua-se:
Lar da Menina, de Capinzal ......................................................................
Paróquia de S. Paulo Apóstolo, de Capinzal ............................................
Onde se lê: ...............................................................................................
Leia-se: .....................................................................................................

4.000
4.000
338.000
346.000

Sergipe

Bahia (pg. 396)

Onde se lê:
Centro de Assistência Social de Nossa Senhora das Vitórias, sendo de
Cr$ 12.300.000 para a sua Escola de Menores .......................................

Santa Catarina

14.600
2.300
12.300

Onde se lê:
Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, da Ação Social Católica, em
Aracaju ......................................................................................................

2.000

Leia-se:
Ação Social, da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes – Aracaju .......

3.000

Onde se lê:
Serviço Social, da Paróquia de Frei Paulo ...............................................

4.000

Leia-se:
Serviço de Assistência Social Paroquial de Frei Paulo ............................

4.000

Art. 2º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.).
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
EMENDA Nº 1-CF
a) 4.06.00 – Ministério de Educação e
Cultura.
4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação.
3.0.0.0 – Despesas Correntes.
3.2.0.0 – Transferências Correntes.
3.2.9.0 – Diversas Transferências
Correntes.
3.2.9.5 – Pessoal.
2) Recursos a educandos.
Onde se lê:
Y.07 – Fundo Nacional do Ensino
Primário
a)

b)

c)

d)

Bolsas de manutenção
e estudos a alunos, a
serem educados em
condições especiais .....
Bolsas de estudos para
atender a gratuidade do
ensino
aos
filhos
menores de integrantes
da
extinta
Fôrça
Expedicionária Brasileira
(Decreto número 50.36861 ....................................
Bolsas de estudos para
atender à gratuidade de
alunos órfãos (lei 3.663,
de 1959 e Decreto nº
50.368, de 1961) ...........
Bolsas
de
estudos
(Decreto 43.177-58) ......

ra o Pôsto de Puericultura e
Casa da Criança Madre
Anastácia – Campinas ............

sendo Cr$ 200.000 (duzentos
mil cruzeiros) para o Posto de
Puericultura e Casa da Criança
Madre Anastácia – Campinas ..

b)

Bolsas de estudos para
atender à gratuidade de
ensino
aos
filhos
menores de integrantes
da
Extinta
Fôrça
Expedicionária Brasileira
(Dec. nº 50.368-61) ........
Bolsas de estudos para
manutenção e gratuidade
de alunos orgãos (lei nº
3.663, de 1959 e Dec.
50.368, de 1961...............

EMENDA Nº 3-CF
4.14.00 – Ministério da Saúde.
Adendo "C" – pág. 619
K – 13 – Mato Grosso
Onde se lê:
Hospital Espírita de Mato
Grosso .....................................

b)

Bolsas de manunteção
e estudos a alunos a
serem educados em
condições especiais .....
Bolsas
de
Estudos
(Decreto 43.177-58) .....

300.000

300.000
4.000
1.404.000

Sanatório Mato Grosso –
Campo Grande .......................

300.000

300.000
600.000

As emendas em questão obedecem
rigorosamente ao espirito do projeto, pois
visam apenas a sanar equivocos constantes
da lei orçamentária vigente, sem, contudo,
aumentar a despesa.
Assim sendo, somos pela aprovação do
projeto com as emendas de número 1-CF, 2CF e 3-CF.
Sala das Comissões, em 17 de maio de
1966. – Menezes Pimentel, Presidente. –
Wilson Gonçalves, Relator. – Eugenio Barros.
– Manoel Villaça. – Lobão da Silveira. –
Adolpho Franco. – Victorino Freire. – Gay da
Fonseca. – Bezerra Neto.
EMENDA Nº 4

K – 26 – São Paulo

Ambulatório
São
Roque,
sendo Cr$ 200.000 (duzentos
mil
cruzeiros)
pa-

Ministério da Justiça

Onde se lê:
Instituto Souza Lima (Internação de
Menores) 10.000.
Leia-se:
Instituto Souza Lino (Internação de
Menores) 10.000.
EMENDA Nº 5
Ministério da Educação
Adendo – B – Subvenção Ordinária
11 – Guanabara.
Onde se lê:
Instituto Souza lima – 1.000.

800.000
4.000
804.000
1.404.000

EMENDA Nº 2-CF

Onde se lê:
São Roque

4.000

Adendo – A
Guanabara.

b) 1.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura.
4.06.05 – Conselho Nacional do Serviço
Social.
3.0.0.0 – Despesas Correntes.
3.2.0.0 – Transferências Correntes.
3.2.1.0 – Subvenções Sociais.
Subvenções Ordinárias.
Adendo “B”

4.000

Leia-se:
800.000

Y.07 – Fundo Nacional do Ensino
Primário
a)

300.000

e mais a seguinte emenda:

Leia-se:
Y.06 – Fundo Nacional do Ensino Médio
a)

300.000

Leia-se:
Campinas

Leia-se:
Instituto Souza Lino – 1.000.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– A matéria vai à Comissão de Redação.
Item 4:
Votação, em turno único ao Projeto de Lei
da Câmara número 103, de 1966 (nº 580-B-66,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que cria o Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações e dá outras providências,
tendo Pareceres favoraveis, sob ns. 462 e 493,
de 1966, das Comissões: de Projetos do
Executivo; de Finanças; e dependendo de
pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça sôbre o projeto e as emendas de
Plenário; das Comissões de Projetos do
Executivo e de Finanças sôbre as emendas.
O Sr. Senador Gay da Fonseca é o
Relator na Comissão de Constituição e Justiça
e, igualmente, na Comissão de Projetos do
Executivo. Solicito portanto, a S. Ex.ª o parecer
pela Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto e as emendas, e da Comissão de
Projetos do Executivo sôbre as Emendas.

O SR. GAY DA FONSECA (para emitir
parecer – sem revisão do orador): –
Senhor Presidente, quatro Emendas surgiram
em Plenário, tôdas subscritas pelo Senador
Eurico Rezende.
As emendas podem merecer a
aprovação da Comissão de Constituição e
Justiça, uma vez que nada há contra a
constitucionalidade das mesmas.
Da mesma forma, no que tange à
Comissão de Projetos do Executivo,
entendemos
que
as
emendas
ora
apresentadas única e exclusivamente visam
a completar o Projeto, inclusive dispositivos
que o aperfeiçoam. Somos pois pela
aprovação na Comissão de Projetos do
Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Tem a palavra o Sr. Senador Manoel
Villaça para dar o parecer da Comisão de
Finanças sôbre as Emendas.
O SR. MANOEL VILLAÇA (para emitir
parecer. Sem revisão do orador): – Senhor
Presidente,
examinando
as
emendas
apresentadas em plenário sôbre o projeto em
tela, entendo que a Comissão de Finanças
nada tem a opor.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Os pareceres são favoráveis.
Em votação o Projeto, sem prejuízo das
Emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
E’ o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 103, DE 1966
(Nº 3.580-B-66, NA ORIGEM)
Cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações
Art. 1º Fica criado um fundo de natureza
contábil, denominado “Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações, destinado a prover
recursos para cobrir as despesas feitas pelo
Govêrno Federal na execução da fiscalização
dos
serviços
de
telecomunicações,
desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica
necessária a essa execução.
Art. 2º O Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações será constituído:
a) das taxas de Fiscalização;
b) das dotações orçamentárias que lhe
forem atribuídas no Orçamento Geral da
União;
c) dos créditos especiais votados pelo
Congresso;
d) do recolhimento das multas impostas
aos concessionários e permissionários dos
serviços de telecomunicações;
e) das quantias recebidas pela
prestação de serviços por parte do
Laboratorio e demais órgãos técnicos do
Conselho Nacional de Telecomunicações;
f) rendas eventuais;
g)
recolhimento
de
saldos
orçamentários e outros;
h) juros de depósitos bancários.
Parágrafo único. Os recursos a que se
refere êste artigo serão recolhidos aos
estabelecimentos oficiais de crédito em conta
especial, sob a denominação do “Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações”.
Da Aplicação do Fundo
Art. 3º Os recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações se-
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rão aplicados pelo Conselho Nacional de
Telecomunicações exclusivamente:
a) na intalação, custeio, manutenção e
aperfeiçoamento da fiscalização dos serviços
de telecomunicações existentes no País;
b)
na
aquisição
de
material
especializado necessário aos serviços de
fiscalização;
c) na fiscalização da elaboração e
execução de planos e projetos referentes às
telecomunicações.
Art. 4º Até o dia 31 de outubro de cada
ano,
o
Departamento
Nacional
de
Telecomunicações elaborará o programa de
aplicação dos recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações, para o
exercício seguinte e o submeterá à
aprovação do Plenário do Conselho Nacional
de Telecomunicações.
Art. 5º Até o dia 31 de março de
cada ano, o Conselho Nacional de
Telecomunicações prestará contas ao Tribunal
de Contas da União da aplicação dos
recursos do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações ao exercício anterior.
Das Taxas de Fiscalização
Art. 6º As taxas de fiscalização, a que
se refere a letra “a” do art. 2º, são as
seguintes: a da instalação e a do
funcionamento.
§ 1º Taxa de fiscalização da instalação
é aquela devida pelas concessionárias e
pemissionárias
de
serviços
de
telecomunicações, no momento em que lhes
é outorgada autorização para a execução do
serviço e tem a finalidade de ressarcir as
despesas realizadas pelo Poder Público até o
licenciamento das respectivas estações.
§ 2º Taxa de Fiscalização do
funcionamento é aquela devida pelas
concessionárias permissionárias de serviços
de telecomunicações para fazer face às
despesas do Poder Público com a
fiscalização da execução dos serviços.
Art. 7º A taxa de fiscalização da
instalação tem os seus valôres fixados no
Anexo I desta Lei.
Parágrafo único. Não serão licenciadas
as
estações
das
permissionárias
e
concessionárias
de
serviços
de
telecomunicações que não efetuarem o
pagamento da taxa de fiscalização da
instalação.
Art. 8º A taxa de fiscalização do
funcionamento será paga, anualmente, até o
31 de março e seus valôres são os
correspondentes a 50% (cinqüenta por cento)
dos fixados para a taxa de fiscalização da
instalação no Anexo I desta Lei.
§ 1º O não pagamento da taxa de
fiscalização, do funcionamento até a data
estabelecida neste artigo, importara em mora
da entidade faltosa, que ficará sujeita ao
pagamento de juros de um por cento (1%)
calculado sôbre o montante da dívida, por
mês de atraso.
2º O não pagamento da taxa de
fiscalização do funcionamento durante 2
(dois) exercícios consecutivos determinará a
cassação da concessão ou permissão sem
que caiba, às entidades faltosas, direito a
qualquer indenização.
§ 3º A cassação, a que se refere o
parágrafo anterior, será efetivada medinte
decreto do Presidente da República, quando
se tratar de concessão e por Portaria do
Presidente do Conselho Nacional de
Telecomunicações no caso de permissão.
Art. 9º O montante das taxas será
depositado diretamente, pelas concessionárias
e permissionárias no Banco do Brasil, S.A. ou
Caixa Econômica Federal em suas sedes ou
agências, a crédito do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações e à disposição do
Conselho Nacional de Telecomunicações.
Paragrafo único. Os depósitos a que se
refere
êste
artigo
vencerão
juros
correspondentes aos abonados, pelas
mesmas entidades bancárias, aos depósitos
sem limites.
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Das Disposições Gerais
Art. 10. Na ocorrência de novas
modalidades
de
serviços
de
telecomunicações sujeitas a taxas de
fiscalização não estabelecidas nesta Lei,
será aplicada em carater provisorio e taxa
do item 1 da Tabela Anexa, até que a lei
fixe seu valor.
Art. 11. O salário-minimo a que se
refere a tabela de valôres, constante do
do Anexo I desta Lei, e o maior vigente no
País, na ocasião do pagamento das taxas
de Fiscalização.
Art. 12. As populações das localidades
a serem consideradas na aplicação da tabela
de valôres, constante do Anexo I desta Lei,
serão as indicadas na última publicação
oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), por ocasião do
pagamento das taxas.
Art.
13.
Os
serviços
de
telecomunicações
realizados
pela
EMBRATEL, pelo Departarmento dos
Correios e Telégrafos e pelas Fôrças
Armadas estão isentos ao pagamento das
taxas de fiscalização.
Art.
14.
Os
serviços
de
telecomunicações
realizados
pelos
Govêrnos Estaduais e Municipais e pelos
órgãos Federais, gozarão do abatimento
de 50% (cinquenta por cento) no
pagamento das taxas de fiscalização.
Art. 15. Poderão ser concedidos
adiantamentos do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações para custeio
das despesas previstas em dotações
orçamentárias,
devendo
êsses,
adiantamentos terminarem logo que
cesse o motivo da sua concessão.
Art. 16 Fica o Poder Executivo
autorizado a dar a garantia do Tesouro
Nacional para operações de crédito com o
Conselho Nacional de Telecomunicações
em cada exercício, e até o montante
correspondente a 60% (sessenta por
cento) da receita estimada à conta da
arrecadação futura do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações.
Art. 17. Os recolhimentos e
transferencias de recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações serão
isentos de comissões e quaisquer taxa ou
sobretaxas bancárias.
Art. 18. O Conselho Nacional de
Telecomunicações
fiscalizará
a
arrecadação e o recolhimento das taxas a
que se refere esta Lei.
Art. 19. As atuais concessionarias e
permissionárias ficam obrigadas ao
pagamento da taxa de Fiscalização do
funcionamento a partir do ano seguinte ao
da vigência desta Lei.
Art. 20. O Poder Executivo
regulamentará esta Lei dentro de 60
(sessenta) dias da sua publicação.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições
em contrário.
ANEXO I
Valôres das Taxas de Fiscalização da
Instalação
1. Concessionárias de serviço de
telegrafia público, internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
2. Concessionárias de serviço
radiotelegráfico, público internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
3. Concessionárias de serviço
radiotelefônico, público internacional:
2 x salário-mínimo por estação.
4. Concessionárias de serviços de
telex, público, internacional:
2 x salário-minimo por estação.
5. Concessionárias de serviço
radiotelefônico, público, interior:
2 x salário-mínimo por estação.
6. Concessionárias e permissionárias
de serviço de telefonia, público, interestadual:
1 x salário-mínimo por estação
7. Concessionárias e permissionárias
de serviço de radiodifusão sonora:
a) estações de potência compreendida
entre 100 (cem) e 1.000 (mil) watts:

1 x salário-mínimo.
b) estações de potência superior a
1.000 (mil) watts, até 10.000 (dez) watts:
2 x salário-mínimo.
c) estações de potência superior a
10.000 (dez mil) watts:
3 x salário-mínimo.
8. Concessionárias de serviços de
radiodifusão de sons e imagens (televisão):
a) estações instaladas nas cidades
de população inferior a 500.000
(quinhentos mil) habitantes:
3 x salário-mínimo.
b) estações instaladas nas cidades
de população superior a 500.00
(quinhentos mil) habitantes:
4 x salário-mínimo.
9. Permissionárias de serviço de
retransmissão de radiodifusão de sons e
imagens (televisão):
1 x salário-mínimo por estação.
10. Permissionárias de serviço
interior.
a) limitado privado:
1 x salário-mínimo por estação.
b) limitado de múltiplos destinos.
1 x salário-mínimo por estação.
c)
limitado
de
segurança,
regularidade, orientação e administração
dos transportes em geral:
1 x salário-mínimo por estação.
d) Limitado rural:
1 x salário-mínimo por estação.
11. Permissionárias de serviço
especial de música funcional:
2 x salário-mínimo.
12. Permissionárias de serviço de
radioamador;
a) primeiro domicilio:
1/20 (um vinte avos) do saláriomínimo por estação.
b) cada domicilio adicional:
1/10 (um décimo) do salário-mínimo.
O
SR
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Em votação as emendas.
Os Senhores Senadores que as
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Estão aprovadas.
São as seguintes as emendas
aprovadas:
Nº 1
Ao art. .6º
Acrescentar o seguinte § 3º:
“§ 3º – As taxas instituídas por esta
Lei absorvem e substituem tôdas e
quaisquer outras taxas federais, e,
salvo
quando
as
emprêsas
de
telecomunicações operarem, apenas,
dentro do Estado ou do Municipio,
excluem, ainda, a cobrança, que fica
vedada, de quaisquer taxas ou
contribuições, estaduais ou municipais,
para a formação de fundos de qualquer
natureza ou a título de fiscalização
porventura exigíveis, diretamente, às
concessionárias ou permissionárias, ou
indiretamente,
aos
usuários
ou
promitentes usuários.”
Nº 2
Ao art. 7º
Acrescentar o seguinte § 2º,
passando o § 1º o atual parágrafo único:
“§ 2º – Não é considerada “estação”,
para efeito de incidência das taxas
contidas na tabela que acompanha esta
lei, o simples pôsto público de serviço
telefônico ou telegráfico, radiotelefônico
ou
radiotelegráfico,
as
mesas
distribuidoras de tráfego urbano ou as
agências receptoras ou distribuidoras de
mensagem do e para o usuário e cuja
efetiva transmissão deva ser feita ou
manipulada por um conjunto de
equipamentos e instalações necessários
para assegurar efetivos serviços de
telecomunicações.”

Nº 3
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É lido e aprovado o seguinte:

DISPOSIÇÕES GERAIS

REQUERIMENTO Nº 204, DE 1966

Acrescentar onde convier:
“Art.
–
Passa
à
exclusiva
competência de Conselho nacional de
Telecomunicações
(CONTEL),
com
supressão
de
qualquer
outra
a
fiscalização
dos
serviços
de
telecomunicações, desde a implantação e
ampliação, até o efetivo funcionamento,
resguardada a competência estadual ou
municipal quando tais serviços, sendo
estritamente regionais ou locais não
estejam interligados a outros Estados ou
Municípios.”

Nos têrmos dos arts. 212, letra p, e
309, nº I, do Regimento Interno, requeiro
preferência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 105 de 1966 (número 3.557-B66, na Casa de origem), a fim de ser
submetido a apreciação do Plenário antes
da respectiva emenda.
Sala das Sessões, em 26 de maio de
1966. – Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em conseqüência da
deliberação do Plenário, será votado, em
primeiro lugar, o projeto originário do Sr.
Presidente da República.
Em votação o projeto.
Os
Srs.
Senadores
que
o
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.).
Está rejeitado. O projeto será
arquivado.
E’ o seguinte o projeto rejeitado:

Nº 4
DISPOSIÇÕES GERAIS
Acrescentar:
“Art. – As concessionárias ou
permissionárias
de
serviços
de
telecomunicações que, para a instalação
ou funcionamento de seus equipamentos,
tiverem tido ou tenham a orientação e
assistência de emprêsa fabricante ou
instaladora, através de profissionais
habilitado na forma do Decreto número
23.569, de 11 de dezembro de 1933, não
ficam obrigadas a contratar ou a manter
encarregados da parte técnica, não se
lhes aplicando, dêste modo, o disposto no
art. 8º do aludido decreto.”
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A matéria vai à Comissão de
Redação.
Item 5:
Votação, em turno único, de Projeto
de Lei da Câmara número 105, de 1966,
no Senado e nº 3.557-B-66, na Casa de
origem, de iniciativa do Presidente da
República, que altera a redação do art.
86, da Lei nº 4.215, de 27 de abril de
1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil), tendo:
PARECER SOB Nº 49, DE 1966
– da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável e dependendo de
pronunciamento da mesma Comissão
sôbre a emenda de Plenário.
Tem a palavra o nobre Senador Gay
da Fonseca para dar parecer pela
Comissão de Constituição e Justiça sôbre
a emenda de plenário.
O SR. GAY DA FONSECA (para
emitir parecer – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, apresentada
pelo nobre Senador Eugênio Barros, a
emenda de plenário ao artigo 1º, dá nova
redação ao art. 86 da Lei nº 4.215, de 27
de abril de 1963:
“Os magistrados, membros do
Ministério Público, servidores públicos,
inclusive de autarquias e entidades
parestatais e os funcionários de
sociedades
de
economia
mista,
definitivamente apresentados ou em
disponibilidade, e os militares reformados
ou da reserva, remunerada ou não, salvo
se tornarem à atividade e enquanto esta
perdurar,
não
terão
qualquer
incompatibilidade o impedimento para o
exercício da advocacia, decorridos dois
anos do ato que os afastar do cargo ou da
função.”
Sr. Presidente, a matéria é muito
relevante. Sentimos que é inconveniente
a aprovação da emenda nos têrmos em
que está redigida.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – O parecer da Comissão de
Constituição
e
Justiça,
foi
pela
inconveniência da emenda apresentada.
O Sr. 1º Secretario vai proceder à
leitura de requerimento que se acha sôbre
a mesa.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 105, DE 1966
(Nº 3.557-B-66, na Casa de origem)
Altera a redação da art. 86, da
Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963
(Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 86 da Lei nº 4.213, de
27 de abril de 1963, passa a ter a
seguinte redação:
“Art. 86. A aposentadoria ou
disponibilidade de magistrados, membros
do Ministério Público, servidores públicos,
inclusive de autarquia e entidades
paraestatais e de empregados de
sociedades de economia mista, e a
reforma remunerada ou não, de militares
fazem cessar a incompatibilidade ou
impedimento para o exercício da
advocacia, decorrente de tais cargos,
funções ou empregos.
§ 1º Ocorrendo aproveitamento,
reversão ou outra forma, temporária ou
não, de retôrno à atividade, restabelecerse-á, durante a permanência nesta,
a incompatibilidade ou impedimento
aplicável.
§ 2º Os titulares dos cargos, funções
ou empregos civis ou militares referidos
neste artigo, que passem à inatividade,
continuarão impedidos de advogar em
causas relativas a atos ou fatos de
que tenham participado em razão de
ofício.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Passa-se à votação do item
nº 1, da Ordem do Dia:
Votação, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 87,
de 1966 (nº 3.500-C-66, na Casa de
Origem, de iniciativa do Sr. Presidente
da
República,
que
introduz
modificações na legislação pertinente
ao Plano Nacional de Habitação
(projeto incluído na Ordem do Dia em
virtude do disposto no art. 171, nº III,
do Regimento Interno), dependendo de
pronunciamento das Comissões:
– de Projetos do Executivo e
– de Finanças e dependendo do
pronunciamento
da
Comissão
de
Constituição e Justiça sôbre o Projeto e
as emendas de Plenário e das Comissões
de Projetos do Executivo e de Finanças
sôbre as emendas.
Dependem, o projeto e as emendas
de Plenário, de parecer da Comissão
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de Constituição e Justiça. As emendas
dependem de pareceres das Comissões de
Projetos do Executivo e da de Finanças.
O nobre Senador Jefferson de Aguiar é
o Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, a quem dou a palavra para que se
pronuncie sôbre o projeto e as emendas de
plenário.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (para
emitir parecer): – Sr. Presidente, o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, em
síntese, é o seguinte:
(Lendo):
PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO
EMENDA Nº 1
Aprovação da Emenda nº1, com a
seguinte subemenda, compondo-se com a
subemenda nº 1 da CPE e emenda nº 4 da
CCJ:
“As unidades habitacionais localizadas
no Distrito Federal, cujos ocupantes hajam
optado pela sua compra ou venham a fazê-lo
até 90 dias da data da publicação desta Lei,
ficam isentas de correção monetária referida
neste artigo, desde que tenham as mesmas
unidades sofrido reavaliação no preço do
custo da construção”.
A subemenda nº 1 da CPE, como
redigida, sem restrição, impediria a aplicação
da Correção Monetária em todo o País,
quando o espírito que a determinou, referese, tão sòmente, a Brasília e a sua
delimitação às operações, efetivadas no
Distrito Federal está contida na Emenda nº 1
de Plenário, aditiva ao art. 2º do Projeto
original.
EMENDA Nº 2
Aprovação, com substituição no texto da
nova redação do § 1º do artigo 65, da Lei nº
4.380, de 21.8.64, da citação do Serviço
Federal de
Habitação e
Urbanismo
(SERFHAU), pelo nome do Banco Nacional
da Habitação (BNH).
O SERFHAU é órgão assessor do
Sistema Financeiro da Habitação, e ao BNH
competem as funções de direção e
orientação das operações abrangidas pelo
Plano Nacional de Habitação.
EMENDA Nº 3
Pela constitucionalidade e juridicidade.
EMENDA Nº 4
Pela constitucionalidade e juridicidade.
EMENDA Nº 5
Pela rejeição, por desnecessária,
porquanto não há impedimento à aquisi-ção
de imóveis dentro do Plano Nacional de
Habitação, por um mesmo adquirente, ou seu
cônjuge, senão o de tornar-se o casal, ou o
adquirente, proprietário de mais de 1 imóvel
na mesma localidade.
EMENDA Nº 6
Desnecessária. Repetitiva da nº 2.
EMENDA Nº 7
Pela rejeição, nos têrmos do parecer
supra.
EMENDA Nº 8
Pela rejeição, por desnecessária e
prejudicial ao projeto no seu espírito e na sua
letra.
EMENDA Nº 9
Pela rejeição, de acôrdo com os
seguintes argumentos:
A aquisição de imóveis de valor superior
a 400 salários-mínimos pode ser feita em
consonância com o Plano Nacional da
Habitação, mediante financiamento de
vendedores e das Sociedades de Crédito
Imobiliário.
A permissão contida na referida
Emenda representa uma distorção dos
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objetivos do Plano Nacional de Habitação,
que visa propiciar a aquisição de casa
própria, mediante um sistema financeiro
coerente, às diferentes faixas da população,
até a classe média inclusive, a juros
acessíveis.
O atendimento dos adquirentes de
imóveis de valor superior a 400 saláriosmínimos
deve
ficar
a
cargo
do
financiamento pela iniciativa privada,
representada pelo vendedor e pelas
Sociedades
de
Crédito
Imobiliário,
instituídas pela Lei nº 4.380, ora em fase
de implementação, eis que foi aprovada a
respectiva regulamentação pelo Banco
Nacional da Habitação e pelo Conselho
Monetário Nacional.
O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – Tem a palavra o Senhor
Senador Bezerra Neto, para dar parecer
sôbre as emendas pela Comissão de
Projetos do Executivo, de que S. Exa. e
relator.
O SR. BEZERRA NETO (para emitir
parecer) (não foi revisto pelo orador): –
Sr. Presidente, o parecer do relator na
Comissão de Projetos do Executivo e pela
adoção das subemendas ns. 1 e 2 da
Comissão de Constituição e Justiça, e
pela rejeição das seguintes, porque
entende que as de ns. 3 e 4 estão fora
dos objetivos do projeto.
Desta forma aceitamos, apenas, as
subemendas de ns. 1 e 2.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– O parecer da Comissão de Projetos do
Executivo é favorável às subemendas
apresentadas pela Comissão de Constituição
e Justiça, de ns. 1 e 2, e contrário às demais
emendas apresentadas.
Tem a palavra o Sr. Senador Adolpho
Franco para dar parecer pela Comissão de
Finanças de que S. Exa. é Relator, sôbre as
emendas.
O SR. ADOLPHO FRANCO (para dar
parecer) – (sem revisão do orador): – Sr.
Presidente, a Comissão de Finanças
consigna o seu parecer favorável às
subemendas 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Quanto às emendas do Plenário, a
Comissão rejeita as de ns. 1, 2, 3, 5, 6, 8
e 9; aceita a de nº 4, onde se verifica um
amplo sentido social, suspendendo as
ações de despejo que não tratem de
falta de pagamento, as instituições
hospitalares, de assistência social e de
ensino – de autoria do Sr. Senador Lino
de Mattos; e a de nº 7, de autoria dos
Senadores Wilson Gonçalves e Dinarte
Mariz, a qual estende as aplicações da lei
aos imóveis pertencentes ao Banco do
Brasil e à PETROBRÁS.
O
SR.
PRESIDENTE
(Moura
Andrade): – O parecer da Comissão de
Finanças foi favorável às Subemendas da
Comissão de Constituição e Justiça sob
os ns. 1 e 2, e contrária às emendas de
Plenário, salvo às de ns. 4 e 7, às quais
deu parecer favorável.
O SR. BEZERRA NETO: – Sr
Presidente peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Tem a palavra o nobre Senador Bezerra
Neto.
O SR. BEZERRA NETO: – Sr.
Presidente, em face do parecer da Comissão
de Finanças, que aceita a Emenda nº 4, a
Comissão de Projetos do Executivo retifica o
parecer, nessa parte.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– O parecer da Comissão de Projetos do
Executivo é retificado para o efeito de deixar
manifestado que é favorável à Emenda

nº 4, contrário às mais emendas e favorável
às subemandas da Comissão de Constituição
e Justiça
Em votação o projeto, sem prejuízo das
emendas.
Os Senhores Senadores que o
aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O projeto foi aprovado.
E’ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 1966
(Nº 3.500-C/66, na Casa de origem)
Introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de Habitação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 61 da Lei nº 4.380, de 21
de agôsto de 1964, fica acrescido dos
seguintes parágrafos:
“§ 5º Os contratos de que forem parte o
Banco Nacional de Habitação ou entidades
que integrem o Sistema Financeiro da
Habitação, bem como as operações
efetuadas por determinação da presente Lei,
poderão ser celebrados por instrumento
particular, os quais poderão ser impressos,
não se aplicando aos mesmos as disposições
do art. 134, II, do Código Civil, atribuindo-se o
caráter de escritura pública, para todos os
fins de direito, aos contratos particulares
firmados pelas entidades acima citadas até a
data da publicação desta Lei”.
§ 6º Os contratos de que trata o
parágrafo anterior serão obrigatóriamente
rubricados por tôdas as partes em tôdas as
suas fôlhas.
§ 7º Todos os contratos, públicos
ou particulares, serão obrigatòriamente
transcritos no Cartório de Registro de Imóveis
competente, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da data de sua assinatura,
devendo tal obrigação figurar como cláusula
contratual”.
Art. 2º O art. 30 da Lei nº 4.864, de 29
de novembro de 1965, passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 30. Tôdas as operações do
Sistema Financeiro da Habitação, a serem
realizadas por entidades estatais, paraestatais e sociedades de economia mista, em
que haja participação majoritária do Poder
Público, mesmo quando não-integrantes do
Sistema Financeiro da Habitação em
financiamento de construção ou de aquisição
de
unidades
habitacionais,
serão
obrigatòriamente corrigidas de acôrdo com os
índices e normas fixados na conformidade
desta Lei, revogadas as alíneas a e b do art.
6º da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de 1964.
§ 1º Incide nas penalidades aplicáveis à
ação ou emissão praticada no exercício de
cargos ou funções públicas, capituláveis
entre as responsabilidades administrativas,
conforme estipulam os Estatutos dos
Funcionários Públicos, o funcionário ou
autoridade que descumprir o disposto neste
artigo.
§ 2º Os índices e critérios de correção
monetária mencionados neste artigo e
fixados
pelo
Conselho
Nacional
de
Economia, segundo normas estabelecidas
pelo Banco Nacional de Habitação, aplicamse aos §§ 2º e 3º do artigo 52 da Lei nº
4.380, de 21 de agôsto de 1965”.
Art. 3º Acrescente-se ao art. 35 da Lei
nº 4 863, de 29 de novembro de 1965, o
seguinte parágrafo:
“§ 8º Para os efeitos da contribuição de
que trata êste artigo considera-se emprêsa o
empregador como tal definido na Consoli-
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dação das Leis do Trabalho, bem como
repartições públicas, autàrquicas, quaisquer
outras entidade públicas ou sociedades
incorporadas, administradas ou concedidas
pelo Poder Público, em relaçãos aos
respectivos
servidores
que
sejam
contribuintes de Institutos de Aposentadoria e
Pensões”.
Art. 4º O art. 34 da Lei nº 4.494, de 25
de novembro de 1964, passa a vigorar com a
seguinte redação, revogado o seu parágrafo
único:
“Art. 34. O Banco Nacional de
Habitação,
por
seu
Conselho
de
Administração, fixará o prazo de resgate, os
juros e demais características das Letras
Imobiliárias de sua emissão”.
Art. 5º O Banco Nacional de Habitação
e as autarquias bancárias, cujo regime de
pessoal os filie à Consolidação das Leis do
Trabalho, terão a remuneração e os salários
de seus dirigentes, conselheiros e servidores
submetidos à aprovação do Conselho
Monetário Nacional e seu regime de trabalho
fixado pelo respectivo Conselho de
Administração, não se lhes aplicando as
disposições da Lei nº 3.780, de 12 de julho
de 1960, e a legislação subseqüente sôbre
vencimentos e vantagens dos servidores
públicos civis da União.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições
em contrário
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Sôbre a mesa requerimentos de destaque
que vão ser Iidos pelo Sr. 1º Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 205, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, letra t e
310, letra c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em
separado da seguinte ementa ao Projeto
nº 9.
Sala das Sessões, em 26 de maio de
1966. – Josaphat Marinho.
REQUERIMENTO Nº 206, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, Ietra n, e 310,
letra a, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado, da
emenda nº 1 ao Projeto de Lei da Câmara nº
87, de 1966 (número 3.500-C-66, na Casa de
origem).
Sala das Sessões, em 26 de maio de
1966. – Aurélio Vianna.
REQUERIMENTO Nº 207, DE 1966
Nos têrmos dos art. 212, letra t e 310,
letra c, do Regimento Interno, requeiro
destaque para votação em separado da
seguinte emenda ao Projeto nº 7.
Sala das Sessões, em 26 de maio de
1966. – Gay da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Estão destacadas, por conseguinte as
emendas de números 9, 1 e 7.
Os Senhores Senadores irão votar a
Emenda
nº
1,
da
Comissão
de
Constituição e Justiça. Ela tem a seguinte
redação:
“Art. 1º
O Art. 61 da Lei nº 4.380, de 21 de
agôsto de 1964, passa a vigorar com os
seguintes §§:”
Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Está aprovada.
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O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Emenda nº 2, da Comissão
de Constituição e Justiça. É ao art. 2º e
seu caput e ao § 1º.
A emenda é a seguinte:
“O Art. 2º caput e o seu § 1º terão a
seguinte redação:
Art. 2º O Art. 30 da Lei número 4.864
de 25 de novembro de 1965 passa a
vigorar com a seguinte redação:
§ 1º Incorrerá nas penalidades
previstas no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União o funcionário
ou autoridade que por ação ou omissão
no exercício das funções de seu
cargo não cumprir o disposto neste
artigo.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade.): – A Emenda nº 3 da
Comissão de Constituição e Justiça, é ao
Art. 3º. Tem a seguinte redação:
“O Art. 3º caput terá a seguinte
redação:
Art. 3º O Art. 35 da Lei número 4.863
de 29 de dezembro de 1965 passa a
vigorar com o seguinte §:”
Em votação a emenda.
Os Senhores Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – A Emenda número 4 da
Comissão de Constituição e Justiça tem a
seguinte redação:
“Acrescente-se ao Art. 2º o seguinte
§ 1º, passando o § 3º a § 1º do projeto.
§ 1º As unidades habitacionais cujos
ocupantes tenham optado pela sua
compra até à data da publicação desta lei,
ficam isentos da correção monetária de
que trata êste artigo”.
Foi apresentada subemenda pela
Comissão de Projetos do Executivo que
será lida pelo Sr. 1º Secretário:
E’ a seguinte, a Subemenda da
Comissão de Projetos do Executivo
apresentada à Emenda nº 4, da
Comissão de Constituição e Justiça:
“Acrescente-se
ao
art
2º
o
seguinte § 1º, pasando a § 3º o § 1º, do
projeto:
§ 1º As unidades habitacionais cujos
ocupantes hajam optado pela sua compra
ou venham a fazê-lo até 90 dias de data
da publicação desta lei ficam isentas de
correção monetária referida neste artigo,
desde que tenham as mesmas unidades
sofrido reavaliação no preço de custo da
construção.”
A Presidência vai verificar se existe
emenda de Plenário.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(pela ordem. Sem revisão do orador):
– Sr. Presidente, peço a Vossa
Excelência seja dada preferência a
emenda da Comissão de Constituição e
Justiça, com parecer favorável da
Comissão de Projetos do Executivo,
que altera, ligeiramente, a redação
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da Subemenda da Comissão de Projetos
do Executivo, nos têrmos do parecer que
acabei de proferir.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Sôbre a Mesa, requerimento
que vai ser lido.
E’ lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 208, DE 1966
Requeiro nos têrmos regimentais,
preferência
para
a
votação
da
Subemenda à Emenda nº 1.
Sala das Sessões, em 26 de maio de
1966. – Jefferson de Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Era isso que a Presidência ia
verificar. A Emenda nº 1 sofreu
Subemenda.
Esta tem a seguinte redação:
“As
unidades
habitacionais
lacalizadas no Distrito Federal, cujos
ocupantes hajam optado pela sua compra
ou venham a fazê-lo até 90 dias de data
da publicação desta lei, ficam isentas da
correção monetária referida neste artigo,
desde que tenham as mesmas unidades
sofrido reavaliação no preço de custo da
construção.”
O Sr. Relator da Comissão de
Constituição
e
Justiça
requereu
preferência para a subemenda que acabo
de ler, subemenda à Emenda número 1.
Assim, colocarei, em primeiro lugar,
em
votação
o
requerimento
de
preferência formulado pelo Senhor
Relator Senador Jefferson de Aguiar.
Os
Senhores
Senadores
que
aprovam
o
requerimento
queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Senhores Senadores votarão a
Subemenda apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça à Emenda nº 1.
Há, entretanto, requerimento do
Senhor Senador Aurélio Viana que vai ser
lido pelo Sr. 1º Secretário.
E’ lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 209, DE 1966
Nos têrmos dos artigos 212, letra t e
310, letra c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição da
seguinte expressão da Subemenda
número 1 de Plenário: “Localizadas no
Distrito Federal”.
Sala das Sessões, em 26 de maio de
1966. – Aurélio Vianna.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra, para
encaminhar a votação, o nobre Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (para
encaminhar a votação. Não foi revisto
pelo orador): – Senhor Presidente, o
objetivo do meu destaque é excluir a
expressão “no Distrito Federal”, desde
que a subemenda da Comissão de
Projetos
do
Executivo
satisfaça,
plenamente, o fim que colimávamos.
Então, retiro o pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Escareço a V. Ex.ª, Senador
Aurélio Viana, que a subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça é a
que está com a preferência concedida,
Esta subemenda, no seu inciso, diz o
seguinte:
“As unidades habitacionais localizadas
no Distrito Federal, cujos ocupantes hajam
optado por sua compra, ou venham
a fazê-lo até 90 dias da data da publi-

cação desta lei, ficam isentas da correção
monetária.”
V. Ex.ª havia requerido destaque
para rejeição das expressões “localizadas
no Distrito Federal”.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Agradeço a V. Ex.ª o esclarecimento,
porque jogaremos em dois tempos,
permanecendo, portanto, o pedido de
destaque e o aceitando o Plenário, então,
esta emenda ou subemenda se
transforma, pràticamente, na subemenda
da Comissão de Projetos do Executivo,
que tem como finalidade, segundo eu
ouvi, segundo eu entendi, êste benefício
ao País inteiro e não sòmente ao Distrito
Federal.
Fui informado de que a instituição
que dirige e tenta executar o Plano
Nacional de Habitação argumenta que, se
entendermos êstes benefícios ao Brasil
inteiro, o Plano não será executado. Não
sei como, Sr. Presidente, pois já houve
uma reavaliação para vinte, trinta ou
quarenta anos de prédios construídos, há
dois, três, quatro ou cinco anos, por dois,
três, quatro ou cinco milhões de cruzeiros
e que agora, vendidas por vinte trinta e
trinta e sete milhões de cruzeiros, Assim,
o que se aplica, aqui, deve-se aplicar ao,
resto do Brasil.
Não deve haver discriminação que
favoreça apenas à parte e não ao todo,
em igualdade de condições. Vejamos o
caso dos assalariados: então êles, na
velhice, esperam ter o descanso e possuir
casa própria, paga já com a reavaliação.
O que se vai verificar é que, daqui a 20 ou
30 anos, já aposentados, êles não
poderão arcar com tais despesas e
sofrerão a amargura de pagamentos
reajustados até o fim da sua vida, até o
término do contrato.
Acredito, assim, que deveríamos
estender os benefícios do plano a todo o
País.
Há um colega, um Senador, dentro
do esquema do Govêrno, que apela,
através de gestos, para que eu não
insista neste ponto.
O SR. GAY DA FONSECA: – Eu
estava pedindo um aparte a V. Exa.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Neste
caso, V. Exa. tem o aparte.
O SR. GAY DA FONSECA: – Quero
lembrar a V. Exa. apenas que a
discriminação que se entende, refere-se a
Brasília e tem em vista o seguinte
aspecto: em Brasília a moradia é
compulsória
enquanto
nas
outras
unidades da Fedaração não é. Encarando
esta realidade, o Banco Nacional de
Habitação acha que é possível aplicar
êste dispositivo ao caso específico de
Brasília,
considerando-se
as
suas
características de cidade onde não há
opção de moradia onde não há como
escolher nada.
Ao passo que se se estendesse a
todo o Brasil, às outras Unidades da
Federação êsse dispositivo, o plano tão
bem elaborado, tão bem planificado
ruiria:
haveria
descapitalização,
impedindo o Banco de realizar seu
trabalho.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Como
haveria descapitalização? Gastou o Estado,
os Institutos de Previdência, a Caixa
Econômica, o Banco do Brasil, o Instituto dos
Bancários ou o IPASE. O prédio já
reavaliado, é vendido por 10 X, 20 X, 30 X.
Aquilo que custou à instituição de
previdência social, por exemplo, dois milhões
é vendido de acôrdo com reavaliação em
base extremamente alta. Então, qual o
prejuízo do Banco Nacional de Habitação se
receberá 50 vezes mais pelo que lhe
custou 2, 10, 20, 30, 40? Por isto insistimos
em que os benefícios para o Distrito
Federal sejam estendidos ao resto do
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Brasil, a todo o Brasil. A habitação aqui
não é compulsória. Se é compulsória aqui
o é em todo o Brasil. Quem não pode
habitar,
como
muita
gente,
um
apartamento construido pelos Institutos
de previdência social, reside nos
subúrbios de Brasília que são as cidades
satélites ou, então, em casas próprias, ou
ainda em barracos. Há uma infinidade de
funcionários públicos morando em
barracos em Brasília. Êles não residem,
compulsòriamente, em apartamentos de
Estado ou de Institutos de Previdência,
porque não os há em abundância. No
Senado, por exemplo, segundo me
disseram, cêrca de duzentos funcionários
ainda se encontram sem residência,
apesar do esfôrço da Mesa, neste
sentido.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: – O
problema da correção monetária, em
relação aos imóveis reavaliados, foi
apresentado à consideração de vários
Srs. Senadores, inclusive à minha.
Entendemos ser caso de justiça, para não
haver discriminação. Há vários ocupantes
de imóveis que optaram pela sua compra
sem a correção monetária, conforme os
contratos. Através do parágrafo único, no
que tange ao Distrito Federal, o que se
propõe é que os futuros ocupantes de
apartamentos, em Brasília – na maioria
modestos servidores – sofram a correção
monetária.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Também
são modestos os servidores – sejam êles
autárquicos, servidores públicos ou não –
que residem fora de Brasília para os quais
haverá correção monetária, que, na
verdade, já foi feita; o que se exige é
outro ônus. A correção monetária, quando
da reavaliação do apartamento, já foi
feita.
Insisto neste argumento porque,
parece-me, não estou sendo bem
entendido. Vamos comprar apartamentos
que custaram a nós mesmos, porque à
Nação e portanto, construidos com o
dinheiro do povo quatro ou cinco milhões
de cruzeiros, e vamos comprá-los, cinco
ou seis anos depois, por 37 milhões de
cruzeiros, sem juntarmos a isso os juros
da tabela “Price”. A correção foi feita para
muitos anos. Defendemos aqui a tese de
que novas correções não deverão ser
feitas porque isso é impiedoso, é
desumano.
Aliás,
é
uma
das
características do atual Govêrno a
desumanidade. E’ impiedoso!
Não entendi como se pode construir
algo de positivo sôbre o sofrimento e a
inquietação. Com o dinheiro do povo,
construímos
habitações
e
depois
chegamos ao ponto de não lhas
podermos dar. E’ o que vai acontecer.
Sr. Presidente alguns parlamentares
do Senado e da Câmara vão comprar
apartamento com a correção monetária já
feita por vias indiretas. Quando perderem
o mandato, venderão o apartamento, se
puderem, se encontrarem comprador. E
não sei o que irão fazer, depois, porque,
com o que perceberão fora daqui, não
poderão, talvez, pagar o preço do
apartamento quanto mais a correção
monetária!
Vamos ser honestos conosco
mesmos e com a Nação! Não há quem
suporte isto: isto é política alienigena, não
é gentia, não.
Quem viveu muito tempo fora do
Brasil, está interpretando o fenômeno
brasileiro à luz do que observou
fora daqui e que lá já está ultrapassado
também,
porque
em
tôda
parte
do
mundo
dito
civilizado
ou
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não – comunista, socialista ou capitalista
– o Estado tem um especial cuidado com
a alimentação e a habitação, procurando
por todos os meios e modos favorecer a
quem constrói para alugar ou vender, e a
quem compra, particularmente a quem
compra no Brasil a política alterou-se
completamente.
Sem ferir a ninguém, sei que esta
formula nos beneficia, principalmente a
nós parlamentares, diretamente. Mas não
sou daquela tese da cantiga “que o resto
vá pra inferno” (Risos.)
Então, faço um apêlo apenas aos
nobres colegas.
Essa emenda da Comissão reduz o
benefício apenas ao Distrito Federal, que
tem direitos, principalmente aquêles
oriundos do sacrifício da mudança de
ambiente, mas que tem a vantagem de
um clima maravilhoso. Mas a que ouvi
dizer é que, mesmo, aprovada a
subemenda, não haverá garantia de que
será sancionado o projeto com ela. Talvez
o veto seja o resultado. Ainda não há
garantias. A verdade é que o país inteiro
esta alarmado com essa correção
monetária.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
Queria apenas pedir a V. Exa. que
atentasse na circunstância de que essa
emenda, na verdade, não visa a
conceder benefício a ninguém. O que
ela objetiva é evitar um abuso, um
excesso,...
O SR. AURÉLIO VIANA: – Exato.
Muito agradeço a V. Exa.
O SR. JOSAPHAT MARINHO: –
...Impedir
que
se
apliquem
indefinidamente correções monetárias
sôbre o valor dos imóveis que já foram
reavaliados para efeito de venda.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Exato.
E’
êsse,
exatamente,
o
nosso
pensamento.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Exa. um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANNA: – Pois
não.
O SR. GAY DA FONSECA: – Queria
declarar a V. Exa. – e invoco o
testemunho do nobre Senador Bezerra
Neto – que ajudei a redação no que tange
às reavaliações dos imóveis, não tinha
incluido o Distrito Federal. Os argumentos
de V. Exa. me parecem ponderáveis.
Votarei a favor do destaque que V. Exa.
solicita.
Não
vamos
regulamentar
sòmente para o Distrito Federal; a
reavaliação vai ser feita para todo o
Brasil.
O SR. AURÉLIO VIANNA: –
Agradeço a V. Exa. porque o Sr.
Presidente da República poderia vetar o
artigo sob o pretexto de que êle
discrimina.
Era só, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Vai-se passar à votação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr.
Senador.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(para encaminhar a votação – sem
revisão do orador): – Sr. Presidente,
a
emenda
de
minha
autoria
corresponde
a
uma
ponderação
razoável e procedente do Banco
Nacional de Habitação.
Informam os dirigentes do Banco
Nacional de Habitação que, estalecida
a emenda como redigida, o Plano
Nacional de Habitação se diluirá,
e o Banco que foi criado e tem
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por objetivo a construção de grande
número de casas para os brasileiros, se
transformará numa “fundação da casa
popular”,
sem
possibilidade
absolutamente de construir os milhares
de unidades habitacionais pretendidos
pela
Direção
daquele
órgão
governamental.
Afirma-se que a restrição importaria
em discriminação, mas a discriminação
existe pela diversidade de situação de
domicilio dos palamentares e servidores
públicos
nesta
Capital.
Ocupando
unidades habitacionais construídas com
destinação própria e específica, não
podem êles exercer outras funções para
completar seus orçamentos particulares,
muito menos suportar as acelerações da
inflação nacional ante a frieza do salário
que recebem, sem poder fazer face a
reajustamente periódicos segundo o surto
inflacionário da conjuntura atual.
A
determinação
da
correção
monetária não é um elemento definitivo e
irrevogável, necessário à compra e venda
das unidades habitacionais. Aceleram,
segundo o surto inflacionário, de acôrdo,
portanto, com elementos imponderáveis e
imprevisiveis.
Tenho, sem dúvida, a convicção
pessoal de que discriminados deverão ser
em face da situação singular que
enfrentamos no Distrito Federal. Estou de
acôrdo, em tese, com a impossibilidade
de se imporem correções monetárias aos
imóveis que tenham sofrido atualização
no seu valor. Fatôres psicològicos influem
sôbre o valor de imóveis, principalmente
nos grandes centros urbanos, porém
nunca em Brasília, onde há um grupo de
servidores morando obrigatòriamente e
onde, também, não há interêsse em
especulação imobiliária como a que se
caracteriza, dominantemente, em Belo
Horizonte, em São Paulo e no Rio de
Janeiro.
Acredito e afirmo: o contrato de
compra e venda é sinalagmático,
comutativo e consensual. Não poderia ter,
por conseguinte, uma cláusula aditiva
determinada por lei, mas se orientaria
segundo as decisões de cada Instituto ou
proprietário do imovel objeto de
transação. Mas, no caso particular, é
indispensável que se estabeleçam essa
restrição e esse condicionamento legal
para que aquêles que servem em Brasília
não tenham o seu orçamento tomado
inteiramente
pela
fixação
dos
vencimentos que percebem e pela
impossibilidade de exercerem outras
funções em órgãos particulares como, em
outros
grandes
centros
urbanos,
funcionários podem fazer. Aceleração
inflacionária poderá estabelecer uma
correção monetária de tal ordem que os
funcionários que aqui servem venham a
ser despejados dos seus imóveis, por não
poderem pagar as prestações a que se
obrigaram.
Poderão,
portanto,
ter
rescindido o seu contrato, exigida a
desapropriação do imóvel pela emissão
de
posse,
criando-se
dentro
do
funcionalismo ilegível que serve em
Brasília, obrigatória e compulsóriamente,
a situação de não poderem servir nos
quadros do serviço público.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Pois não.
O SR. AURÉLIO VIANA: – O
argumento de V. Exa. não se deve
circunscrever a Brasília, porque há
inflação aqui e nos demais Estados
do Brasil. A situação é a mesma para
todos.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Os funcionários não compraram imóvel
em nenhum lugar a não se aqui. Moram
no Rio, São Paulo, Minas ou qualquer
outra região brasileira, em imóveis
particulares, próprios ou alugados. De
maneira que não se aplicaria, de
maneira alguma, a determinação que aí
está.

A restrição é, por conseguinte,
medida de justiça social e de oportuna
solução, compatível com os interêsses do
Govêrno. Do contrário, nós que queremos
conquistar tudo não conquistamos nada,
desde que a norma poderá ser vetada
pelo Sr. Presidente da República, e será
difícil a rejeição do veto em decorrência
do quorum especial para a conquista
dessa rejeição.
O SR. BEZERRA NETO: – Permite
V. Exa. um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Pois não.
O SR. BEZERRA NETO: –
Atentando, bem para a matéria, se o
Govêrno entende que a emenda dirigida
para tôda a área nacional afetaria o plano
habitacional, devemos acentuar que se
trata de uma medida provisória. É se o
Govêrno se retrair nesses 90 dias.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
É uma medida genérica.
O SR. BEZERRA NETO: – Com a
emenda, conforme redigi na Comissão de
Projetos do Executivo, o Govêrno poderá
ter outra reação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Seria uma arma para impedir a aplicação
da disposição contida na Subemenda da
Comissão de Projetos do Executivo.
Atualizaria, aguardaria o decurso dos
noventa dias, não tomaria conhecimento
de qualquer opção e não solicitaria
qualquer alternativa e o preceito se
esvairia, sem qualquer conseqüência.
Ademais, nas construções novas,
que serão as mais numerosas, o preceito
não se aplicaria. Dir-se-ia discriminação e
princípio de isonomia.
Brasília é um caso singular. Por
conseguinte, a decisão deverá ser atenta
à expressão excepcional que Brasília
apresenta em todo o conjunto nacional.
O meu intuito foi justificar a emenda
que corresponde a uma solicitação dos
órgãos governamentais, em face de
argumentos ponderosos e razoáveis que
têm em vista – a ampliação do Plano a
todo o rincão brasileiro ao maior número
de nacionais. (Muito bem.)
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra, pela ordem,
o nobre Senador Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (questão
de ordem. Sem revisão do orador): –
Sr. Presidente, enquanto o Lider do
Govêrno nos declara – e diz que o faz
sinceramente, como é do seu feitio – não
garantir aprovação, pelo Chefe do
Executivo, dessa alteração, o Sr. Senador
Jefferson de Aguiar, nos diz, alto e bom
som – também como é do seu feitio – que
essa solicitação obedece a um imperativo
do
Plano
de
Habitação,
desde
que elementos do Govêrno é que
solicitaram de S. Ex.ª a apresentação da
subemenda.
Ora, se o Chefe do Executivo vai
sancionar o que propõe o Senador
Jefferson de Aguiar, de vez que a
solicitação que lhe foi feita foi por Orgãos
Governamentais e, segundo deu a
entender S. Ex.ª vetará...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Suscitei apenas uma possibilidade.
Poderá vetar o preceito, porque não
adequado à política habitacional do
Govêrno.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Então
nós estamos numa situação tal – declaro
alto e bom-som, que não é como
Líder do MDB que estou falando e sim
emito opinião pessoal, que se torna,
agora, uma questão de consciên-
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cia – que não podemos prejudicar o todo,
podendo salvar uma parte. Mas, na
verdade, estou num verdadeiro cipoal,
diante do pronunciamento do Senador
Jefferson de Aguiar, de que a subemenda
surgiu do próprio Govêrno, através de
órgãos governamentais. Estaria, então, o
Presidente da República na obrigação
moral de sancionar sua própria iniciativa,
isto é, dos órgãos governamentais.
Contudo, quero, Sr. Presidente,
esclarecer para que nenhum companheiro
do MDB – êles que tanto confiam em mim
– sintam-se constrangidos. Quem está
falando, neste momento, não é o Senador
Aurélio
Viana,
investido
daquelas
funções, daquelas características de
Líder; que cada qual tenha plena,
absoluta liberdade nesta votação, sem
qualquer constrangimento. Eu mesmo me
sinto constrangido diante da palavra do
Senador Jefferson de Aguiar, Relator da
matéria. Se porventura o Presidente da
República viesse a vetar o artigo, a minha
consciência ficaria queimando por não sei
quanto tempo.
Êste é que é o ponto.
O SR. BEZERRA NETO: – Não vejo
necessidade de o Executivo vetar a
aprovação de uma ou outra hipótese, de
vez que, aprovada uma das subemendas
que confere uma atribuição, uma
faculdade, um poder de apenas noventa
dias, o Govêrno se retrairia no poder de
vetar.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Então
por que razão não se aprovar a que
abrange o Brasil inteiro? V. Ex.ª, que
defende outra tese, vem em socorro dos
argumentos primeiros já expendidos
desta tribuna por nós.
A desconfiança no Govêrno então
seria de tal modo que se admite que
poderá usar da faculdade de prender, por
noventa dias, tôdas as operações para
que a lei não seja cumprida.
Em que País estamos nós!
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento
de orador) Não estou entendendo,
realmente, a que titulo e porque estamos
prevendo veto ou não veto do Poder
Executivo.
E’
uma
faculdade
constitucional do Congresso emendar
projeto do Executivo, como é faculdade
do Executivo vetar emendas que,
eventualmente, forem aditadas ao projeto
pelo Congresso Nacional. Não estamos
sob coação alguma, apenas analisando
uma emenda submetida a nossa
apreciação, despreocupados da posição
do Poder Executivo, certos de que usará
de sua competência, quando melhor lhe
aprouver. Julgamos do arbítrio do Chefe
do Poder Executivo vetar ou não vetar,
como é do arbítrio do Congresso Nacional
aceitar ou não o projeto como veio e
adotar emendas que achar oportuno.
Tenho a impressão de que o que se
procura aqui é envolver, no debate de
uma emenda, a posição do Poder
Executivo, como coagindo, sob ameaça
de veto. O veto uma é uma ameaça que
pesa sôbre todo projeto de lei quando vai
à sanção governamental.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não
aceito quando o Senador Jefferson de
Aguiar declara que a subemenda se
originou de solicitação de um órgão
governamental, que esteja procurando
fazer êsse jôgo. Não aceito. Apenas êle
quis dizer ao Plenário que, se a
solicitação foi de órgão do Govêrno,
conseqüentemente, o Presidente da
República estaria mais ou menos prêso
a um compromisso. Porque também
nunca se admite que o Chefe do
Executivo, enviando uma mensagem
para o Congresso Nacional e esta se
transformando em um projeto de lei, êle
o vete por inteiro. Poderia fazê-lo, mas
nunca se admite isto. Se o Presidente
da República assume o compromisso
de sancionar um artigo de lei oriundo
de emenda, não vejo por que
desmerecer o Presidente da Repúbli-
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ca de ter assumido êsse compromisso,
quando vem o lider do Govêrno e declara:
se V. Exªs. votarem assim, assumo o
compromisso
dêsse
voto
ser
sacramentado pelo Executivo. Não vejo
também nenhum desdouro, mas nenhum
mesmo.
Apenas leva um certo grupo a tomar
uma posição, entre um mal menor ou
maior, benefício menor, não vetado e um
beneficio maior, vetado. Poderia haver
uma escolha, de imediato.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Inclusive uma ampliação posterior.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Permite V. Ex.ª mais um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
prazer.
O SR. GAY DA FONSECA: –
Gostaria de esclarecer – Não sei se
posso, na minha pequenez...
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Não apoiado.
O SR. GAY DA FONSECA: – ...as
expressões do Senador Jefferson de
Aguiar. S. Exa. não falou em nome do
Poder Executivo. S. Exa., com a precisão,
com a exatidão que o caracteriza, disse
que a emenda atendia ao Plano Nacional
de Habitação que, sem a emenda, ficaria
mutilado
e,
se
tal
acontecesse,
possivelmente teríamos o veto a êsse
dispositivo, uma vez que alteraria o
planejamento estabelecido.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Haveria descapitalização.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Sua Exa.
declarou que houve uma solicitação.
O SR. GAY DA FONSECA: – ...dos
órgãos competentes.
O SR. AURÈLIO VIANA: – Só fiz
repetir o que S. Exa. declarou.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
A solicitação me foi feita por intermédio
do Diretor Mário Trindade, em Brasília, e
por telefone, pelo Dr. José Luiz Gonzaga,
Presidente do Banco Nacional de
Habitação, que, aliás, foi meu colega de
turma na Faculdade de Direito.
O SR. AURÈLIO VIANA: – Logo,
expressei a verdade. Não interpretei as
palavras do Senador Jefferson de Aguiar.
V. Exa. as interpretou em outra
formulação. As palavras emitem o
pensamento, revelam o pensamento. Não
posso interpretar pensamentos. Este é
que é o ponto. Entretanto, como o
assunto é de importância capital e
interessa ao Brasil inteiro, não podemos
deixar de analisá-lo e de solicitar
esclarecimentos, num debate em que há
cavalheirismo, há gordura para que todos
cheguemos a uma conclusão.
Não voto uma matéria porque o Chefe
do Executivo seja a favor ou contra ela. O
Líder do Governo revela o pensamento do
Governo, do Chefe do Executivo. E, se não o
faz, então para que Líder do Governo, nesta
Casa? – Ora, se êle vem e nos diz: o Sr.
Presidente da República aceita esta emenda,
nesse caso o caminho esta aberto para
melhores entendimentos e compreensões.
Em síntese, Sr. Presidente, não quero
alongar-me pois meu tempo já está
ultrapassado, para falar sôbre o assunto.
Creio que todos entendemos cada um votará
de acôrdo com sua consciência, porque, da
nossa parte, já acabavamos de dizer: cada
membro do M.D.B. nesta Casa, não deve
sentir-se constrangido em matéria dessa
natureza. Não pode haver questão fechada
para isto, que não é matéria política, não é
matéria programática; não houve uma
reunião prévia nossa. Conseqüentemente,
que cada qual vote de acôdo com a sua
consciência, sem constrangimento. (Muito
bem)
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Tem a palavra, para encaminhar a votação,
o Sr. Senador Gay da Fonseca.
Lembro aos Srs. Senadores que, no
encaminhamento de votação, não são
permitidos apartes. Nos encaminhamentos
anteriores, entretanto, os Senhores Senadores
esqueceram esta regra regimental.
O SR. GAY DA FONSECA (para
encaminhar a votação – sem revisão do
orador): – Preliminarmente, Sr. Presidente,
recebo a advertência da Mesa como a mim
dirigida e respeitosamente me penitencio.
Sr. Presidente, na discussão desta
emenda eu me sinto a ela vinculado única e
exclusivamente por ter procurado colaborar
para resolver um problema que me pareceu
humano e social. E só por isso, e nada mais
do que isso, porque sabe V. Exa. bem que sou
talvez desta Casa o único Senador que ainda
mendiga uma moradia. Não a possuo. Vivo
em hotel. Não estou vinculado, de forma
alguma, ao projeto. Mas me preocupei,
quando na Comissão de Projetos do Executivo
li a emenda da Comissão de Constituição e
Justiça, porque ela dizia: "aquêles que
optarem, até à data da lei". Isto criava um
privilégio, porque todos que até à data da lei
houvessem adquirido ou viessem a adquirir, e
ate àquela data optassem pela aquisição da
sua unidade habitacional, estariam isentos de
correção monetária, independente de outro
titulo, simplesmente pelo fato da opção. Ora,
não me parecia licito nem legítimo se
vendesse,
sem
correção
monetária,
apartamento que custara 3, 4 ou 5 milhões,
com a mesma correção monetária, daqueles
que custaram 35 milhões. Então sugeri ao
Senador Bezerra Neto a emenda de redação
que êle apresentou na Comissão de Projetos
do Executivo. E o prazo? Por que me
preocupei com êle? Porque existem aqui era
Brasília, no chamado "Gavião", ou no
chamado "Cruzero", casas que, até hoje, não
foram vendidas, cujos ocupantes não puderam
optar.
Preocupei-me com o prazo, porque
os homens mais esclarecidos já tinham
tomado as suas providências para opção,
ao passo que os humildes servidores
tanto do Poder Executivo como do Poder
Legislativo, ainda não tinham podido fazêlo, nem sabiam como fazê-lo.
Sr. Presidente, também admiti a
subemenda do Sr. Senador Jefferson de
Aguiar porque me pareceram ponderáveis as
argumentações que Sua Exa. expendeu,
assim como as da direção do Banco Nacional
de Habitação, de que Brasília era uma
exceção, como é uma exceção dentro da
realidade sociológica brasileira. Brasília é uma
exceção porque nenhum de nós aqui está
porque quer: aqui está e aqui comparece para
cumprir um serviço com a Nação ou no
desempenho de um dandato, seja ele
convocado pelo povo para o Legislativo, quer
sirva no Executivo ou no Judiciário.
Mas, Sr. Presidente, para que não se
diga que êste Congresso vota lei de exceção,
para que não se diga que êste Congresso
atenta sòmente para os problemas que lhe
são próximos, para que não se diga que êste
Congresso se volta só para aquilo que ocorre
a 150 km. de distância dos seus olhos, eu com
a responsabilidade da Liderança do Govêrno,
aceito a subemenda Aurélio Viana, para que
atinja todo o Brasil e se diga mais uma vez,
que o Congresso Nacional tem os olhos
voltados não só para a Capital da República
mas para o Brasil – do Acre ao Rio Grande.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Em votação o requerimento
de destaque, formulado pelo Sr.
Senador Aurélio Viana, para rejeição
das
expressões
constantes
da
Emenda
nº
1,
de
Plenário,
e

que são "localizadas no Distrito Federal."
A
simples
aprovação
do
requerimento implicará na exclusão
dessas expressões do texto da emenda.
Em votação.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: –
Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr.
Senador.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR
(questão de ordem – sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, parece-me
que seria adequado que Vossa
Excelência,
em
primeiro
lugar,
submetesse à aprovação do Plenário a
subemenda
da
Comissão
de
Constituição e Justiça, e, depois, o
destaque para rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – De acôrdo com o Regimento
Interno, vota-se, em primeiro lugar, o
requerimento de destaque e, em seguida,
o artigo.
O SR. BEZERRA NETO: – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Tem a palavra o Sr.
Senador.
O SR. BEZERRA NETO (questão
de ordem): – Senhor Presidente, pedi
a palavra apenas para uma consulta.
A aprovação do destaque para rejeição
das
expressão
restabeleceria
a
subemenda da Comissão de Projetos do
Executivo?
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Não a restabeleceria,
apenas
tornaria
coincidente
as
redações de ambas as emendas, mas
de Projetos do Executivo seria
considerada prejudicada, em virtude
da coincidência de redação e também
de propósitos contidos na subemenda
da Comissão de Constituição e
Justiça.
Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento do Sr. Senador Aurélio
Viana, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
O requerimento foi aprovado.
Da
emenda,
portanto,
foram
suprimidas as expressões:
"localizados no Distrito Federal"
Vai-se votar a subemenda.
Os Srs. Senadores que aprovam a
subemenda,
queiram
permanecer
sentados. (Pausa)
Está aprovada a subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça à
Emenda nº 4, que se compôs com a
subemenda nº 1 da Comissão de Projetos
do Executivo.
Em
conseqüência,
estão
prejudicadas as subemendas das duas
outras Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Os Srs. Senadores irão votar
as emendas de Plenário mais as
subemendas a elas apresentadas.
Emenda nº 2 de Plenário.
Recebeu
parecer
favorável
da
Comissão de Constituição e Justiça e,
também das outras duas Comissões,
nos têrmos da subemenda oferecida
pela Comissão de Constituição e
Justiça.
A emenda nº 2 recebeu subemenda
com a substituição, no texto da nova
redação do parágrafo 1º do art. 65 da Lei
nº 4.380 de 21 de agosto de 1964, da
citação do Serviço Federal de habitação o
e Urbanismo, pelo nome de Banco
Nacional de Habitação
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A Emenda nº 2 manda incluir, onde
couber, o seguinte:
§ 1 Os Institutos de Aposentadoria
e Pensões, as Autarquias em geral, as
Fundações e as Sociedades de
Economia Mista, inclusive a Petrobrás S.
A. e o Banco do Brasil S. A., efetuarão,
no prazo Maximo de 12 (doze) meses, a
venda dos seus conjuntos e unidades
residenciais, em consonância com o
sistema financeiro da habitação, de que
trata esta Lei, de acôrdo com as
instruções expedidas, no prazo de 90
(noventa) dias, conjuntamente, pelo
Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo e o Departamento Nacional
da Previdência Social.
A Comissão de Constituição e
Justiça, no seu parecer, propõe a
substituição da denominação "Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo"
pelo nome de "Banco Nacional de
Habitação".
Em votação a Emenda nº 2 com a
redação proposta pela Comissão de
Constituição e Justiça no § 1º da mesma
emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovada.
As Emendas números 4 e 7 têm
parecer favorável das Comissões.
A de nº 4 é a seguinte:
"Acresente-se ao Art. 9º da Lei nº
4.380, de 21 de agosto de 1964, o
seguinte § 9º:
§
9º
Ficam
canceladas,
e
conseqüentemente devem ser arquivadas
pelas
autoridades
judiciárias
competentes, as ações de despejos
movidas por qualquer um dos Institutos
de Aposentadoria e Pensões contra
instituições hospitalares de assistência
social ou de ensino, desde que as
referidas ações não sejam motivadas por
falta
de
pagamento
do
aluguel
convencionado."
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovada.
A Emenda nº 7 também recebeu
parecer favorável das Comissões. Tem a
seguinte redação:
"Acrescente-se ao art. 65 da Lei nº
4.380, de 21 de agôsto de 1964, o
seguinte parágrafo:
"Art. 65 –
§ – Ficam o Governo da União e
o Banco do Brasil S. A. autorizados
a
promover
a
venda
de
seus
conjuntos
residenciais
e
edíficios,
em consonância com o sistema
financeiro da habitação, de que trata esta
Lei."
A
emenda
está
prejudicada,
por fôrça, de aprovação da emenda
anterior.
Os Srs. Senadores irão votar, em
lobo, as emendas que receberam
pareceres contrários, salvo as que foram
destacadas.
Os Srs. Senadores que as aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estão rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Moura
Andrade): – Os Srs. Senadores irão votar
as emendas destacadas. A de número 9,
destacada a requerimento do nobre
Senador Josaphat Marinho, está assim
redigida:
"Os recursos destinados ao setor
habitacional pelas entidades estatais
obedecerão ao disposto no art. 11 da Lei
nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, sendo
facultado
ao
mutuário
completar,
com recursos próprios, o montan-
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te do financiamento estabelecido no inciso II,
sempre que o valor do prédio a ser
construído ou adquirido exceder a 400 vêzes
o maior salário-mínimo mensal vigente no
País"
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Tem a palavra, para encaminhar a votação
o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (para
encaminhar a votação. Sem revisão do
orador): – Sr. Presidente, sinto que a
Liderança do Govêrno opõe-se a esta
emenda. Por isso mesmo, tanto maior o meu
dever de demonstrar a justiça dela.
Esta é, de fato, uma emenda de caráter
geral, esta visa a suprimir uma restrição
prejudicial a tôda a comunidade que pode ou
pretende adquirir imóvel usando de
benefícios legais.
A lei vigente, a Lei nº 4.380, de
1964, estabelece, no artigo 11, II, que
"a operação poderá fazer-se no máximo
15% – e declara – no máximo
15%
poderá
estar
aplicado
em
habitações
de
valor
unitário
compreendido
entre
duzentas
e
trezentas vêzes o maior salário-mínimo
mensal vigente no País, vetadas
as
aplicações
em
habitações
de
valor unitário superior a trezentas
vêzes o maior salário-mínimo mensal
citado."
A emenda que apresentamos não altera
substancialmente o dispositivo legal. A
emenda visa apenas a excluir a limitação das
operações no que concerne ao preço dos
imóveis e a permitir que de quatrocentos
salários-mínimos para cima a operação seja
feita pagando o mutuário a diferença
verificada.
Vou ler a emenda, para apreciá-Ia
diante do Senado:
"Os recursos destinados ao setor
habitacional
pelas
entidades
estatais
obedecerão ao disposto no artigo 11 da Lei
nº 4.380, de 21 de agôsto de 1964."
Logo, a emenda mantém os limites
previstos, ou seja, a emenda não altera o
máximo de 15% nas operações dos imóveis
de valor unitário compreendidos entre
duzentas e trezenas vêzes maior salário
mínimo mensal vigente no País.
A inovação está que a emenda autoriza
que o mutuário complete com recursos
próprios – notem bem os eminentes
Senadores – o mutuário complete, com
recursos
próprios,
o
montante
do
financiamento estabelecido no inciso II
sempre que o valor do prédio a ser
construído
ou
adquirido
exceder
a
quatrocentas vêzes o maior salário mínimo
mensal vigente no País.
Quer dizer, portanto, que os limites
fixados na parte principal da lei, vigente
são respeitados – operações do limite de
15% sôbre imóvel de valor unitário
compreendidos
entre
duzentos
e
trezentas vêzes o maior salário mínimo
mensal vigente. Mas tem-se observado –
e as Caixas Econômicas o tem
demonstrado sem segrêdo que há
milhares de peocessos paralisados sem
que
os
proponentes
passam
ser
atendidos porque o valor do imóvel ó
superior a duzentos ou trezentas vêzes o
maior salário mínimo mensal vigente no
País.
Para obviar a dificuldade, facilitando a
execução justa do plano de habitação, sem
prejudicar os órgãos financiadores, a
Emenda propõe apenas que, quando se
tratar de imóvel de valor superior a
quatrocentas vêzes o maior salário mínimo,
os mutuários possam completar, com seus
recursos, o preço da operação.
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Não sei qual a razão por que os
ilustres relatores ofereceram parecer
contrário à Emenda. A Emenda, enfim,
completa o sistema do plano. A Emenda
é simples complemento ao regime da lei
vigente. Apenas extraindo uma limitação
que se tornou imprópria em face do
aumento gradual e excessivo do valor
dos imóveis. E por outro lado, faculta
apenas a quem quiser e puder, na
condição de mutuário, completar o valor
da operação com seus próprios recursos,
não com os recursos do órgão
financiador.
Dai porque, Sr. Presidente, estou
sustentando a Emenda, na espectativa
de que os ilustres relatores, pelo
menos
em
atenção
ao
Plenário,
ofereçam as razões plenas pelas quais
seus pareceres foram contrários. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade):
– Vai-se passar à votação da Emenda.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram conservar-se sentados (Pausa).
Está rejeitada.
A matéria vai a Comissão de Redação.
O SR. GAY DA FONSECA (para uma
questão de ordem): – Sr. Presidente, havia
pedido destaque para a emenda nº 7.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondim):
A emenda numero 7 foi aprovada.
O SR. GAY DA FONSECA: – Emenda
nº 7 de Plenário que constava com parecer
contrário do Sr. Relator.
O
SR.
PRESIDENTE
(Guido
Mondin): – V. Exa. havia pedido
destaque
para
apreciação
em
separado. Precisamente, ela foi votada e
aprovada.
O SR. GAY DA FONSECA: – Obrigado
a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin.)
Item 6:
Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara número 174,
de 1964 (nº 859-B-63 na Casa de
origem), que dispõe sôbre concurso de
prognósticos esportivos e dá outras
providências, tendo:
Pareceres (sob ns. 452 a 155, de 1966)
das Comissões:
– de Educação e Cultura:
1º pronunciamento: pela audiência do
Conselho Nacional de Desportos e do
Ministério da Educação;
2º pronunciamento, favorável, nos
têrmos do Substitutivo que apresenta:
– de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade
do
projeto
e
do
Substitutivo; e
–
de
Finanças.,
favorável
ao
Substitutivo.
Sôbre a mesa requerimento que será
Iido pelo Sr. 1º Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 210, DE 1966
Nos têrmos dos arts. 212, letra "l" e
274, letra "b", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do
Projeto de Lei da Câmara número 174-64
(nº 859-B-63, na Casa de origem), a fim
de ser feita na sessão, de 1 de julho do
corrente ano.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1966.
– Filinto Müller.
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O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): –
Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Em conseqüência, a matéria será
apreciada na sessão do dia 1 de junho dêste
ano.

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.).
Lembro aos Srs. Senadores que estão
convocados para uma sessão conjunta do
Congresso Nacional, amanhã, às 10 horas.
Nada mais havendo que tratar, vou
levantar a sessão, designando para próxima
a seguinte:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 27 DE MAIO DE 1966
(SEXTA-FEIRA)
1
REDAÇÃO FINAL – "PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 321, DE 1965
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 520, de 1966, da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 321, de
1965 (nº 1.022-B-63, na Casa de origem), que dispõe sôbre o salário-mínimo de menores e
dá outras providências.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 1966
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 86 de 1966 (nº 3.496-B-66, na Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1966, tendo:
Parecer, sob nº 521, de 1966, da Comissão de Redação, com a redação do vencido no
turno anterior.
3
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 1986
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de Redação em
seu Parecer nº 522, de 1966, da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 92, de
1966 (nº 3.512-B-66, na Casa de origem), que modifica dispositivos da Lei 119 2.180, de 5 de
fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o Tribunal Marítimo, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 minutos)
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
PORTARIA Nº1, DE 1966
A Comissão Diretora resolve:
A Usina Geradora, órgão anexo ao a Serviço
Gráfico do Senado, aplica-se o disposto na Portaria
nº 2, de 1965, desta Comissão.
Senado Federal, 26 de maio de 1966. –
Auro Moura Andrade, Presidente.
ATO DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº 30, DE 1966
O Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições, resolve designar Aloisio Barbosa de
Souza, Roberto Velloso e José Pinto Carneiro
Lacerda, Redatores de Anais e Documentos
Parlamentares
e
Assessor-Legislativo,
respectivamente, para sob a presidência, do
primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância
incumbida de apurar as causas do acidente
havido som o a auto do Senado, placa nº 187, a
seu a serviço, sob a direção do servidor Jobson
da Silva, bem como avaliar os danos sofridos
pela viatura.
Secretaria do Senado Federal, 26 de
maio de 1966. – Evandro Mendes Vianna,
Diretor-Geral.
EDITAL
A Secretária da Comissão de Inquérito,
designada pela Portaria nº 7, de 11 de abril de
1966, do Exmo. Senhor a Primeiro-Secretário do
Senado Federal, em cumprimento de ordem do
Presidente e tendo em vista o disposto no § 2º, do
art. 226, da Resolução nº 6-60 (Regulamento da
Secretaria do Senado), cita, pelo presente Edital o
Sr. Vicente Carlos de Lima, Motorista, Substituto,
FT-5, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação
deste,
comparecer
no
22º

andar do Anexo do Senado, sala 9, a fim de
apresentar defesa escrita, dentro de 10 (dez)
dias, no Processo Administrativo a que se
responde, por abandono de cargo, sob pena
de revelia.
Brasília, 18 de abril de 1966. – Zuleika
de Castro Monteiro, Secretária.
EDITAL
A Secretária da Comissão de Inquérito,
designada pela Portaria número 8, de 14 de
abril de 1966, do Excelentíssimo Sr. PrimeiroSecretário
do
Senado
Federal,
em
cumprimento de ordem do Sr. Presidente e
tendo em vista o disposto no § 2º, do art. 226,
da Resolução nº 6-60 (Regulamento da
Secretaria do Senado), cita, pelo presente
Edital o Sr. Mario Jager, Auxiliar de Limpeza,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação dêste, comparecer no 22º andar
do Anexo do Senado, sala 9, a fim de
apresentar defesa escrita dentro de 10 (dez)
dias, no Processo Administrativo a que
responde, por abandono de cargo, sob pena
de revelia.
Brasília, 25 de maio de 1966. – Zuleika
de Castro Monteiro, Secretária.
EDITAL
A Secretária da Comissão de Inquérito,
designada pela Portaria número 9, de 14 de
abril de 1966, do Exmo. Sr. PrimeiroSecretário
do
Senado
Federal,
em cumprimento de ordem do Sr. Presidente
e tendo em vista o disposto no § 2º,
do
art.
226,
da
Resolução
nº
6-60 (Regulamento da Secretaria do
Senado), cita, pelo presente Edital o Sr. Helio
Chaves, Auxiliar de Secretaria, Substituto,
FT-5, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a
partir
da
publicação
dêste,
compa-
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recer no 22º andar do Anexo do Senado,
sala 9, a fim de apresentar defesa
escrita dentro de 10 (dez) dias, no
Processo
Administrativo
a
que

responde, por abandono de cargo, sob
pena de revelia.
Brasília, 5 de maio de 1966. –
Zuleika de Castro Monteiro, Secretária

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
15ª
REUNIÃO
ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE
1966
Ás 15h do dia 25 de maio de 1966,
na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Milton
Campos,
presentes
os
Senhores
Senadores Wilson Gonçalves; Jefferson
de Aguiar, Afonso Arinos, Herivaldo
Vieira, Gay da Fonseca, Bezerra Neto e
Josaphat Marinho, reune-se a Comissão
de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores Eurico Rezende e Arthur Virgílio.
É dispensada a leitura da ata da
reunião anterior e, em seguida, assinada.
O Senhor Presidente declara que,
havendo número legal, estão abertos, os
trabalhos da Comissão e concede a palavra
ao Senador Bezerra Neto que lê o seu parecer
apresentado ao projeto de Lei do Senado nº
31-65 – Torna extensivos aos funcionários
públicos civis da União, ocupantes de Cargos
para cujo exercício seja exigido diploma
especifico de nível universitário, o disposto na
Lei número 2.688, de 20-12-55, concluindo
pela rejeição por injurídico.
Submetido o parecer á discussão e
votação, sem restrições é assinado.
O Senhor Senador Josaphat Marinho
passa a apresentar seus pareceres sôbre o
Projeto de Lei do Senado nº 30-63 – Dispõe
sôbre as atividades da indústria farmacêutica e
dá outras providências, considerando-o
constitucional e apresentando um substitutivo
e dando pela constitucionalidade, sugerindo a
forma por que deve ser regularizada a matéria,
da indicação nº 2-63, do Sr. Senador Afonso
Arinos solicitando sejam ouvidas às
Comissões de Constituição e Justiça, de
Relações Exteriores e de Finanças, sôbre a
circular do Senhor Ministro da Justiça aos
Governadores de Estado, relativa a concessão
de empréstimos externos aos Estados.
Submetidos
os
pareceres
à
discussão e votação, sem restrições são
aprovados.
A seguir, o Senhor Senador Gay da
Fonseca relata o Aviso nº 190-GM do Sr.
Ministro da Viação e Obras Publicas
encaminhando solicitação do Presidente da
Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima,
a fim de que os processos relativos a
requerimentos de informações e pedidos de
pronunciamento sôbre projetos de lei
referentes à Rêde sejam encaminhados
diretamente
àquela
Emprêsa,
constitucionalidade e juridicidade.
Submetido o parecer à discussão e
votação, sem restrições é aprovado.
Quanto ao Projeto de Lei do Senado
nº
148-63,
constante
da
pauta,
tem adiada sua discussão para a prô-

xima sessão uma vez que o seu Relator
Senador Gay da Fonseca, concorda com
o pedido do Senador Josaphat Marinho
de que, por ocasião da discussão
do projeto, seja convocado o seu
autor, Senador Ermirio de Morais, que
deseja prestar esclarecimentos sôbre a
matéria.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se
a
reunião,
lavrando
eu, Maria Helena Bueno Brandao,
Secretária, a presente ata que depois
de lida e assinada será assinada pelo
Senhor Presidente.
Comissão Mista incumbida do estudo
do Projeto de Emenda à Constituição nº
1, de 1966 (C.N.) que Altera o Art. 185 da
Constituição
2ª REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE
MAIO DE 1966
Ás dezesseis horas e trinta minutos
do dia dezoito de maio de mil novecentos
e sessenta e seis, na Sala das Comissões
do Senado Federal, presentes os
Senhores Senadores Raul Gilberti,
Adolpho Franco, Gay da Fonseca, Manoel
Villaça,
Cattete
Pinheiro,
Wilson
Gonçalves, Aurélio e Vianna, Pedro
Ludovico, Edmundo Levi, José Ermirio e
os Senhores Deputados João Alves,
Flávio Marcilio, Dulcino Monteiro, Emílio
Gomes, Floriceno Paixão e Hamilton
Nogueira, sob a presidência do Senhor
Deputado Benjamin Faran, reúne-se a
Comissão Mista incumbida do estudo do
Projeto de Emenda à Constituição e nº 1,
de 1966 (CN) que altera o artigo 185 da
Constituição, para apreciar o parecer do
Relator sôbre a matéria.
Deixam de comparecer à reunião e
por motivo justificado, os Senhores
Senadores José Leite e Edmundo Levi e
os Senhores Deputados Arruda e
Câmara, Aderbal Jurema, Pinheiro
Chagas e Regis Pacheco.
E' dispensada a leitura da ata
anterior, e em seguida aprovada.
Preliminarmente,
o
Senhor
Presidente lê comunicação das respectiva
lideranças, substituindo os Senhores
Senadores Jefferson de Aguiar e
Josaphat Marinho pelos Senhores
Senadores Raul Gilberti e Aurélio Vianna
respectivamente, e do Senhor Deputado
Dulcino Monteiro.
Iniciando os trabalhos da Comissão,
o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Deputado João Alves que lê o
seu parecer contrário às subemendas de
ns. 1, 2, 3 e 4, pelas impertinência da
subemenda nº 5 e favorável às de ns. 6 e
7.
Às dezessete horas e vinte minuto
e suspensa a reunião, por quinze mi-

nutos, a fim de que os Senhores
Senadores tomassem parte na votação a
nominal, em plenário do Senado.
Reabertos
os
trabalhos
da
Comissão, o Senhor Presidente submete
o parecer do Relator à discussão e
votação.
Usam da palavra os Senhores
Senadores Aurélio Vianna, José Ermirio,
Manoel Viallaça, Gay da Fonseca e os
Senhores Deputados, Hamilton Nogueira
e Flávio Marcilio.
O Parecer é aprovado, ressalvados
os destaques:
À subemenda nº 3, do Senhor
Senador Aurélio Vianna;
À subemenda nº 6, do Senhor
Senador Cattete Pinheiro;
À subemenda nº 2 dos Senhores
Senadores Gay da Fonseca e Manoel
Villaça;
A subemenda nº 5, dos Senhores
Deputados Dulcino Monteiro e Flávio
Marcilio;
Á subemenda nº 1, do Senhor
Deputado Floriceno Paixão.
O Senhor Senador Aurélio Vianna
solicita prioridade para o destaque de sua
autoria, relativo à subemenda nº 3, com o
que concorda a Comissão.
Em votação, é o destaque aprovado,
ficando prejudicados os demais exceto o
de nº 2, referente subemenda nº 6, que foi
aprovada pela Comissão.
Finalizando, o Senhor Deputado
João Alves, Relator, solicita ao Senhor
Presidente fôsse designado um outro
parlamentar para relatar o vencido,
uma vez que Sua Excelência não
concordava com a aprovação da
subemenda nº 3.
O Senhor Presidente convida o
Senhor Senador Aurelio Vianna para
relatar o vencido.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião lavrando eu
Carmelita
de
Sousa,
Oficial
Legislativo, PL-6, do Quadro da
Secretaria do Senado Federal, e
Secretária da Comissão, a presente
ata que, uma vez ai aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros da Comissão.
Comissão Especial de "Projeto de
Emenda à Constituição nº 1/1965 dá nova
redação ao § 1º do Artigo 153 da
Constituição Federal"
3ª REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE
MAIO DE 1966
Às 15,30 horas do dia vinte e cinco
do mês de maio do ano de mil novecentos
e sessenta e seis, presentes os Senhores
Senadores José Leite; Presidente, Aurélio
Vianna; Relator, José Ermirio, Lobão
da Silveira, Victorino Freire, Eurico
Rezende, Jefferson de Aguiar, José
Guiomard de Sebastião Archer, na Sala
da Comissão de Valorização da
Amazônia, reúne-se a Comissão Especial
de Projeto de Emenda à Constituição nº
1-1965 (SF). – "Dá nova redação ao § 1º
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do art. 153 da Constituição Federal, a fim
de ser apreciado o parecer do Senador
Aurélio Vianna à subemenda de Plenário
O Senhor Presidente Senador José
Leite declara instalados os trabalhos da
Comissão e concede a palavra ao Senhor
Senador Aurélio Viana que lê o parecer
de sua autoria, favorável á subemenda ao
projeto. Sem que ninguém peça a palavra
o Senhor Presidente submete à discussão
e em seguida a votação.
E'
o
parecer
aprovado
por
unanimidade.
Finalizando, o Senhor Presidente
comunica que a Comissão encerrou os
seus
trabalhos,
e,
aproveita
a
oportunidade
para
agradecer
a
colaboração
de
seus
pares
no
cumprimento da referida missão.
Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu, Neuza Joanna
Orlando Veríssimo; Secretaria a presente
ata, que, uma vez aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros.
Comissão Especial de Projeto de
Emenda à Constituição nº 4/1965 – (C.D.)
Altera a redação do Artigo 199 da
Constituição
Federal,
suprimindo-lhe
Parágrafo único
2º REUNIÃO, REALIZADA NO DIA 25 DE
MAIO DE 1966
Às 14,30 horas do dia vinte e cinco
do mês de maio do ano de mil novecentos
e sessenta e seis, presentes os Senhores
Senadores
Jefferson
de
Aguiar;
Presidente, Gay da Fonseca; VicePresidente, Edmundo Levi; Relator,
Wilson Gonçalves, Menoel Villaça, Eurico
Rezende, Afonso Arinos, Milton Campos
e Josaphat Marinho, na Sala da
Comissão de Valorização da Amazônia,
reúne-se a Comissão Especial de Projeto
de Emenda a Constituição nº 4-1965 (CD)
– "Altera a redação do art. 199 da
Constituição
Federal,
suprimindo-lhe
parágrafo único, a fim de ser apreciado o
parecer do Senador Edmundo Levi.
O Senhor Presidente Jefferson de
Aguiar declara instalados os trabalhos
da Comissão e concede a palavra ao
Sr. Senador Edmundo Levi, a que lê
o parecer de sua autoria, favorável
ao projeto. Sem que ninguém peça
a palavra o Senhor Presidente
submete à discussão e em seguida à
votação.
E'
o
parecer
aprovado
por
unanimidade.
Finalizando o Senhor Presidente
Comunica que a Comissão encerrou os
seus
trabalhos,
e,
aproveita
a
oportunidade
para
agradecer
a
colaboração
de
seus
pares
no
cumprimento da referida missão.
Nada mais havendo a tratar encerrase a reunião, lavrando eu, Neuza Joanna
Orlando Veríssimo, Secretária, e a
presente ata, que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros.
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3ºSecretario – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretario – Cattete Pinheiro
1ºSuplente – Joaquim Parente
2º suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Giuberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attilio Fontana
Vice-Presidente: Arthur Virgilio

COMISSÃO DE AGRICULTURA

ARENA

(7 MEMBROS)

TITULARES

COMPOSIÇÃO

Attilio Fontana
Julio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo braga
Domicio Gondim

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugenio Barros
ARENA
TITULARES

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Hult Rosado
Gay da Fonseca

SUPLENTES

Eugenio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Atillio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Zacarias de Assumpção
MDB

Argemiro de Figueiredo
Jose Ermirio

MDB
Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
Jose Ermirio

Secretário: Cláudio Carlos Costa
Reuniões: Quartas-feiras ás 15,30 horas
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos
Reuniões: Quartas-feiras às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Menezes Pimentel
Vice Presidente: Senador Padre Calazans

COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
(11 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: Senador Milton Campos
Voce-Presidente: Senador Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTE

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Fillinto Muller
Jose Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valladares
Melo Braga
Vasconcelos Torres

Benedicto Valadares
Afonso Arrinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antonio Carlos
MDB

Antônio Balbino
Josaphat Marinha

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretario: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras, ás 16,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS
(15 MEMBROS)

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Viana

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador Irineu Bornhausen

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões 4ªs.-feiras, às16 horas.

ARENA

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
(7 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvetre Pericles
Vice-Presidente: Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
Jose Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Zacarias de Assumpção
Benedicto Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurélio Vianna
Silvestre Pericles

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

MDB
Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

SUPLENTES

Oscar Passos
Adalberto Sena

TITULARES

SUPLENTES

Victorino Freire
Lobão Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bonhausen
Adolpho Franco
Jose Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attilio Fontana
Jose Guiomard
Eugenio Barros
Menezes Pimentel
Antonio Carlos
Daniel Krieger
Julio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Fillinto Muller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Secretário: Alexandre Mello
Reuniões: Terças-feiras ás 16 horas.
PRÊÇO DESTE NÚMERO, CR$ 1

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Jose Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Pericles

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
Ano XXI – Nº 68

CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 26 DE MAIO DE 1966

CONGRESSO NACIONAL
Presidência
DESIGNAÇÃO DE SESSÃO CONJUNTA PARA APRECIAÇÃO DE VISTOS PRESIDENCIAIS
Dias 7 e 8 de junho:
da Câmara dos Deputadas, para a apreciação, sem ptejuizo da matéria
– veto (parcial) ao Projeto de Lei nº 11-85 (C.N.) que dispõe sôbre a para ela já programada, do seguinte veto presidencial:
produção açucareiro, a receita do Instituto do Açúcar e do Alcool e sua
– Projeto de Lei da Câmara nº 307, de 1965 (nº 2.766-B/5 nà Câmara)
aplicação e da outras providências.
que dispõe sôbre irradiações em idioma estrangeiro.
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art.
70, § 3º, da Constituição e do art. 1º, n. IV, do
Regimento Comum, designa a sessão conjunta a realizar-se
no dia 14 de junho próximo, às 21,30 horas, no Plenário

Senado Federal, em 25 de maio de 1968
Auro Moura Andradde
Presidente do Congresso Nacional

ATA DA 63ª SESSÃO,EM 27 DE

SENADO FEDERAL

MAIO DE 1966

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, AURO MOURA
ANDRADE, Presidente, nos têrmos, do art. 47, nº 16, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte:

4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ª
LEGISLATURA

PRESIDÊNCIA DOS SRS.:
NOGUEIRA DA GAMA E GUIDO
MONDIN

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 1966
Aposenta Julieta Ribeiro dos Santos, no cargo de Diretor PL-1, do
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
Art. único. É aposentada, de acôrdo com o art. 191, § 1º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 345, item IV, da Resolução nº
6, de 1960, no cargo de Diretor, PL-1, do Quadro da Secretaria do Senado
Federal, a Oficial Legislativo, PL-3, JULIETA RIBEIRO DOS SANTOS.
Senado Federal, em 27 de Maio de 1946.
Auro Mova Andrade
Presidente do Senado Federal

Às 14 horas e 30 minutos
aclaro-se presentes os Senhores
Senadores:
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Cattete Pinheiro
Menezes Pimentel

Vai sei-lida a ata.
O Sr. 2º Secretario procede à
leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.
O Sr. 1º Secretário lê o
seguinte:
EXPEDIENTE

Wilson Gonçalves

PARECERES

Ermírio de Moraes

PARECER Nº 536, DE 1966

Eurico Rezende
Aurélio Vianna
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama
José Feliciano
Pedro Ludovico
Bezerra Neto
Guido Mondin
Daniel Krieger (15).
O SR. PRESIDENTE (Nogueira
da Gama): – A lista de presença
acusa o comparecimento de 15 Srs.
Senadores. Havendo número legal,
declaro aberta a sessão.

Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre o Aviso 190 GM, de 3
de maio de 1966, do Sr. Ministro da
Viação
e
Obras
Públicas
encaminhando a solicitação do
Presidente, da Rêde Ferroviária
Federal S. A., a fim de que os
processos relativos a requerimentos
de informações e pedidos de
pronunciamentos sôbre projetos de
lei referente à Rêde sejam
encaminhados diretamente àquela
Emprêsa.
Relator: Sr. Senador Gay da
Fonseca:
O Sr. Ministro da Viação
e Obras Públicas, pelo Aviso nº
190,
de
3
de
maio
de
1966, solicita ao Senado que

se dirija diretamente à direção da
Rêde Ferroviaria S. A. acêrca de
pedidos de informações e de
pronunciamento sôbre projetos de lei.
Alega o Titular daquela Secretaria
de Estado que, sendo os pedidos
encaminhados por intermédio de seu
Gabinete, a direção da RFFSA fica,
muita vez, por carência de tempo, em
dificuldades para responder nos prazos
determinados.
II. Examinando o assunto,
vemos, preliminarmente, que a
espécie não se enquadra no
disposto
no
artigo
54
da
Constituição, pois ali se cuida, tão
sómente, do comparecimento dos
Ministro de Estado à Câmara e ao
Senado, ou a qualquer das
Comissões das duas Casas do
Parlamento.
III. A hipótese está prevista na Lei
nº 3.115, de 16 de março de 1957
(que determina a transformação das
emprêsas ferroviárias da União em
sociedade por ações, autoriza a
constituição da R.F.F.S.A. e dá outras
providências), a qual, em seu artigo
33, dispõe:
"Art. 33. A direção da RFFSA
será obrigada a prestar, dentro de
30 (trinta) dias, as informações que
Ihe forem solicitadas pela Câ-

mara dos Deputados, pelo Senado
Federal ou suas Comissões, bem
como a comparecer a estas, quando
convocada, sob pena de perda do
cargo".
Com êste dispositivo concorda,
aliás, o artigo 213, do Regimento
Interno do Senado, que estatui, em
sua letra a, que o Requerimento de
informações só será dirigido à
autoridade que possa ser objeto de
processo de responsabilidade pelo
seu não atendimento, salvo em se
tratando de pedido de pronunciamento
sôbre proposição em curso no Senado
ou de subsídios para o estudo de
qualquer matéria.
Como se verifica, a Direção da
Rede Ferroviária Federal S. A., é,
por Iei, forçada à prestação direta
de quaisquer informações que o
Congresso lhe solicite, sob pena de
demissão, nada impedindo que a
ela se dirija diretamente o Senado,
quando o julgar conveniente, sem
que isto possa implicar em capitis
diminutio para esta Casa.
IV. Ante o exposto, somos de
parecer
que
nenhum
óbice
constitucional ou jurídico existe para
impedir que se atenda à solicitação
do Senhor Ministro da Viação e
Obras Públicas.
Sala das Comissões, 25 de maio
do 1966. – Milton Campos, Presidente.
– Gay da Fonseca, Relator. – Afonso
Arinos. – Josaphat Marinho. – Bezerra
Neto.– Jefferson de Aguiar.
PARECER Nº 537, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500-C66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a
redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500-C66, na Casa de origem geram),
que introduz modificações na
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Sábado

legislação pertinente ao Plano Nacional
de Habitação.
Sala das Sessões, em 27 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 537, DE 1966
Redação final das emendas do senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 1966
(nº 3.500-C-66, na Casa de origem), que
introduz modificações na legislação pertinente
ao Plano Nacional de Habitação.
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EXPEDIENTE

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

panha esta lei, não são considerados
"estação" e simples pôsto público de
serviço
telefônico
ou
telegráfico,
radiotelefônico ou radiotelegráfico, as
mesas distribuidoras de tráfego urbano ou
as agências receptoras ou distribuidoras de
mensagem do usuário e para êle e cuja
efetiva transmissão deva ser feita
ou manipulada por um conjunto de
equipamento e instalações necessárias aos
efetivos serviços de telecomunicações".

SEÇÃO II

EMENDA Nº 3

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

EMENDA Nº 1

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

(corresponde à emenda nº 3 e 4 de Plenário)

(corresponde à emenda nº 1 – CCJ.)

BRASÍLIA

Ao caput do art. 1º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 1º O art. 61 da Lei nº 4.380 de
21 de agôsto de 1964, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:"

ASSINATURAS

As Disposições Gerais.
Acrescente-se, onde couber:
"Art. Compete, exclusivamente ao
Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL), com supressão de qualquer
outra, a fiscalização dos serviços de
telecomunicações, desde sua implantação e
ampliação, até seu efetivo funcionamento,
resguarda a competência estadual ou
municipal quando sejam estritamente
regionais ou locais e não interligados a outros
Estados ou Municípios".
"Art.
As
concessionárias
ou
permissionários
de
serviços
de
telecomunicações que, para a instalação ou
funcionamento de seus equipamentos, tiverem
tido eu tenham a orientação assistência de
emprêsa fabricante ou instaladora, através de
profissional habilitado na forma do Decreto nº
23.569, de 11 de dezembro de 1933, não são
obrigadas a contratar ou a manter
encarregados da parte técnica não se lhes
aplicando o disposto no art. 8º do referido
Decreto".

EMENDA Nº 2
(corresponde á emenda nº 2 – CCJ.)
I. Ao caput do art. 2º.
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 2º O art. 30 da Lei nº 4.864,, de
29 de novembro de 1965, passa a; vigorar
com a seguinte redação:"
II. Ao § 1º do art. 30 da Lei número 4.864,
de 29 de novembro de 1965, modificado pelo
art. 2° do Projeto, dê-se a seguinte redação:
"Art. 30 ..............................................
§ 1º Incorrerá nas penalidades
previstas no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União o funcionário ou
auto idade que, por ação ou omissão, no
exercício das funções do seu cargo, não
cumprir o disposto neste artigo."
EMENDA Nº 3
(corresponde à subemenda à emenda nº
1 de Plenário e a destaque de
(expressões).
Ao art. 2º
No art. 30 da Lei nº 4.884, de 29 c de
novembro de 1965 cuja redação é
alterada pelo art. 2º do Projeto,
acrescente-se o seguinte parágrafo:
"Art .30 ...............................................
§ ... As unidades habitacionais cujos
ocupantes hajam optado pela sua compra ou
venham a fazê-lo até 90 (noventa) dias da
data da publicação desta lei, são isentas da
correção monetária referida neste artigo,
desde que tenham as mesmas sofrido
reavaliação no preço do custo da construção."
EMENDA nº 4
(corresponde à emenda n° 3 – CCJ.)
Ao art. 3º (caput)
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 3° O art. 35 da Lei nº 4.863, de
29 de novembro de 1965, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:"
EMENDA Nº 5
(corresponde à emenda nº 4 de Plenário)
Acrescente-se, onde couber:
"Art. 9º ..............................................
§
...
São
canceladas,
e
conseqüentemente devem ser arquivadas
pela autoridade judiciária competente, as
ações de despejo movidas por Instituto
de Aposentadoria e Pensões contra
instituições hospitalares, de assistência
social ou de ensino, desde que não
motivadas por falta de pagamento do
aluguel convencionado".

REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior
Semestre ................
Ano .........................

Cr$
Cr$

Capital e Interior
50.00
96,00

Exterior
Ano .........................

FUNCIONÁRIOS

Semestre ................
Ano .........................

Cr$
Cr$

39.00
76,00

Exterior
Cr$

136,00

Ano .........................

Cr$

108,00

– Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
– A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto à sua aplicação, solicitamos dêem preferência à remessa por meio de cheque
ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
– Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos aos assinantes
somente mediante solicitação.
– O custo do número atrasado será acrescido de Cr$ 0,10 e, por exercício
decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
EMENDA Nº 6
(corresponde à emenda nº 2 de Plenário
com subemenda da CCJ.)
Inclua-se, onde coube:
"Art. ... Os §§ 1º e 3º do art. 65 da
Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de 1964,
passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 65 ..............................................
§ 1º Os Institutos de Aposentadoria e
Pensões, as Autarquias em geral, as
Fundações e as Sociedades de Economia
Mista, inclusive a Petrobrás S. A. e o
Banco do Brasil S. A. efetuarão, no prazo
máximo de 12 (doze) meses, a venda de
seus conjuntos e unidades residenciais,
em consonância com o sistema financeiro
da habitação de que trata esta lei, de
acôrdo com as instruções expedidas, no
prazo
de
90
(noventa)
dias,
conjuntamente, pelo Banco Nacional de
Habitação e o Departamento Nacional da
Previdência Social.
§ 3º Os órgãos referidos no § 1º
dêste artigo que possuam unidades
residenciais em Brasília, conjuntamente
com a Caixa Econômica Federal de
Brasília, submeterão à aprovação do
Presidente da República, por intermédio
do
Ministro
do
Planejamento
e
Coordenação Econômica, no prazo
de 90 (noventa) dias, sugestões e
normas, em consonância com o sistema
financeiro da habitação, referentes à sua
alienação".
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 1966
(nº 3.580 B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação
final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de

1966 (nº 3.580-B-66, na Casa de origem)
que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações,
e
dá
outras
providências.
Sala das Sessões, em 27 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Edmundo Levi.
PARECER Nº 538, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 1966 (nº 3.580-B-66, na Casa de
origem), que cria o Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações, e dá outras
providências.
EMENDA Nº 1
(corresponde à emenda nº 1 de
Plenário)
Ao art. 6º.
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"§ 3º As taxas instituidas por esta Lei
absorvem e substituem tôdas e quaisquer
outras federais, e, salvo quando a emprêsa
de telecomunicações operar, apenas,
dentro do Estado ou do município,
excluem, ainda, a cobrança de taxas ou
contribuições, estaduais ou municipais,
para a formação de fundos de qualquer
natureza ou a título de fiscalização,
diretamente, às concessionárias ou
permissionárias ou, indiretamente, aos
usuàrios ou promitentes usuários".
EMENDA Nº 2
(corresposde à emenda nº 2 de Plenário)
Ao art. 7º.
Acrescente-se o seguinte parágrafo
que será o 2º:
§ 2º Para efeito da incidência
das taxas contidas na tabela que acom-

PARECER Nº 539, DE 1966
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 269, de
1965, (nº 1.560-B-65, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação final da
emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 269 de 1965 (nº 1.560-B-65, que
cria o "Prêmio Nacional Adriano da Costa
Ramalho", e dá outras providências.
Sala das Sessões. 27 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente. –
Bezerra Neto, Relator. – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 539,
DE 1966
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 1965 (nº
1.560-B-65, na Casa de origem), que cria o
"Prêmio Nacional Adriano da Costa Ramalho",
e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
(corresponde à emenda nº 1 – CRE.)
Ao art. 3º
Acrescente-se, onde couber:
" ... pelo Presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Senado Federal, ..."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Está finda a leitura do expediente.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra e Sr. Senador Aarão
Steinbruch. (Pausa).
S. Exa. não está presente.
Tem a palavra o Sr. Senador
Edmudo Levi.
O SR. EDMUNDO LEVI: – Desisto
da palavra Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: – S. Exa.
desiste da palavra.
Tem a palavra o Sr. Senador
Josaphat Marinho: (Pausa).
S. Exa. não está presente.
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Tem a palavra o Sr. Senador Atílio
Fontaria. (Pausa).
Não há mais oradores inscritos. Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 520, de 1966, da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
321, de 1966 (nº 1.022-B-63, na Casa de
origem), que dispõe sôbre o salário-mínimo e
dá outras providências.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
discuti-lo, irei declarar encerrada a discussão.
(Pausa).
Está encerrada.
Encerrada a discusão sem emenda e
não havendo requerimentos para que a
Redação Final seja submetida a votos, é ela
dada
como
definitivamente
aprovada,
independentemente de votação, nos termos
do art. 316-A do 1 Regimento Interno.
O Projeto volta à Câmara dos Deputados.
Para acompanhar naquela Casa do
Congresso a tramitaçao da Emenda do
Senado, é designado o Sr. Senador Eurico
Rezende, Relator da matéria na Comissão de
Legislação social.
E' a seguinte a Redação Final aprovada.
PARECER Nº 520, DE 1966
DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 321, de
1966 (nº 1.022-B-63, na Casa de origem).
Relator: Sr. Eurico Rezende.
A Comissão apresenta a redação final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 321, de 1965 (nº 1.022-B-63, na
Casa de origem), que dispõe sôbre o saláriomínimo de menores e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 25 de maio de
1966. – Lino de Matos, Presidente – Eurico
Rezende, Relator. – Bezerra Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 520-66
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 321, de
1965 (nº 1.022-B-63, na Sasa de origem),
que dispõe sôbre o salário-mínimo de
menores, e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde a destaque de Plenário)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama):
Iitem 2.
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara número 36, de 1966 (nº 3.496-13-66, na
Casa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei nº
4.900, de 10 de dezembro de 1965; que estima a
Receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 1966, tendo:
Parecer, sob nº 521, de 1966, da
Comissão de Redação, com a redação do
vencido no turno anterior.
Em discusão o projeto, em seu turno
suplementar. (Pausa).
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, dou por encerrada a discussão.
Não havendo emendas, nem requerimento
no sentido de que seja êle submetido a votos, é
dado como definitivamente aprovado, independen-

temente de votação, nos têrmos do art. 275A, § 5º, do Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados.
Para acompanhar, na Câmara, o
projeto, designo o nobre Senador Bezerra
Neto, relator da matéria na Comissão de
Finanças.
E' o seguinte o projeto aprovado
PARECER Nº 521, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1966 (nº
3.496-B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Eurico Rezende.
A Comissão apresenta a redação do
vencido, para turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 86, ae 1966 (número 3.496-B-66,
na Casa de origem), que retifica, sem ônus, a
Lei nº 4.900, de 10 de dezembro de 1965,
que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1966.
Sala das Sessnes, em 25 de maio de
1966. – Lino de Mattos, Presidente. – Eurico
Rezende, Relator. – Bezerra Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 521-68
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 1966 (nº
3.496-B-66, na Casa de origem), que retifica,
sem ônus, a Lei nº 4.900, de 10 de dezembro
de 1965, que estima a Receita e fixa a
Despesa da Unido para o exercício financeiro
de 1966.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Retifica, sem ônus, a Lei nº 4.900, de 10
de dezembro de 1965, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício
financeiro 5de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São feitas, sem ônus, as
seguintes retificaçóes na Lei nº 4.900, de 10
de dezembro de 1965, que estima a Receita
e fixa à Despesa da União para o exercício
financeiro de 1966:
Anexo 3 – Poder Judiciário
Subanexo 3.03.00 – Justiça Militar
Unidade 3.03.01 – Superior Tribunal
Militar
Função 02
Categoria Econômica:
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.1.0 – Obras Públicas
Onde se lê:
"4.1.1.3 – Prosseguimento e concliusão
de obras
1) Construção de 102 apartamentos em
Brasília, para o pessoal da Justiça Militar –
Cr$ 719.180"
Leia-se:
"4.1.1.5 – Construção de Edifícios
Públicos
1) Construção de apartamentos em
Brasília, para o pessoal da Justiça Militar –
Cr$ 719.180".
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura.
4.06.11 – Departamento Nacional de
Educação
3.0.0.0 – Despesas Correntes
3.1.0.0 – Despesas de Custeio
Onde se lê:
Y-06 – Fundo Nacional do Ensino Médio
1)
Congressos,
Seminários
e
Conferências Educacionais – Cr$ 100.000.

Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de 13 de
janeiro de 1958, que dispõe sôbre as
atividades da Campanha de Assistência ao
Estudante (CASES) – Cr$ 700.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26 de
abril de 1961, que dispõe sôbre atividades
extra-classe, relativas à educação moral e
cívica, em todo o País -Cr$ 50.000.
3)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que instituiu
a Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos – Cr$ 4.000.000.
4) Contribuição em favor da Campanha
Naciona
de
Educandários
Gratuitos,
mediante convênio geral, para aquisição de
imóveis, obras e equipamentos, conforme
discriminação no Adendo "D" – Cr$
2.688.500.
5) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas emprêsas e
aplicação do salário-educação – Cr$
160.000.
6) Despesas decorrentes da aplicação
do Decreto nº 43.177, de 5.2.1958, que
instituiu a Campanha Necional de Educação
Física, inclusive para cumprimento do
Decreto nº 53.741, de 1964 – Cr$ 280.000.
7) Despesas decorrentes do incremento
da Campanha Nacional de Material de
Ensino – Cr$ 850.000.

8)
Despesas
decorrentes
da
promoção e organização de congressos e
conferências
seminários
e
outras
atividades a cargo, da Associação
Brasileira de Educação – Cr$ 20.000.

Leia-se:
Y-06 – Fundo Nacional do Ensino Médi.
1)
Congresso,
Seminários
e
Conferências Educacionais – Cr$ 100.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento da Lei nº 3.557-59, que instituiu
a Campanha Nacional dos Educandários
Gratuitos – Cr$ 4.000.000.
3) Contribuição em favor da Campanha
Nacional
de
Educandários
Gratuitos,
mediante convênio geral para aquisição de
imóveis, obras e equipamentos, conforme
discriminação no Adendo "D" – Cr$
2.688.500.
Outros Encargos:
1)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 43.031, de 13 de
janeiro de 1958, que dispõe sôbre as
atividades da Campanha de Assistência ao
Estudante (CASES) – Cr$ 700.000.
2)
Despesas
decorrentes
do
cumprimento do Decreto nº 50.505, de 26 de
abril de 1961, que dispõe sôbre atividades
extra-classe, relativas à educação moral e
cívica, em todo o País – Cr$ 50.000.
3) Despesas com a fiscalização do
ensino gratuito obrigatório nas empresas e
aplicação do salário-educação Cr$ 160.000.
4) Despesas decorrentes da aplicação
do Decreto nº 43.177, de 5.2.58, que
instituinu a Campanha Nacional de Educação
Física, inclusive para o cumprimenta do
Decreto nº 53.741, de 1964 – Cr$ 260.00.
5) Despesas decorrentes do incremente
da Campanha Nacional de Material de
Ensino – Cr$ 350.000.
6) Despesas decorrentes da promoção
e organização de congressos e confeências,
seminários e outras atividades, a cargo da
Associação Brasileira de Educação – Cr$
20.000.
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e
Cultura.
4.06.05 – Conselho Nacional de Serviço
Social.
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Função 6.0
Categoria
Econômica
3.2.1.0
Subvenções Sociais
ADENDO "B" – Subvenções Ordinárias
Onde se lê:
"14 – MINAS GERAIS
Araxá
Ginásio Jesus Cruz – Cr$ 1.300"
Leia-se:
"14 – MINAS GERAIS
Araxá
Ginásio Jesus Cristo – Cr$ 1.500"
Onde se lê:
"17 – PARANÁ
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção da
Escola do Assistência Social – Cr$ 7.000"
Leia-se:
"17 – PARANÁ
Curitiba
Associação
Paraense
da
Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção de
Escola e Assistência Social – Cr$ 7.000"
Onde se lê:
"20 – RIO DE JANEIRO
Piraí
Educandário Padre Antônio Pinto – Cr$
300".
Niterói
Escola-Industrial Santos Anjos (para
desenvolvimento agrícola) – Cr$ 100'
Leia-se:
"20 – RIO DE JANEIRO
Barra do Piraí
Educandário Padre Antônio Pinto – Cr$
300.
Vassouras
Escola Industrial Santos Ankos
(para desenvolvimento agrícola) – Cr$
100".
Anexo
4 06.00 – Ministério da Educação e
Cultura.
4.06.05 – Conselho Nacional de Serviço
Social.
Função 6.0
Categoria
Economica
3.2.1.0
Subvenções Social
ADENDO "C" – Subvenções Extraordinárias
Onde se lê:
01 – ACRE
Cruzeiro do Sul
Escola Cel. José Correia – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700"
Leia-se:
"01 – ACRE
Cruzeiro do Sul
Escola Coronel João Correia – Vila
Rodrigues Alves – Cr$ 700"
Onde se lê:
"17 – PARANÁ
Curitiba
Associação Paranense de Igreja
Adventista do 7º dia, para a construção da
Escola Assistencial Social – Cr$ 10.000"
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Leia-se:
Curitiba
Associação Paranaense da Igreja
Adventista do 7º Dia, para a construção de
Escola e Assistência Social – Cr$ 10.000"
Anexo 4
4.06.00 – Ministério da Educação e Cultura
ADENDO "F"
K – 22 – Rio Grande do Sul.
Onde se lê:
"7 – Escoila Normal Nossa Senhora de
Fátima, Canguçu – Cr$ 2.000"
Leia-se:
07 – Escola Normal Nossa Senhora da
Aparecida, Canguçu – Cr$ 2.000"
4.12.00 – Ministério das Minas e Energia
4.12.06 – Departamento Nacional da
Produção Mineral
4.0.0.0 – Despesas de Capital
4.1.0.0 – Investimentos
4.1.2 O – Serviços em Regime de
Programação Especial
b) Energia
2) ADENDO "A
Onde se lê:
"K-26 – SÃO PAULO
102) Sorocaba (serviços elétricos), em
convênio com RINCO – Cr$ 20.000"
Leia-se:
SÃO PAULO
102) Sorocaba (serviço elétrico) – Cr$
20.000"
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data
de
sua
publicação,
revogadas
as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama):
Item 3.
Discussão, em turno único, da redação
final, oferecida pela Comissão de Redação
em seu Parecer nº 522, de 1966, da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
92, de 1966 (número 3.512-B-66, na Casa
de origem), que modifica dispositivos da Lei
nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1959, que
dispõe sôbre o Tribunal Marítimo, e dá
outras "providências.
Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
dou por encerrada a discussão.
Não
havendo
emenda
nem
requerimento no sentido de que a Redação
Final seja submetida a votos, é ela dada
como
definitivamente
aprovada,
independentemente de votação, nos têrmos
do art. 316-A, do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos
Deputados.
Para acompanhar, na Câmara, o estudo da
emenda do Senado, é designado o Senhor
Senador Bezerra Neto, Relator na Comissão de
Constituição e Justiça.
É a seguinte a Redação Final aprovada:
PARECER Nº 522, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1966
(nº 3.512-B-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta a redação final
da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 92, de 1966 (nº 3.512-B-66, na
Casa de origem).
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que modifica dispositivos da Lei número 2.180,
de 5 de fevereiro de 1959, que dispõe sôbre o
Tribunal Marítimo, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1966. –
Lins de Mattos, Presidente. – Bezerra Neto,
Relator. – Eurico Rezende.
ANEXO AO PARECER Nº 522-66
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 1966 (nº
3.512-B-66, na Casa de origem), que modifica
dispositivos da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro
de 1959, que dispõe sôbre o Tribunal Marítimo,
e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ)
Ao art. 20, caput
Entre as palavras "... sociedade ... e "
cujo ..." inclua-se:
"..., com podêres de administração e ..."
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Esgotada a matéria da Ordem do
Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da
Gama): – Tem a palavra o nobre Senador
Jefferson de Aguiar.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (sem
revisão do orador): – Senhor Presidente,
desejo formular algumas considerações em
tôrno de assunto ontem versado na sessão do
Senado Federal.
Emenda de minha autoria, na Comissão
de Constituição e Justiça, mereceu subemenda
na Comissão de Projetos do Executivo,
posteriormente a alterada pela Comissão de
Constituição e Justiça. A subemenda da
Comissão de Constituição e Justiça, foi
aprovada, com destaque de autoria do nobre
Senador Aurélio Vianna. No entanto, foi
noticiado que a emenda de minha autoria, que
restringia a emenda que beneficiava todos
aquêles que pretendessem adquirir imóveis o
em todo o Brasil, fôra rejeitada.
Portanto, quero aqui anotara distorção,
provàvelmente involuntária, do noticiário dos nossos
nobres e preclaros jornalistas, por coincidência,
também, funcionários do Senado Federal. O noticiário
do Senado Federal deve ser absolutamente
escorreito de erros e equívocos e merecer, inclusive,
a consideração especial da Mesa para que os
acontecimentos da sessão fôssem, em síntese,
publicados em todos os jornais do Brasil, porque, a do
contrário, as preferências e prioridades, porventura,
adotadas por jornalistas – também funcionários da
Casa em jornais do País, vêm prejudicar o conceito
de alguns Senadores e exaltar a posição de outros.
Não tendo, absolutamente, interêsse em
fornecer noticiário para os jornais.
O meu trabalho, como todos sabem, é quase
todo prestado nas Comissões permanentes. Pareceme que o próprio Senado Federal – a Mesa Diretora,
sobretudo deveria ter interêsse e o cuidado de zelar
para que o noticiário a respeito das sessões do
Senado fôsse perfeitamente coincidente com o que
nelas ocorre.
Sr. Presidente, deverei deixar o Senado
Federal, dentro em breve. Mas, em benefício
da
democracia,
entendo
ser
necessário
estabelecer-se um padrão de noticiário, estimulando
a publicidade dos trabalhos das sessões
plenárias e das Comissões, no sentido de
demonstrar ao povo que, realmente, o Congresso
Nacional cumpre seus deveres. Tenho verificado,

em tôda a parte por que passo, em tôdas as regiões
onde tenho conversado com patricios nossos, que a
ausência de notícias, em tôrno das nossas atividades,
e até mesmo a ausência de réplica às informações
maliciosas contra o Congresso Nacional, tem criado
para todos nós uma situação terrivelmente negativa
perante a de opinião pública. É comum ouvir-se, em
todo o Brasil, uma notícia deformada dos nossos
trabalhos.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite e V. Ex.ª
um aparte?
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Com muito
prazer.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª é um dos
Senadores mais eficientes e si que mais trabalham
nesta Casa.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Agradecido
a V. Ex.ª.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – A sua
inteligência, a sua capacidade de trabalho, o seu tato
em lidar com a coisa pública são marcantes. Não há
ninguém superior a V. Ex.ª, no Senado Federal, neste
particular.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Não
apoiado.
O SR. PEDRO LUDOVICO: – O elogio que ora
faço a V. Ex.ª é merecido, é justo.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – Nobre
Senador Pedro Ludovico, V. Ex.ª, meu amigo mais
fraternal desta Casa, de quem tenho merecido as
melhores considerações, em tôdas as oportunidades
de nossa convivência no Senado Federal, tem
impedimente para as considerações que acaba de
expender – ...
O SR. PEDRO LUDOVICO: – Não, apoiado.
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR: – ... – o da
amizade, do sentimento mais fraternal que sempre
nos uniu. Sempre o admirei como homem digno,
trabalhador, honesto e devotado à causa pública.
Agradecendo as generosas palavras de V. Ex.ª,
devo esclarecer e enfatizar que nobres colegas meus,
na Comissão de Constituição e Justiça, como os
Senadores Wilson Gonçalves, Bezerra Neto,
Edmundo Levi, Afonso Arinos, Milton Campos,
Josaphat. Marinho, Aloysio de Carvalho, Eurico
Rezende, Gay da Fonseca e tantos e outros,
prestaram sempre relevantes serviços ao Senado
Federal. Da mesma forma, em outras comissões;
ilustres colegas que não menciono porque tenho
receio de ser injusto, por um lapso de memória, têm
trabalhado, com devotamento permanente, a serviço
da Nação, dedicados à causa pública.
Não se trata, aqui, de publicidade de ordem
pessoal. O que desejo é a exaltação da instituição; o
que me preocupa é uma informação minuciosa das
atidades do Senado e do Congresso Nacional, dos
seus serviços, da dedicação de seus de seus
funcionários, de seu trabalho coordenado com os
preceitos constitucionais e legais, servindo à Nação,
assegundo ao Poder Executivo todos os instrumentos
legais para bem cumprir sua missão, para o bem estar
do povo brasileiro.
Desejo, por conseguinte, que o Senado, assim
como a outra Casa do Congresso Nacional tenham,
no seio e da opinião pública, uma situação
privilegiada, como merecem. Não obstante erros
nossos e equívocos porventura cometidos – e todos
nós os cometemos – a Nação precisa saber que o
Congresso Nacional, sem assumir a liderança política
no País, se tem dedicado à causa pública, com
devoção e patriotismo.
As notícias parciais, as notícias de exaltação
particular, as notícias que não são divulgadas por
quaisquer considerações de ordem pessoal dos re-
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pórteres Ou dos jornais, modificam o conceito do
Congresso, anulam, na opinião pública, a devoção
pela democracia. E, muita vez, como aconteceu na
Alemanha, na época que antecedeu ao nazismo, o
povo passa a considerar a oportunidade da
implantação de uma ditadura de qualquer ordem,
militar ou civil. Mas, qualquer que ela seja, é
prejudicial ao povo, que só pode viver sob o regime
de liberdade (muito bem), que estimula e aperfeiçoa
a atividade humana.
Não acredito, Sr. Presidente, que os nossos
ilustres amigos da bancada de imprensa promovam
êsse noticiário sem a exaltação indispensável
aos nossos serviços, sem a publicidade
detalhada das nossas sessões, porque assim o
desejem.
É uma apatia natural, é a ausência da fé na
própria instituição, é a acomodação que, muitas
vêzes, nos tolhe a nós mesmos, ante a total
ausência de estímulo à nossa atividade e dedicação.
Sr. Presidente, todos temos fé na democracia.
Acreditamos em nosso país. Estaremos sempre
dedicados à causa pública, porque êste é o nosso
dever.
Terminando estas ligeiras considerações,
formulo apêlo à Mesa do Senado e do Congresso
para que, em entendimento com nossos ilustres
amigos e dedicados repórteres, se possa coordenar
um noticiário o uniforme capaz de informar o público
das nossas atividades, e ainda que nenhuma
acusação contra o Senado ou o Congresso fique
sem resposta. A Mesa informar, qualquer imputação
que se faça contra o Senado ou o Congresso, para
que o povo veja que estamos atentos aos seus
interêsses e preocupados com a manutenção da
democracia no nosso país. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nogueira da Gama): –
As relevantes considerações do nobre Senador
Jefferson de Aguiar, ficam registradas para oportuno
exame da Comissão Diretora.
S. Ex.ª sugere que a Mesa exerça
vigilância sôbre o noticiário relativo às sessões do
Senado.
Como todos os Senhores Senadores sabem,
essa vigilância é exercida através do Serviço de
Radiodifusão que o Senado mantém. Não é
possível, porém, que se estenda ao livre
exercício das atividades da imprensa, de um modo
geral.
Mas a Comissão Diretora, tendo em vista a
relevância da questão formulada pela nobre
Senador Jefferson de a Aguiar, examinará o
problema, oportunamente, em suas reuniões, para
lhe dar o devido acatamento e solução.
Tem a palavra o Sr. Senador Atílio e Fontana.
O SR. ATILIO FONTANA (sem revisão do
orador): – Senhor e Presidente, Srs. Senadores, à
medida em que o solo destinado à agricultura e à
pecuária se vai enfraquecendo devido à carência de
elemenos vitais ao terreno, o homem do
campo sente mais agudamente o problema,
principalmente devido à falta de suprimentos de
fertilizantes a preços razoàvelmente equivalentes
àqueles obtidos com a produção agrícola ou
pecuária.
A êsse respeito veio a esta Casa e foi
publicado em o "Diário do Congresso" do dia 21 do
corrente, o Projeto de Lei que tomou o nº 111, de
1966, oriundo da Câmara dos Deputados sob o nº
3.613-B, de 1966.
A respeito, estamos recebendo, Senhor
Presidente e Srs. Senadores, e grande número de
telegramas. Aqui mesmo, neste momento, reunimos
971-1
telegramas,
e
mais
ainda
há
em nosso escritório particular, de fazendeiros,
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pecuaristas,
cooperativas
rurais,
agricultores, enfim dos homens que
cultivam a terra, que dependem da
produção da terra para o ganha-pão
cotidiano. Todos êles favoráveis ao
projeto a que acabamos de referir-nos,
insistindo na sua aprovação, conforme
veio da Câmara dos Deputados, fim de
que o subsídio proposto pelo Govêrno
não seja mais entregue às indústrias de
fertilizantes, mas, de forma mais
equitativa, diretamente ao lavrador e ao
pecuarista
que
consomem
êsses
fertilizantes.
Segundo dizem os interessados que
nos telegrafaram, seria uma forma mais
segura e direta a fim de que os
fertilizantes cheguem ao agricultor e
pecuarista por um prêço realmente
econômico. O que se tem verificado é que
o prêço dos fertilizantes entregues aos
homens do campo, muito embora o
auxílio que as indústrias de fertilizantes
recebem tenha sido pago pelo Govêrno
da República, é bastante elevado.
Queremos
lembrar,
nesta
oportunidade, Sr. Presidente, um projeto
de lei que o Senado houve por bem
aprovar. É o Projeto nº 2.909, de 1965,
creio que da Câmara dos Deputados.
Depois de aprovado nesta Casa, o projeto
foi submetido à Câmara. Êsse projeto,
de
nossa
iniciativa,
propõe
o
restabelecimento da redução dos fretes
ferroviários das estradas de ferro que
compõem a Rêde Ferroviária Federal, em
cinqüenta por cento, redução já existente
antes da criação da Rêde. Na Câmara
dos Deputados, infelizmente depois de ter
parecer favorável de duas Comissões
técnicas, recebeu o projeto de uma
terceira Comissão, que o apreciou,
parecer contrário. Em conseqüência,
segundo estamos informados, continuou
a proposição aguardando oportunidade
para figurar na Ordem do Dia.
Sr.
Presidente
e
Senhores
Senadores, a medida mais equitativa e
justa que poderíamos propor ao Executivo
para baratear os preços de adubos, é
exatamente a de reduzir os fretes
ferroviários e essa redução como já
existia, repito, antes da criação da Rêde
Ferroviária Federal não trará prejuízos
para as estradas de ferro porque sòmente
é possível ter receita quando há produção
e para produção são necessários meios,
para proporcionar ao lavrador condições
para produzir.
Conseqüentemente, se desejamos
incrementar a produção agropecuária, não
podemos descuidar do problema dos
fertilizantes. Em todos os países civilizados os
respectivos govêrnos têm realmente se
empenhado em fazer com que os fertilizantes
cheguem às lavouras e às pastagens com
preço razoàvelmente justo relativamente à
produção agrária e pastoril.
Daí porque não vemos razão para
que o nosso projeto não tenha andamento
rápido. Com esta medida poderemos
aumentar a produtividade dos campos e
as estradas de ferro poderão ter o que
transportar. É preciso plantar para colhêr
e a direção da Rêde Ferroviária Nacional
bem como o Ministério da Viação e Obras
Públicas, se realmente desejam ter o que
transportar, em maior volume, dcrante
todo o exercício, que se disponham a
encontrar uma solução a fim de que as
nossas terras esgotadas, cansadas,
possam voltar a produzir, conforme se
constata em tôdas aquelas que são
cultivadas e bem adubadas.
Daí
porque,
Sr.
Presidente,
desejamos, ainda para enriquecer melhor
nossos argumentos, ler um confronto da
situação dos nossos pecuaristas com a
dos pecuaristas dos países adiantados.
Aqui temos uma nota que foi publicada
pelo brilhante matutino gaúcho "Correio
do Povo", do dia 10 de fevereiro último, e
que diz o seguinte:
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O PREÇO DO ADUBO E O
DO BOI
("Correio do Povo", 19-9-65).
Paulo Annes Gonçalves
Duas declarações do jurado inglês a
esta fôlha, por ocasião da última
exposição pecuária, vimos que:
a) o criador inglês aduba pastagens,
quer as anuais, quer as perenes;
b) vende seus bois gordos de dois
anos com 450 quilos por 100 libras ou
500 contos.
A pergunta que se faz é a seguinte:
Por que o criador gaúcho não engorda
seus bois também aos dois anos (em
lugar de quatro anos) adubando e
plantando pastos?
Todos sabem que usando pastagens
é possível engordar e vender bois com
dois anos.
Mas, é econômico em nossas
condições? Há dias técnicos estudando
aqui um projeto de melhoramento de
campo, segundo o programa da "Aliança
para o Progresso" encontraram que a
pastagem anual não trazia resultado
econômico compensador. Isso não é
surprêsa para o nosso criador.
Voltando ao caso da Inglaterra,
podemos fazer uma comparação só no
que se refere ao adubo. Lá, segundo o
citado visitante, o agricultor paga 20 libras
pela tonelada de superfosfato, ou cêrca
de 100 mil cruzeiros. Temos, pois, o
seguinte confronto:
O criador inglês paga pela tonelada
de superfosfato Cr$ 100.000.
O criador gaúcho paga pela mesma
tonelada Cr$ 125.000.
Por outro lado, o criador británico
vende seu boi por 500 contos, quando o
gaúcho pega 130 contos.
Em outras palavras:
O criador inglês vende um boi e
compra 5 toneladas de adubo.
O criador gaúcho vende um boi e
compra uma tonelada de adubo.
Aí está a diferença. O suficiente para
mostrar que aqui ainda não é econômico
adubar o pasto. O criador gaúcho sabe
usar adubo, mas sabe também que não é
econômico.
O lado econômico é a chave do
assunto.
Que fará o Brasil para resolver êsse
problema?
Até quando será o adubo mais caro
para o agricultor nacional que para o
estrangeiro?
Sr. Presidente, procurei ler esta
notícia porque ela diz bem a respeito da
situação em que se encontra o nosso
homem do campo, com as suas terras de
ano para ano enfraquecendo e êle sem
recursos para comprar e adubo ue custa
caro em relação ao produto oriundo da
lavoura da pecuária.
Daí a nossa preocupação, Senhor a
Presidente, e a preocupação dêsses
nossos patrícios que nos enviam um
número elevado de telegramas, pedindo a
esta Casa, por nosso intermédio, que
aprove o Projeto de nº 111-66, a fim de
pelo menos melhorar um pouco a
situação dos homens que utilizam
adubo na terra de agricultura e de
pastagens.
Daí porque, Senhor Presidente, o
nosso apêlo é também endereçado à
Câmara dos Senhores Deputados, para
que aprove o projeto que trata da redução
do frete de adubos, e restabelece aquêle
desconto de cinqüenta por cento para o
seu transporte pelas estradas-de-eferro
da Rêde Ferroviária Federal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,
precisamos voltar as nossas vistas
para os homens do campo; precisamos
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voltar as nossas atenções para os
problemas de fertilizantes, de boas
sementes, de assistênsia técnica, de bons
reprodutores, a fim de que possamos ver
as nossa terras produzir em maior escala
do que aquelas em que hoje se
apresentam esgotadas, em condições de
pobreza; e isto não é apenas em relação
ao suprimento dos grandes centros
urbanos. O nosso agricultor quando
verifica que o seu esfôrço, que a sua
dedicação, que o seu trabalho cotidiano
não alcança aquele resultado esperado e
indispensável perde, também, o estímulo,
o entusiasmo, a coragem e abandono os
campos, indo aumentar as populações
dos centros urbanos.
Daí as nossas preocupações neste
sentido nos terem levado a emitir essas
considerações nesta oportunidade. E
esperamos que, dentro de poucos dias,
esta Casa aprove o Projeto nº 111 e a
Câmara dos Deputados aceite também o
outro projeto que permite a redução do
frete dos fertilizantes. Sòmente assim
estaremos protegendo o homem do campo,
dando-lhe as condições indispensáveis
para que possa continuar produzindo
alimento para as populações, não sò-
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mente dos campos, mas dos grande
centros urbanos.
Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem.)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES
SENADORES:
José Guiomard
Vivaldo Lima
Zacharias de Assumpção
Lobão da Silveira
Sebastião Archer
Joaquim Parente
Dix-Huit Rosado
Ruy Carneiro
Silvestre Péricles
Arnon de Melo
Jefferson de Aguiar
Milton Campos
Filinto Müller
Adolpho Franco
Attílio Fontana
Gay da Fonseca
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondim):
– Não há mais s oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar vou
encerrar a presente sessão, designano do
para a da próxima segunda-feira a seguinte:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 30 DE MAIO DE 1966
(SEGUNDA-FEIRA)
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 1965
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 532, de 1966, do Projeto de Lei da Câmara nº 137, de
1965 (nº 1.642-B-64, na Casa de origem) que dispõe sôbre o pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos civis, assegurados por
sentenças concessivas de mandados de segurança e dá outras providências.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 231, DE 1965
Discussão, em turno suplementar (Art. 275-A, do Regimento Interno) do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 231, de 1963(nº 1.473-B-63, na
Casa de origem, que aplica às telefonistas o disposto no art. 277 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, tende parecer nº 531, de 1966, da Comissão de
Rodação, com a redação do vencido.
3
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 269, DE 1965
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 539, de 1966, da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 269, de 1965 (nº 1.560-B-65, na Casa de origem) que cria o Prêmio
Nacional Adriano da Costa Ramalho", e dá outras providências.
4
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 1966
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer nº 537, de 1966, das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 1966 (nº 3.500-C-66, na Casa de origem) o que introduz
modificações na legislação pertinente ao Plano Nacional de Habitação.
5
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 1968
Discussão, em turno único, da redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 538, de 1966, das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 103, de 1966 (nº 3.580-B-66, na Casa de origem) que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações, e dá outras providências.
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
PORTARIA Nº 14-66
O Presidente da Comissão de
Sindicância, designado pela Portaria
número 30, de 26 de maio de 1966,
do Exmo. Senhor Diretor-Geral da
Secretaria do Senado Federal, resolve
na forma do § 2º do artigo 223 da Reso-

lução nº 6-60, designar Zuleika do Castro
Monteiro, Oficial Legislativo, PL-6, para
desempenhar as funções de Secretária
da mesma Comissão.
Brasília, 27 de maio de 1966. –
Aloísio Barbosa de Souza, Presidente da
Comissão de Sindicância.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS
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tratar o Senhor Presidente encerra a
sessão às treze horas, e, para constar,
4 eu, Alberto de Oliveira, Secretário, la-

ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO,
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 1966
Aos trinta e um dias do mês de Inarço
de mil novecentos e sessenta seis, às onze
horas, na sala de reunião, presentes os
Senhores Aniz Badra, Ary Pitombo, Campos
Vergal, Catete Pinheiro, Jaeder Soares
Alberaria, Lauro Cruz, João Herculino, Pôrto
e Dirceu Cardoso (tesoureiro), sob a
Presidência do Monsenhor Arruda Câmara,
reuniu-se o Conselho Deliberativo dêste
Instituto a fim de tratar de assuntos diversos.
– Lida e aprovada a ata da reunião anterior o
Senhor último de Carvalho solicita a palavra
para congratular-se com a eleição do nôvo
Conselho e agradece a honra que lhe, foi
concedida de fazer parte do mesasno até o
período que acaba de encerrar-se. O
Conselho aplaude as palavras do orador,
tendo o Senhor Aniz Badra solicitado a
palavra para atestar que o Senhor último de
Carvalho, muito lutou pela consolidação do
Instituto, trabalhando com afinco durante o
período em que fêz parte do Conselho,
emprestando a colaboração; de seu dever ao
mesmo e lamenta a sua ausência nos
trabalhos do Órgão. O Senhor Presidente
declara que endossa as palavras do Senhor
Aniz Badra e esclarece mais que o Senhor
Último de Carvalho, durante a sua atuação
no Conselho, elevou de muito o Instituto,
inclusive sendo o autor do projeto que se
transformou na Lei número 4.937, de 18 de
março corrente. Desejando que o mesmo
continue a prestar colaboração ao Instituto,
agradece pelo que fêz durante o período que
pertenceu ao Conselho. A seguir o Senhor
Presidente
declara
empossados
os
Conselheiros efetivos e os Suplentes,
saudando-os e afirmando que espera e
necessita da colaboração de todos. O Senhor
Campos Vergal pede a palavra para
enaltecer a atuarão do Senhor Presidente,
declarando que a confiança de todos, no
mesmo, é ilimitada. Quanto ao Senhor último
de Carvalho, deseja; Cite realize todos os
selos sonhos e que não se afaste do
Conselho. Em continuação o Senhor Ary
Pilombo; apresenta projeto das normas para
concessão
do
auxílio-doença
e
do
Requlamcnto do Instituto de acôrdo com a
Lei número 4.937, de 18 de março Corrente,
e o Senhor Dirceu Cardoso Opina que se
tirem cópias e se distribuam aos Senhores
Conselheiros,
para
que
apresentem
sugestões. Em prosseguimento o Senhor
Presidente se manifesta no sentido de que o
Conselho interprete a Lei número 4.937, de
1966, na parte relativa a contagem de tempo
de mandato estadual, no Sentido de que se
considere a pensão referente ao mandato
federal independentemente do benefício
concedido pela contagem do mandato
estadual, pois êste último é facultativo. O
Conselho aprova esta sugestão, ficando
determinado que os benefícios serão
somados para formar o total da pensão. A
seguir o Senhor Aniz Badra solicita que o
novo Conselho se pronuncie sôbre a
encampação do empréstimo compulsório,
assunto tratado em reuniões anteriores,
sobre o qual apresenta nova sugestão. O
Senhor Presidente depois de esclarecer a
matéria, propõe que a decisão seja, adiada
para reunião seguinte. A seguir são deferidos
os requerimentos para contagem de mandato
estadual dos Senhores Carlos Gomes de
Barros último de Carvalho, Álvaro Castelo e
Cyro de Aguiar Maciel. Finalmente são
aprovados os requerimentos de inscrição doe
Senhores Edith Blassini, Cléa Marina Cunha
de Menezes, José Arimatéa de Oliveira e
Lualvro Gomes. Nada mais havendo a
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vrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. – Mons. Arruda Câmara.

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 1966
RECEITA
31 –
311 –
11 –
01 –
04 –
20 –
01 –
312 –
10 –
01 –
02 –

Cr$

Cr$

Receita de Previdência
Contribuições
Contribuições de segurados facultativos
facultativosa.
Da Câmara ....................................................
Do Senado ....................................................
Contribuições da União
Da Câmara ....................................................

Contribuições Especiais

236.000
446.434
141.022.978

04 –

pôsto
de
importação,
equipamento
(importado pela Madequímica S/A Indústria
de Madeiras Têrmo Estabilizadas, com sede
em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
O parecer é aprovado pela Comissão.
Nada mais havendo a tratar encerra-se
a reunião, lavrando eu, Hugo Rodrigues
Figueiredo, Secretário da Comissão, a
presente ata que, uma vez aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente.
Comissão Mista incumbida do estudo do
Projeto de Lei número 5/66 (C.N.) – Organiza
a Justiça Federal de Primeira Instância e dá
outras providências:
SEGUNDA REUNIÃO, REALIZADA
NO DIA 11 DE MAIO DE 1968

Contribuições de Carência
Às 22h do dia 11 de maio de 1966, na
De segurados obrigatórios .....................................................................................................................................................
11.245.379
Sala da Comissão de Finanças do Senado
De segurados facultativos ........................................................................................................................................................
8.193.609
181.144.584
Federal, sob a presidência do Senhor

Senador Bezerra Neto, presentes os
Senhores Senadores Antônio Carlos, Catete
Pinheiro, Gay da Fonseca, Jefferson de
323 – Rendas
de
capitais
aplicados
Aguiar, Manuel Villaça, Menezes Pimentel,
empréstimos.............................................
Wilson Gonçalves, Josaphat Marinho,
20 – Empréstimo simples em consignação
10.595.898
Edmundo Levi, Aarão
Steinbruch e
34 – Receitas Especiais
Deputados Djalma Marinho, Flávio Marcílio,
341 – Juros de mora .........................................................................................................................................................................
1.013.500
e
Ivan
Luz,
Elias
Carmo,
Ezequias
Costa,
341 – Receitas especiais Diversas .........................
64.500
1.078.000
Antônio Feliciano, Tabosa de Almeida,
Oliveira Brito, Teófilo de Andrade, Chagas
47 – Serviço Social
Rodrigues e Celestino Filho, reúne-se a
471 – Fundo Assistencia Social
Comissão Mista incumbida do estudo do
10 – Recolhimento p/ s/ crédito .......................................................................................................................................................
1.945.237
Projeto de Lei nº 5-66 (C.N.) – Organiza a
20 – Reposição de adiantamento ....................................................................................................................................................
41.380.250
43.325.487
Justiça Federal de Primeira Instância e dá
Total da Receita ............................................................................................................................................................................
216.143.633
outras providências.
.......
O Senhor Presidente declara que,
havendo número legal, estão abertos os
DESPESA
trabalhos da Comissão e passa a palavra ao
51 – Despesas de Previdência e Assistência
Deputado Djalma Marinho que lê o seu
parecer ao projeto, concluindo pela sua
511 – Benefícios
aprovação e apresentando treze emendas.
10 – Pensões a contribuintes (Aposentadorias
Explica, em seguida, que, separadamente,
Ordinárias) ....................................................
40 339.990
lerá o seu parecer sôbre as oitenta e
20 – Pensões
a
beneficiários
(Pensões
duas emendas apresentadas perante a
Ordinárias .....................................................
2.834.5000
Comissão.
513 – Auxílios Pecuniários
Finda a leitura, o Senhor Presidente põe
90 – Outros auxílios pecuniários .....................................................................................................................................................
27.000
em discussão o projeto e o parecer.
10 – Seguro de vida .....................................................................................................................................................................
1.000.000
Pela ordem de inscrição, discutem a
519 – Diversas Despesas de Previdência ..............
53.298.990
matéria os Senhores Deputados Oliveira
10 – Restituições de Contribuições ...................................................................................................................................................
97.500
Brito, Chagas Rodrigues, Teófilo de Andrade
e Senador Josaphat Marinho. O Senhor
55 – Mutações e Regularizações
Senador Aarão Steinbruch declara que não
557 – Contribuições recolhidas p/ terceiros (F. As.
estando de acôrdo com o Projeto abster-se-à
Social) .......................................................................................................................................................................................
30.782.001
de votá-lo e, pedindo licença, retira-se da
Comissão. É dada a palavra ao Relator,
62 – Ernpréstimos
Deputado Djalma Marinho, que contradita
623 – Despesas do Serviço Emp. Simples .............
49.559.000
aos parlamentares acima ver notas
20 – Dev. juros amortizados antecipadamente
52.530
taquigráficas anexas.)
22 – Restituições de empréstimos ....................................................................................................................................................
70.000
49.681.530
Comunicando que continua a discussão
Total da Despesa ......................................................................................................................................................................
.....................
133.762.521
e não havendo quem queira fazer uso da
Saído do mês ................................................................................................................................................................................................................
.....................
82.381.112
palavra, o Senhor Presidente declara-a
Total ................................................................................................................................................................................................
..................... 216 143.633
encerrada, assim como o prazo para
apresento de requerimentos de destaque e
Monsenhor Arruda Câmara, Presidente. – Deputado Dirceu Cardoso, Tesoureiro.
põe em votação o projeto e o parecer. O
projeto é aprovado por dezoito votos a favor,
ATA DAS COMISSÕES
um não e uma abstenção, votando com
COMISSÃO DE FINANÇAS
legislação pertinente ao Plano Nacional de restrições o Senador Josaphat Marinho e os
Habitação, bem como pela aceitação das Deputados Teófilo de Andrade e Chagas
11ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MAIO emendas de ns. 1, 2 e 3 da Comissão de Rodrigues. Passa-se a votada do parecer
DE 1966
Justiça e da subemenda da Comissão de com as emendas do Relator sendo rejeitadas
Projetos do Executivo à Emenda nº 4-CCJ.
as de ns, 1, 2, 4, 12, 5 e 6 e aprovadas as de
Às quinze horas do dia vinte e cinco de maio
Em discussão e votação é o parecer ns. 3, 7, 8 (vencido o Senador Edmundo
de mil novecentos e sessenta e seis, na Sala das aprovado pela Comissão.
Levi), 9, 10, 11 e 13, bem como é aprovado a
Comissões, presentes os Senhores Senadores
A seguir, usa da palavra o Senhor parecer.
Irineu Bornhausen, Adolpho Franco, Victorino Senador Lobão da Silveira que lê seu parecer
Devido ao adiantado da hora, o Senhor
Freire, Bezerra Neto, Manoel Villaça, José Leite, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 109, presidente propõe aos Membros o da
Lobão da Silveira, Eugênio Barros e Oscar Passos, de 1966, que autoriza o Poder Executivo a
Comissão continuar a discussão do parecer
sob a presidência do primeiro, reúne-se a abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o
do Relator sôbre as oitenta e duas emendas
Comissão de finanças.
crédito especial de Cr$ 360.000.000, para
Deixam de comparecer os Senhores atender a despesas com a desapropriação de apresentadas perante a Comissão no dia
Senadores, Sigefredo Pacheco, Wilson Gonçalves, terrenos onde foram travadas as Batalhas de doze, ficando, por uma vez aprovada a
Domício Gondim, Lopes da Costa, Argemiro de Guararapes, no Município de Jaboatão, Estado proposta por unanimidade a reunião marcada
para, às dez horas.
Figueiredo, João Abrahão e Pessôa de Queiroz.
de Pernambuco.
Encerra-se a reunião, lavrando em
Inicialmente, o Senhor Presidente concede a
A Comissão aprova o parecer.
palavra ao Senador Adolpho Franco que emite
Finalmente, o Senhor Senador Oscar Passos Maria Helena Bueno Brandão, Secretária a
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº relata seu parecer, favorável, ao Projeto de Lei da presente ata que depois de lida e aprovada
87, de 1966, que introduz modificações na Câmara número 113, de 1966, que isenta de im- será assinada pelo Senhor Presidente.
32 –
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MESA
Presidente – Moura Andrade
Vice-Presidente – Nogueira da Gama
1º Secretário – Dinarte Mariz
2º Secretário – Gilberto Marinho
3º Secretário – Barros Carvalho

COMISSÃO DE ECONOMIA
4º Secretário – Catete Pinheiro
1º Suplente – Joaquim Parente
2º Suplente – Guido Mondim
3º Suplente – Sebastião Archer
4º Suplente – Raul Guiberti

(9 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Attilio Fontana

COMISSÃO DE AGRICULTURA

Vice-Presidente. Arthur Virgílio

(7 MEMBROS)

ARENA

COMPOSIÇÃO

TITULARES

Presidente: José Ermírio
Vice-Presidente: Eugênio Barros
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eugênio Barros
Jose Feliciano
Lopes da Costa
Antonio Carlos
Julio Leite

Vivaldo Lima
Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolfo Franco
Zacarias de Assumpção

Attilio Fontana
Julio Leite
Jose Feliciano
Adolpho Franco
Melo Braga
Domício Gondim

Jefferson de Aguiar
Jose Leite
Sigefredo Pacheco
Zacharias de Assumpção
Dix-Huit Rosado
Gay da Fonseca
MDB

Nelson Maculan
Pedro Ludovico
Arthur Virgilio

João Abrahão
Josaphat Marinho
José Ermírio

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quartas-feiras às 15,30 horas

MDB
Argemiro de Figueiredo
Jose Ermirio

SUPLENTES

Nelson Maculan
Pedro Ludovico

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(7 MEMBROS)

Secretário: J. Ney Passos Dantas
Reuniões: Quartas-feiras, às 16:00 horas.

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Presidente: Senador Menezes Pimentel

(11 MEMBROS)

Vice-Presidente: Senador Padre Calazans

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Senhor Miltom Campos
Vice-Presidente: Wilson Gonçalves
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Wilson Gonçalves
Jefferson de Aguiar
Afonso Arinos
Heribaldo Vieira
Eurico Rezende
Milton Campos
Gay da Fonseca

Filinto Müller
José Feliciano
Daniel Krieger
Menezes Pimentel
Benedicto Valadares
Melo Braga
Vasconcelos Torres
MDB

Antonio Balbino
Arthur Virgilio
Bezerra Neto
Josaphat Marinho

TITULARES

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

Benedicto Valadares
Afonso Arinos
Melo Braga
Sigefredo Pacheco
Antônio Carlos
MDB

Antonio Balbino
Josaphat Marinho

Arthur Virgílio
Edmundo Levi

Secretário: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 15,30 horas
COMISSÃO DE FINANÇAS

Aarão Steinbruch
Adalberto Sena
Edmundo Levi
Aurélio Vianna

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão, Oficial Legislativo, PL-6.
Reuniões: 4ªs-feiras, às 16 horas.

SUPLENTES

Menezes Pimentel
Padre Calazans
Gay da Fonseca
Arnon de Melo
Jose Leite

(15 MEMBROS)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Argemiro de Figueiredo
Vice-Presidente: Senador lrineu Bornhausen
ARENA

(7 MEMBROS)
TITULARES

COMPOSIÇÃO
Presidente: Silvestre Pericles
Vice-Presidente. Lopes da Costa
ARENA
TITULARES

SUPLENTES

Eurico Rezende
Heribaldo Vieira
Lopes da Costa
Melo Braga
José Guiomard

José Feliciano
Filinto Muller
Zacarias de Assumpção
Benedito Valladares
Vasconcelos Torres
MDB

Aurelio Vianna
SilvestrePericles
Secretario: Alexandre Mello
Reuniões Têrças-feiras às 16 horas

Oscar Passos
Adalberto Sena

SUPLENTE

Victorino Freire
Lobão da Silveira
Sigefredo Pacheco
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Adolpho Franco
José Leite
Domicio Gondim
Manoel Villaça
Lopes da Costa

Attílio Fontana
José Guiomard
Eugênio Barros
Menezes Pimentel
Antônio Carlos
Daniel Krieger
Júlio Leite
Gay da Fonseca
Melo Braga
Filinto Müller
MDB

Argemiro de Figueiredo
Bezerra Neto
João Abrahão
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
Secretário: Hugo Rodrigues Figueiredo.
Reuniões: Quartas-feiras às 10 horas.

Edmundo Levi
Josaphat Marinho
Jose Ermirio
Lino de Mattos
Silvestre Péricles
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COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DO POLÍGONO DAS SÊCAS

(7 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador José Feliciano

Presidente: Senador Ruy Carneiro

Vice-Presidente: Senador Nelson Maculan

Vice-Presidente: Senador Manoel Villaça.

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Feliciano
Attílio Fontana
Adolpho Franco
Domicio Gondim
Irineu Bornhausen

Lobão da Silveira
Vivaldo Lima
Lopes da Costa
Eurico Rezende
Eugênio Barros

TITULARES
Manoel Villaça
Sigefredo Pacheco
Heribaldo Vieira
Júlio Leite
Dix-Huit Rosado

MDB
José Ermírio
Nelson Maculan

Secretária: Maria Helena Bueno Brandão – Of. Lev. PL-5.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

Aurélio Vianna
Ruy Carneiro

Argemiro de Figueiredo
Pessoa de Queiroz

Secretário: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quintas-feiras, ...s dezessete horas.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROJETOS DO EXECUTIVO

(9 MEMBROS)

(9 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Vivaldo Lima

Presidente: Senador Jefferson de Aguiar

Vice-Presidente: Senador José Cândido

Vice-Presidente: Senador Antônio Carlos

ARENA
TITULARES

SUPLENTES
José Guiomard
José Leite
Lopes da Costa
Eugenio Barros
Lobão da Silveira
Manoel Villaça

ARENA
TITULARES
Jefferson de Aguiar
Wilson Gonçalves
Antônio Carlos
Gay da Fonseca
Eurico Rezende
José Guiomard

MDB
Aarão Steinbruch
Edmundo Levi
Ruy Carneiro

Menezes Pimentel
José Leite
Lopes da Costa
Antônio Carlos
Domicio Gondim
MDB

Aarão Steinbruch
Pessoa de Queiros

Vivaldo Lima
Jose Cândido
Eurico Rezende
Zacharias de Assumpção
Attilio Fontana
Heribaldo Vieira

SUPLENTES

SUPLENTES
José Feliciano
Filinto Müller
Daniel Krieger
Adolpho Franco
Irineu Bornhausen
Rui Palmeira
MDB

Antônio Balbino
Aurélio Vianna
Bezerra Neto

Bezerra Neto
José Ermirio
Lino de Mattos

Secretário: Cláudio J. C. Leal Neto.
Reuniões: Têrça-feiras às quinze horas.

Antonio Balbino
Aurélio Vianna
Ruy Carneio

Secretário: José Soares de Oliveira Filho.
Reuniões: Quartas-feiras, às 15 horas.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
(7 MEMBROS)

COMISSÕES DE REDAÇÃO

COMPOSIÇÃO

(5 MEMBROS)

Presidente: Josaphat Marinho

COMPOSIÇÃO

Vice-Presidentes Domício Gondim

Presidente: Senador Lino de Matos

ARENA

Vice-Presidente: Eurico Rezende

TITULARES

ARENA

SUPLENTES

Domício Gondim
Jefferson de Aguiar
Benedicto Valladares
José Leite
Lopes da Costa

TITULARES

Afonso Arinos
José Feliciano
José Cândido
Mello Braga
Filinto Müller

Antonio Carlos
Eurico Rezende
Vasconcelos Tôrres

MDB
Josaphat Marinho
José Ermírio

SUPLENTES
Filinto Müller
José Feliciano
Dix-Huit Rosado
MDB

Argemiro de Figueiredo
Nelson Maculan

Secretario: Cláudio I. C. Leal Neto.
Reuniões: Quarta-feiras, às quinze horas.

Bezerra Neto
Lino de Matos

Edmundo Levi
Silvestre Péricles

Secretária: Sarah Abrahão
Reuniões: Quintas-feiras, às 15 horas.
PRÊÇO DÊSTE NÚMERO, CR$ 1

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
ANO XXI – Nº 99

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO
1966

CONGRESSO NACIONAL
PRESIDÊNCIA
DESIGNAÇÃO DE SESSÃO CONJUNTA PARA APREFIAÇÃO DE VAGAETOS PRESIDENCIAIS
Dias 71 e 28 de janeirojunho:
da Cãâmara dos Deputados, para a apreciação, sem prejuíazo da matéria
"vVeto (parcial) ao pProjeto de Lei nº 11-605 (C.N,) que dispõe sôbre a para ela já programada, do seguinte veto presidencial:
– Projeto de I,Leei da Câmara nº 307, de 1965 (nº 2.766-8/ 65 na
produçaão açuocareira, a receita do iInstituto do Açucoar e ado Alacool e
Cãâmara) que dispõe sôõbre irradiações em idioma estrangeiro.
sua aplliaçao e dáa outra;s provideências.
O Presidente do Senado Federal, nos trêrmos do art. 70,. § 3º, da
Constituição e do art. 1º, n. IV, do Regimento Comum, designa a sessáão
conjunta a realizar-se no dia 14 de junho próximo, às 21,30 horas, no Plenário
ATA DA 64ª SESSAO, EM 30 DE
MAIO DE 1966
4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5ªA
LEGISLATURA
PRESmÚNCIDÊNCIA DOS SRS.
CATTETE
PINHEIRO E GUIDO 31OMONDIN
ÀAs 14 ,horas e 30 minutos
acham-se presentes os Srs. Sena-'
dores:
:Adalberto Sena
Cattete Pinheiro
Lobão da Silveira
Ermírio de Moraes&
Silvestre Périceles
Jefferson de Aguiar
Aurélio Vianna
José Felicoiano
Bezerra Neto
Attíi}lio Fontana
Guido Mondin – 11.
O SR. PRESIDENTE:
(Cattete Pinheiro): – A lista de
presença acusa o comparecimento
de 11 aSras: Senadores. Havendo
número legal, declaro aberta a
sessão.
Vai ser lida a ata.
O Sr. 2º°-Seoretãrio procede à
.leitura da ata da sessão anterior,
que é aprovada sem debates.
O Sr. 1ºQ-Secretãáriìeo lê o
seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍICIO
e–- Do Sr. Secretário-Geral do
Par-lamento
Latino-Americano,
como segue:
4iLima, 30 de Marzo de 1966.
TSeñnor Senador
Auro Soarez de Moura Andrade
Presidente de la Câmara de
Sena-dores.
Brasília.. Brasil.
Señnor Presidente:
Habiendo
tomado
conhoecimimento de que en Ia
importante
ciudad
de
Pre-

Senado Federal, em 25 de maio de 1966
AURaO MOURA ANDRADE

Presidente do Congresso Nacional
násio São José – Oliveira –
SENADO FEDERAL
Presidente Câmara – Oswaldo
trópolis,
han
tenido
lugar RF~ESPOST0 AS A PEDIDOS DE Gonçalves !dos Reis – Presidente
Centro 1 Espíirita Allan Kardec – LINFORMAÇÕES
torrenciales
lluvias,
que
han
eaoniídio José da Costa –
1
originado
nume-rosass
y
lamentables mueertes, asi compo I – Do Ministro E.. txraaordttin4àxrio Presidente União Operária
Beneficente Eduardo Carvalho –
para
graves
dañfinoes
materiales,l«,
Chefe Setor DNE – Rurais – Mons.
Assuntos do Gabinete Civil:
mme
dirijo
a
Ud,.
Otaviano – Cel. DEIL, ESP. POLÍIpara expresarllie el pesar, saolidario
Of. 201-SAP-66, de 20 do mês CIA – José Neves – Gerente Banco
deli Parlamento Latinoamericano,
em curso, com referência ao Lavoura – Curo Bandeira Melo –
poxr tan deplaorable suceeso, del Requerimento nº° 92-66, do Sr. Presidente do Lions Club Teófilo
que
seguramente
habrá
de Senador Cattete Pinheiro;
Oto-ni
reponerse el noble pueblo brasilero,
r ni – Archibaldo David Secorfilelil –
gradcias a su vigoroso espiritu y
II – Do Ministro da Fazenda Presidente SOS – Ayl Barata Gaodigradcias también a Ia importante (Avisos de 24 do corrente):
- nho – Presidente Sindicato
Comércio – Plínio Soriano Freire –
ayupda que seguramente ha de
prestarle Ia Caáma-Ira de su muy
Nº° G$B, 196, com referência Eng. A. Acop Salvador – R. de
aos Requerimentos números 740-65 Oliveira – Presi'dente Reota; ry
digna Presidenceia.
Con este infausto motivo y e 5-66, do Sr. Senador José Clube – José Al' fredo da Silva Ferreira – Chefe da
agregando mi personal sentimiento, Erni1riQmiírio¡;
N9º GB-197, com referência ao Unidade Sanitária -– Quirino A. r
reitero a Ud. Ias expresfiones de
Aschmit – Bispo Diocesano – bos --}
mi mas ' alta consideraeláción y Requerimento nº° 139-66, do Sr.'
Barbos – Vice-Prefeito.
$Senador José Ermírio;
amistad.
N°º GB-198, com referência ao
àáugMuy atentamente, (a})
' OFÍCIO
Requerimento n9º 106-66, do Sr.
Andres'
Townsend
Ezcurra,
Sena- 1 ldor José Ermirio.
Secretário
Gene-reial
deli
Do Sr. Capitão-de-Corvreita CarlParlamento Latinoamericano.
eos Horárcio dos Santos, colhmoe
TELEGRAMA
Parlamento Latino Americano
segue:
Secretaria General.
Brasília, DF.
– Do 8Sr. Prefeito de Teófilo
Emne 12 de maio de 19606
Otoni e outros, nos seguintes
Exmº° Sr.
TELEGRAMA
Uritêrmos:nas: i
Senador Moueara Andirade
Presidente do Senado
Senado Federal.
Brasília – DF.
– Do Presidente da Câmara dos
Nesta
De Teófilo Otoni – MG – 2.94.4 .
Deputados do Chile, nos seguintes
– 188 – 14.5.1966 –
17 
teêrmos:
Saudações
Paralisação
brusca
antiga
Excecmo. Sefñoiar Presidente
Tenho a honra de participar a V.
estrada
Bahia-Minas,
hoje
quinta
deil Se-, nado de l1os Eos Estados
fiEx.aª que assumi,, por designação
divisão
Centro-oeste,
constitui
séria
Unidos deli Brasil --– Brasília.
dco Excelentíssimo Senhor Ministro
De Santiago do Chile --– 0427 – ameaça regional notadamente setor cida Marinha, o cargo de A9ssessor
alimentação
vários
municípios
47 --– 25 – 22. – 235-4-1996.
servidos
apenas
aquela
via Parilamentar junto ao Concgresso
Câmara Diputados Chile acordo
comunicação estão sujeitos colapso Nacional.
solicitar esa corporacion intervenga total
. Na oportunidade, quero
abastecimento.
Apelamos
objeto movilizlzar representantes espiírito humanitário Vosssê8ncia comunicar a V. Ex9.ª que estarei ao
populares en decidida campanha sentido restabelecimento tráfego até seu inteiro dispor,.. para assuento«s
contrai
npretensifon
gobierno conclusão estrada pavimentada de intereêsse comum entre o Senado
Fraucida dde realizar experiéênciéla conforme dísepositivo lei sôbre e oe Ministério da Marinha, ano
nuclear oceano Pacífico sur puonto extinção
ramais
deficitários. 13º99 andar do Anexo da Câmara
Afectuosamente.
Saudações. Cusn. ha – Deputado dos .NeDeputadr+eos.
Aproveito o ensejo cpara
Eugenio
BRaltlesteros, Federal – Luisz Porto Salman1n}an
a
Presidente – Eduardo Canas, – Prefeito dro Muniecfnipio Teófilo apresentar a V. Ex. ª os meus
protestos
da
mais
alta
estimlha e
Otoni
–
Rachid
Salomão
André
–
Secretário.
Presidente
da
Asseoecisação consideração. !(a) Carlos Horácio
Cromerr;cial – Pe. Frei Ale-, :r,n:ire dos Santos. Capitão- de- Corveta,
Assessor
Parlamentar.Cor-Zoe
de- 1‘'end.:cn – Diretor Gixandre de Nondelon – Diretor Herdei() dos Santos. Capitãc-de'
Corveta,
Assessor
GiParlamentar.
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PARECERES

EXPEDIENTE

PARECER Nº 540, DE 1966

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Da Comissão de Agricultura sôbre o
Projeto de Lei nº 35, de 1966 (nº 2.101-B61 na Casa de origem) que autoriza o
Poder Executivo a doar ao IPASE terreno
que menciona, situado no Município
de Boa Vista, no Território Federal de
Roraima.

DIRETOR GERAL

Relator: Sr. José Ermírio de Moraes.
Trata-se de proposição originária
de iniciativa do Poder Executivo,
consubstanciada na Mensagem número
271, de 24 de junho de 1961, elaborada
com base na Exposição de Motivos nº
376-B, de 14 de junho do mesmo ano, do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores
e que objetiva autorizar a doação ao
IPASE de área urbana, em Boa Vista, no
Território de Roraima, para construção de
unidades habitacionais.
Na Câmara dos Deputados foi o
projeto examinado pelas Comissões de
Justiça, de Serviço Público, de Finanças,
logrando sua redação final aprovação a
23 de março dêste ano, com emenda que
retificou a denominação do Território do
Rio Branco para Roraima.
Nesta Casa do Congresso recebeu,
na Comissão de Finanças, parecer
favorável (nº 431, de 1966) vindo a esta
Comissão em virtude da aprovação, a 10
de maio fluente, do Requerimento nº 172
da mesma data.
Na conformidade das informações da
Administração Territorial, transcritas na
citada Exposição de Motivos do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, a
edificação
do
pequeno
conjunto
residencial já tinha sido realizada pelo
IPASE que se baseara na doação da área
feita pelo Decreto Municipal nº 8, de 3 de
abril de 1948.
Consequentemente, visa o Projeto
regularizar situação de fato sendo
louvável a iniciativa e merecedora de
plena aprovação.
É o parecer.
Sala das Comissões, em 26 de maio
de 1966. – Pedro Ludovico. Presidenteeventual – José Ermírio, Relator – Attílio
Fontana – Adolpho Franco.
PARECERES NS. 541 E 542, DE 1966
PARECER Nº 541, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 1966
(nº 3.394-8-61, na Câmara), que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de Cr$
25.000.000 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros), para atender a despesas da
Caixa de Crédito da Pesca.
Relator: Sr. Vitorino Freire.
O projeto é originário de Mensagem
do Poder Executivo, datada de 1º de
agôsto de 1961, e veio acompanhada de
Exposição de Motivos do Ministro da
Agricultura ao Senhor Presidente da
República, com as razões justificadoras
da solicitação de recursos de que trata.
O crédito de Cr$ 25.000.000 (vinte e
cinco milhões de cruzeiros), ora
solicitado, destina-se ao atendimento das
"despesas com a recuperação de fábrica
de gêlo e frigorífico" da Caixa de Crédito
da Pesca.
Cabe observar que o projeto já é
antigo e êsse fator tempo, no
presente caso, tem pelo menos duas
significações que não podem ser
desprezadas, ao examinarmos a matéria.
A primeira delas é que não mais está
na Presidência da República aquêle que a
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ocupava em agôsto de 1961 e que,
como Presidente, assinou a Mensagem
encaminhadora do projeto ao Legislativo.
A mudança do Presidente significa
também a alteração dos rumos da
administração.
A segunda circunstância a levar
em conta é que, tratando-se de um
crédito especial para determinado fim
o quantitativo dêsse crédito foi por
certo calculado em função dos objetivos
reais a atender. Ora, acontece que, de
1961 a 1966, como ninguém ignora,
foi enorme a perda de substância
sofrida pela moeda do País e isso
implica, òbviamente, na desatualização
de quaisquer orçamentos feitos à base
dos preços de 1961.
Embora a aprovação do projeto na
Câmara tenha ocorrido a 19.4.66, nada
encontramos entre os elementos que
integram seu "dossier", relativamente a
qualquer pronunciamento do Poder
Executivo posterior à Mensagem inicial,
ressaltando a conveniência ou urgência
do crédito em questão.
O
Relator
da
matéria
na
Comissão de Finanças da Câmara
disse, mesmo, em 8.8.63, que, ao
dar parecer favorável à aprovação do
projeto, valeu-se apenas de "informação
do ex-titular da pasta da Agricultura,
de que a obra é de natureza urgente
e
de
interêsse
público,
pois,
nenhum outro esclarecimento sôbre
a matéria foi prestado ao Congresso
Nacional."
Isso não basta, achamos. E'
preciso, em nosso entender, que esta
Comissão seja informada da atual
dimensão do problema, cuja solução
motivou o pedido do crédito especial em
tela.
Propomos, assim, tendo em vista
o exposto, a audiência do Ministro
da Agricultura sôbre o assunto. Só
depois dêsse pronunciamento nos sen-

tiremos seguros para emitir o parecer
conclusivo.
Sala das Comissões, em 11 de maio
de 1966. – Pessôa de Queiroz,
Presidente – Victorino Freire, Relator –
Wilson Gonçalves – Manoel Villaça – Gay
da Fonseca – Bezerra Neto – Eugênio
Barros – José Leite.
PARECER Nº 542, DE 1966
Da Comissão de Agricultura, sôbre o
Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 1966
(nº 3.394-B-61, na Câmara), que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Agricultura o crédito especial de Cr$
25.000.000 (vinte e cinco milhões de
cruzeiros), para atender a despesas da
Caixa de Crédito da Pesca.
Relator: Sr. José Ermírio de Moraes
E' a proposição originária da
Mensagem nº 386, de 1 de agôsto de
1961, do Presidente da República e tinha,
quando foi elaborada, a finalidade de
prover
recursos
financeiros
que
permitissem a Caixa de Crédito da Pesca
promover a recuperação de sua fábrica
de gêlo e do frigorífico do Entreposto
Federal de Pesca do Rio de Janeiro, no
Estado da Guanabara.
Recebeu o Projeto, na Câmara dos
Deputados, pareceres favoráveis das
Comissões de Orçamento e Fiscalização
Financeira e da Comissão de Finanças,
tendo sido a sua redação final aprovada
em 15 de abril último.
Nesta Casa, ao examinar a matéria,
a Comissão de Finanças lembrou, em boa
hora, que a Administração Federal
sofrera, após o pedido de crédito de que
trata o Projeto, alterações na sua direção
e, por via de conseqüência, mudanças
inevitáveis nos seus rumos e programas.
No caso cabe considerar, demais
disso,
que
a
própria
estrutura
administrativa do Ministério da Agricul-

tura passou por reformas radicais a partir
do advento das Leis Delegadas números 9,
10 e 11, tôdas de 11 de outubro de 1963 e
atos regulamentares subseqüentes.
Com efeito, nos têrmos da Lei
Delegada
nº
10,
foi
criada
a
Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca e determinada a extinção da Caixa
de Crédito da Pesca, passando, consoante
o art. 16 dêsse estatuto legal, o seu
patrimônio para o nôvo órgão, exceto a
parte que fôsse, na conformidade do
parágrafo
único
dêsse
dispositivo,
transferida à Companhia Brasileira de
Armazenamento, de acôrdo, também, com
a expressa determinação contida na Lei
Delegada nº 7, de 26 de setembro de 1962.
Não bastassem referidas normas
legais supervenientes, que decretaram a
extinção do órgão para o qual pretende o
Projeto fornecer recursos financeiros, vale
assinalar que a legislação em causa
(Lei Delegada nº 10, de 1963)
estabeleceu, no seu art. 10, fontes
substanciais de recursos, capazes de
satisfazer, plenamente, às necessidades
da Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca SUDEPE, que assumiu as
atribuições da Caixa de Crédito da Pesca,
merecendo referência além das taxas de
serviços que prestar e dos saldos dos
recursos dos órgãos cujos serviços lhe
foram transferidos, nada menos de 10%
(dez por cento) do Fundo Federal
Agropecuário.
Diante do exposto é inelutável a
conclusão de que o Projeto perdeu,
completamente, seu objetivo.
Opinamos, por isso, pelo seu
arquivamento.
Sala das Comissões, em 26 de maio
de 1966. – Pedro Ludovico, Presidente,
eventual – José Ermírio, Relator – Attílio
Fontana – Adolpho Franco.
PARECER Nº 543, DE 1966
Da Comissão de Finanças, sôbre o
Projeto de Lei nº 107, de 1966 (nº 3.578B-66 – na Câmara), que estabelece
isenção do impôssto do sêlo, para os atos
em que forem partes os órgãos definidos
no nº IV, art. 8º, da Lei nº 4.380, de 21 de
agôsto de 1964, e as Caixas Econômicas
Federais, em suas operações imobiliárias.
Relator: Sr. Senador José Leite
O Senhor Presidente da República,
com a Mensagem nº 120 de 30 de
março de 1966, enviou à consideração do
Congresso Nacional projeto de lei pelo qual
é autorizada a isenção do impôsto do sêlo,
nas operações imobiliárias em que forem
parte os órgãos definidos no nº IV, art. 8º,
da Lei nº 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e
as Caixas Econômicas Federais, visando,
sobretudo, a possibilidade aos menos
favorecidos, a aquisição de casa própria
pelo mais baixo custo.
A Exposição de Motivos do Sr.
Ministro da Fazenda nos dá as razões
que determinaram e justificam a adoção
da medida.
Trata-se, evidentemente, de um tipo
de isenção que irá beneficiar aqueles que
mais precisam da ajuda governamental,
sem maiores conseqüências para o erário.
Ante o expôsto, tendo ainda presente
o alto fim social a que se propõe, somos
pela aprovação do Projeto.
E' o parecer.
Sala das Comissões, em 27 de maio
de
1966.
–
Menezes
Pimentel,
Presidente. – José Leite, Relator. –
Adolpho Franco. – Lopes da Costa. –
Victorino Freire. – Bezerra Neto. – Lobão
da Silveira. – Wilson Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Está finda a leitura do
expediente. (Pausa)
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Sôbre a mesa projeto de resolução
que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário.
E' lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 29, DE 1966
Altera disposição regimental
Art. 1º. A letra b do art. 341 do
Regimento Interno passa e vigorar com a
seguinte redação:
Art. 341. .............................................
b) quando se tratar de chefe de
missão diplomática, de Ministros, Juízes e
outras autoridades que, por disposição
constitucional ou legal, o Senado deva se
manifestar, a Comissão convocará o
indicado para ouví-lo, em local, dia e hora
que designar sôbre assuntos pertinentes
ao desempenho das funções do cargo
que deverá ocupar, salvo em se tratando
de diplomata em exercício no estrangeiro,
caso em que a convocação dependerá de
deliberação da Comissão, a requerimento
de qualquer de seus membros.
Justificação
A Constituição Federal prescreve
que o Senado Federal aprovará, mediante
voto secreto, a escolha de magistrados,
nos casos previstos no mesmo diploma,
do Procurador Geral da República, dos
Ministros do Tribunal de Contas, do
Prefeito do Distrito Federal, dos membros
do Conselho de Economia e dos chefes
das missões diplomáticas de caráter
permanente (art. 63, I).
Leis
posteriores
ampliaram
a
competência privativa do Senado, levandoo a deliberar a respeito da escolha dos
membros do Conselho da Casa da Moeda,
do Banco Central da República, do Conselho
Superior das Caixas Econômicas e do Banco
Nacional de Habitação, e, talvez, dos Juizes
Federais e Juizes Substitutos, na primeira
nomeação, conforme projeto aprovado pelo
Congresso Nacional.
E' indispensável que os Senadores
tenham conhecimento pessoal dos
candidatos indicados, não bastando o
curriculum vitae para informa-los dos
pressupostos intelectuais, culturais e
morais de cada um dêles.
A responsabilidade maior, afinal, é
do Senado, quando a nomeação de
pessoas incompatibilizadas com o
exercício das funções de cargos de
relêvo na Federação.
E' indispensável que todos tenham
consciência plena da deliberação adotada,
informando-se plena e profundamente das
condições personalíssimas dos indicados.
O Regimento obriga o comparecimento
dos diplomas, na Comissão, que são
funcionários e exercem cargos de relêvo
e responsabilidade, de carreira, salvo os
admitidos, em caráter excepcional, extranhos
aos quadros do Itamarati (art. 341, b).
E' justo e aconselhável que a medida
se estenda, obrigatòriamente, a todos
aqueles que, indicados para exercerem
cargos de indiscutível responsabilidade, e
que, por determinação legal, dependem,
também, de aprovação do Senado.
Dir-se-á que Ministros de Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Federal
de Recursos não devem ser submetidos a
inquisição ou a indagações na Comissão
de Constituição e Justiça, em oposição
a reforma pretendida, considerando-se a
categoria dos cargos que exercerão.
No entanto, o argumento justificaria o
zêlo do Senado, de contrapartida, por
isso que, considerada a categoria do
cargo e os pressupostos de reputação
ilibada e de notável saber jurídico
(Constituição, arts. 99 e 103), deverão
êles, mais do que os outros, cumprirem
a determinação constitucional, que é
restritiva, exigindo do indicado condições
especiais
e
especìficamente
de-

terminadas para o exercício das funções
do cargo
Nem o Senado se disporia a
constranger ou humilhar candidatos
indicados
pelo
Presidente
da
República, cujo zêlo na escolha seria
redobrado, afastando-se a possibilidade
de solicitações em favor daqueles
que estivessem despreparados para o
exercício do cargo. Deve ser presumido o
critério e bom senso dos Senadores,
assim como deve ser considerado que o
indicado preenche os requisitos da
Constituição.
Demais disso, o voto do Senador
deve ser conscientemente proferido, e só
o conhecimento pessoal do indicado
poderá permitir decisões justas, sem
quaisquer considerações de ordem
política ou partidária.
Sala das Sessões, em 30 de
maio de 1966. – Senador Jefferson de
Aguiar.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – O projeto lido será publicado
e, em seguida, ficará sôbre a mesa
durante três sessões, a fim de receber
emendas.
O SR. PRESIDENTES (Cattete
Pinheiro): – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador
Vivaldo Lima. (Pausa)
Não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Atílio
Fontana.
O SR. ATÍLIO FONTANA (sem
revisão do orador): – Sr. Presidente
e
Srs.
Senadores,
o
problema
municipalista, de longa data, vem,
preocupando os homens públicos de
nosso País. Assim, foi que se organizou a
Associação Brasileira dos Municípios
que congrega a maioria dos municípios
brasileiros.
O
problema
municipalista
é,
realmente, muito sério. Todos nos
sabemos que a célula mater da
administração
pública
reside
na
administração municipal que, em todos os
recantos da nossa Pátria, é representada
por homens escolhidos pelo eleitorado
que os conhece de perto, sabendo,
portanto, quais os que reúnem melhores
condições para bem servir aos
interêsses municipais.
Dai por que entendemos nós, –
e assim o entende a maioria dos
homens públicos – que tudo que possa
beneficiar a administração municipal
redundará também em benefício da
coletividade e, podemos dizer mesmo da
nacionalidade.
Mas, Sr. Presidente, verifica-se,
de alguns anos a esta parte, que,
muito embora se tenha legislado,
reiteradamente, para beneficiar as
administrações
municipais,
êsses
benefícios não chegam, como deviam, até
os Municípios.
A Constituição de 1946, no seu art.
15, atribui parte do impôsto de renda a
ser restituído aos Municípios, enquanto
art. 20, se refere à diferença da
arrecadação entre o Estado e o
Município, retornando a êste 30% da
importância arrecadada a mais pelo
Estado.
Posteriormente, outra emenda à
Constituição determinou que também
uma parcela do impôsto de consumo
fossê restituída aos Municípios. Tudo
isso, porém, Sr. Presidente, não tem
sido observado. Não tem chegado às
administrações municipais no devido
tempo aquela parcela que lhe toca;
geralmente chega com muito atraso.
Verificamos, ainda agora, que só
recentemente o Ministério da Fazenda
pagou a cota de 1963. Já estamos
em meados de 1966 e os municípios
não
receberam
nenhum
centavo
correspondente a 1965. É os governos
estaduais, que se encontram realmente
em
dificuldades
financeiras,
com

deficit;
atrasam
ainda
mais
os
pagamentos das quotas-partes.
Ainda há pouco estava em Curitiba,
quando um prefeito no Estado do
Paraná nos declarava que tinha
recebido, naquela ocasião, a quota-parte
correspondente
a
1962.
Portanto,
estavam em atraso 1963, 1964 e 1965,
que deveriam ser pagos no corrente
exercício.
De sorte que temos recebido
reiteradas solicitações dos prefeitos,
principalmente de Santa Catarina, a que
tenho a honra de pertencer. Agora
mesmo, encontra-se na tribuna de
convidados o Sr. Prefeito de uma das
cidades do meu Estado, a de Matos
Costa. Tendo chegado a esta capital êle
nos expôs as dificuldades que está
enfrentando devido ao retardo dessas
distribuições.
A administração municipal contava
nos primeiros meses de cada exercício
Sr. Presidente, com o impôsto territorial
rural que, de acôrdo com a lei que criou o
Instituto de Reforma Agrária, passou a ter
a arrecadação atribuída àquele Instituto.
Na ocasião, procuramos expor nosso
pensamento de que devemos deixar aos
Municípios a arrecadação dêsse impõsto.
Infelizmente, fomos vencidos. Diziam
nossos pares que havia necessidade
de modificação, porque em muitos
municípios o impôsto não estava sendo
arrecadado devidamente.
Agora, o que verificamos, Sr.
Presidente, é que o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, muito embora já tenha
sido regulamentada a lei através do
Decreto nº 56.792, de 26 de agôsto de
1965, não conseguiu ainda fazer a
arrecadação dêsses impostos. Telegrafou
para os prefeitos municipais dizendo que
permitia, no ano de 1965, a arrecadação
pelas prefeituras, mas, em 1966, ela
deveria ser feita pelo Instituto de Reforma
Agrária.
O SR. BEZERRA NETO: – Permiteme V. Exa. um aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Pois
não.
O SR. BEZERRA NETO: – O
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária foi
regulamentado dez meses depois da
promulgação da lei que o criou. O
exercício de 1965 já estava quase no final
e as prefeituras esperando. Agora, em
1966, a situação vai-se agravar mais,
porque o Impôsto Territorial não ficou só
na dependência do IBRA. A Emenda
Constitucional nº 18 anuncia a remessa
ao Congresso de projetos de lei
complementares sôbre a distribuição dos
tributos,
embora
sejam
para
os
municípios.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Muito
grato pelo aparte, que é contribuição e
esclarecimento importante.
Realmente, consideramos que o
Instituto de eforma Agrária não tem
condições para fazer a cobrança do
tributo do Impôsto Territorial Rural, isto
porque existem poucas coletorias federais
e, das poucas que existem, uma parte
não está provida de funcionários. porque
algumas delas, depois de muitos anos
com falta de funcionários, cerraram suas
portas e não estão funcionando.
Pode o Instituto pensar em fazer esta
arrecadação através de Bancos, que
realmente existem em maior número que
coletorias. Entretanto, êstes mesmos
estão localizados nas sedes dos
municípios do interior. Nos distritos
infelizmente não existem organizações
bancárias.
Sabemos que alguns municípios têm
extensão territorial muito grande. Antes
da reforma o prefeito, intendente ou o
exator municipal e que faziam a
arrecadação do impôsto territorial rural.
Constatamos que os municípios até agora
não
foram
autorizados
a
fazer
arrecadação do impôsto.
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O Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária não a está fazendo também, e a
situação dos municípios, com o atraso
de muitas cotas-partes e não podendo
arrecadar o impôsto, é de grande
dificuldades.
Muitos não têm recursos para
pagar os poucos funcionários e muito
menos manter os serviços públicos,
principalmente no que tange a estradas
municipais, a escolas primárias mantidas
pelos municípios e outros serviços.
De sorte que, ao invés de melhorar,
tudo que se tem feito para amparar
as
administrações
municipais
não
tem chegado a bom têrmo. Sendo,
conseqüentemente,
necessária
uma
providência urgente, sugir ao Presidente
do Instituto Brasileiro de Reforma
Agrária que autorize, pelo menos para
o corrente exercício, às administrações
municipais, a arrecadação do impôsto
territorial rural para que possam
satisfazer aos compromissos mais
urgentes, entre êles o pagamento do
funcionalismo.
O SR. BEZERRA NETO: – V. Exa.
me permite?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
muito prazer.
O SR. BEZERRA NETO: – Não
existe outra solução para o problema.
Estamos atingindo o término do primeiro
semestre de 1966 e o IBRA ainda
não apresenta sequer uma medida
concreta; está na mesma situação
em que se encontrava em 1965. As
Câmaras Municipais e as Prefeituras,
através de mensagens, dirigem-se ao
Congresso Nacional para pleitear uma
medida. No momento, na Câmara
dos Deputados, em nome de várias
prefeituras de São Paulo, o Deputado
Lacôrte Vitale levantou esta tese. V. Exa.
tem, assim, o apoio de todo o Senado. A
meu ver, a única solução seria o
IBRA delegar podêres de cobrança às
prefeituras municipais.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Estou
de pleno acôrdo com V. Exa., nobre
Senador Bezerra Neto. V. Exa. tem
demonstrado muito interêsse no sentido
de que uma boa solução seja encontrada.
Já tem mesmo feito uso da palavra,
nesse Plenário, sôbre o assunto. Temos
satisfação em saber que os Srs.
Deputados também estão no momento
tratando do problema.
Esperamos, assim, que o Presidente
do IBRA atenda a tão justa reivindicação
e que encontre a verdadeira solução.
Fui prefeito, Sr. Presidente, sei que
o contribuinte do interior, em geral,
concorda em pagar aquêle tributo, porque
reconhece que o mesmo é aplicado em
seu próprio benefício.
Sem os recursos necessários as
administrações municipais não podem
conservar as suas estradas, geralmente
mais extensas que as estaduais e
federais.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V.
Exa. uma aparte?
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
prazer.
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – No ano
passado, o IBRA sòmente delegou
podêres quase no fim do ano, causando,
com
isto,
grande
transtôrno
às
administrações municipais. Será que êste
ano pretende fazer a mesma coisa, uma
vez que ainda não está organizando? V.
Exa., como membro da ARENA, deveria
apelar para o Govêrno, para que os
municípios não sofram novamente
situação tão angustiante.
O SR ATÍLIO FONTANA: – Muito
grato pelo aparte, nobre Senador José
Ermírio.
Há poucos dias tivemos notícia,
através de um emissário nosso, no
Rio de Janeiro – porque o IBRA
funciona no Rio, como, de resto,
quase tôdas as repartições federais – de
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que, dentro de 60 dias, o, IBRA estaria
em condições de iniciar a cobrança do
impôsto territorial rural. Esta tarefa,
sabemos, não é fácil. Como ainda não
esta organizado para fazer a cobrança,
entendo que a melhor solução seria a de
que êste ano, fiquem as administrações
municipais autorizadas ao recolhimento
daquele tributo.
No próximo dia 2 de junho
realizar-se-á, em Brasília,o 8º Encontro
Nacional dos Municípios. Entre outros
assuntos de interêsse municipalista,
deverá certamente ser tratado o do
imposto territorial rural. Que neste
encontro
seja
recomendado
ao
Govêrno que determine que o IBRA
autorize a cobrança do imposto
municipal. Será u'a medida muito
acertada. Porque, sem o amparo do
govêrno da União, do govêrno dos
Estados, não poderemos pretender um
desenvolvimento mais rápido da nossa
hinterlândia, tão distante da Capital da
República e até mesmo da capital dos
Estados! Devemos levar a sério a
questão
municipalista,
mormante
quando verificamos que, em países
como os Estados Unidos da América
do Norte, aos Municípios é destinada a
maior parcela da receita da Nação. No
Brasil, infelizmente essa parcela não
atinge sequer a dez por cento. Como
então pretender desenvolver aquêles
rincões da nossa Pátria, tão distante,
onde não existem estradas federais ou
municipais,
onde
raramente
se
encontra uma escola?!
Para que tenham realmente uma boa
administração é preciso levar aos
Municípios recursos para que possam
entrar numa fase de desenvolvimento, de
progresso de que tanto necessitamos.
Assim,
Senhor
Presidente,
esperamos que estas nossas palavras
cheguem
ao
conhecimento
do
Presidente do Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária, a fim de que esta
situação
seja
solucionada
com
urgência, para que aquêles que estão
dispostos a pagar os seus tributos o
possam fazer sem que fiquem na
dependência de organizações que
certamente retardam a tramitação dos
processos.
Era o que desejava dizer Senhor
Presidente. (Multo bem. Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Tem a palavra o nobre
Senador João Abrahão. (Pausa.)
Não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
Está
encerrada
a
hora
do
expediente.
COMPARECEM
MAIS
SENHORES SENADORES:
Josaphat Marinho
Filinto Müller
O SR. PRESIDENTE
Pinheiro): – Passa à:

OS

(Cattete

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão
de Redação, do seu Parecer nº 532, de
1966, do Projeto de Lei da Câmara nº
137, de 1965 (nº 1.642-B-64, na Casa
de origem) que dispõe sôbre o
pagamento
de
vencimentos
e
vantagens pecuniárias a servidores
públicos
civis,
assegurados
por
sentenças concessivas de mandados
de segurança e dá outras providencias.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa).
Está encerrada.

Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como
definitivamente aprovada, independente de
votação, nos têrmos do Art. 316-A, do
Regimento Interno.
O projeto irá à sanção.
E' a seguinte a redação final
aprovada:
PARECER Nº 532, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965 (nº 1.642-B, de
1964, na Casa de origem).
Relator: Sr. Eurico Rezende
A Comissão apresenta a redação
final do Projeto de Lei da Câmara número
137, de 1965 (nº 1.642-B-64, na Casa de
origem), que dispõe sôbre o pagamento
de vencimentos e vantagens pecuniárias
asseguradas, em sentença concessiva de
mandado de segurança, a servidor
público civil.
Sala das Sessões, em 25 de maio
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente
– Eurico Rezende, Relator – Bezerra
Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 532, DE 1966
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 1965 (número 1.642B-64, na Casa de origem), que dispõe
sôbre o pagamento de vencimentos e
vantagens pecuniárias asseguradas, em
sentença concessiva de mandado de
segurança, a servidor público civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1º
O
pagamento
de
vencimentos e vantagens pecuniárias
asseguradas, em sentença concessiva
de mandado de segurança, a servidor
público federal, da administração direta
ou autárquica, e a servidor público
estadual e municipal, sòmente será
efetuado relativamente às prestações
que se vencerem a contar da data do
ajuizamento da inicial.
§ 1º. Havendo crédito, a efetivação
do pagamento se fará em fôlha do mês
subseqüente ao em que a autoridade
coatara tiver ciência da decisão (art. 11
da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de
1951).
§ 2º. Na falta de crédito, a autoridade
coatora ou a repartição responsável pelo
cumprimento da decisão encaminhará, de
imediato, a quem de direito, o pedido de
suprimento de recursos, de acôrdo com
as normas em vigor.
§ 3º. A sentença que implicar em
pagamento de atrasados será objeto
nessa parte, de liquidação por cálculo
(arts. 906 a 908 do Código de Processo
Civil), procedendo-se, em seguida, de
acôrdo com o art. 204 da Constituição
Federal.
§ 4º. Não se concederá medida
liminar para eleito de pagamento de
vencimentos e vantagens pecuniárias.
Art. 2º. A autoridade administrativa
ou judiciária que ordenar a execução
de pagamento com violação das
normas constantes do artigo anterior
incorrerá nas sanções do artigo 315 do
Código Penal e pena acessória
correspondente.
Art. 3º. A autoridade que deixar de
cumprir o disposto no § 2º do artigo 1º
incorrerá nas sanções do artigo 317, § 2º,
do Código Penal e pena acessória
correspondente.
Art. 4º. Para os efeitos da presente
lei,
aplica-se
às
autarquias
o
procedimento disposto no art. 204 e seu
parágrafo único da Constituição Federal.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – passa-se ao Item 2:
Discussão, em turno suplementar
(Art. 275-A, do Regimento Interno), do
substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 231, de 1965
(número 1.473-B-63, na Casa de
origem, que aplica às telefonistas o
disposto no art. 277 e seus parágrafos
da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo parecer nº 581, de 1966, da
Comissão de Redação, com a redação
do vencido.
Em discussão o substitutivo, em seu
turno suplementar. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Não tendo havido emendas, nem
requerimento no sentido de que o
substitutivo seja submetido a votos, é o
mesmo dado como definitivamente
aprovado, independente de votação, nas
têrmos do artigo 275-A, § 5º, do
Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados. Para acompanhar na
Câmara dos Deputados a estudo do
substitutivo é designado o Senhor
Senador Eugênio de Barros, relator
da
matéria
na
Comissão
de
Legislação Social.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
PARECER Nº 531, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo ao Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 231, de
1965 (nº 1.473-B-63, na Casa de
origem), que aplica às telefonistas o
disposto no artigo 227 e seus
parágrafos da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Relator: Sr. Eurico Rezende.
A Comissão apresenta a redação
do vencido, para turno suplementar, do
substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara número 231 de 1965
(número 1.473-B-63, na Casa de
origem), que aplica às telefonistas o
disposto no artigo 227 e seus
parágrafos da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Sala das Sessões, em 25 de maio
de 1966. – Lino de Mattos, Presidente. –
Eurico Rezende, Relator. – Bezerra
Neto.
ANEXO AO PARECER Nº 531,
DE 1966
Redação do vencido, para turno
suplementar, do substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número
231, de 1965 (nº 1.473-B-63, na Casa
de origem), que aplica às telefonistas o
disposto no artigo 227 e seus
parágrafos da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Altera o artigo 227 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei número 5.452, de 19 de maio
de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 227 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio
de 1943, é acrescido do seguinte
parágrafo:
"§ 3º O disposto neste artigo aplicase a todos os telefonistas, inclusive aos
que trabalham em emprêsas que
explorem serviços diferentes dos nêle
previstos".
Art. 2º É proibida a redução salarial,
qualquer que seja, em virtude da
aplicação do disposto nesta lei.
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Passa-se ao item 3:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer número 539, de
1966, da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara número 269, de 1965
(número 1.560-B-65, na Casa de origem),
que cria o Prêmio Nacional Adriano da
Costa
Ramalho",
e
dá
outras
providências.
Em discussão a redação final.
(Pausa).
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Não tendo havido emendas, nem
requerimento no sentido de que a
redação final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos
têrmos do artigo 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto voltará a Câmara dos
Deputados. Para acompanhar o estudo
da emenda na outra Casa do Congresso
é designado o Senhor Senador Padre
Calazans, relatar da matéria na Comissão
de Relações Exteriores.
É a seguinte a redação final
aprovada:
PARECER Nº 539, DE 1966
Da Comissão Diretora
Redação final da emenda do Senado
do Projeto de Lei da Câmara número 269,
de 1965 (nº 1.560-B-65, na Casa de
origem).
Relator: Bezerra Neto
A Comissão apresenta à redação
final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 269, de 1965, (número
1.560-E-65, na Câmara), que cria o
"Prêmio Nacional Adriano da Costa
Ramalho", e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 27 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 539
DE 1966
Redação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara número 269,
de 1965 (número 1.560-B-65, na Casa de
origem), que cria o "Prêmio Nacional
Adriano da Costa Ramalho", e da outras
providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 – CRE)
Ao art. 3º
Acrescente-se, onde couber:
"...pelo Presidente da Comissão de
Relações
Exteriores
do
Senado
Federal,..."
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – passa-se ao item 4:
Discussão em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer número 537,
de 1966, das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara número 87, de
1966, (número 3.500-C-66, na Casa de
origem) que introduz modificações na
legislação, pertinente ao plano Nacional
de Habitação.
Em discussão a redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Não tendo havido emendas, nem
requerimentos no sentido de que a reda-
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ção final seja submetida a votos, é a
mesma dada como definitivamente
aprovada, independente de votação, nos
têrmos do Artigo 316-A, do Regimento
Interno.
O projeto voltará á Câmara dos
Deputados.
Para acompanhar, na outra casa do
Congresso, o estudo das emendas do
Senado, é designado o Senhor Senador
Jefferson de Aguiar, relator da matéria na
Comissão de Finanças.
É a seguinte a redação final
aprovada:
PARECER Nº 537, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final das entendas de Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 166
(número 3.500-C-66, na Casa de origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto.
A Comissão apresenta e redação
final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara número 87, de 1966
(número 3.500-C-66, na Casa de origem),
que introduz modificações na legislação
pertinente ao Plano Nacional de
Habitação.
Sala das Sessões, em 27 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 537, DE 1966
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
87, de 1966 (número 3.500-C-66, na
Casa
de
origem),
que
introduz
modificações na legislação pertinente ao
Plano Nacional de Habitação.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ)
Ao "Caput" do art. 1º.
"Art. 1º. O artigo 61 da Lei número
4.380, de 21 de agôsto de 1964, passa a
vigorar
acrescido
dos
seguintes
parágrafos:"
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2 –
CCJ3)
Ao "Caput" do art. 2º
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 2º O art. 30 da Lei nº 4.864, de
29 de novembro de 1965, passa a vigorar
com a seguinte redação".
Dê-se a seguinte redação:
Ao art. 30, § 1º.
Ao § 1º do artigo 30 da Lei número
4.864, de 29 de novembro de 1965,
modificado pelo art. 2º do projeto, dê-se a
seguinte redação:
Art. 30 – .............................................
§ 1º Incorrerá nas penalidades
previstas no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União o funcionário ou
autoridade que, por ação ou omissão, no
exercício das funções do seu cargo, não
cumprir o disposto neste artigo".
EMENDA Nº 3
(Corresponde à subemenda à
Emenda nº 1, de Plenário, e a destaque
de expressões)
Ao art. 2º
No artigo 30 da Lei número 4.864, de
29 de novembro de 1965, cuja redação é
alterada pelo artigo 2º do projeto,
acrescente-se o seguinte parágrafo:
"Art. 30 ..............................................
§ – As unidades habitacionais
cujos ocupantes hajam optado pela
sua compra ou venham a fazê-lo até
90 (noventa) dias da data da
publicação desta lei são isentas de
correção monetária referida neste
artigo, desde que tenham as mesmas
sofrido reavaliação no prêço do custo
da construção".

EMENDA Nº 4
(Corresponde a Emenda nº 3 – CCJ)
Ao art. 3º "caput"
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 3º O artigo 35 da Lei número
4.864, de 29 de novembro de 1965, passa
a
vigorar
acrescido
do
seguinte
parágrafo:"
EMENDA Nº 5
(Corresponde a Emenda nº 4, de
Plenário)
Acrescente-se, onde couber:
"Art. O artigo 9º da Lei número
4.380, de 21 de agôsto de 1964 passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 9º ...............................................
§
São
canceladas,
e
consequentemente
devem
ser
arquivadas pela autoridade judiciária
competente, as ações de despejo
movidas por Instituto de Aposentadoria
e
Pensões
contra
instituições
hospitalares, de assistência social ou
de ensino, desde que não motivadas
por falta de pagamento do aluguel
convencionado".
EMENDA Nº 6
(Corresponde à Emenda nº 2, de
Plenário, com subemenda da CCJ).
Inclua-se, onde couber:
"Art. – Os § § 1º e 3º do artigo 65 da
Lei número 4.380, de 21 de agôsto de
1964, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 65 ..............................................
§
1º
Os
Institutos
de
Aposentadoria
e
Pensões,
as
Autarquias em geral, as Fundações e
as Sociedades de Economia Mista,
inclusive a Petrobrás S. A. e o Banco
do Brasil S.A., efetuarão, no prazo
máximo de 12 (dose) meses a venda
de seus conjuntos e unidades
residenciais, em consonância com o
sistema financeiro de habitação de
que trata esta lei, de acôrdo com as
instruções expedidas, no prazo de 90
(noventa) dias, conjuntamente, pelo
Banco Nacional de Habitação e o
Departamento
Nacional
de
Previdência Social.
...................................................................
§ 3º Os órgãos referidos no § 1º
dêste artigo que possuam unidades
residenciais em Brasília, conjuntamente
com a Caixa Econômica Federal de
Brasília, submeterão à aprovação do
Presidente da República, por intermédio
do
Ministro
do
Planejamento
e
Coordenação Econômica, no prazo de
90 (noventa) dias, sujestões e normas,
em consonância, com o sistema
financeiro da habitação, referentes à sua
alienação".
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Passa-se ao item 5:
Discussão, em turno único, da
redação final, oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer nº 538, de
1966, das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara número 103 de 1966
(número 3.580-B-66, na Casa de origem),
que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações,
e
dá
outras
providências.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores
desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa)
Está encerrada.
Não
havendo
emendas,
nem
requerimentos para que a redação final
seja submetida a votos, é a mesma dada
como
definitivamente
aprovada,
independente de votação, nos têrmos dos
art. 316-A do Regimento Interno.
O projeto voltará à Câmara dos
Deputados. Para acompanhar o estudo
das emendas do Senado na outra Casa
é designado o Senhor Senador

Manoel Vilaça, relator da matéria na
Comissão de Finanças.
E' a seguinte a redação final
aprovada:
PARECER Nº 538, DE 1966
Da Comissão de Redação
Redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 1966 (nº 3.580-B-66, na Casa de
origem).
Relator: Sr. Bezerra Neto
A Comissão apresenta a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 103, de 1966 (nº 3.580-B-66,
na Casa de origem), que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 27 de maio de
1966. – Eurico Rezende, Presidente –
Bezerra Neto, Relator – Edmundo Levi.
ANEXO AO PARECER Nº 538, DE 1966
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 1966
(nº 3.580-B-66, na Casa de origem), que cria
o
Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações, e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1 de Plenário)
Ao art. 6º
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
§ 3º As taxas instituídas por esta Lei
absorvem e substituem tôdas e quaisquer
outras federais, e, salvo quando a
emprêsa de telecomunicações operar,
apenas, dentro do Estado ou da
Município, excluem, ainda, a cobrança de
taxas ou contribuições, estaduais ou
municipais, para a formação de fundos de
qualquer natureza ou a título de
fiscalização,
diretamente,
às
concessionárias ou permissionàrias, ou,
indiretamente,
aos
usuários
ou
promitentes usuários."
EMENDA Nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2 de Plenário)
Ao art. 7º
Acrescente-se o seguinte parágrafo
que será o 2º:
"§ 2º Para efeito da incidência das
taxas contidas na tabela que acompanha
esta Lei, não são considerados "estação" o
simples pôsto público de serviço telefônico
ou
telegráfico,
radiotelefônico
ou
radiotelegráfico, as mesas distribuidoras de
tráfego urbano ou as agências receptoras
ou distribuidoras de mensagem do usuário,
e para êle, e cuja efetiva transmissão deva
ser feita ou manipulada por um conjunto de
equipamentos e instalações necessários
aos efetivos serviço de telecomunicações."
EMENDA Nº 3
(Corresponde às Emendas nos 3 e 4, de
Plenário)
Às Disposições Gerais
Acrescente-se onde couber:
"Art. Compete, exclusivamente, ao
Conselho
Nacional
de
Telecomunicações
(CONTEL,
com
supressão de qualquer outra, e
fiscalização
dos
serviços
de
telecomunicações,
desde
sua
implantação e ampliação até seu
efetivo funcionamento, resguardada a
competência estadual ou municipal
quando sejam estritamente regionais
ou locais e não interligados a outros
Estados ou Municípios"
"Art.
As
concessionárias
ou
permissionárias
de
serviços
de
telecomunicações que, para a instalação
ou funcionamento de seus equipamentos,
tiverem tido ou tenham a orientação e
assistência da emprêsa fabricante ou
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instaladora, através de profissional
habilitado na forma do Decreto
número 23.569, de 11 de dezembro
de 1933, não são obrigadas a
contratar ou a manter encarregados
da parte técnica, não se lhes
aplicando o disposto no art. 8º do
referido decreto.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Está esgotada a matéria da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cattete
Pinheiro): – Com a palavra o Sr. Senador
Aurélio Viana.
O SR. AURÉLIO VIANA (sem
revisão do orador): –
Senhor
Presidente, fui dos parlamentares
que
se
manifestaram,
e
com
veemência,
contra
uma
figura
esdrúxula que surgiu nos últimos
tempos e foi batizada com o nome de
"distritão".
Tenta-se confundir o povo por
todos os meios e por todos os modos a
fim de que não possa escolher livremente,
dentro do sistema proporcional, os
candidatos à composição do Congresso –
no caso vertente, específico, a Câmara
dos Senhores Deputados.
Argumentei, naquela, época, que o
voto vinculado não se entendia num país
em que os Partidos haviam sido
eliminados. Há duas organizações
políticas cujo fim é certo, cujo destruição
automática tem prazo pràticamente
determinado, depois do que surgirão os
novos
Partidos
políticos
para
a
composição do sistema democrático
brasileiro
Ora, a figura do "distritão", que
estabelece eleição majoritária para a
Câmara das Srs. Deputados, é um
absurdo; atenta contra o sistema
proporcional, contra as organizações
políticas existentes e as organizações
político-partidárias que surgirão das
cinzas daqueles existentes.
Hoje, leio em "O Blobo" uma
crítica ao "distritão" que, segundo
êsse jornal, interessa apenas aos que
temem
não
ser
reeleitos
em
novembro. Não concordo, por inteiro,
com os têrmos do artigo, nem os
espôso, nos comentários que faz de
crítica ao denominado "distritão", mas
há trechos, há períodos que aceito
como validos, porquanto servem de
análise à situação atual brasileira.
(Lendo);
"Desejam evitar a renovação,
mas é de renovação que o Congresso
mais necessita. Pois no correr dos
últimos quatro anos não conseguiu
mostrar qual a sua ideologia ou
tendência maior. Girou ao sabor dos
acontecimentos, emprestando maioria
ao Senhor João Goulart, delegandolhe podêres ao legislar, da mesma
forma como agora apoia o Presidente
Castelo Branco e concorda com
a
edição
dos
Atos.
Aceitou
serenamente o expurgo de vários de
seus membros e a limitação seus
próprios podêres."
Noutras palavras: revela êsse
trecho o pensamento magistral do
mestre, de saudosíssima memória, que
foi João Mangabeira, quando afirmava,
peremptóriamente, que a crise política
do Brasil é a dos seus partidos
políticos que – dizia – êle – são mais
partilhas
e
partidas
do
que
propriamente partidos.
Sr. Presidente, cada presidente
que surge tem apoio da maioria do
Congresso. Vem sendo esta a nossa
História. Raros, raríssimos sofrem,
frontal e conhecidamente, restrições
e
combate
da
maioria
dos
parlamentares.
Renovar é princípio básico da
democracia.
O
continuísmo,
em
qualquer dos setôres, só prejuízos traz
ao sistema democrático de govêrno. O
continuísmo parlamentar é algo de in-
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compreensível em qualquer sistema
democrático. Uma câmara que autoprorroga os seus mandatos ou que
prorroga os mandatos dos seus
componentes,
sponte
sua
ou
forçadamente, mutila-se e dá um golpe de
misericórdia na democracia. E fala-se o
hoje, abertamente, na prorrogação dos
mandatos dos parlamentares como um
meio de salvação da denominada
revolução brasileira!
Li que um Deputado, dos mais
prestigiosos, em entrevista concedida à
imprensa,
advogara
a
tese
da
prorrogação dos mandatos dos atuais
parlamentares – o que ainda seria pior do
que o "distritão".
O "distritão" fere o princípio
proporcional; elimina, em última análise,
os partidos políticos; tira-lhes substância
popular; suprime a figura dos líderes, dos
seus componentes de prestígio no meio
do povo. E um partido, em obtendo menor
votação, poderia e te uma representação
muito maior no Congresso do que aquêle
que obtivesse a maioria dos sufrágios
populares.
O "distritão" é um crime de lesademocracia;
revela
desespêro,
incompreensão da problemática nacional;
fere princípios e fere aquêle grande
princípio da escolha popular pelo
fortalecimento dos partidos, através da
maior a dos votos que recebessem.
Há êste outro trecho: (Lendo):
"Está caracterizado com tôda a
evidência que o distritão representa
apenas uma subfórmula encontrada para
evitar a derrota fragorosa de grande
número de candidatos à reeleição
parlamentar."
Se a voto vinculado atenta contra o
direito do povo, que não pertencendo a
partido nenhum deseja votar nos
candidatos dêste ou daqueloutro que
representem as suas aspirações – e
sabe-se que, em qualquer, país
democrático, a maioria do povo é
apartidária e é essa maioria de votantes
que decide, em última análise, da sorte
dos candidatos e dos próprios partidos –
o "distritão" é o absurdo por excelência e
tem origem misteriosa.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Permite
V. Exa. uma aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: – Com
grande prazer.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Nobre
Senador, V. Ex.ª diz que o "distritão", o
voto majoritário é um absurdo. Não sou
um homem, vamos dizer, muito estudioso
dessa matéria, mas – devo confessar –
fiquei surpreendido quando verifiquei, nas
últimas
eleições
para
Deputados
estaduais e federais, em 1962, que, em
meu Estado um candidato com 22.000
votos, em números redondos, não foi
eleito, e um outro com 12.000 se elegeu,
está aí na Câmara. Deveríamos, nobre
Senador, encontrar uma fórmula para que
não houvesse também essas injustiças,
porque me parece que aquêle que tem 22
mil votos deveria merecer uma cadeira na
Câmara dos Deputados e, não, ser
preterido em favor de candidato com 12
mil votos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Ainda
acrescento a V. Ex.ª: há deputados na
Câmara que obtiveram menos de mil
votos, no caso vertente com a cassação
de mandatos, com cuja cassação V. Ex.ª
estará de acôrdo, se segue a linha do
Govêrno, e estará contra se, nesse caso,
diverge do Govêrno.
Em
outras
eleições,
porém,
deputados com 400 votos foram eleitos,
sem cassação alguma. Dou-lhe mais êste
argumento – não apenas deputados de
22 mil não são eleitos quando Deputados
de 12 mil o são.
Mas V. Ex.ª deve compreender,
homem inteligente que é,...
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Muita
bondade de V. Ex.ª.
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O SR. AURÉLIO VIANA: – Não é
bondade, é a verdade. Ninguém chega à
posição a que V. Ex.ª chegou sem ser
inteligente.
Mas, nobre Senador, V. Ex.ª deve
compreender que 12 mil, 22 mil, 50 ou
100 mil votos não devem servir de
argumentos para defesa da tese do
"distritão".
Explico: no sistema proporcional o
que se pretende é valorizar, é dar fôrça
ao Partido. Quando um elemento de doze
mil votos, de um certo Partido, é eleito, e
aquêle de 24 mil votos de outro partido
não o é, explico-se perfeitamente: é que
aquêle partido que teve um elemento com
24 mil votos não obteve sufrágios do povo
que lhe dessem fôrça para alcançar nem
mesmo o cociente partidário. Aquêle
partido que teve um elemento de 12 mil
votos eleito foi um partido que teve um
cociente partidário tão alto cuja soma de
votos propiciou a eleição de tantos
parlamentares, e um dos tantos
parlamentares é aquêle de 12 mil votos,
que vai representar o partido em nome do
povo.
Então imagine V. Ex.ª o absurdo. Um
partido tem um grande líder. Êsse partido
obtém numa votação, por exemplo, na
Guanabara – uma votação; o partido, que
é a soma dos votos de seus candidatos
registrados;
isso
é
o
partido,
eleitoralmente fazendo – obtém o partido,
digamos, 300 mil sufrágios. Mas, dentre
os elementos do partido, há um que
obteve 250 mil lotos. E' o líder natural do
partido, é o homem de grande prestígio
popular. Quem votou nêle, votou nêle e
votou no partido. Escolheu-o, para dar
uma demonstração de que êle deve
continuar como líder ou deve ser o líder
natural daquela corrente.
Outro partido obteve 250 mil votos.
Mas, dentre certos candidatos dêsse
partido, uns tiveram 50 mil votos outros
20 mil, outros 10 mil, outro 2 mil.
Acontece o seguinte: o primeiro mais
votado do Partido que obteve maioria dos
votos, até 250 mil estaria eleito. Mas se
50 mil votos, divididos pelos restantes dos
candidatos daquele Partido, não desse a
nenhum dêles mais de 10 mil votos,
poderia acontecer então – isto é que é um
ab surdo – o Partido que obteve minoria
de votos elege sete, digamos fôsse oito, e
o Partido que obteve maioria elege um.
Então o Partido estaria liquidado,
completamente liquidado. Ora, num
sistema em que se pretende eleição
majoritária para renovação do Congresso,
iria acontecer justamente isto. E' uma faca
bigúmea, pois corta de um lado e de
outro. Na Guanabara, por exemplo o
candidato de um Partido obteve quase
300 mil votos: depois dêle, o que obteve
mais obteve 30 mil votos.
Então, aquêle homem que estava
naquele Parido – e quem votou nêle,
votou naquele Partido – estaria eleito
pelo sistema majoritário. Mas os seus
companheiros, que foram indicados
pelo Partido à consideração do
eleitorado, perderiam. E aquêle outro
Partido, que pode ter obtido 200 mil
votos distribuídos mais ou menos
equitativamente, teria eleito a maioria
da representação. Do povo? Não,
absolutamente! Pois, o "distritão" o que
pretende é isto.
V. Exa. que sempre defendeu o
partido, então deve compreender que o
distritão" vem anular a vida partidária num
país com uma área territorial da brasileira.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – V. Ex.ª
concede mais um aparte?
O SR. AURÉLIO VIANA: –
Duzentos, que V. Exa. queira. É um
prazer ouvir V. Exa.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Muito
obrigado. Nobre Senador, eu realmente
não sou favorável ao voto majoritário,
ao "distritão", assim chamado. O
meu ponto de vista é o de que de-

víamos adotar o sistema da Alemanha
Ocidental: 50% dos candidatos escolhidos
pelo distrito, e os outros 50% por uma
lista que, naturalmente, seria votada,
como já foi comentado, pelo sistema
proporcional. Mas V. Exa. há pouco
condenou a vinculação do voto.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Não!
Para que V. Exa. dê o aparte obedecendo
o meu pensamento...
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Com
referência ao "distritão", meu ponto de
vista seria realmente êste, e não
pròpriamente o voto majoritário. Concordo
com V. Exa., portanto, muito embora se
verifique a situação de que um
representante vem para o Congresso com
mil ou dois mil votos, como V. Exa. citou,
ficando outro, às vêzes do mesmo
Estado, com mais de 20 mil votos, sem
participação no Congresso. Isto não me
parece justo.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Pelos
motivos que expus.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Mas, no
caso do voto vinculado, há o mesmo
problema. Porque, se o voto vinculado
força o eleitor a votar no candidato de sua
preferência e elege outro candidato à
Assembléia Legislativa ou, vice-versa, à
Câmara dos Deputados, que não é o de
sua preferência, o mesmo sucede com
aquêle partido que tem um líder, que leva
uma grande votação e que, por
conseguinte, faz com que o cidadão,
votando nesse líder, eleja outro candidato
que talvez não seja o da sua preferência.
É o caso da Guanabara. Nós tivemos
ocasião de verificar que um candidato,
tendo obtido uma grande votação, fêz
com que entrassem para a Câmara dos
Deputados outros candidatos que tiveram
votação inexpressiva. Foram, portanto,
eleitos, por votação indireta, aquêles que
não eram os preferidos.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Senador
Atílio Fontana, V. Exa. compreende que
quando o eleitor – falo em tese – está
votando num dos candidatos do partido,
pela propaganda mesma que se faz, êle
sabe
que
está
votando,
concomitantemente, para eleger os
outros.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – É o
caso do voto vinculado.
O SR. AURÉLIO VIANA: - Não!
Com licença de V. Exa., é diferente. Há
um caso muito interessante, na
Guanabara, que está servindo de ponto
de referência: a votação do PTB, nas
eleições anteriores àquelas a que nos
referimos, quando Leonel Brizola obteve
a grande votação de quase 300 mil
votos, foi mais ou menos a mesma
votação que obteve o PTB quando
Leonel Brizola foi candidato. É uma
coisa interessante. Não houve uma
grande diferença. O argumento de V.
Exa. seria válido, data venia, se a lei
determinasse – e seria isso impossível
numa votação secreta – que o voto
vinculado seria para um membro do
partido. Então, o membro do Partido
Social Democrático teria que votar na
chapa do partido para deputado federal,
num elemento do Partido Social
Democrático. Isto admitindo-se para
argumento que o Partido existisse
atualmente. E, para deputado estadual,
num elemento do mesmo partido. Votar
para deputado estadual num elemento
de outro partido e para deputado federal
num elemento do seu partido. Mas,
obrigar-se o eleitorado sem partido, a
votar partidàriamente, inclusive quando
não existe partido? Sim, mesmo
existindo dois partidos, como é que me
vai obrigar, a mim que não pertenço a
nenhum dos dois, a votar num dêles?
Então, aí tenho o direito de escolher; só
existindo dois partidos, então voto
para deputado federal do MDB e
para deputado estadual da ARENA.
Não
pertenço
a
nenhum
dos
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dois. Não sou obrigado, por lei, a
pertencer. A lei não me obriga a
pertencer. Se a lei dissesse – por absurdo
– que todo eleitor era obrigado a
pertencer a um dos dois grupos políticos
organizados no Brasil, seria um absurdo!
Mas, se êle pertence a um ou outro, tem
obrigação de votar no seu Partido, no
candidato de seu Partido, quer para
Deputado Federal, quer para Senador,
quer para Deputado estadual, quer para
Vereador. Exceto para Governador de
Estado e para Presidente da República
porque o povo não pode votar nem para
Governador de Estado nem para
Presidente da República...
Note V. Exa. que não surgiu por
acaso o voto proporcional. Êle foi fruto
de profundos meditações. E verifique
V. Exa. ainda ai, que não há razão nos
argumentos que acaba de apresentar.
Há dois absurdos: voto vinculado,
quando não existem Partidos, nem
dois, nem um, nem três, nem quatro,
nem cinco. Porque, o Ato Institucional
é de clareza meridiana – existem duas
organizações
provisórias
que
funcionam como se fôssem Partidos
mas Partidos não são com o fim
específico de se realizarem eleições.
E, por isso mesmo, há elementos que
não concordam com a ARENA, mas
nela
estão,
e
há
elementos
parlamentares que não concordam com
o MDB, mas estão lá, apenas. A
escolha foi feita do seguinte modo:
quem é do Govêrno? Então vai para a
ARENA! Quem é da Oposição? Então
vai para o MDB. Mas há elementos na
ARENA que não concordam com a
filosofia da ARENA, mesmo porque não
há filosofia nem coisa nenhuma; e há
elementos que não concordam com a
filosofia do MDB e foram para o MDB,
e também não há filosofia no MDB.
Foram dois grupos híbridos que se
congregaram, um para combater o
Govêrno e outro para defender o
Govêrno, e vão disputar eleições
assim.
Quero
declarar
que
havia
elementos
na
Oposição
também
favoráveis ao voto vinculado e foram
êsses elementos que deram a vitória
ao Govêrno, no veto. Esta é a verdade.
E mesmo assim o veto foi mantido com
grande dificuldade por apenas quatro
votos, o que revelou que a maioria do
Congresso Nacional não foi sensível ao
voto vinculado, pois êle vai causar uma
confusão enorme, uma confusão
diabólica nas próximas eleições. Muita
gente não vai saber votar não se vai
conformar. Em muitos municípios em
que o Deputado Estadual que recebeu
uma grande votação foi o PSD, e que
agora está na ARENA, e o Deputado
Federal por aquêle município que foi do
PSD, e que agora está no MDB, o
eleitor que quiser votar nos dois –
porque o espírito do PSD ainda está de
cima – ficará em dificuldades, não sabe
o que fazer, não sabe como se
conduzir.
Então êsse tipo de voto veio ferir,
inclusive, o direito de escolha o direito de
liberdade do eleitor, independente o de
eleitor apartidário, que sempre votou em
quem quis e como quis.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – Aí por
que seria interessante o voto distrital.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Essa é
outra questão, mas não se fala mais no
voto distrital, porque o voto distrital não
convinha. Então inventaram a figura
esdrúxula do voto do "distritão".
Continua "O Globo":
"Uma pretensão egoísta de quem,
em última análise, não quer perder o
emprêgo"...
Não chego a tanto.
"...a expressão do mêdo, nunca o
aprimoramento natural, do sistema
eleitoral".
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Plenamente de apoio.
"Tanto que surgiu apenas quando
se patenteou a perspectiva de derrota
para ao menos 60% dos atuais
parlamentares,
conforme
revelam
estatísticas que, por prudência, são
conservadas à margem das informações
sôbre a excelência do sistema distrital
peculiar que sugerem."
Muito bem. "O Globo" revelou que
elementos da ARENA, como do M.D.B.,
já se mobilizam contra êsse tipo de voto.
De há muito que estou nesta área. Já
proferi discurso, da tribuna do Senado,
contra o voto denominado "distritão",
pelos motivos que expus e que exponho,
e folgo de ler, hoje, que há jornais que
se opõem a essa modificação, a essa
alteração no processo de escolha dos
candidatos em nosso País.
Sr. Presidente, refere-se o "O Globo"
– e aqui termino: "à conquista da
Revolução de 1930". Para mim, a maior
conquista da Revolução de 1930 foi o voto
secreto.
(Lendo:)
"A Revolução de 30 objetivava a
verdade eleitoral, e suas conquistas
maiores foram o voto secreto e o sistema
proporcional de votação. O "Distritão"
extingue
o
sistema
proporcional,
transformando as eleições em pessoais.
Suprime, na prática, a existência de
legendas e partidos."
Para mim, é o ponto central da
crítica, com a qual estou plenamente de
acôrdo. Discordo de alguns conceitos
expedidos para justificação da tese
contrária ao "distritão".
Mas nesta frase, êste pensamento,
eu o considero lapidar. É aqui que está a
questão, O "distritão" extingue o
voto proporcional. Já destrói, hoje, a
perspectiva da organização políticopartidária no Brasil.
O SR. ATÍLIO FONTANA: – V. Ex.ª
permite mais um aparte? (Assentimento do
orador.) V. Ex.ª citou o sistema eleitoral da
Grã-Bretanha. Parece-me que lá já existe o
voto distrital.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Existe o
distrital, não o "distritão". O inglês é muito
sábio. Pela sua cabeça jamais passaria êsse
tipo de voto.
O
SR.
ATÍLIO
FONTANA:
–
Lamentàvelmente, não foi aceito o voto
distrital no nosso País.
O SR. AURÉLIO VIANA: – Mas V.
Ex.ª sabe do grande problema que vem
surgindo na Inglaterra, em virtude do
estabelecimento
do
voto
distrital
majoritário em cada distrito para as
eleições dos deputados. No início a
confusão foi enorme, porque os distritos
não tinham o mesmo número de
eleitores. Então aconteceu, por diversas
vêzes,
–
creio
que
em
duas
particularmente – que ganhou o Partido
Trabalhista, obtendo maioria de votos
mas perdendo na composição da
Câmara dos Comuns, onde obteve
minoria. A maioria do povo inglês votou
no Partido Trabalhista e êle obteve
menor número de representantes que o
Partido Conservador. Por quê? Porque
naquele distrito industrial, por exemplo,
havia 100 mil eleitores para escolha de
um
representante
à
Câmara
dos
Comuns; naquele outro distrito – lá nos
confins da Inglaterra, um distrito perdido
no mundo rural havia 20 mil eleitores. O
Partido Conservador elegia aquêle
representante. Então, o partido que
obtivera 100 mil votos elege um, o
partido que obtivera 20.000 elege um
representante também, e como a soma
dos pequenos distritos era maior que a
soma
dos
grandes
distritos,
eleitoralmente falando, o partido obtinha
maioria de voteis e perdia as eleições.
O inglês tem lutado e vem lutando
para
retificar
isso,
porque
os
representantes do povo, mais que o repre-
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sentante de distrito, o são do povo, pois é a
soma dos votos que revela a vontade popular
e o partido que obtém no país maioria de
votos é o partido que deve ter maioria no
Parlamento.
É tão lógico isso, é tão acaciano, é tão
simples, mas no Brasil, nem mesmo os
distritos pontificam. Êsses mesmos políticos
que advogam o "distritão" não querem nem
mesmo a votação por distrito, porque o
"distritão", digamos assim, é a votação de um
distrito muito grande, que é o Estado. Apenas
estabelece o voto majoritário – e de maneira
meio incongruente, muito estranha – que
elimina – repito – a perspectiva da existência
de partidos políticos neste País.
Ora, Sr. Presidente, antevejo o
momento em que, não sòmente um número
maior de jornais condenará êsse sistema
mas, em explicando ao povo, órgãos
expressivos da Imprensa – falada, escrita e
televisionada – passarão a condená-lo,
porque nocivo ao processo de instauração de
uma democracia autêntica neste País, ou da
restauração democrática das liberdades
democráticas no Brasil.

Sr. Presidente, assim tenho exposto
o nosso pensamento em tôrno de um dos
mais transcendentais assuntos dos que
vêm sendo focalizados e ventilados, nos
últimos tempos, neste País.
Basta de tanta mutilação, basta de
tanto fragmentar-se a Constituição,
eliminando dela os seus grandes e
imorredouros princípios, porque a letra
pode ser mutilada, mas o espírito dela, o
espírito das liberdades democráticas,
dos grandes princípios democráticos,
permanece para sempre. Aperfeiçoá-la,
sim; destruí-la, jamais!
Sr. Presidente, contra o voto que eu
desejo não passe, contra o princípio do
"distritão",
que
desejo
morra
no
nascedouro, é o nosso pensamento, é a
nossa atitude.
Era só, Sr. Presidente (Muito bem!
Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin):
– Nada mais havendo a tratar, vou declarar
encerrada a sessão, anunciando para a de
amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
SESSÃO EM 31 DE MAIO DE 1966
(TERÇA-FEIRA)
1
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1965
Discussão, em primeiro turno (1º dia), do Projeto de Emenda à Constituição nº 4, de
1965, (nº 19-B-64 na Casa de origem), de iniciativa da Câmara dos Deputados, que altera a
redação do artigo 199 da Constituição Federal, suprimindo-lhe parágrafo único (referente ao
prazo para aplicação, no Plano de Valorização Econômica da Amazônia, de 3% sôbre a renda
tributária da União), tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 529 de 1966, da Comissão Especial.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 1966
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 1966 (nº 93-A-63
na Casa de origem), que autoriza o Tribunal de Contas da União a registrar têrmo de rescisão
de contrato entre a Divisão de Obras do Ministério da Agricultura e a Cisa S.A. – Engenharia e
Comércio, tendo:
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 460 e 461, de 1966, das Comissões: – de
Constituição e Justiça e; – de Finanças.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17, DE 1966
Discussão, em terno único de Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 1962, originário
da Câmara dos Deputados (nº 130-A-62 na Casa de origem), que determina o registro do
têrmo assinado em 13 de fevereiro de 1959, de unificação, Constituição, regularização e
transferência de aforamento dos terrenos de marinha e acrescidos, situados na Avenida
Brigadeiro Trompowsky, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, outorgados pela
União Federal, ao espólio de Joaquim Vieira Ferreira, tendo:
PARECERES (ns.512 e 513, de 1966 das Comissões – de Constituições Justiça,
favorável e – de Finanças, favorável, com votos em separado do Sr. Senador Domicio
Gondim e vencido do Sr. Senador Adolfo Franco.
ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
ATA DA 5ª REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 26 DE MAIO DE 1966.
Aos vinte e seis dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sessenta e seis, às
dezessete horas e trinta minutos, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças do
senado Federal, sob a Presidência do Senhor
Senador José Ermírio, Presidente, presentes
os Senhores Senadores Attílio Fontana,
Adolpho Franco e Pedro Ludovico, reúne-se,
extraordinariamente,
a
Comissão
de
Agricultura.
Deixam de comparecer, com motivo
justificado, os Senhores Senadores Eugênio
Barros, José Feliciano, Lopes da Costa,
Antônio Carlos e Argemiro de Figueiredo.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião anterior que, aprovada, é assinada
pêlo Senhor Presidente.

Abrindo os trabalhos, o Senhor
Presidente comunica aos seus dignos
pares que, no dia 11 (onze) de maio do
corrente ano, deferiu requerimento do
Senhor Senador Dix-Huit Rosado Relator
do Oficio nº 109, de 13 de abril de 1966,
através do qual "o Presidente da Câmara
Municipal de Londrina, Estado do Paraná,
encaminha à consideração do Senado
Federal o Requerimento nº 30 de 1966, do
Senhor
Vereador
Sadso
Nasuko,
manifestando sua apreensão pelo êxodo
de nossos caféicultores para o Paraguai".
Informando, ainda, o Senhor Presidente
que a petição mencionada era no sentido
da Presidência oficial pedindo opiniões e
pareceres, sôbre a matéria, a 40
(quarenta) Câmara Municipais, como
também, à Câmara Municipal de Londrina,
autora da comunicação, dando ciência do
Relatório inicial e solicitando novos
informes acêrca do assunto. Na oportuni-
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dade, a Presidência faz ciência à Comissão
que, as medidas consubstanciadas no
mencionado requerimento, serão tomadas
enquanto a matéria se encontrar em
plenário para cumprimento do preceituado
no parecer preliminar aprovado por êste
órgão.
Em
prosseguimento,
o
Senhor
Presidente a fim de dar cumprimento ao
preceito regimental passa a Presidência ao
Senhor Senador Pedro Ludovico, para
funcionar como relator das matérias
constantes da pauta.
Com a palavra, o Senhor Senador
José
Ermírio
relata
as
seguintes
proposições:
– favoràvelmente, ao Projeto de Lei
da Câmara nº 35, de 1966 (Projeto de
Lei nº 3.101-B de 1961 – na Casa de
Origem),
que
"autoriza
o
Poder
Executivo a doar ao IPASE terreno que
menciona, situado no Município de Boa
vista, no Território Federal de Roraima;"
e
– pelo arquivamento, o Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 1966 (Projeto
de Lei nº 3.394-B de 1961 – na Casa de
origem), que "autoriza o Poder Executivo
a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o
crédito especial de Cr$ 25.000.000 (vinte
e cinco milhões de cruzeiros), para
atender a despesas da Caixa de Crédito
da Pesca".
Em votação, sem restrições, são os
pareceres aprovados.
Reassumindo
a
Presidência,
o
Senhor Senador José Ermírio, Presidente,
declara esgotada a matéria constante da
pauta.
Nada mais havendo a tratar, às
dezoito horas e quarenta minutos, o
Senhor Presidente encerra a presente
reunião e, para constar, eu, J. Ney Passos
Dantas, Secretário da Comissão, lavrei a
presente ata que, uma vez lida e
aprovada, será pelo Senhor Presidente
assinada.
COMISSÃO DE FINANÇAS
12ª REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE
MAIO DE 1966.
Às dezoito horas do dia vinte e seis
de maio de mil novecentos e sessenta e
seis, na Sala das Comissões, sob a
presidência do Senhor Senador Menezes
Pimentel,
presentes
os
Senhores
Senadores Lopes da Costa, Adolpho
Franco, Victorino Freire, José Leite,
Bezerra Neto, Lobão da Silveira e Wilson
Gonçalves, reúne-se a Comissão de
Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores
Senadores
Sigefredo
Pacheco,
Irineu
Bornhausen, Domício Gondim, Manoel
Villaça, Argemiro de Figueiredo, João
Abrahão, Oscar Passos e Pessôa de
Queiroz.
E' dispensada a leitura da ata da
reunião
anterior
e,
em
seguida,
aprovada.
O Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Adolpho
Franco
que,
emite
os
seguintes
pareceres:
favorável ao Projeto de Lei da Câmara
nº 12, de 1966, que altera o Quadro de
Pessoal – Parte Permanente – da
Universidade do Paraná e dá outras
providências; e
favorável ao Projeto de Lei da
Câmara nº 76, de 1966, que inclui a
Associação
dos
Servidores
do
Departamento Federal de Segurança
Pública entre as entidades consignatórias
de a que trata o artigo 5º da Lei nº 1.046,
de 2 de janeiro de 1950, que dispõe a
sôbre a consignação em fôlha.
Submetidos os pareceres à discussão e
votação, são, sem restrições, aprovados pela
Comissão.
Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Hugo
Rodrigues Figueiredo, Secretário da
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Comissão, a presente ata que,
uma vez aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.
Republicado por haver saído
com incorreções, no D. C. N. de
18 de maio de 1966, seção II.
COMISSÃO DE PROMOÇÕES
A Comissão de Promoções,
em reunião realizada em 22 do
mês em curso, ao tomar
conhecimento da existência de
vagas nas carreiras da Portaria e
de Motorista, organizou nos
têrmos do artigo 98 da Resolução
número 6, de 1960, as seguintes
listas:
Vaga
decorrente
da
aposentadoria
de
Rolddo
Pimentel Simas, Ajudante de
Porteiro, PL-7:
De Auxiliar de Portaria, PL-8 a
Ajudante de Porteiro, PL-7 –
Critério – Merecimento.
1 – Arnaldo Gouveia Castelo
Branco – Vindo de listas
anteriores.
2 – Jorge Pinto de Alvarenga.
3
–
José
Jurandir
de
Vasconcellos
–
Vindo
de
lista
anterior
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3 – Mário Martins Neto.
De Auxiliar de Portaria. PL-8 a
Ajudante de Porteiro, PL-7 –
Critério – Merecimento.
Os que sobrarem da lista
correspondente à vaga de Roldão
Pimentel Simas e mais Manoel
Ribeiro Marins.
De Auxiliar de Portaria, PL-9 a
PL-8 – Critério – Antiguidade.
Cabe a Sebastião Miguel da
Silva.
De Auxiliar de Portaria, PL-10
a PL-9 – Critério – Merecimento.
1 – José Gouveia (vinda de
listas anteriores).
2 – Moisés Julio Pereira.
3 – Olívio Jacinto das Santos.
De Auxiliar de Limpeza, PL-11
a Auxiliar de Portaria, PL-10 –
Acesso
–
Antiguidade
–
Provimento efetuado nos têrmos
do art. 2º, § 1º da Resolução nº
64, de 1964.
Cabe a Antônio Augusto de
Vaga
decorrente
de
aposentadorias de Djalma Pereira Andrade.
Madruga, Porteiro PL-8.
Vaga
decorrente
da
De Ajudante de Porteiro, PL-7
a Porteiro, PL-8 – Critério – aposentadoria de José Vieira dos
Santos Filhos, Auxiliar de Portaria
Merecimento.
1 – Antônio da Costa PL-9:
Bernardo – Vindo de lista
De Auxiliar de Portaria, PL-10
anterior.
a PL-9 – Critério – Antiguidade.
2 – José Manoel Gomes.
Cabe a José Moisés Maia.
Vaga
decorrente
da
aposentadoria de José de Freitas,
Ajudante de Porteiros, PL-7:
De Auxiliar de Portaria, PL-8 a
Ajudante de Porteiro, PL-7 –
Critério – Antiguidade.
Cabe a Mário Mendes da
Silva.
De Auxiliar de Portaria, PL-9 a
PL-8 – Critério – Merecimento.
1 – Amphrísio Santos.
2 – Benedito Afonso de
Araújo – Vindo de lista anterior.
3 – Sylvio José da Silva.
De Auxiliar de Portaria, PL-10
a PL-9 – Critério – Antiguidade.
Cabe a José Washington
Chaves.
De Auxiliar de Limpeza, PL-11
a Auxiliar de Portaria, PL-10 –
Acesso
–
Antiguidade
–
Provimento efetuado nos têrmos
do art. 2º, § 1º da Resolução nº
64, de 1964.
Cabe a Odélio Alves.
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De Auxiliar de Limpeza PL-11
a Auxiliar de Portaria, PL-10 –
Acesso
–
Merecimento
–
Provimento efetuado nos têrmos
do artigo 2º, § 1º da Resolução nº
84-64.
1. Aroldo Lacerda Guimarães
2. Manoel Eduardo e Silva
3. Raimundo Barros da Silva
Vaga
decorrente
da
nomeação de Cyro Vieira Xavier,
Motorista, PL-8, para outro
cargo.
De Motorista. PL-9 a PL-8 –
Critério – Merecimento.
1. Antônio Augusto Felizola
2. Justino Lira Mendes
3. Wilson Palmeira Rodrigues
De Motorista, PL-10 a PL-9 –
Critério – Antiguidade.
Cabe a Darcy Martins da
Silva que, embora possua o
mesmo tempo na classe, na
carreira e no Senado, portador
de maior tempo de serviço
público.
Secretaria
do
Senado
Federal, em 25 de abril de 1966. –
Evandro
Mendes
Vianna,
Presidente da Comissão de
Promoções.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

(11 MEMBROS)

(7 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Benedicto Valladares
Vice-Presidente: Senador Pessoa de Queiroz

Presidente: Senador Vasconcelos Tôrres
Vice-Presidente: Senador Victorino Freire

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

Benedicto Valladares
Filinto Müller
Rui Palmeira
Vivaldo Lima
Antônio Carlos
Jose Cândido
Padre Calazans

José Guiomard
Victorino Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Irineu Bornhausen
Arnon de Melo
Heribaldo Vieira

TITULARES

Secretário: J. E. Castejon Branco.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Adalberto Sena
Nelson Maculan

Aurélio Vianna
Lino de Matos

Secretario: J. Ney Passos Dantas.
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas.
COMISSÃO DE TRANSPORTES COMUNICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE SAÚDE

(5 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dix-Huit Rosado
Vice-Presidente João Abrahão

Presidente: Sigefredo Pacheco
Vice-Presidente: Manoel Villaça

ARENA

ARENA
TITULARES

SUPLENTES
Júlio Leite
Lopes da Costa
Eugênio de Barros

TITULARES

Eugênio Barros
Jefferson de Aguiar
José Guiomard
MDB

Oscar Passos
Silvestre Péricles

Secretário: Alexandre Mello.
Reuniões: Terças-feiras, ás 16 horas,

João Abrahão
Ruy Carneiro

Arthur Virgílio
Pedro Ludovico

Secretária: Carmelita de Souza.
Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA

(7 MEMBROS)

(5 MEMBROS)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Senador Zacarias de Assumpção
Vice-Presidente: Senador Oscar Passos

Presidente: Edmundo Levi
Vice-Presidente: Jose Guiomard

ARENA

ARENA

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Victorino Freire
Zacarias de Assumpção
Irineu Bornhausen
Sigefredo Pacheco

Attílio Fontana
Dix-Huit Rosado
Adolpho Franco
Eurico Rezende
Manoel Villaça

TITULARES

SUPLENTES

José Guiomard
Vivaldo Lima
Lopes da Costa

Filinto Müller
Zacarias de Assunção
Lobão da Silveira
MBD

MDB
Oscar Passos
Silvestre Péricles

SUPLENTES

José Leite
Arnon de Melo
Dix-Huit Rosado

MDB
Adalberto Sena
Pedro Ludovico

José Feliciano
Filinto Müller
Antônio Carlos
Miguel Couto
Manoel Villaça
MDB

Argemiro de Figueiredo
João Abrahão
Nelson Maculan
Ruy Carneiro

Sigefredo Pacheco
Miguel Couto
Manoel Villaça

SUPLENTES

Vasconcelos Torres
Victorino Freire
Mello Braga
Arnon de Mello
Sigefredo Pacheco

MDB
Agirão Steinbruch
Aurélio Vianna
Oscar Passos
Pessoa de Queiroz
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Josaphat Marinho
Ruy Carneiro

Secretária Carmelita de Souza.
Reuniões: Quartas-feiras às 16 horas.

Edmundo Levi
Oscar Passos

Adalberto Sena
Arthur Virgílio

Secretaria: Neuza Joanna Orlando Veríssimo
Reuniões: Têrças-feiras, às 15 horas
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